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1.Skolas vispārīgs raksturojums 

 

Rīgas Pļavnieku pamatskola ( turpmāk – skola ) atrodas Jāņa Grestes ielā 14, Rīgā. Tā ir 

Rīgas domes pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības 

programmu. Izglītības programmu apguvē izmantotā valoda: latviešu. 

Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās Izglītības likums, Bērnu 

tiesību aizsardzības likums, citi ārējie normatīvie akti, kā arī skolas nolikums, reglamenti un citi 

iekšējie normatīvie akti. 

Ar Rīgas domes 18.01.2011. lēmumu Nr.2516 reorganizēta Rīgas Pļavnieku sākumskola 

un Rīgas 90.vidusskola, tās apvienojot un izveidojot jaunu vispārējās pamatizglītības iestādi ar 

nosaukumu - Rīgas Pļavnieku pamatskola, kas darbu uzsāka 2011.gada 2.augustā. 

 Skola realizē šādu izglītības programmu: 

Programmas 
Kods 

Licence Skolēnu 

skaits 

Derīguma 

termiņš nosaukums Datums Nr. 

Pamatizglītības 

programma 
21011111 10.08.2012. V-5349 538 16.04.2013. 

 

Skolēnu skaits 

2012./2013.mācību gadā skolā mācās 538 skolēni. 

Skolēnu sadalījums pa klašu grupām: 

1. – 4. klases 297 

5. – 6. klases 139 

7. – 9. klases 102 

5. – 9. klases 241 

Klašu komplekti ir 23: 

1.klases – 3 komplekti 

2.klases – 3 komplekti 

3.klases – 3 komplekti 

4.klases – 4 komplekti 

5.klases – 3 komplekti 

6.klases – 3 komplekti 

7.klases – 2 komplekti 

     8.,9. klases – 1 komplekts 

Salīdzinot ar 2011./2012.mācību gadu, izglītojamo skaits 2012./2013.mācību gadā ir pieaudzis par 

29 skolēniem. Bet 2013./2014.mācību gadā plānojam vēl lielāku skolēnu skaita pieaugumu  

( skat.1.att.). 
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1.attēls. Skolēnu skaita izmaiņas 

 

Skolas personāls 

  2012./2013. mācību gadā skolā strādā 50 pedagogi, no kuriem 44 strādā pamatdarbā. 

Rīgas Pļavnieku pamatskolas pedagogu kolektīvs izveidots apvienojot Rīgas Pļavnieku 

sākumskolas un Rīgas 90.vidusskolas kolektīvus.   

Skolotāju pašreiz iegūtā izglītība: 

 

 iegūst augstāko izglītību – 2 (4 %) 

 augstākā pedagoģiskā – 48 (96 %) 

 maģistri – 14 (28,5 %) 

 

Pedagogu sadalījums pa vecuma grupām 

 

Vecuma 

grupas 

20-29 

gadi 

30 – 39 

gadi 

40 – 49 

gadi 

50 – 59 

gadi 

60 gadi un 

vecāki 

Skaits 5 11 14 18 2 

% 10 22 28 36 4 

 

Skolas vadību nodrošina direktore, 4 direktora vietnieki izglītības jomā un direktora vietnieks 

administratīvi saimnieciskajā darbā. Direktore Elīna Dreimane darbu Pļavnieku pamatskolā 

uzsāka 2012.gada 10.aprīlī, bet līdz tam direktora pienākumus pildīja Vineta Granta.  

Skolā darbojas 4 metodiskās komisijas, kuru darbu vada direktora vietnieki izglītības jomā: 

 Sākumskolas metodiskā komisija; 

 Valodu metodiskā komisija; 

 Dabaszinātņu un sociālo zinātņu metodiskā komisija; 

 Sporta un kultūras metodiskā komisija. 

Skolā darbojas atbalsta personāla grupa, kuras sastāvā ir psihologs, sociālais pedagogs, 

speciālais pedagogs, logopēds un skolas medmāsa. Atbalsta personāla grupas darbu koordinē 

direktora vietniece izglītības jomā. 

Skolas ēkas uzturēšanu nodrošina 29 tehniskie darbinieki. 
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Sociālā vide 

 

Rīgas Pļavnieku pamatskolā mācās skolēni no Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas 

mikrorajona un tuvākās apkārtnes. Skolā pamatizglītību apgūst skolēni no pašvaldības 

dzīvojamām mājām Salnas ielā un Lubānas ielā.  

 

Skolā mācās dažādu tautību bērni: 

 

 

  

 

Skolas budžeta nodrošinājums 

 

Skola tiek finansēta no valsts un Rīgas domes budžeta resursiem. Finansējums tiek 

izmantots skolas vajadzībām saskaņā ar normatīvos aktos noteikto kārtību, un to aprite un 

uzskaite notiek centralizēti. 

2011.gadā 

 valsts finansējums                                           Ls 85275 

 pašvaldības budžeta līdzekļi              Ls 125562.6 

 maksas pakalpojumu līdzekļi               Ls 14662 

2012.gadā 

 valsts finansējums                                          Ls 169065 

 pašvaldības budžeta līdzekļi;              Ls 272742 

 maksas pakalpojumu līdzekļi.  ( 11 mēn.)      Ls 11166 

 

Skolas īpašie piedāvājumi: 
 

 atbalsta personāla (psihologa, logopēda, sociālā pedagoga, speciālā pedagoga, medmāsas) 

pakalpojumu sniegšana; 

 bibliotēkas un lasītavas pieejamība; 

 informātikas kabinetu ar interneta pieslēgumu pieejamība; 

 pagarinātās dienas grupas sākumskolā; 

 skolēnu mācību sasniegumi tiek atspoguļoti e-klasē; 

 plašs interešu izglītības programmu piedāvājums; 

Nr. p.k. Tautība Skaits 

1.  Latvieši 508 

2.  Krievi 19 

3.  Baltkrievi 1 

4.  Čigāni 5 

5.  Lietuvieši  1 

6.  Ukraiņi  2 

7.  Citi  2 
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 mūsdienīga sporta zāle un daudzveidīga sporta bāze; 

 paralēli mācību stundām skolēniem ir iespēja apmeklēt fakultatīvās nodarbības priekšmetu 

padziļinātai apguvei; 

  iespēja fakultatīvi mācīties angļu valodu no 1.klases;  

 vienota skolas dienasgrāmata; 

 vecāku dienas un atvērto durvju dienas; 

 rotaļu telpa sākumskolai. 

 

Interešu izglītība 
 

 Skolas izglītojamajiem ir iespēja attīstīt savas spējas interešu izglītības programmās. 

Nodarbības notiek ārpusstundu laikā. Dažāda vecuma izglītojamajiem tiek piedāvātas šādas 

interešu izglītības programmas: 

 Basketbols   

 1.,2.klašu koris 

 3.,4.klašu koris 

 Zēnu koris 3.- 6.klasēm 

 5. - 9.klašu koris 

 1. - 2.klašu tautu deju kolektīvs  

 3. - 4.klašu tautu deju kolektīvs  

 5. - 9.klašu tautu deju kolektīvs 

 Floristika 5.-7.klasēm 

 Teātra pulciņš 2. – 9.klasēm 

 Keramika 1. – 7.klasēm 

 Tradicionālie rokdarbi 5. – 7.klasēm 

 Lego konstruēšana 1. – 4.klasēm 

 Zēnu 1.- 4.klašu vokālais ansamblis   

 Meiteņu 5.-9.klašu vokālais ansamblis   

 Žurnālistika/Skolas avīze 

 Teniss 

 Datorapmācība 

 Vispusīgā fiziskā sagatavotība 

 

Fakultatīvās nodarbības 
 

Padziļināta mācību priekšmeta apguve: 

 1.klasēs – angļu valoda 
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 2.klasēs – angļu valoda 

 3.klasēs – matemātika 

 4.klasēs – matemātika 

 5.klasēs – angļu valoda 

 6.klasēs – matemātika 

 8.klasē – matemātika 

 9.klasē - matemātika 

 

Skolas tradīcijas: 

 Zinību diena; 

 Adaptācijas dienas 1.klasēs; 

 Ražas izstāde; 

 1.klašu iesvētības; 

 Skolotāju diena; 

 Mārtiņdienas tirdziņš; 

 Skolas skatuves runas konkurss „Zvirbulis”; 

 Latvijas valsts svētku pasākumi; 

 Sadraudzības vakars skolas darbiniekiem un vecākiem; 

 Ziemassvētku pasākumi; 

 Valentīna diena; 

 Projektu nedēļa; 

 Erudīta konkursi; 

 Lieldienas pasākumi; 

 Rudens, pavasara ekskursijas; 

 Olimpiskā diena; 

 Vecāku dienas; 

 Interešu izglītības pulciņu darbu izstādes; 

 Atvērtās durvju dienas, sadarbība ar Latgales priekšpilsētas pirmskolas izglītības iestādēm; 

 Mātes dienas koncerts; 

 Talantu konkurss „Zelta aleja”; 

 9.klases izlaidums. 
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2. Rīgas Pļavnieku pamatskolas darbības pamatmērķi 

 

Mērķis.  
 Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts 

pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu, demokrātiskas un mūsdienīgas iestādes 

veidošanu.  

Uzdevumi. 

1. Īstenot pamatizglītības programmu, tās mērķus un uzdevumus. 

2. Veicināt kvalitatīvas mācību un materiālās bāzes veidošanu izglītojamo garīgo, radošo un 

fizisko spēju attīstībai. 

3. Radīt labvēlīgus apstākļus izglītojamo vispusīgai attīstībai. 

4. Veidot izglītojamos labas kultūras un uzvedības iemaņas aktīvai līdzdalībai procesos 

demokrātiskas sabiedrības apstākļos un spēju uzņemties atbildību, risinot kopīgas 

problēmas. 

5. Novērtēt izglītības procesa kvalitāti un plānot tālāko darbību. 

6. Sadarboties ar izglītojamo vecākiem, lai nodrošinātu un veicinātu pozitīvu izglītojošo 

darbību, kvalitatīvu informācijas apmaiņu un sadarbību izglītības programmu mērķu 

sasniegšanā. 

7. Racionāli izmantot izglītībai piešķirtos resursus. 
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3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

  
 Rīgas Pļavnieku pamatskola darbu uzsāka 2011.gada 2.augustā, tādēļ akreditācija notiks 

pirmo reizi 2012./2013. mācību gadā un nav iepriekš izteikti ieteikumi.  

  

 

4. Skolas sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos 

kritērijos 

 
Analizētie dokumenti: 

 Skolas nolikums; 

 Skolas stundu saraksts, konsultāciju, fakultatīvu, interešu izglītības 

nodarbību grafiki; 

 Pedagoģiskās padomes sēžu materiāli; 

 Metodisko komisiju dokumentācija, 

 Skolas padomes lēmumi; 

 Skolēnu pašpārvaldes lēmumi; 

 Visu skolas darbības jomu darba plāni un pašvērtējumi; 

 Klašu žurnāli, interešu izglītības nodarbību žurnāli, fakultatīvo nodarbību 

žurnāli, mācību sasniegumu kopsavilkumu žurnāli; 

 Skolēnu pārbaudes darbi, to rezultāti; 

  Sasniegumu ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos uzskaite; 

  Skolēnu dienasgrāmatas (saikne ar vecākiem); 

   Instrukcijas, drošības tehnikas ievērošanas noteikumi; 

  Skolotāju pašvērtējuma materiāli; 

  Skolotāju tematiskie plāni; 

 Metodisko komisiju protokoli; 

 Finanšu dokumentācija; 

 Stundu hospitēšanas materiāli; 

 Dažādu institūciju atzinumi. 

Skolas darba vērtēšanai izmantotās aptaujas anketas: 

30 anketas skolotājiem; 

260 anketas skolēniem; 

372 anketas vecākiem. 
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4.1. Mācību saturs 

 
4.1.1.Skolas īstenotās izglītības programmas. 

 
Licencētā izglītības programma atbilst pamatizglītības programmu paraugiem un Valsts 

standartam. Lai izglītības programma atbilstu jaunākajām izmaiņām normatīvajos aktos, 

2012.gada vasarā tika veikta pamatizglītības programmas pārlicencēšana. 

Visi mācību priekšmetu skolotāji strādā pēc IZM ieteiktajām paraugprogrammām. 

Skolotāji pārzina valsts noteiktos izglītības standartus, mācību priekšmetu obligāto saturu, mērķus, 

uzdevumus, skolēnu sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. Detalizēti izstrādāts klašu 

audzināšanas stundu tematiskais plāns. 

Skolotāja darba plānošana notiek saskaņā ar skolotāja slodzi pēc tarifikācijas. Katram 

mācību priekšmetam katrā klašu grupā ir izstrādāts detalizēts tematiskais plāns, tajā paredzot 

mācāmās tēmas apguves laiku un vērtēšanas formas. Mācību priekšmetu tematiskos plānus 

apstiprina skolas direktores vietniece izglītības jomā katra mācību gada sākumā. Veidojot 

tematiskos plānus konkrētajai klasei vai klašu grupai, katrs skolotājs, ņemot vērā iepriekšējo gadu 

pieredzi, konkrētā temata apguvei paredz nepieciešamo stundu skaitu, to nedaudz palielinot vai 

samazinot salīdzinājumā ar mācību programmu. Kopējais programmā paredzēto stundu skaits 

netiek mainīts. Katra temata apguvei paredzētais laika sadalījums saskan ar ierakstiem ,,E-klases” 

žurnālā. Skolēnu mācību slodze un stundu skaits dienā atbilst Izglītības likumā noteiktajam.  

Izstrādātā skolas skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtība atbilst normatīvo dokumentu 

prasībām un veicina vienotas vērtēšanas sistēmas izveidi skolā. Skolā ir izveidots pārbaudes darbu 

grafiks. Konsultāciju saraksts ir pieejams visiem izglītojamajiem. 

Veicot operatīvās izmaiņas stundu sarakstā, produktīvi tiek izmantots mācību laiks un pēc 

iespējas savlaicīgi informēti skolēni par izmaiņām mācību priekšmetu stundu sarakstā. Katra 

temata apguvei mācību priekšmeta tematiskajā plānā atvēlētais laiks ir pietiekams, lai 

izglītojamajiem būtu iespēja sasniegt viņu spējām atbilstošus rezultātus. 

Skolotāji regulāri paaugstina kvalifikāciju tālākizglītības kursos un praksē lieto tajos gūtās 

atziņas –problēmapmācību metodes, grupu darbu, pētniecisko darbu, strādā diferencēti un 

individuāli, dažādo stundu veidus. 

Skolā ir izveidotas 4 metodiskās komisijas (MK), kurās ir iesaistīti visi priekšmetu 

skolotāji. Starppriekšmetu sadarbību rosina radniecīgo priekšmetu skolotāju darbs MK, 

individuāla sadarbība konkrētos jautājumos vai metodiskajā darbā. 

 Skolas administrācija koordinē, pārrauga un nodrošina skolotājiem konsultācijas, 

informāciju un iespējas izmantot skolā pieejamos resursus, veicina dažādu mācību priekšmetu 

skolotāju sadarbību. Skolas administrācija regulāri informē skolotājus par aktuālākajiem 
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normatīvajiem dokumentiem, izzina un pakāpeniski nodrošina ar nepieciešamiem resursiem 

izglītības programmu kvalitatīvai īstenošanai. 

Vērtējums: 4 (ļoti labi) 

Skolas darba stiprās puses: 

 Skolotāji racionāli plāno savu darbu, ņemot vērā izglītojamo spējas, vajadzības un 

intereses. 

 Skolotāji ir atvērti inovācijām. 
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4.2. Mācīšana un mācīšanās 

 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte. 

 Katras mācību stundas galvenā sastāvdaļa ir mācīšanas process un mācīšanās. Par tās 

kvalitāti ir atbildīgi priekšmetu skolotāji, jo visi strādā atbilstoši iegūtajai augstākajai 

pedagoģiskajai izglītībai. Lielākajai daļai skolotāju ir ļoti liela darba pieredze (15 – 20 gadu darba 

stāžs). Skolotāji izmanto daudzveidīgas mācību saturam atbilstošas mācību metodes un darba 

formas. Mācīšanas procesā izmantotie mācību materiāli un metodes atbilst skolēnu vecumam, 

spējām un konkrētajai mācību stundai. Skolotāji izmanto atbilstošas mācīšanas metodes darbā ar 

skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās un darbā ar talantīgajiem skolēniem. Mācīšanas temps dod 

iespēju skolēniem sasniegt paredzētos mērķus un uzdevumus. Skolotājs mājas darbu veidu, skaitu 

un apjomu nosaka saskaņā ar konkrētās klases mācību satura plānojumu. Skolēni un vecāki ir 

iepazīstināti ar skolā pastāvošo mājas darbu sistēmu. ,,E-klase” sniedz iespēju regulāri noskaidrot 

gan mājas darba uzdevumu, gan iegūto vērtējumu par to.  Skolā ir pieejamas klašu telpas, kuru 

iekārtojums un aprīkojums dod iespēju izmantot informāciju tehnoloģijas, bet tas nav pietiekams, 

lai visiem pedagogiem būtu iespējas izmantot jaunākās tehnoloģijas mācīšanas un mācīšanās 

procesā. Ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un Rīgas domes Īpašuma 

departamenta atbalstu 2012./2013. mācību gada 2.semestra sākumā skolā tiks izveidoti mūsdienīgi 

divi dabaszinību kabineti ar visu nepieciešamo aprīkojumu mācīšanas un mācīšanās procesa 

nodrošināšanai. Dabaszinību kabineti tiks aprīkoti ar informāciju tehnoloģijām un mācību 

līdzekļiem, kas ļaus pilnveidot un uzlabot mācīšanas un mācīšanās kvalitāti dabaszinību, fizikas, 

ķīmijas, bioloģijas un ģeogrāfijas mācību priekšmetos. Mācību satura kvalitatīvai apguvei 

labiekārtots un ar visu nepieciešamo tehniku apgādāts mājturības un tehnoloģiju kabinets 

meitenēm.  

 Mācību priekšmetu programmas paredz saikni ar reālo dzīvi. Mācību satura īstenošana 

atbilst mūsdienu aktualitātēm. Klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji organizē mācību 

ekskursijas. Mācīšanas procesa saikni ar reālo dzīvi nodrošina inovatīvās mācību metodes, skolēnu 

darbs grupās, pa pāriem, problēmuzdevumi, pētnieciskie darbi, laboratorijas un praktiskie darbi 

mācību kabinetos. Skolēni piedalās dažādos konkursos ārpus skolas „Pieskati uguni”, 

„Kājāmgājējs”, „Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības”, makulatūras un bateriju vākšanā „Tīrai 

Latvijai”, „Stādi savai skolai”.  

 Skolotāja skaidrojums un stāstījums ir piemērots mācāmajai tēmai, tas ir skaidrs un 

saprotams, atbilstošs skolēnu vecumam. Skolēni saprot skolotāja izvirzītos mērķus, uzdevumus un 

prasības. Visbiežāk skolotāji un skolēni veido rosinošus dialogus, bet ne vienmēr visus skolēnus 

izdodas rosināt un motivēt darbam. Skolēni var brīvi uzrunāt skolotājus, izteikt savu viedokli. 72 
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% respondentu atzīst, ka skolotāji mudina skolēnus būt pārliecinātam par sevi. Skolotāji sekmē 

skolēnu prasmes aizstāvēt un pamatot savu viedokli, uzklausīt citus, analizēt, secināt un pieņemt 

lēmumus. Skolotāji sniedz izglītojamajiem nepieciešamo atbalstu un palīdzību. 

Vērtējums: 3 ( labi) 

 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte. 

 
Skolotāji mērķtiecīgi organizē un motivē skolēnus mācību darbam. Ir visiem nosacījumiem 

atbilstošs stundu saraksts, konsultāciju un pārbaudes darbu grafiki, skolēnu sasniegumu vērtēšanas 

noteikta kārtība, vienotas dienasgrāmatas, skolvadības sistēmas ,,E-klase” sekmju izraksti, 

kavējumu uzskaites kārtība. Skolēnus regulāri iepazīstina ar iekšējiem un ārējiem normatīvajiem 

dokumentiem, par sadarbības iespējām ar skolas atbalsta personālu. Skolēni zina uz izprot mācību 

darbam izvirzītās prasības. Skolēni zina darba organizāciju klasē, iespējas izmantot klasē esošos 

materiālus. Skolotāji rosina skolēnus izmantot dažādus mācību palīglīdzekļus (rokasgrāmatas, 

enciklopēdijas, vārdnīcas, žurnālus, laikrakstus utt.). Skolēni laicīgi tiek informēti gan par mājas 

darbiem un to izpildes termiņiem, gan par gaidāmajiem pārbaudes, projekta vai citu veidu 

darbiem. Skolēniem ir iespēja savlaicīgi iepazīties ar pārbaudes darbu grafiku, veicot sava darba 

plānošanu, kas iekļauj darbu stundās, konsultāciju apmeklējumus, darbu mājās, bibliotēkā u.c.  

 Skolas administrācija pilnveido darbu, lai uzlabotu situāciju ar neattaisnotajiem 

kavējumiem. Kavējumi tiek regulāri ierakstīti ,,E-klases” žurnālā. Informāciju par skolēnu 

kavējumiem vecāki saņem gan ,,E-klasē”, gan dienasgrāmatās un sekmju ierakstos. Skolas 

administrācija un sociālais pedagogs regulāri izvērtē visu skolēnu stundu apmeklētību ,,E-

žurnālā”, veicot kavējumu kopējo uzskaiti skolā. Skolā strādā sociālais pedagogs, speciālais 

pedagogs un psihologs, kas sniedz atbalstu skolotājiem un skolēniem situācijās, kad tas ir 

nepieciešams.  

1.semestra beigās un mācību gada noslēgumā tiek apkopoti un analizēti mācību darba 

sasniegumi. Vienotas skolēnu datu bāzes veidošanai elektroniskā veidā izmanto e-klasi, kurā 

skolotāji sistemātiski ievada nepieciešamo informāciju. Papildus tiek veidoti skolēnu portfolio. 

Metodiskajās komisijās ir skolēnu VPD rezultātu salīdzinājums. Katram skolotājam ir ieskaites 

darbu izvērtējumi. 

Vērtējums: 3 ( labi) 

 

4.2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa. 

Skolēnu darbus vērtē, ievērojot valstī noteikto skolēnu darba vērtēšanas kārtību un skolā 

pieņemto vērtēšanas kārtību. Tā ir ievietota skolas mājas lapā. Pārbaudes darbi, diagnosticējošie 

darbi sastādīti atbilstoši VISC izstrādātajām prasībām mācību priekšmetā un atbilstoši 

pamatizglītības standartiem. 
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Pārbaudes darbi ir izplānoti katra mācību priekšmeta tematiskajos plānos. Skolā ir 

pārbaudes darbu grafiks. Skolotāji iepazīstina skolēnus ar vērtēšanas principiem savā mācību 

priekšmetā. Skolas administrācija vecākus savlaicīgi informē par valsts mēroga pārbaudes darbos 

izvirzītajām prasībām un vērtēšanas kritērijiem.  

Vērtējums sniedz skolēnam pozitīvu atbalstu un motivē skolēnu mācīties. To ietekmē arī 

skolotāja personība, spēja iedrošināt un mudināt skolēnus neapstāties savā attīstībā. 79 % 

aptaujāto skolēnu atzīst, ka skolotāji ir laipni un atsaucīgi, bet 81 % atzīst, ka skolotāji mudina 

sasniegt labus rezultātus. Būtiskas ir uzslavas par katru sasniegumu mācību darbā. Novērtējot 

skolēnu mācību sasniegumus, būtiska ir pašvērtējuma un savstarpējā vērtējuma loma, kurā skolēni 

izvērtē savu attieksmi pret mācību darbu, ieguldītā darba daudzumu un veic zināšanu novērtēšanu. 

Skolotāji sistemātiski veic vērtējumu uzskaiti, ierakstot e-klases žurnālā. Vērtējuma 

uzskaiti pārrauga un kontrolē direktora vietnieces izglītības jomā. Skolotāji uzkrāj pārbaudes 

darbu paraugus. 

Vecāki regulāri saņem informāciju par skolēnu mācību sasniegumiem gan individuālās 

sarunās, gan ar liecību, gan ar ierakstiem dienasgrāmatās. Audzinātāji izsniedz sekmju izrakstus 

vismaz 1 x mēnesī. Vecākiem ir iespēja un daudzi to arī izmanto, apskatīt e-klasē sava bērna 

sekmes. 97% aptaujāto vecāku atzīst, ka regulāri saņem informāciju par sava bērna sasniegumiem. 

Vērtēšanas procesā iegūto informāciju regulāri izvērtē skolotājs, metodiskās komisijās un 

pedagoģiskajās padomes sēdēs, vecāku sapulcēs.  

Vērtējums: 4 (ļoti labi) 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 

 Skolā ir labvēlīga mācīšanās vide. 

 Vērtēšanas metodes ir atbilstošas izglītojamo vecumam un mācību priekšmeta specifikai. 

 Skolēnu zināšanu pārbaude ir plānveidīga un izmaiņas tiek saskaņotas ar skolēniem. 
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4.3. Izglītojamo sasniegumi 

 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā. 

Skolēnu sasniegumi ikdienā tiek vērtēti visaptveroši, skaidri un precīzi katrā skolas 

ikdienas vai valsts pārbaudes darbā. Mācību darbs vērsts uz to, lai skolēni labi apgūtu plānotās 

mācību priekšmetu standartu prasības un iegūtu pamatizglītību. Tāpēc skolotāji un vadība uzskaita 

un analizē skolēnu sasniegumus un seko to izaugsmei. Rezultāti tiek apkopoti semestra un gada 

nobeigumā, arī pēc dažādiem pārbaudes darbiem mācību gada laikā. Katrs darbinieks pārzina un ir 

atbildīgs par savu jomu. Skolēnu sasniegumu uzskaiti un izvērtējumu veic mācību priekšmetu 

skolotāji, klases audzinātāji, direktora vietnieces. Skolēnu sasniegumu rezultāti tiek izvērtēti 

skolotāju informatīvajās sanāksmēs, administrācijas sēdēs, MK sapulcēs, pedagoģiskās padomes 

sēdēs.  

Papildus notiek darbs ar skolēniem, kuriem ir nepietiekams vērtējums kādā mācību 

priekšmetā, mācību gadu beidzot, viņi turpina darbu divas nedēļas pēc mācību gada noslēguma un 

kārto pēcpārbaudījumus. 

 Par sasniegumiem priekšmetos liecina iegūtie rezultāti olimpiādēs ( skatīt 3.pielikumu ).  

Skola īsteno plašu interešu izglītības programmu klāstu, tādēļ tiek apkopoti un analizēti 

sasniegumi interešu izglītībā ( skatīt 4.pielikumu ).  

 

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos.  

Skola apkopo, uzskaita un izvērtē skolēnu sasniegumus valsts pārbaudes darbos. Skolotāji 

tiek iepazīstināti ar skolēnu snieguma salīdzinošo izvērtējumu pilsētas un valsts mērogā. Skolēnu 

sasniegumus valsts pārbaudes darbos skatīt 2.pielikumā.  
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4.4. Atbalsts izglītojamiem 

 

4.4.1.Psiholoģiskais atbalsts,  sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo 

aizsardzība. 
 

Skolā uzmanība pievērsta skolēnu veselības aprūpei. Skolā ir atbilstoši normatīvajām 

prasībām iekārtots medicīnas kabinets. Katram skolēnam ir iekārtota veselības karte, kurā ir 

ziņas par skolēna veselības stāvokli un saslimšanām. Medicīnas māsa regulāri apkopo ziņas 

par skolēnu veselību, sadarbojas ar klašu audzinātājiem, sniedzot informāciju par skolēnu 

veselības problēmām. Klases audzinātāja un medmāsa informē vecākus par negadījumiem, 

traumām un saslimstības gadījumiem. Medmāsa un direktora vietnieks administratīvi 

saimnieciskajā darbā regulāri seko skolas sanitāri higiēniskajam stāvoklim, tīrībai un kārtībai. 

Plānveida Veselības inspekcijas kontroles atzinumi norāda, ka skola atbilst visām sanitāri 

higiēniskajām prasībām. 81% skolēnu atzīst, ka skola ir tīra un sakopta. Medmāsa kopā ar 

klašu audzinātājiem plāno audzināšanas stundu apmeklējumus, lai runātu par profilaktisko 

izglītošanu veselības jautājumos. Medmāsa organizē skolas komandu Pirmās medicīniskās 

palīdzības sacensībām. Skolā tiek organizēts seminārs 8.,9.klašu meitenēm ”Ar meitenēm par 

sievietēm svarīgo”, kuru vada pieredzējusi ārste. 

Skolēnu ikdienas kārtību skolā un tās teritorijā nodrošina tehnisko darbinieku, skolotāju un 

administrācijas dežūras. Skolā ir atbildīgā persona par darba drošību. Skola ir noslēgusi 

līgumu ar firmu „Guna BSK” par riska faktoru novērtēšanu un to novēršanas pasākumiem, kā 

arī uzsākta jauna Civilās aizsardzības plāna izstrāde atbilstoši izmaiņām Rīgas Pļavnieku 

pamatskolā. Klašu audzinātāji plāno un organizē skolēniem apmācības satiksmes drošības 

noteikumu ievērošanā un pirmās palīdzības sniegšanā. Skolā ir izstrādāti un apstiprināti 

drošības noteikumi un to ievērošana. Skolēni un skolas darbinieki regulāri tiek iepazīstināti ar 

nepieciešamiem noteikumiem, to apliecinot ar parakstu instruktāžas žurnālos, kā tas paredzēts 

ārējos un iekšējos normatīvos aktos. Par drošību pasākumos rūpējas skolas administrācija, 

klašu audzinātāji, vecāki un pašvaldības policists. Starpbrīžos par kārtību gaiteņos atbild 

dežurējošie skolotāji. 80% skolēnu atzīst, ka skolas telpās jūtas droši.  

Nelaimes gadījumā visi skolēni un skolas darbinieki zina, kā rīkoties, ir iepazīstināti ar 

evakuācijas plānu. Evakuācijas plāni izvietoti skolas gaiteņos. Reizi gadā tiek veikta skolēnu 

un skolas darbinieku praktiska apmācība, kā rīkoties ekstremālu situāciju gadījumos. 

 Skolā ir apzinātas skolēnu psiholoģiskās un sociālās vajadzības. To veic klases audzinātāji 

sadarbībā ar skolas atbalsta personālu. Klases audzinātāji pārzina skolēnu situāciju ģimenē. 

Skolēni un viņu vecāki ir informēti, ka skolā ir iespējams saņemt sociālā pedagoga, specialā 

pedagoga, psihologa un logopēda palīdzību. Skolā ir izveidots buklets par Atbalsta grupas 

darbību un tās nozīmi dažādu problēmjautājumu un situāciju risināšanā, kurš pieejams katram 
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skolotājam un vecākam. Skolas atbalsta personāls problēmu risināšanā darbojas saskaņoti. 

Atbalsta personāla darbību koordinē direktora vietniece izglītības jomā. Sociālais pedagogs 

palīdz risināt krīzes situācijas, palīdz bērniem, vecākiem, skolotājiem risināt problēmas, kas 

rodas izglītības procesā un savstarpējās attiecībās, izzina un novērtē skolēna sadzīves apstākļus 

mājās un sadarbojas ar sociālo dienestu un policiju. Skolas psihologs sniedz konsultācijas 

izglītojamajiem, vecākiem un pedagogiem, kuri vēlas risināt un novērst skolēnu psiholoģiska 

rakstura problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā un izglītojamā psiholoģiskajā 

attīstībā. Psihologs veic skolēnu psiholoģisko izpēti. Logopēds labo skolēnu skaņu izrunas 

traucējumus, veic mācību korekcijas darbu skolēniem ar nepietiekamu valodas sistēmas 

attīstību, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem, sadarbojas ar klašu audzinātājiem, latviešu 

valodas skolotājiem un vecākiem. Speciālais pedagogs  izvērtē skolēnu mācīšanās grūtības un 

iesaka iespējamos palīdzības veidus, sniedz atbalstu skolēniem ar specifiskiem mācīšanās 

traucējumiem u.c. speciālās izglītības vajadzībām, sniedz konsultācijas skolēnu vecākiem un 

skolotājiem un palīdz rast risinājumus, lai skolēns labāk varētu apgūt nepieciešamās zināšanas 

un prasmes. 

 Vērtējums: 4 (ļoti labi) 

 

4.4.2.Atbalsts personības veidošanā. 

Skolas izglītības programma ietver dažādas mācību metodes, kas nodrošina skolēniem 

sociālo iemaņu attīstīšanas iespējas. Klašu audzinātāju darba plānos ir ietvertas šādas 

tematiskās grupas: 

 uzvedība un saskarsmes kultūra; 

 pilsoniskā audzināšana; 

 veselīga dzīvesveida pamati un atkarības; 

 darbība ekstremālās situācijās un satiksmes drošība; 

  karjeras izvēle.  

Skolēnu intereses skolā pārstāv ievēlēta pašpārvalde, kura tika izveidota 

2012./2013.mācību gada 1.semestrī. Skolēnu pašpārvaldē darbojas pārstāvji no 5.-.9. klasēm. 

Skolēniem ir zināma kārtība, kā viņi var ieteikt savus priekšlikumus. Skolēniem ir iespēja 

organizēt un uzņemties atbildību par dažādiem ārpusstundu pasākumiem.  

Skolā tiek piedāvātas daudzveidīgas interešu izglītības programmas. 

Interešu izglītība nodrošina vispusīgas personības attīstību, kā arī veido prasmes praktiskās 

dzīves organizēšanā. Plānojot interešu izglītības nodarbību laiku, ņem vērā skolēnu vajadzības un 

skolas iespējas. Vecāku sapulcēs vecākus informē par skolas piedāvātajām interešu izglītības 

programmām. Tiek izzināta skolēnu aktivitāte interešu izglītībā. Sporta pulciņu dalībnieki ar 
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labiem panākumiem piedalījušies dažāda mēroga sacensībās. Par individuālajiem un komandu 

sasniegumiem izglītojamajiem un pedagogiem tiek izteikta pateicība. 

Vērtējums: 4 (ļoti labi) 

 

4.4.3.Atbalsts karjeras izglītībā. 

Karjeras izglītība ir svarīga izglītības procesa sastāvdaļa. Lai nodrošinātu atbalstu karjeras 

izglītībā, tiek izmantotas dažādas darba formas. 

Mācību priekšmetu stundās skolotāji plāno projektu darbus, diskusijas, prezentācijas par 

karjeras tēmām, kur izglītojamiem ir iespēja iepazīties ar dažādām profesijām. Tiek organizētas 

mācību ekskursijas uz uzņēmumiem, izglītojamie iepazīstināti ar dažādu profesiju darba specifiku 

un iespējām. Mācību priekšmetu skolotāji mācību stundās atbalsta izglītojamo spēju un interešu 

apzināšanu, motivējot izglītojamo veidot karjeru izvēlētajā jomā. Bibliotēkā ir pieejama 

informācija par vidējās, profesionālās un augstākās izglītības iespējām. Klašu audzinātāju stundās 

ir iekļauti ar karjeras izvēli saistīti temati.  

Vērtējums: 3 (labi) 

 

4.4.4.Atbalsts mācību darba diferenciācijai. 

Skola mērķtiecīgi plāno un atbalsta talantīgo skolēnu piedalīšanos konkursos, olimpiādēs,  

projektos, sacensībās. Skolēni piedalās pilsētas un novada olimpiādēs. Iespēju robežās ir veicināts 

un novērtēts skolēnu un skolotāju darbs par sasniegumiem mācībās (atzinības raksti, pateicības un 

balvas skolēniem un skolotājiem no skolas). Par skolēnu sasniegumiem var iegūt regulāru 

informāciju skolas mājas lapā un skolas avīzē. 2012./2013.mācību gadā tiek plānots ieviest jaunas 

tradīcijas skolēnu sasniegumu novērtēšanā. Skolā tiek piešķirtas fakultatīvās stundas mācību 

priekšmetu padziļinātai apguvei. Lielu ieguldījumu skolēnu radošo spēju attīstībā sniedz interešu 

izglītības kolektīvu līdzdalība skolas un ārpusskolas pasākumos, konkursos un skatēs.  

Skolā regulāri tiek apzinātas to skolēnu vajadzības, kuriem ir grūtības mācībās. Klašu 

audzinātāji un atbalsta personāls pievērš īpašu uzmanību tiem skolēniem, kuriem ir nepietiekami 

vērtējumi. Skolēniem ir iespēja apmeklēt konsultācijas, lai uzlabotu mācību sasniegumus vai 

apgūtu to mācību saturu, kas iekavēts mācību stundu kavējumu dēļ. Pedagogi ņem vērā skolēnu 

individuālās īpatnības, cenšas realizēt individuālu pieeju konsultācijās. Konsultāciju grafiks 

pieejams informācijas stendā, kā arī skolas mājas lapā. Tiek veikta konsultāciju apmeklējumu 

uzskaite. Klašu audzinātāji sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem, nepieciešamības gadījumā arī ar 

atbalsta personālu, lai koordinētu skolēnu izaugsmi. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem ir 

izstrādāts vienots individuālais izglītības plāns, kurš ietver informācijas izvērtēšanu un darbības 

virziena noteikšanu, vienošanos ar izglītojamā vecākiem/aizbildņiem par plāna īstenošanu, 
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izglītojamā zināšanu un attīstību līmeni, pedagoģiskā procesa organizāciju, plāna īstenošanas 

izvērtējumu. 

Skolā veiksmīgi darbojās atbalsta personāls (psihologs, logopēds, sociālais pedagogs, 

speciālais pedagogs, medmāsa). Atbalsta personāls pastāvīgi nodrošina kvalitatīvu palīdzību 

skolēniem, veiksmīgi sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem un vecākiem. 

Atbalsta personāls piedalās klašu audzinātāju stundās un vecāku sapulcēs. Psihologs, sociālais 

pedagogs un logopēds veic skolēnu izpēti un sniedz rekomendācijas gan pedagogiem, gan 

vecākiem. Psiholoģiskā izpēte tiek veikta pēc ikgadēja darba plāna un arī pēc aktuālās situācijas, 

un administrācijas pieprasījuma. Ikgadējā psiholoģiskā izpēte tiek veikta 1. 5., un 9. klasēs.  

1. klasēs izpēte tiek veikta ar mērķi noskaidrot klases kopējo sagatavotības līmeni skolai, 

kā arī, lai noskaidrotu, kuriem bērniem ir nepieciešama atbalsta personāla palīdzība. Pēc šīs 

izpētes ar tās vispārīgiem rezultātiem tiek iepazīstināti katras klases vecāki un klases audzinātājs 

un arī skolas administrācija. Kā arī tiek ziņots individuāli un veiktas pārrunas ar tiem vecākiem, 

kuru bērniem būtu nepieciešama atbalsta personāla palīdzība.  

5. un 9. klasēs tiek veikta adaptācijas aptauja, kurā ir ietvertas vairākas izpētes sfēras: 

saskarsme ar vienaudžiem un skolotājiem, emocionālā sfēra, mācību motivācija. Aptaujas rezultāti 

palīdz izvērtēt klases kopējo sociālpsiholoģisko klimatu, konflikta zonas klasē un plānot 

nepieciešamos profilakses pasākumus. Pēc aktuālās situācijas vai administrācijas pieprasījuma 

veiktās izpētes parasti ir saistītas ar saskarsmes vai motivācijas sfēru situācijas padziļinātākai 

izvērtēšanai un profilakses pasākumu plānošanai. 

Vērtējums: 4 (ļoti labi) 

 

4.4.5.Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. 

Skola nerealizē speciālās izglītības programmas, taču piedāvā dažāda veida atbalstu 

izglītojamiem, kuriem tas ir nepieciešams. 

 

4.4.6.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni. 

Skola izmanto daudzveidīgas informācijas apmaiņas formas, kas veicina skolas, skolēnu 

un vecāku sadarbību. Informāciju var iegūt: 

 klašu vecāku sapulcēs (vismaz 2 reizes gadā) un pilnsapulcēs, 

 skolēnu vienotajās dienasgrāmatas, 

 sekmju izrakstos vismaz vienu reizi mēnesī,  

 E-klasē, ar e-pasta saraksti, 

 liecībās,  

 skolas informatīvajās lapās vecākiem, 

 kopējos klašu pasākumos, 



Rīgas Pļavnieku pamatskolas pašvērtējuma ziņojums 

20 

 

 telefoniski, 

 individuālajās sarunās ar skolotājiem, klases audzinātājiem un administrāciju. 

Informāciju sniedz skolas administrācija, klašu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji un 

atbalsta personāls. Vecāku ierosinājumi, priekšlikumi tiek analizēti un ņemti vērā. Vecāki regulāri 

saņem informāciju par skolēnu sasniegumiem, uzvedību un attieksmi pret mācībām. Lielākā daļa 

vecāku - 96% uzskata, ka informācija ir konkrēta, lietderīga un vecākiem noderīga. Skolēnu 

vecāki regulāri tiek iepazīstināti ar eksāmenu un citu pārbaudes darbu kārtošanas procedūru. Ar 

dienasgrāmatas un „E-klases” palīdzību skolēnu vecākiem ir iespēja saņemt regulāru un savlaicīgu 

informāciju par bērnu sasniegumiem, mājas darbiem, skolas darba režīma izmaiņām. Vecākiem ir 

zināmas sazināšanās iespējas ar skolu (skolēnu dienasgrāmatās, skolas mājas lapā ). Katru gadu 

tiek atjaunota informācija par vecākiem un viņu kontakttālruņiem. 97% vecāku uzskata, ka 

regulāri saņem informāciju par sava bērna sasniegumiem. 

Regulāru sadarbību ar vecākiem veic skolas sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, 

psihologs un logopēds. Skola konsultējas ar vecākiem, ja bērnam nepieciešama atbalsta personāla 

palīdzība. Skolai ir regulāra sadarbība ar  Sociālo dienestu. Aktīvi darbojas Skolas Padomes 

pārstāvji. Vecāki aktīvi iesaistās skolas labiekārtošanā un ārpusstundu pasākumu organizēšanā. 

Sadarbībā ar Skolas Padomes vecākiem  ir izveidota rotaļu telpa 1.-4.klasēm, uzsākta skolas 

avīzes izdošana, organizēts skolas talantu konkurss “Talantu aleja” un pirmklasnieku iesvētības. 

Vecāki palīdzējuši labiekārtot skolas puķu dobes. 2012./2013.mācību gada 2.semestrī ir plānots 

izveidot atpūtas telpu 5.-9.klašu skolēniem, kura tiks veidota sadarbībā ar Skolēnu pašpārvaldi un 

Skolas Padomes vecākiem.   

Vecāku sapulces tiek plānotas abpusēji piemērotos laikos. Vecāku sapulču tēmas- 

psihologa padomi pusaudžu audzināšanas jautājumos, adaptācijas process, aktualitātes klases 

dzīvē, atbalsta personāla darba jaunumi, skolēnu karjerizglītbas aktualitātes. Tiek veikta vecāku 

apmeklējumu uzskaite Vecāki tiek aicināti uz skolas tradicionālajiem pasākumiem, ko viņi labprāt 

arī dara. Pirmo reizi tika organizēts sadraudzības vakars skolas darbiniekiem un vecākiem, kas 

turpmāk tiks ieviests kā jauna tradīcija.  

Vecāku pārstāvji ir izveidojuši Rīgas Pļavnieku pamatskolas atbalsta biedrību, kas ir 

nevalstiska, sabiedriskā labuma organizācija, kura dibināta ar mērķi atbalstīt kvalitatīvu izglītības 

iegūšanu Rīgas Pļavnieku pamatskolā.  

Vērtējums: 4 (ļoti labi) 

Skolas darba stiprās puses: 

 Veiksmīgs atbalsta personāla grupas darbs. 

 Izglītojamiem ir iespējas piedalīties fakultatīvajās nodarbībās, konsultācijās un dažādos 

interešu izglītības pulciņos. 

 1.-4.klašu pagarinātās dienas grupas. 
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4.5.Skolas vide 
 

4.5.1.Mikroklimats. 

 
Skolas kolektīvs jau ir ieguldījis lielu darbu un turpina mērķtiecīgi strādāt, lai radītu 

patīkamu skolas mikroklimatu. Lai veicinātu piederības apziņu, skolai ir izveidots savs logo, 

skolas avīze, ir vienotas dienasgrāmatas, izveidota skolas mājas lapa. Skolai ir savas tradīcijas, 

kur visa skolas saime ir kopā, piemēram, Zinību diena, Valsts svētku pasākumi, Ziemassvētki, 

Talantu konkurss, Projektu dienas, izlaidums u.c. Tiek organizētas Atvērto durvju dienas, kurās 

piedalās visas mikrorajona pirmsskolas izglītības iestādes. Pasākumi tiek plānoti, ņemot vērā 

skolēnu, skolas darbinieku un vecāku ieteikumus. Pasākumu sagatavošanā un norisē iesaistās 

skolēnu pašpārvalde un skolas interešu izglītības programmu dalībnieki. Skolas darbinieki 

apzinās savu lomu skolas tēla veidošanā un veicina skolas vārda atpazīstamību sabiedrībā.  

Skola apzina un novērtē katra skolēna un darbinieka tiesības, spējas un padarīto. Skolas vadība 

par sasniegumiem apbalvo skolēnus un izsaka pateicības skolotājiem. 

Visi skolas darbinieki strādā, lai skolēni justos vienlīdz labi, neatkarīgi no dzimuma, 

tautības, kultūras un reliģiskās piederības. Skolas administrācija un darbinieki pievērš 

uzmanību skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanai. Konfliktsituācijas tiek risinātas 

taisnīgi, dažkārt arī pieaicinot pašvaldības policijas darbinieku. Lielākā daļa aptaujāto skolēnu 

piekrīt, ka skolā pret viņiem izturas taisnīgi (78%). Savukārt 90% vecāki uzskata, ka klasē, kurā 

mācās bērns ir labvēlīgs mikroklimats.  

Mācību gada beigās tiek apbalvoti ar atzinības rakstiem skolēni par mācību sasniegumiem 

un aktīvu piedalīšanos skolas un pilsētas pasākumos, kā arī izteiktas atzinības vecākiem par 

palīdzību skolai mācību un audzināšanas darbā. Skolas vadība atbalsta pedagoga iniciatīvu un 

regulāri izsaka pateicības. 

Skolā tiek veicināta pozitīva sadarbības vide starp darbiniekiem un skolēniem. Attiecības 

kolektīvā ir labvēlīgas, tajās valda cieņa, uzticēšanās un izpalīdzība. Jaunie pedagogi saņem 

nepieciešamo atbalstu gan no skolas vadības, gan no kolēģiem. 

Skolā tiek ievērota kārtība kādā skolas telpās uzturas nepiederošas personas.  

Skolēnu darbi tiek izvietoti skolas telpās. Informācijas stendā izvietota informācija par to, 

kuros kabinetos sastopami pedagogi. Uz skolas telpu durvīm ir norādīti numuri, darbinieku 

amati un vārdi. Skolas iekšējās kārtības noteikumi skolēniem ir demokrātiski izstrādāti un 

kvalitatīvi. Skolēni un darbinieki tos zina un gandrīz vienmēr ievēro. 

Individuālās pārrunās vecāki saņem informāciju par skolēnu attiecībām, uzvedību un 

attieksmi pret mācībām. Atsevišķos gadījumos vecākus aicina uz pārrunām ar klases 

audzinātāju, priekšmetu skolotājiem, atbalsta personālu un administrāciju. 
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Visi pedagogi atzīmē skolēnu kavējumus, klases audzinātāji apkopo informāciju un rīkojas 

atbilstoši skolā noteiktajai kārtībai. 

Vērtējums: 4 (ļoti labi) 

 

4.5.2.Fiziskā vide. 

Skolas telpas ir estētiski noformētas. Skolā plānveidīgi veic telpu remontu un mēbeļu 

nomaiņu. Skolā ir labiekārtota bibliotēka un lasītava. Klases un koplietošanas telpas ir 

atbilstošas sanitāri higiēniskajām normām, tualetēs ir ziepes un tualetes papīrs. 1. – 4.klašu 

skolēniem ir garderobes skapīši. Skolas telpās vajadzīgā skaitā ir izvietoti papīrgrozi. Skolas 

telpas ir drošas, iekārtojums neierobežo skolēnu un personāla pārvietošanos. Skolas gaiteņos 

redzamā vietā izvietoti evakuācijas plāni, norādītas evakuācijas izejas, un visi skolēni zina, kur 

atrodas pirmās palīdzības sniegšanas vieta - skolas medmāsas kabinets. 

 Skolēniem ir iespēja piedalīties skolas telpu noformēšanā un labiekārtošanā. Skolā ir 

vietas, kur skolēni var uzturēties no mācībām brīvajā laikā – bibliotēka, ēdnīca.  

Skolas apkārtne ir tīra un sakopta. Skolēni ir līdzatbildīgi apkārtnes sakopšanā, piedalās 

pavasara talkās. Skolas apkārtne nav iežogota, bet apkārt skolai ir izvietotas vairākas 

novērošanas kameras, kuras kontrolē skolas dežurants. Skolā dežūrē pašvaldības policija. 

Sadarbībā ar RD Īpašuma departamentu 2011. un 2012.gadā līdz šim brīdim veikti 

apjomīgi skolas telpu remontdarbi: aktu zāles grīdas remonts, sporta zāles remonts, 3.stāva 

sākumskolas klašu un vestibila remonti, skolas siltināšana un fasādes krāsošana, bibliotēkas un 

lasītavas remonts, 2.stāva tualešu remonts, kā arī tiek veidoti moderni dabaszinību kabineti. 

Sadarbībā ar vecākiem rotaļu telpas izveidošana un labiekārtošana ar mēbelēm. 2012.gadā ir 

veikts remonts medicīnas māsas un psihologa kabinetos, skolotāju istabā un piecos mācību 

priekšmetu kabinetos. 

Vērtējums: 3 ( labi) 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 Skolai ir savas tradīcijas, kas tiek koptas un attīstītas. 

 Moderna sporta zāle un daudzveidīgs sporta inventārs. 

 Uzsākta modernu dabaszinību kabinetu izveide un labiekārtošana. 
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4.6.Resursi 

 

4.6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi. 

 

  Ar RD Īpašuma departamenta un RDĪKSD atbalstu tiek iekārtoti divi mūsdienīgi 

dabaszinību kabineti, kuri būs aprīkoti ar  2 interaktīvām tāfelēm un pakāpeniski tiek iegādāti visi 

nepieciešamie mācību līdzekļi dabaszinību mācību priekšmetu apguvei.  Skolas telpu iekārtojums 

atbilst mācību procesa nodrošināšanai. Klašu telpas ir atbilstošas skolēnu skaitam. Lielākā daļā 

klašu ir jauni vai atremontēti skolēnu soli un krēsli. Pārsvarā soli atbilst skolēnu augumiem.  

Atbalsta personālam ir iekārtoti atbilstoši kabineti. Izglītības programmas īstenošanai 

nepieciešamie materiāli, tehniskie resursi tiek regulāri papildināti. Skolotājiem ir pieejami 

magnetafoni, televizori, videomagnetafoni, DVD, projektori. Mācību kabinetos, skolotāju istabā ir 

datori ar interneta pieslēgumu. Skolā pieejami 70 stacionārie datori, 6 portatīvie datori, 3 

interaktīvās tāfeles, 3 datu kameras, 7 projektori. 44 no stacionāriem datoriem ir saņemti no ERAF 

projekta „Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu informatizācija”. Kabinetu aprīkojumu 

papildināšanā iesaistās skolēnu vecāki.  Skolā ir moderna sporta zāle, kas dod iespēju to iznomāt 

un saņemt ieņēmumus no maksas pakalojumiem, kuri tiek izmantoti mācību līdzekļu, inventāra 

iegādei un telpu labiekārtošanai. Sporta nodarbības notiek gan stadionā, gan skolas sporta zālē. 

Sporta inventārs tiek regulāri papildināts.  

Skola nodrošina skolēnus pilnībā ar bezmaksas mācību grāmatām. Mācību grāmatu fonda 

paplašināšana un atjaunošana tiek plānota Metodiskajās komisijās. Mācību grāmatu fonds tiek 

paplašināts regulāri, tiek iegādātas arī metodiska rakstura grāmatas, daiļliteratūra, preses 

izdevumi. Skolotāji skolēniem sagatavotos mācību materiālus var kopēt un drukāt neierobežoti. 

Telpu izmantojums ir racionāls un efektīvs, atbilst skolēnu vecumam un augumam. 

Pedagogi un skolēni bieži izmanto skolā esošos materiāli tehniskos resursus. Ir pieejama 

datorklase, bibliotēka, kopētājs un sporta zāles. Skolas bibliotekāre regulāri informē pedagogus un 

skolēnus par bibliotēkā pieejamajiem materiāliem, to izmantošanu. Interešu izglītības programmu 

un ārpusstundu pasākumu nodrošināšanai izmanto skolas telpas, iekārtas un citus resursus. 

Vērtējums: 3 ( labi ) 

 

4.6.2. Personālresursi 

Skola ir nodrošināta ar nepieciešamajiem pedagogu resursiem izglītības programmu 

īstenošanai. Skolā strādā atbalsta personāls – sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, psihologs, 

logopēds, bibliotekāre un medmāsa. 

Izmaiņas personālā sastāvā ir pamatotas. Pamatdarbā strādā 44 (88%) skolotāju, bet amata 

savienošanas kārtībā 6 (12%) skolotāji. 
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Skolotāju izglītība atbilst ārējo normatīvo aktu prasībām skolotājiem nepieciešamajai 

izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai. 48 (96%) skolotāju ir ar augstāko pedagoģisko izglītību, 

lai iegūtu augstāko izglītību, mācās 2 (4%) skolotāji. 

Maģistra grāds ir 14 (28 %) skolotājiem. 

Lielākajai daļai skolotāju darba slodzes ir optimālas. Slodzes sadala, ievērojot skolas 

izglītības programmu un darba organizācijas vajadzības, skolotāju pieredzi un kvalifikāciju. 

Skolas darbinieku tiesības, pienākumi un atbildības jomas ir noteiktas ar darbiniekiem saskaņotos 

amatu aprakstos. Par skolotāju stundu aizvietošanu skolā ir atbildīga direktores vietniece izglītības 

jomā, kura kārto attiecīgo dokumentāciju par stundu aizvietošanu. 

Skolotājiem ir pieejama visa nepieciešamā informācija par skolas darbību, aktuālie dokumenti un 

to projekti tiek izsniegti priekšmetu MK vadītājiem un ir MK dokumentu mapē. Skolā ir noteikta 

kārtība, kas ļauj skolotājiem izteikt priekšlikumus sava vai skolas darba uzlabošanai (mācību 

semestra beigās iesniedzot savu atskaiti, izsakot priekšlikumus). 

Pedagogi labprāt ceļ savu kvalifikāciju, apmeklējot kursus, seminārus. Skolotāju 

tālākizglītība tiek plānota atbilstoši skolas darba attīstības prioritātēm. Tālākizglītības uzskaiti un 

koordinēšanu veic direktores vietniece izglītības jomā. Katrs skolotājs, darbojoties metodiskajā 

komisijā, arī patstāvīgi risina tālākizglītības jautājumu. Skolas administrācija savlaicīgi informē 

skolotājus par tālākizglītības nepieciešamību un piedāvātajām iespējām, nodrošina iespēju 

piedalīties semināros. 2012.gada oktobrī tika organizēti bezmaksas kursi pedagogiem skolā 

„Mācību disciplīna un tās veidošanas nosacījumi”, kas deva iespēju visiem pedagogiem tajos 

piedalīties. Skolotāji atzīst, ka skola organizē lietderīgus skolotāju tālākizglītības pasākumus ( 

100% respondenti). Skolas lietvedībā glabājas dokumentāla informācija par katra skolotāja 

tālākizglītības aktivitātēm.  

Skolā strādā 29 tehniskie darbinieki.  

Vērtējums: 4 ( ļoti labi ) 

Skolas darba stiprās puses: 

 Skolā strādā kvalificēts pedagoģiskais, atbalsta un tehniskais personāls. 

 Pedagogi aktīvi izmanto tālākizglītības piedāvājumus. 

 Tiek segti kopēšanas un citi ar mācību procesu saistītie izdevumi. 
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4.7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

 

4.7.1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana. 

Darba kontrole un izvērtēšana, informācijas faktu uzkrāšana notiek atbilstoši skolas 

attīstības prioritātēm un uzdevumiem. Tiek vērtēts katra skolotāja darbs un skolas darbs kopumā. 

Skolas administrācija atbalsta, veicina un organizē pašvērtēšanas darbu, skolas darbinieku, 

skolēnu un vecāku iesaistīšanu skolas darba pilnveidošanā un uzlabošanā.  

Darba izvērtēšana un analīze, nosakot darba stiprās un vājās puses un apzinot turpmākās 

vajadzības, tiek veikta Metodiskajās Komisijās un Pedagoģiskās padomes sēdēs. Tiek izvērtēti 

sasniegumi un trūkumi, izvirzīti uzdevumi turpmākai darba uzlabošanai. Analīze balstās uz 

konkrētiem faktiem un pierādījumiem. Vērtēšanas procesā iegūto informāciju izmanto, lai 

apzinātu skolas darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus turpmākā darba plānošanai.  

Skolēnu vecākus ar skolas darba sasniegumiem un turpmākajiem darba pilnveides 

uzdevumiem iepazīstina vecāku kopsapulcēs, kā arī katras klases vecāku sapulcēs. 

Skolā ir laba sadarbības vide, kas veicina lielākās daļas darbinieku iesaistīšanos 

pašvērtēšanas procesā. Darba kontrole un izvērtēšana, informācijas faktu uzkrāšana notiek visa 

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

MK vadītāji gada beigās novērtē komisijas darbu. Skolas vadība plāno un veic skolas darba 

iekšējo kontroli un izvērtēšanu. Uzsākot jauno mācību gadu, administrācija pedagoģiskajā 

padomes sēdē iepazīstina pedagogus ar iepriekšējā mācību gada rezultātiem un kopīgi ar 

pedagogiem izvirza jaunas prioritātes un uzdevumus.  

Balstoties uz pašvērtējuma ziņojuma izveides un analīzes ir uzsākts veidot attīstība plānu 

2013. līdz 2016.gadam.  

Vērtējums: 3 ( labi ) 

 

4.7.2. Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība. 

Skolā ir visa Latvijas likumdošanā noteiktā obligātā dokumentācija. Skolas darbu 

reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti demokrātiski. Skolas darbību nosaka Skolas nolikums, 

reglamenti un citas kārtības.  

Skolā pastāv skolas vadības struktūra. Skolā ir 2,5 direktora vietnieku izglītības jomā štata 

vienību (darbu veic 4 darbinieki). Skola darba organizāciju nosaka darba kārtības noteikumi. 

Atbilstoši Darba likumam ar visiem vietniekiem ir noslēgti darba līgumi, ir amatu apraksti ar 

noteiktiem darba pienākumiem, tiesībām un atbildību. Skolas vadības grupai ir atbilstoša 

kvalifikācija un darba pieredze viņu atbildības jomas ir zināmas skolēniem, viņu vecākiem un 

citiem interesentiem. 
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Skolas direktore ir kompetenta skolvadībā ar atbilstošu izglītību un ieinteresēta skolas 

darbā. Direktore konsultējas ar darbiniekiem svarīgu jautājumu izlemšanā, saglabājot atbildību par 

galīgā lēmuma pieņemšanu. Direktore deleģē funkcijas un panāk to izpildi. Direktors veido 

vadības komandu, pārrauga dažādu līmeņu darbinieku pienākumu izpildi. Visi direktora vietnieki 

profesionāli un kvalitatīvi veic viņiem uzticētos pienākumus, veiksmīgi sadarbojas savā starpā un 

ar pārējo personālu, veicina radošu sadarbību skolā, atbalsta inovācijas. Skolas vadība informē par 

plānoto un veikto darbu administratīvajās sēdēs, skolotāju informatīvajās sanāksmēs, izvieto 

aktuālo informāciju skolotāju istabā un izsūta informāciju e-klases pastā. Skolas vadība organizē 

Skolas Padomes sēdes, pedagoģiskās padomes sēdes, metodisko komisiju sēdes, skolēnu 

pašpārvaldes sanāksmes, vecāku sapulces. Skolas vadība koordinē metodisko komisiju darbu. 

Skolas psihologa, logopēda, medmāsas, sociālā pedagoga pienākumi ir noteikti ar šo 

darbinieku saskaņotos amatu aprakstos. Katram iekārtots atsevišķs darba kabinets. Atbalsta 

personāls regulāri piedalās skolotāju apspriedēs, lai informētu un vienotos par sadarbību 

palīdzības sniegšanā izglītojamajiem. Skolēni un vecāki, pedagogi var saņemt psihologa, sociālā 

pedagoga, logopēda palīdzību un konsultācijas. Personālam ir noteikts darba laiks. 

100% aptaujāto skolotāju atzīst, ka skolas vadība vienmēr vai bieži viņus uzklausa un 93 % 

skolotāju piekrīt, ka vienmēr vai bieži skolas vadība sniedz atbalstu un palīdzību.  

Vērtējums: 3  ( labi ) 

 

4.7.3. Skolas sadarbība ar citām institūcijām.  

 Skolā savā darbā realizē sadarbību ar citām institūcijām.  

Sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu skolas darba nodrošināšanai 

– dokumentu aprite skolas darba plānošanas, attīstības, organizācijas un kontroles nodrošināšanai, 

finanšu dokumentu aprite, skolas budžeta izpildes nodrošināšana, skolotāju tālākizglītības kursu 

nodrošināšana, skolotāju dalība ESF projektos u.c.  Sadarbībā ar Rīgas domi un Rīgas domes 

Īpašuma departamentu skolas ēkas apsaimniekošana un apjomīgu remontu veikšana.  

 Sadarbībā ar IKVD izglītības programmu izstrādē un licencēšanā, skolas reglamentējošo 

dokumentu kvalitatīvā izstrādē, izglītības programmu un skolas akreditācijas jautājumos.  

 Skolas atbalsta personāls sadarbojas ar RDIKSD atbalsta nodaļu, Valsts un Pašvaldības 

pedagoģiski medicīnisko komisiju un ievēro tās ieteikumus un norādījumus darbā ar 

izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās grūtības. Sociālais pedagogs sadarbojas ar ģimeni, skolu un 

institūcijām, kuras ir atbildīgas par bērnu sociālo problēmu risināšanu.  

 Sadarbībā ar Sporta pedagoģisko akadēmiju skola nodrošina praksi topošajiem sporta 

skolotājiem.  

 Sadarbībā ar „E-klase” elektroniskā žurnāla darbības nodrošināšana.  

Interešu izglītības nodrošināšanā skola sadarbojas ar RDIKSD Sporta un jaunatnes pārvaldi.  
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Sadraudzība tiek veidota ar Latgales priekšpilsētas pirmskolas izglītības iestādēm.   

 Vērtējums: 4 ( ļoti labi ) 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 Skolotāji labprāt piedalās tālākizglītības kursos. 

 Veiksmīga skolotāju un skolas vadības sadarbība. 
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5. Turpmākā attīstība  

 

Pamatjoma Tālākās attīstības vajadzības 

1. Mācību saturs  Pilnveidot metodisko komisiju darbu un 

popularizēt komisiju nozīmi izglītības 

programmas apguvē. 

 Uzlabot vienotās vērtēšanas kārtību skolā. 

 Informāciju tehnoloģiju izmantošana 

mācību satura apguvē. 

2.Mācīšana un mācīšanās  Attīstīt skolēnos prasmi mācīties, patstāvīgi 

strādāt ar dažādiem informācijas avotiem. 

 Iesaistīt skolēnus ar zemu mācību 

motivāciju uzņemties līdzatbildību par 

mācību darbu, kā arī plašāk izmantot 

piedāvātās papildus iespējas. 

 Uzlabot IT izmantošanu mācīšanas un 

mācīšanās procesā. 

3.Atbalsts izglītojamiem  Turpināt un uzlabot darbu ar izglītojamiem, 

kuriem ir mācīšanās grūtības. 

 Lielāks atbalsts karjeras izvēlē. 

 Pilnveidot izglītojamiem uzvedības kultūras 

un saskarsmes prasmes. 

4. Skolas vide 
  

 Popularizēt skolas tēlu sabiedrībā. 

 Uzlabot izglītojamo atpūtas vidi. 

 Aktu zāles remonts. 

 Skolas ēdamzāles un virtuves 

modernizācija. 

 Pagrabstāva renovācija. 

 Skolas teritorijas norobežošana un sporta 

laukumu labiekārtošana. 

 Skolas gaiteņu kosmētiskais remonts. 

5.Resursi  Pilnveidot pedagogu prasmes darbā ar IT un 

palielināt to izmantošanu mācību procesā. 

 Rosināt skolotājus veidot elektroniskos 
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mācību līdzekļus. 

 Regulāri papildināt bibliotēkas fondu ar 

jaunāko metodisko literatūru.  

 Turpināt mācību telpu iekārtošanu atbilstoši 

mūsdienīga mācību procesa organizēšanai. 

6.Skolas darba organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

 

 Klašu audzinātāju MK izveide. 

 Skolas attīstības plāna izstrāde. 

 Turpināt izstrādāt iekšējos normatīvos 

dokumentus atbilstoši izmaiņām ārējos 

normatīvos dokumentos. 
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Pielikumi 
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Pielikums Nr.1 

Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 2011./2012.m.g. 

       

Mācību 

priekšmets 

Kopējais 

izglītojamo 

skaits 

Skolotāju 

skaits 

Nepietiekams 

līmenis 1-3 

balles % 

Pietiekams 

līmenis 4-5 

balles % 

Optimāls 

līmenis 6-8 

balles % 

Augsts 

līmenis 

9-10 

balles % 

2.a klase 

Latviešu valoda 20 1 0% 5% 80% 15% 

Matemātika 20 1 0% 10% 85% 5% 

2.b klase 

Latviešu valoda 25 1 0% 28% 56% 16% 

Matemātika 25 1 0% 20% 60% 20% 

2.c klase 

Latviešu valoda 25 1 0% 24% 56% 20% 

Matemātika 25 1 0% 36% 48% 16% 

3.a klase 

Latviešu valoda 28 1 0% 36% 54% 11% 

Matemātika 28 1 0% 32% 64% 4% 

3.b klase 

Latviešu valoda 20 1 0% 30% 60% 10% 

Matemātika 20 1 0% 15% 75% 10% 

3.c klase 

Latviešu valoda 23 1 0% 4% 91% 4% 

Matemātika 23 1 0% 13% 74% 13% 

3.d klase 

Latviešu valoda 16 1 0% 25% 69% 6% 
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Matemātika 16 1 0% 13% 63% 25% 

4.a klase 

Latviešu valoda 26 1 0% 46% 50% 4% 

Literatūra 26 1 4% 38% 58% 0% 

Angļu valoda 26 2 4% 38% 50% 8% 

Matemātika 26 1 4% 35% 62% 0% 

Dabaszinības 26 1 0% 35% 65% 0% 

Sociālās zinības 26 1 0% 35% 62% 4% 

Mūzika 26 1 0% 27% 42% 31% 

Mājturība un 

tehnoloģijas 
26 1 0% 8% 85% 8% 

Vizuālā māksla 26 1 0% 0% 85% 15% 

Sports 26 1 0% 4% 92% 4% 

4.b klase 

Latviešu valoda 24 1 0% 25% 75% 0% 

Literatūra 24 1 0% 21% 79% 0% 

Angļu valoda 24 1 0% 21% 63% 17% 

Matemātika 24 1 0% 29% 71% 0% 

Dabaszinības 24 1 0% 13% 88% 0% 

Sociālās zinības 24 1 0% 8% 83% 8% 

Mūzika 24 1 0% 21% 54% 25% 

Mājturība un 

tehnoloģijas 
24 1 0% 21% 79% 0% 

Vizuālā māksla 24 1 0% 0% 92% 8% 

Sports 24 1 0% 4% 67% 29% 

4.c klase 

Latviešu valoda 21 1 0% 24% 67% 10% 

Literatūra 21 1 0% 10% 71% 19% 
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Angļu valoda 21 1 0% 19% 62% 19% 

Matemātika 21 1 0% 38% 43% 19% 

Dabaszinības 21 1 0% 19% 67% 14% 

Sociālās zinības 21 1 0% 5% 71% 24% 

Mūzika 21 1 0% 0% 57% 43% 

Mājturība un 

tehnoloģijas 
21 1 0% 0% 90% 10% 

Vizuālā māksla 21 1 0% 0% 86% 14% 

Sports 21 1 0% 5% 75% 20% 

5.a klase 

Latviešu valoda 26 1 0% 54% 42% 4% 

Literatūra 26 1 0% 42% 50% 8% 

Angļu valoda 26 2 0% 42% 54% 4% 

Matemātika 26 1 0% 54% 38% 8% 

Dabaszinības 26 1 0% 31% 62% 8% 

Informātika 26 1 0% 8% 77% 15% 

Sociālās zinības 26 1 0% 4% 77% 19% 

Mūzika 26 1 0% 31% 58% 12% 

Mājturība un 

tehnoloģijas 26 2 0% 12% 85% 4% 

Vizuālā māksla 26 1 0% 12% 88% 0% 

Sports 26 1 0% 12% 88% 0% 

5.b klase 

Latviešu valoda 20 1 0% 50% 45% 5% 

Literatūra 20 1 0% 25% 60% 15% 

Angļu valoda 20 1 0% 60% 40% 0% 

Matemātika 20 1 0% 55% 40% 5% 

Dabaszinības 20 1 0% 15% 65% 20% 
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Informātika 20 1 0% 5% 65% 30% 

Sociālās zinības 20 1 0% 0% 70% 30% 

Mūzika 20 1 0% 5% 65% 30% 

Mājturība un 

tehnoloģijas 20 2 0% 5% 70% 25% 

Vizuālā māksla 20 1 0% 5% 85% 10% 

Sports 20 1 0% 0% 85% 15% 

5.c klase 

Latviešu valoda 20 1 5% 40% 50% 5% 

Literatūra 20 1 0% 15% 85% 0% 

Angļu valoda 20 1 0% 40% 55% 5% 

Matemātika 20 1 0% 55% 25% 20% 

Dabaszinības 20 1 0% 15% 70% 15% 

Informātika 20 1 0% 5% 75% 20% 

Sociālās zinības 20 1 0% 5% 75% 20% 

Mūzika 20 1 0% 15% 65% 20% 

Mājturība un 

tehnoloģijas 20 2 0% 10% 50% 40% 

Vizuālā māksla 20 1 0% 0% 95% 5% 

Sports 20 1 0% 6% 72% 22% 

6.a klase 

Latviešu valoda 27 1 0% 26% 67% 7% 

Literatūra 27 1 0% 26% 70% 4% 

Vācu valoda 11 1 0% 18% 64% 18% 

Angļu valoda 27 2 0% 41% 52% 7% 

Krievu valoda 16 1 0% 0% 94% 6% 

Matemātika 27 1 0% 52% 44% 4% 

Dabaszinības 27 1 0% 37% 63% 0% 



Rīgas Pļavnieku pamatskolas pašvērtējuma ziņojums 

35 

 

Informātika 27 1 0% 15% 67% 19% 

Pasaules vēsture 27 1 0% 4% 89% 7% 

Latvijas vēsture 27 1 0% 11% 85% 4% 

Sociālās zinības 27 1 0% 0% 74% 26% 

Mūzika 27 1 0% 56% 41% 4% 

Mājturība un 

tehnoloģijas 27 2 0% 4% 78% 19% 

Vizuālā māksla 27 1 0% 0% 96% 4% 

Sports 27 1 0% 0% 96% 4% 

6.b klase 

Latviešu valoda 16 1 0% 44% 56% 0% 

Literatūra 16 1 0% 63% 38% 0% 

Vācu valoda 6 1 0% 50% 50% 0% 

Angļu valoda 16 1 0% 69% 31% 0% 

Krievu valoda 10 1 0% 30% 60% 10% 

Matemātika 16 1 6% 56% 31% 6% 

Dabaszinības 16 1 0% 75% 25% 0% 

Informātika 16 1 0% 13% 81% 6% 

Pasaules vēsture 16 1 0% 25% 75% 0% 

Latvijas vēsture 16 1 0% 44% 56% 0% 

Sociālās zinības 16 1 0% 13% 81% 6% 

Mūzika 16 1 0% 38% 56% 6% 

Mājturība un 

tehnoloģijas 16 2 0% 31% 56% 13% 

Vizuālā māksla 16 1 0% 19% 81% 0% 

Sports 16 1 0% 13% 75% 13% 

6.c klase 

Latviešu valoda 23 1 0% 26% 57% 17% 
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Literatūra 23 1 0% 35% 61% 4% 

Vācu valoda 6 1 0% 0% 67% 33% 

Angļu valoda 23 1 0% 43% 52% 4% 

Krievu valoda 17 1 0% 35% 53% 12% 

Matemātika 23 1 0% 43% 48% 9% 

Dabaszinības 23 1 0% 48% 52% 0% 

Informātika 23 1 0% 4% 78% 17% 

Pasaules vēsture 23 1 0% 39% 61% 0% 

Latvijas vēsture 23 1 0% 17% 61% 22% 

Sociālās zinības 23 1 0% 0% 74% 26% 

Mūzika 23 1 0% 13% 61% 26% 

Mājturība un 

tehnoloģijas 23 2 0% 0% 65% 35% 

Vizuālā māksla 23 1 0% 0% 100% 0% 

Sports 23 1 0% 0% 91% 9% 

7.a klase 

Latviešu valoda 24 1 4% 71% 25% 0% 

Literatūra 24 1 4% 58% 33% 4% 

Vācu valoda 12 1 8% 58% 33% 0% 

Angļu valoda 24 2 4% 67% 29% 0% 

Krievu valoda 12 1 8% 33% 58% 0% 

Matemātika 24 1 13% 71% 17% 0% 

Informātika 24 1 0% 33% 63% 4% 

Bioloģija 24 1 0% 67% 33% 0% 

Ģeogrāfija 24 1 4% 71% 25% 0% 

Latvijas un 

pasaules vēsture 24 1 0% 58% 42% 0% 

Sociālās zinības 24 1 0% 42% 46% 13% 
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Mūzika 24 1 0% 63% 33% 4% 

Mājturība un 

tehnoloģijas 24 2 0% 25% 63% 13% 

Vizuālā māksla 24 1 0% 21% 79% 0% 

Sports 24 1 0% 38% 58% 4% 

8.a klase 

Latviešu valoda 27 1 11% 78% 11% 0% 

Literatūra 27 1 11% 52% 33% 4% 

Vācu valoda 5 1 0% 60% 40% 0% 

Angļu valoda 27 2 4% 70% 26% 0% 

Krievu valoda 22 1 32% 32% 36% 0% 

Matemātika 27 1 11% 70% 19% 0% 

Bioloģija 27 1 0% 70% 30% 0% 

Fizika 27 1 7% 70% 22% 0% 

Ķīmija 27 1 0% 74% 26% 0% 

Ģeogrāfija 27 1 7% 67% 26% 0% 

Latvijas un 

pasaules vēsture 27 1 0% 70% 30% 0% 

Sociālās zinības 27 1 0% 37% 52% 11% 

Mūzika 27 1 0% 48% 48% 4% 

Mājturība un 

tehnoloģijas 27 2 0% 19% 74% 7% 

Vizuālā māksla 27 1 0% 33% 63% 4% 

Sports 27 1 0% 26% 74% 0% 

9.a klase 

Latviešu valoda 20 1 10% 60% 30% 0% 

Literatūra 20 1 10% 55% 35% 0% 

Vācu valoda 3 1 0% 33% 67% 0% 
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2011./2012. m.g. mācību sasniegumi pa līmeņiem 

         

 
 

 

 

 

 

 

Angļu valoda 20 1 0% 60% 40% 0% 

Krievu valoda 17 1 6% 47% 47% 0% 

Matemātika 20 1 20% 60% 20% 0% 

Bioloģija 20 1 0% 45% 55% 0% 

Fizika 20 1 10% 50% 40% 0% 

Ķīmija 20 1 0% 60% 40% 0% 

Ģeogrāfija 20 1 0% 55% 45% 0% 

Latvijas un 

pasaules vēsture 20 1 0% 50% 50% 0% 

Sociālās zinības 20 1 0% 50% 50% 0% 

Mūzika 20 1 0% 55% 35% 10% 

Mājturība un 

tehnoloģijas 20 2 0% 20% 55% 25% 

Vizuālā māksla 20 1 0% 15% 75% 10% 

Sports 20 1 0% 16% 58% 26% 
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Mācību sasniegumi 2011./2012.m.g. 

 

 
 

Mācību sasniegumi 2011./2012.m.g. pēc līmeņiem 

 

 
 

 

Klašu grupu vidējie vērtējumi 2011./2012.m.g. 
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Pielikums Nr.2 

Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 2011./2012.m.g. 

        

Mācību 

priekšmets 

Kopējais 

izglītojamo 

skaits 

Izglītojamo 

skaits, kas 

kārtoja % 

Skolotāju 

skaits 

Nepietiekams 

līmenis 1-3 

balles % 

Pietiekams 

līmenis 4-5 

balles % 

Optimāls 

līmenis 6-

8 balles 

% 

Augsts 

līmenis 

9-10 

balles 

% 

3.a klase               

Latviešu valoda 28 28 (100%) 1 0% 11% 54% 36% 

Matemātika 28 28 (100%) 1 0% 11% 46% 43% 

3.b klase               

Latviešu valoda 20 20 (100%) 1 0% 15% 45% 40% 

Matemātika 20 20 (100%) 1 0% 10% 55% 35% 

3.c klase               

Latviešu valoda 24 23 (96%) 1 0% 4% 65% 30% 

Matemātika 24 23 (96%) 1 0% 9% 52% 39% 

3.d klase               

Latviešu valoda 18 16 (89%) 1 0% 25% 50% 25% 

Matemātika 18 16 (89%) 1 0% 19% 56% 25% 

6.a klase               

Latviešu valoda 27 27 (100%) 1 0% 33% 59% 7% 

Matemātika 27 27 (100%) 1 0% 52% 41% 7% 

Dabaszinības 27 27 (100%) 1 0% 22% 70% 7% 

6.b klase               

Latviešu valoda 16 16 (100%) 1 0% 56% 44% 0% 

Matemātika 16 16 (100%) 1 0% 56% 38% 6% 

Dabaszinības 16 16 (100%) 1 0% 56% 44% 0% 

6.c klase               

Latviešu valoda 23 23 (100%) 1 0% 17% 74% 9% 

Matemātika 23 23 (100%) 1 0% 30% 61% 9% 

Dabaszinības 23 23 (100%) 1 0% 22% 74% 4% 

9.a klase               

Latviešu valoda 20 16 (80%) 1 0% 38% 63% 0% 

Angļu valoda 10 10 (100%) 1 0% 20% 70% 10% 

Krievu valoda 6 6 (100%) 1 0% 0% 83% 17% 

Matemātika 20 16 (80%) 1 25% 50% 25% 0% 

Vēsture 20 16 (80%) 1 0% 6% 69% 25% 
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Valsts ieskaite latviešu valodā 3.klasē 

2011./2012.m.g. 

 

 
 

 

 

Valsts ieskaite matemātikā 3.klasē 

2011./2012.m.g. 
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Valsts ieskaite latviešu valodā 6.klasē 

2011./2012.m.g. 

 

 
 

 

Valsts ieskaite matemātikā 6.klasē 

2011./2012.m.g. 
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Valsts ieskaite dabaszinībās 6.klasē 

2011./2012.m.g. 

 

 
 

 

Eksāmens latviešu valodā 9.klasē 

2011./2012.m.g. 
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Eksāmens matemātikā 9.klasē 

2011./2012.m.g. 

 

 

 
 

 

Eksāmens angļu valodā 9.klasē 

2011./2012.m.g. 
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Eksāmens krievu valodā 9.klasē 

2011./2012.m.g. 

 

 

 
 

 

 

Eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē 9.klasē 

2011./2012.m.g. 
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Pielikums Nr.3 

 

Sasniegumi olimpiādēs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olimpiāde Dalībnieks Skolotājs Vieta 

2011./2012.  

Riga meridian International School 

matemātikas olimpiāde 

Laura Evarte  Anda Zalviņa  Bronza 

Riga meridian International School 

matemātikas olimpiāde 

Maija Sondore Anna Buka Bronza 

Riga meridian International School 

matemātikas olimpiāde 

Mārtiņš Reitups Arita Līpenīte Bronza 

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas 

matemātikas olimpiāde 2.posms 

Kristiāna Apsīte Anita Ozola 1. 

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas 

matemātikas olimpiāde 2.posms 
Anete Valnere Anita Ozola 1. 

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas 

matemātikas olimpiāde 2.posms 
Diāna Ružanska Anita Ozola 3. 

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas 

matemātikas olimpiāde 2.posms 
Sabīne Liepniece Sofija Tīfentāle atzinība 

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas 

matemātikas olimpiāde 2.posms 
Arvis Pugačs Anita Ozola atzinība 

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas 

matemātikas olimpiāde 2.posms 
Markuss Ivaško Sofija Tīfentāle atzinība 

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas 

matemātikas olimpiāde 2.posms 
Agate Ķerubiņa Sofija Tīfentāle atzinība 

Riga Meridian International School 

Matemātikas olimpiāde 

Anete Valnere 

 

Anita Ozola 
 

Zelta 

medaļa 

Riga Meridian International School 

Matemātikas olimpiāde 

Sabīne Liepniece 

 

Sofija Tīfentāle 

 

Sudraba 

medaļa 
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Pielikums Nr.4 

 

Sasniegumi interešu izglītībā 

 

N.p.

k. 
Kolektīvs  Sasniegums Klase Skolotājs 

Pasākums, kurā iegūta 

godalgotā vieta 

2011./2012.m.g. koris, ansamblis 

1. 1. kl. koris II. p. 1.kl. Liene Šņore Rīgas pilsētas koru skate 

2. 2.-4. kl. koris II. p. 2.-4.kl. 
Ēriks Kravalis 

Dagnija Kravale 
Rīgas pilsētas koru skate 

3. Zēnu koris   I. p. 3.-6.kl. 
Ēriks Kravalis 

Dagnija Kravale 
Rīgas pilsētas koru skate 

4. Meiteņu koris Volante II. p. 5.-9.kl. 
Ēriks Kravalis 

Dagnija Kravale 
Rīgas pilsētas koru skate 

5. Zēnu ansamblis II. p. 2.-4.kl. Liene Šņore 
Konkurss Balsis 

Rīgas Latgales pr.-p 

2011./2012.m.g. deju kolektīvi 

1. 1. kl. deju kolektīvs II. p. 1. kl. Rudīte Grudule Latgales pr.-p skate 

2. 1.-2. kl.deju kolektīvs 
I. p. 

1.-2.kl. Rudīte Grudule Latgales pr.-p skate 

3. 5. kl. deju kolektīvs 
I. p. 

5a. kl. Rudīte Grudule Latgales pr.-p skate 

4. 2.-3. kl. deju kolektīvs 
I. p. 

2.-3.kl. Ilze Dzene Latgales pr.-p skate 

5. 4. kl. deju kolektīvs 
I. p. 

4. kl. Ilze Dzene Latgales pr.-p skate 

6. 5. kl. deju kolektīvs 
I. p. 

5.b.c.kl Ilze Dzene Latgales pr.-p skate 

7. 6. kl. deju kolektīvs 
II. p. 

6.-7. kl. Ilze Dzene Latgales pr.-p skate 
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N.p.

k. 
Kolektīvs  Sasniegums Klase Skolotājs 

Pasākums, kurā iegūta 

godalgotā vieta 

2011./2012.m.g. sports 

1. 
2000.g dz. un jaunāki 

zēni 
1.vieta 4.-5. Ints Grosbergs 

Latgales pr. basketbola 

sacensības ’’Oranžā 

bumba’’ 

2. 
1998.g.dz. un jaunāki 

zēni 
1.vieta 6.-7. Ints Grosbergs 

Latgales pr. basketbola 

sacensības ’’Jauno 

basketbolistu kauss’’ 

3. 
1996.g.dz. un jaunāki 

zēni 
2.vieta 8.-9. Aldis Brīdiņš 

Latgales pr. basketbola 

sacensības ’’Oranžā 

bumba’’ 

4. 
Līdz 25 gadiem dz. 

Jaunieši 
2.vieta Jaunieši Aldis Brīdiņš 

Dubultamatieru 1.līgas 

basketbola čempionāts 

2011./2012.m.g. Latgales pr. skolu sacensības 

1. 
2000.g.dz. un jaunākas 

meitenes 
1.vieta 4.- 5. Aldis Brīdiņš 

Latgales pr. basketbola 

sacensības ’’Oranžā 

bumba’’ 

2. 
2000.g.dz. un jaunākas 

meitenes 

3.vieta 
4.-5. Aldis Brīdiņš 

Rīgas pilsētas ’’Oranžās 

bumbas’’ finālsacensības 

3. 
2000.g.dz. un jaunākas 

meitenes 

4.vieta 
4.-5. Inguna Brīdiņa 

Latgales pr. sacensības 

”Tautas bumba’’ 

4. 
1998.g.dz. un jaunākas 

meitenes 

 

3.vieta 6.-7. Aldis Brīdiņš 

Latgales pr. basketbola 

sacensības ’’Jauno 

basketbolistu kauss’’ 
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Iestādes 

vadītājs 

 

Elīna Dreimane 
    

     (paraksts) 

  Z.v. 

 

SASKAŅOTS 

  

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

      

(vārds, uzvārds)   (paraksts) 

  

(datums) 

Z.v. 

 

 

 


