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1 VISPĀRĒJS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RAKSTUROJUMS 
 

   Ances pamatskola dibināta 1932.gadā, atrodas Ventspils novada Ances pagastā. Vēstures 

liecības par skolas būvniecību un attīstību apkopotas skolas muzejā. 

   Ances pamatskola darbību veic, pamatojoties uz Nolikumu, kuru apstiprinājusi Ventspils 

novada dome. 

   2013./2014.mācību gadā mācības izglītības iestādē uzsāka 58 izglītojamie. Skolā strādā 14 

pedagogi un 11 tehniskie darbinieki. 

   Skolas internātā dzīvo skolēni no Ventspils novada, Dundagas novada un Ventspils pilsētas. 

   Izglītības iestādes vadību nodrošina skolas direktore un direktora vietniece izglītības jomā, 

kura vada arī iestādes metodisko darbu.  

   Ances pamatskolā darbojas izglītojamo pašpārvalde un izglītības iestādes padome. 

 

1.1 Izglītības programmas 
 

Informācija par izglītības iestādē īstenotajām izglītības programmām 

 

1.tabula. Ances pamatskolā īstenotās izglītības programmas 
Nr IP kods IP nosaukums Licences 

datums 

LicencesNr. Izglītojamo 

skaits 

1. 2101 11 11 Pamatizglītības programma 27.01.2010. V - 1257 28 

2. 2101 21 11 Pamatizglītības humanitārā un 

sociālā virziena programma 

29.08.2011. V - 4698 27 

3. 2101 58 11 Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem 

12.10.2010. V - 2995 2 

4. 2101 56 11 Speciālā pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

16.06.2010. V - 2367 1 

 

1.2 Izglītojamo skaits 
 

    Ances pamatskolā 2011./2012.mācību gadā izglītības iestādē mācās 54 izglītojamie, 

2012./2013.mācību gadā mācījās 61 izglītojamais. 

   2013./2014.mācību gadā izglītības iestādē mācās 58 izglītojamie, no kuriem 49 no Ventspils 

novada pagastiem, 2 no Ventspils pilsētas,7 no Dundagas novada. 

 

2.tabula. Izglītojamo sadalījums pēc deklarētās dzīvesvietas 

Deklarētā 

dzīvesvieta 

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

Ventspils 

novads 

7 12 3 6 6 3 2 7 5 

Ventspils 

pilsēta 

 1       1 

Dundagas 

novads 

1 1  1 1  1 1  

Kopā 8 14 3 7 7 3 3 7 6 

 

1.3 Izglītības iestādes pedagoģiskais personāls 
 

  2013./2014.mācību gadā no visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem Ances pamatskolā 

pamatdarbā strādā 10 pedagogi, 4 strādā amata apvienošanas kārtībā. Lielākai daļai pedagogu ir 

liela darba pieredze un stāžs. 
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1.attēls. Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši vecumam 

 
Lielākā daļa pedagogu ir vecāki par 50 gadiem ( 57 %). 

 

2.attēls.Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši darba stāžam 

 
    79 % pedagogu darba stāžs ir vairāk par 16 gadiem, 21 % pedagogu darba stāžs ir līdz 15 

gadiem. 

 

Pedagogu kvalifikācija: 

 

   Pedagoģisko darbinieku izglītība pilnībā atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

 

3.attēls.  Pedagogu izglītība 

 
 

  12 skolotājiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, mūzikas skolotāja apgūst kvalifikāciju 

Liepājas Universitātē. Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība nozarē ir skolas bibliotekārei. 
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4.attēls. Pedagogu izglītība 

 

 
     No 12 skolas pedagogiem, kuriem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 6 ir maģistra grāds. 

     5 pedagogi, kuri strādā pamatdarbā, piedalījušies ESF projektā „ Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” trešajā aktivitātē. Četri pedagogi 

ieguvuši 2.pakāpi, viens – 3.pakāpi. 

    5 pedagogi piedalījušies projekta „ Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos” otrajā aktivitātē. 2 pedagogi ir ieguvuši tiesības īstenot programmu 

Speciālā izglītība (izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības 

traucējumiem). 3 pedagogi ir apguvuši pedagogu profesionālās pilnveides programmu - Darbs 

apvienotajās klasēs. 

  Pedagoģiskie darbinieki pastāvīgi paaugstina kompetenci šādos virzienos: 

 Priekšmeta mācīšanas metodikā. 

 Pedagoģijā un psiholoģijā (jaunākās tendences pedagoģijā, izglītības darbā,pozitīvās 

sadarbības veicināšana ar izglītojamajiem un vecākiem). 

 Individuālās pieejas nodrošināšana mācību procesā (bērni ar speciālajām vajadzībām 

mācību procesā). 

 IKT jomā. 

 Audzināšanas jautājumos. 

 Skolvadības jautājumos. 

Izglītības iestādē darbojas atbalsta personāls – logopēds, medmāsa, bibliotekārs. 

 

Skolas īpašie piedāvājumi 

 

 Iespēja apgūt angļu valodu no 1.klases, jo tiek īstenota „Pamatizglītības humanitārā un 

sociālā virziena programma”. 

 Izglītojamajiem ir iespēja dzīvot skolas internātā, kurā nodrošināta droša un mājīga vide. 

 Saņemt logopēda palīdzību. 

 Saturīgi pavadīt brīvo laiku interešu izglītības pulciņos un ārpusstundu nodarbībās. 

 Izmantot skolas bibliotēku, kurā ir pieejama jaunākā bērnu daiļliteratūra un preses 

izdevumi. 

 Izmantot skolas sporta bāzi. 

 Iesaistīties skolēnu ģimeņu kluba „Visiem kopā!” aktivitātēs (dažādi pasākumi un 

apmācības vecākiem kopā ar bērniem). 

 Iesaistīties Ekoskolas darbībā. 

 Skolā, sadarbībā ar nevalstisko organizāciju „Zigate”, periodiski tiek organizētas 

apmācības pieaugušajiem (svešvaloda, datorkursi). 

 Reizi piecos gados tiek organizēti absolventu salidojumi. 
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1.4  Sociālās vides raksturojums 
 

   Ventspils novads aizņem 3,8% Latvijas teritorijas. Ventspils novadā dzīvo aptuveni 4,5% no 

Kurzemes reģiona iedzīvotājiem un 0,6% no Latvijas iedzīvotājiem. Novadā ir vismazākais 

iedzīvotāju blīvums – 5,5 cilvēki uz kvadrātkilometru un ļoti zems urbanizācijas līmenis. Pēc 

nacionālā sastāva Ventspils novads ir izteikti latvisks – 97% ir latvieši. 

   Ances pagasta kopējā teritorija ir 394 kvadrātkilometri, iedzīvotāju skaits – 722. Pagasta 

apdzīvotība – 1,8 cilvēki uz kvadrātkilometru; no tiem bērni līdz 7 gadiem – 41, no 8 – 18 

gadiem – 116, iedzīvotāji, kuri pārsniedz darba spējīgo vecumu – 145. 

  Ances pamatskola atrodas Ances pagasta centrā 40 km attālumā no Ventspils, 20 km no 

Dundagas. 

  Ances pagastā darbojās arī pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte”, bibliotēka, kultūras 

nams, ģimenes ārsta prakses vieta, pasta nodaļa, sabiedriskais centrs „Ances muiža”. Darba- 

vietas bez šīm iestādēm nodrošina arī SIA „ Jāņlejas” (18 darbavietas), zemnieku saimniecība 

„Viesturi” (5 darbavietas). Iedzīvotāji darba iespējas ir atraduši Ventspils pilsētā un Melnsila 

zivju pārstrādes uzņēmumā. 

      Ances pamatskolas skolēnu skaitu ietekmē ne tikai Ances pagasta jaundzimušo bērnu skaits, 

bet arī to skolēnu skaits, kuri izvēlas Ances pamatskolu no kaimiņu novadiem. 

5.attēls. Jaundzimušo bērnu skaits Ances pagastā 

 
   Pēc jaundzimušo bērnu skaita, plānojot skolēnu skaitu Ances pamatskolā,  tas varētu 

saglabāties no 55 – 60 izglītojamajiem. 

 

6.attēls. Izglītojamo ģimeņu sastāvs 

                          
 Skolēnu skaits, kuriem vecāki strādā ārzemēs, ir neliels.  

7. attēls. Nepilngadīgo bērnu skaits ģimenē 
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      Skolēni no ģimenēm, kur aug viens vai divi bērni – 74%, no daudzbērnu ģimenēm – 26 %. 

Viena devītās klases skolniece ir pilngadīga un apgūst programmu eksternā, un apkopojumā par 

ģimenes sastāvu nav iekļauta. 

 

8. attēls. Izglītojamo sadalījums pēc dzīvesvietas 

 
 

9.attēls. Izglītojamo sadalījums pēc dzīvesvietas Ventspils novadā 

 
      Skolēni no Dundagas novada, Ventspils pilsētas un Ventspils novada pagastiem, dzīvo skolas 

internātā. Pārējos skolēnus, kuri nedzīvo Ances centrā, pārvadā skolēnu autobuss. Skolēnu 

atvešanā un aizvešanā mājās autobuss dienā nobrauc 144 km. 

 

10.attēls. Izglītojamo skaits, kuriem piešķirtas brīvpusdienas 

 
 

   Ventspils novada pašvaldība nodrošina ar brīvpusdienām no 3. līdz 6.klases skolēnus. Septiņi 

skolēni no 7. līdz 9.klasei saņem brīvpusdienas, kas piešķirtas maznodrošināto un daudzbērnu 

ģimeņu bērniem. Kopumā brīvpusdienas saņem 83% skolēnu.  

 

1.5 Interešu izglītība 
 

Skola piedāvā skolēniem attīstīt un pilnveidot savas prasmes un iemaņas dažādās interešu 

izglītības programmās. Nodarbības noris pēc mācību stundām.  

Ventspils novada Skolēnu nama finansētās: 

 1.-4.klašu deju kolektīvs,  

 vides pulciņš,  
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 sporta pulciņš.  

Sadarbībā ar skolas padomi skolēni var apmeklēt: 

 mākslas pulciņu,  

 Dundagas novada Mākslas un mūzikas skolu.  

Sadarbojoties ar pagastā esošo Rindas evaņģēliski luterisko draudzi, skolēni piedalās  kristīgajās 

nodarbībās.  

 

Skolas tradīcijas 

 Zinību diena 

 Miķeļdienas gadatirgus 

 Skolotāju diena 

 Mārtiņdienas ķekatu gājiens 

 Svecīšu iedegšana skolas logos 18.novembrī 

 Ziemassvētki 

 Skatuves runas konkurss 

 Vecāku diena 

 Lieldienas 

 Meža dienas 

 Mātes diena 

 Pārgājienu diena 

 Pēdējais zvans 

 Izlaidums 9.klasei 

 

1.6 Izglītības iestādes budžeta nodrošinājums 
 

11.attēls.Skolas budžets 

 

 
 

     2011.gadā pašvaldības piešķirtais finansējums bija 113128,-LVL, tai skaitā skolēnu 

autobusa iegāde par 30842,- LVL. 2012.gada finansējums 80794,- LVL. 2013.gada 

pašvaldības finansējums ir 143026,- LVL, finansējumā iekļauta skolas ēdnīcas un virtuves 

rekonstrukcija un aprīkošana. 

   Skolai ir pašvaldības apstiprināts budžets izglītības un interešu izglītības programmu 

realizēšanai, skolas ēku uzturēšanai, apkures nodrošināšanai, mācību tehnisko līdzekļu un 

mācību, daiļliteratūras grāmatu iegādei, skolas attīstībai, tehniskā personāla algošanai. 

   Budžeta izstrādē tiek ņemti vērā izglītojamo, pedagogu un tehnisko darbinieku ieteikumi 

un vēlmes, regulāri notiek kolektīva informēšana par budžeta izlietojumu. Skolas budžets 

tiek apspriests skolas padomes sanāksmēs.  

   Skolas finanšu resursi ir pietiekami izglītības programmu realizēšanai. Katru gadu 

pašvaldība iegulda līdzekļus skolas attīstībā un fiziskās vides uzlabošanā. 
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12.attēls. Valsts mērķdotācijas mācību grāmatu iegādei 

 
 
 

2 ANCES PAMATSKOLAS PAMATMĒRĶI 
 

Izglītības iestādes galvenais mērķis 

   Veidot labestīgu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts 

pamatizglītības izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu. 

 

Izglītības iestādes galvenie uzdevumi: 

1. Īstenot licencētās pamatizglītības programmas. 

2. Nodrošināt iespēju izglītojamajiem iegūt zināšanas, prasmes un attieksmes un                              

sagatavot viņus aktīvai dzīvei sabiedrībā, veidot spēju pieņemt lēmumus   uzņemties 

atbildību; 

3. Vienotā mācību – audzināšanas procesā veidot vispusīgi, harmoniski attīstītu izglītojamo 

personību; 

4. Veicināt personības attīstību, piedāvājot un īstenojot interešu izglītības                           

programmas; 

5. Sadarboties ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu obligātās                              

pamatizglītības ieguvi visiem skolas vecuma izglītojamajiem un sagatavotu                              

mācībām nākamajā izglītības pakāpē; 

6. Sadarboties ar pašvaldības institūcijām un sabiedriskiem nodibinājumiem; 

7. Ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas                             

diferenciācijas, sistemātiskuma principus mācību un audzināšanas procesā; 

8. Mācību un audzināšanas darbā nodrošināt sabalansētu skolēnu mācību darba un                          

un atpūtas režīma ievērošanu. 

 

Ances pamatskolas darba pamatvirzieni 2013./2014.m.g. 

 

 

Attīstīt skolu kā daudzfunkcionālu centru – nodrošināt mācību, audzināšanas, interešu izglītības 

iespējas visiem pamatizglītības vecuma bērniem un piedāvāt mūžizglītības programmas 

pieaugušajiem. 

1. Paaugstināt izglītības kvalitāti un procesa efektivitāti,veicinot atbilstošas vides attīstību 

skolā, ģimenē un sabiedrībā. 

2. Nodrošināt katra bērna attīstības un izaugsmes iespējas atbilstoši viņa zināšanu un 

prasmju līmenim, sadarbībā ar pedagogiem un vecākiem. 

3. Organizēt speciālajās pamatizglītības programmās skolēna pieredzē balstītu, jēgpilnu 

mācību procesu, kurā mācību satura apguve ir saistīta ar praktisko dzīves darbību. 

4. Sekmēt skolēnu talantu un spēju attīstību, paaugstinot teorētiskās, pētnieciskās un 

praktiskās kompetences, motivējot domāt par nākotnes iespējām. 

5. Veidot atbilstošu, veselīgu un izglītojošu vidi, kopt tradīcijas, vairot dabas un kultūras 

bagātības, turpinot darbu Ekoskolu programmā. 
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3 IEPRIEKŠ IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANA 
 

 Darbības joma – Mācību saturs 

Darbības prioritātes Sasniegtais 

Kvalitatīvas izglītības procesa 

nodrošināšana izglītības 

reformas apstākļos. 

1.Sekmīgi ieviesti jaunie standarti visos mācību priekšmetos, 

pilnveidotas mācību programmas. 

2.Pedagogi apguvuši nepieciešamās zināšanas un prasmes 

standarta realizācijā IZM rīkotajos kursos un piedaloties novada 

metodisko apvienību darbā. 

 Darbības joma – Mācīšana un mācīšanās 

Darbības prioritātes Sasniegtais 

Skolēnu mācību motivācijas  

un personīgās atbildības 

paaugstināšana par mācīšanās 

rezultātiem. 

 

Lasīšanas tehnikas un 

izpratnes pilnveidošana 

sākumskolā. 

1.Diferencēta pieeja mācību procesā, atbilstoši skolēna spējām un 

attīstības līmenim. 

2.Daudzpusīgi izmantotas IT mācību procesā. 

3.Izglītojamie iesaistās ar mācību procesu saistītu olimpiāžu, 

konkursu u.c. pasākumu organizēšanā. 

4.Skolas bibliotēka nodrošināta ar jaunāko bērnu daiļliteratūru un 

preses izdevumiem. 

5.Izveidota motivācijas sistēma ārpusklases lasīšanas veicināšanai 

sākumskolā. 

 Darbības joma – Izglītojamo sasniegumi 

Darbības prioritātes Sasniegtais 

Izglītojamo mācību 

sasniegumu uzlabošana 

ikdienas darbā un valsts 

pārbaudes darbos. 

1.Izveidota konsultāciju sistēma izglītojamajiem, kuru zināšanu un 

prasmju līmenis neatbilst standarta prasībām. 

2.Tiek izmantotas e-žurnāla iespējas izglītojamo sasniegumu 

uzskaitē un analīzē. 

3.Angļu valoda tiek apgūta no 1.klases. 

4.Izglītojamie piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs un sporta 

sacensībās. 

5. Ir iespēja 1. -4.klases izglītojamajiem pildīt mājas darbus un 

pavadīt brīvo laiku pagarinātās dienas grupā. 

 Darbības joma – Atbalsts izglītojamiem 

Darbības prioritātes Sasniegtais 

Diferencētas pieejas skolēniem 

pilnveidošana, atbalsts 

skolēniem ar ļoti labiem 

mācību sasniegumiem un 

skolēniem ar mācīšanās 

grūtībām. 

 

Pilnveidot skolas atbalstu 

skolēnu emocionālo, 

psiholoģisko un sociālo 

vajadzību nodrošināšanā. 

1.Atbilstošu mācību metožu izmantošana diferencētā mācību 

procesā.  

2.Ir nodrošināta logopēda pieejamība. 

3.Ir nodrošinātas konsultācijas visos mācību priekšmetos. 

4.Izveidota konsultāciju apmeklējuma kontroles sistēma „skolotājs 

– skolēns – vecāki”. 

5.Izglītojamie tiek papildus gatavoti dalībai mācību priekšmetu 

olimpiādēs. 

6.Skolā izglītojamiem ir iespēja dzīvot internātā. 

7.Izglītojamie nodrošināti ar veselīgu uzturu un sabalansētām 

pusdienām. Internāta audzēkņi arī ar brokastīm, launagu un 

vakariņām. 

8.Izglītojamo veselības veicināšanai skola iesaistījusies projektos 

Skolas auglis un Skolas piens. 

9.Tiek ievērotas visas higiēnas noteikumu prasības. 

 Darbības joma – Izglītības iestādes vide 

Darbības prioritātes Sasniegtais 

Skolēnu iniciatīvas, atbildības 

un lepnuma par savu skolu 

1.Aktualizēti skolas iekšējās kārtības noteikumi. 

2.Izglītojamie, pedagogi un vecāki iesaistās skolas apkārtnes 
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attīstīšana, skolēnu uzvedības 

un disciplīnas uzlabošana. 

sakopšanā. 

3.Skolā notiek izglītojoši  pasākumi, kas veicina lepnumu par savu 

skolu attīstīšanu. 

4. Skolas komandas piedalās  dažādos ārpusskolas konkursos. 

 Darbības joma – Resursi 

Darbības prioritātes Sasniegtais 

Resursu mērķtiecīga 

izmantošana skolas materiāli 

tehniskās bāzes uzlabošanā. 

1.Izglītības iestāde iesaistījusies ERAF projektā  

„ Izglītības iestāžu informatizācija”. 

2.Izglītības iestāde ir nodrošināta ar darba aizsardzības, 

ugunsdrošības un higiēnas prasībām atbilstošām telpām. 

3.Skolā un skolas internātā ir uzstādītas ugunsdrošības 

signalizācijas. 

4.Pašvaldības budžeta piešķirto līdzekļu ietvaros papildināta 

materiāli tehniskā bāze. 

 Darbības joma – Izglītības iestādes darba organizācija, vadība 

un kvalitātes nodrošināšana 

Darbības prioritātes Sasniegtais 

Skolas vadības darba 

pilnveidošana un attīstības 

plāna īstenošana. 

1.Ir pārstrādāts un apstiprināts izglītības iestādes nolikums. 

2.Izstrādāti darbinieku amata apraksti. 

3.Izglītības iestādes darbinieki tiek iesaistīti darba reglamentējošo 

dokumentu izstrādāšanā un pilnveidošanā. 

 

 

4 IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE 
 

   Ances pamatskolai izvirzītie vispārējās izglītības akreditācijas ekspertu komisijas priekšlikumi 

skolas darba uzlabošanai (2008.gada 15.maijā) 

Ieteikums Izpilde 

Skolas dokumentācijā 

precīzāk atspoguļot skolas 

mācību programmas plāna 

īstenošanu. 

Novērstas nepilnības un izdarīti papildinājumi skolas 

dokumentācijā. 

Pilnveidot skolotāju 

izstrādātos tematiskos plānus, 

ievērot tajos skolēnu zināšanu 

un prasmju sasniedzamo 

galarezultātu, 

starppriekšmetu saikni un 

nosakot vienotu pieeju to 

noformējumā. 

Mainoties likumdošanai, tematiskie plāni nav jāiekļauj skolas 

obligātajā dokumentācijā. Atbilstoši skolas nolikumam,  pedagogi 

tematiskos plānus Ances pamatskolā veido brīvā formā, ievērojot 

izglītības standarta prasības un paredzēto mācību stundu skaitu 

gadā. 

Izveidot skolā mācību 

priekšmetu metodisko 

komisiju struktūru, kurā visi 

mācību priekšmetu skolotāji 

būtu iesaistīti metodiskā 

darba realizēšanā skolā. 

Skolā darbojās „Mācību priekšmetu un klašu audzinātāju metodiskā 

komisija”, kurā ir iesaistīti visi skolas pedagogi. Pedagoģisko 

jautājumu risināšanai, pasākumu un projektu īstenošanai skolā 

veido radošās darba grupas. 

 

Paaugstināt skolēnos mācību 

motivāciju. 

     Skolēniem ir pieejamas konsultācijas, klašu audzinātāji īpaši 

rosina tās apmeklēt skolēnus, kuriem mācības sagādā grūtības. 

Izveidota konsultāciju apmeklējuma kontroles sistēma. 

   Skolēnu motivācijas paaugstināšanai skola ieviesusi apbalvošanas 

sistēmu – labākie skolēni mācību darbā tiek apbalvoti katra 

semestra noslēgumā. Tiek rīkota arī kopīga ekskursija. 

Visiem skolotājiem veikt Izpildīts.  Visi skolas pedagogi vērtējumu uzskaitē izmanto skolā 
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vērtējumu uzskaiti atbilstoši 

MK noteikumiem. 

izstrādāto kārtību „Vienotās prasības izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanā”. 

Organizēt visu vecāku 

informētības pakāpes 

paaugstināšanu par skolā 

notiekošo. 

Izpildīts. Par skolā notiekošo vecāki informāciju saņem no e-klases 

portāla, skolēnu dienasgrāmatām, kurā atspoguļoti individuālā 

darba laiki, ārpusklases nodarbības, ikmēneša sekmju 

kopsavilkumi, informācija par visiem pasākumiem skolā. Skolotāji 

saziņai izmanto telefoniskos sakarus. Aktualitātes tiek apkopotas 

informatīvajā lapā vecākiem, ne retāk kā 1 reizi pusgadā. Tiek 

organizētas vecāku klašu sapulces un skolas kopsapulces, kurās tiek 

skatīti aktuālie jautājumi mācību procesa organizēšanā un 

ārpusklases darbā. 

Sadarbībā ar pagasta padomi, 

rast iespēju skolu nodrošināt 

ar medicīnisko darbinieku un 

sociālo pedagogu. 

 Skolā, sadarbībā ar ģimenes ārsta praksi, strādā medmāsa. Ir 

finanšu līdzekļu nodrošinājums, lai uz nelielu darba slodzi varētu 

pieņemt darbā sociālo pedagogu, bet, ņemot vērā skolas atrašanās 

vietu, nevaram piesaistīt darbinieku ar atbilstošu izglītību, 

izmantojam pagasta sociālā darbinieka pakalpojumus. 

Rast iespēju nodrošināt 

izglītojamajiem logopēda un 

psihologa atbalsta sniegšanu. 

Izpildīts. Skolā strādā logopēds. Psihologa atbalsta sniegšanu 

skolēniem, kuriem tas ir nepieciešams, risinām sadarbojoties ar 

Ventspils novada sociālo dienestu – tiek apmaksātas konsultācijas 

pie speciālistiem Ventspilī. 

Veikt mācību tehnisko līdzekļu 

bāzes papildināšanu, lai būtu 

iespējams vairāk tos izmantot 

mācību procesā. 

Izpildīts. Katru gadu skolas budžetā tiek ieguldīti finanšu līdzekļi 

mācību tehnisko līdzekļu iegādei. Skolai ir atbilstošs informātikas 

kabineta aprīkojums, 2 interaktīvās tāfeles, vairākas klases 

aprīkotas ar stacionārajiem projektoriem. Skolā pieejami 2 

pārnēsājamie projektori. Skolotāji nodrošināti ar datoriem klasēs. 

Vairāk skolas attīstības plāna 

izstrādē iesaistīt un informēt 

par attīstības virzieniem un 

prioritātēm vecākus un 

skolēnus. 

 Attīstības plāna izstrādes procesā 2010.gadā tika iesaistīta skolas 

padome un skolēnu pašpārvalde, ņemot vērā ieteikumus, tika 

izstrādāts Ances pamatskolas attīstības plāns 2011. – 2014.gadam. 

Attīstības plāna prioritātes atspoguļojas skolas darba plānā 

konkrētajā gadā, par ko vecāki tiek informēti kopsapulcēs, uzsākot 

mācību gadu. 

  Skolas darba plāna izstrāde notiek analizējot attīstības plānā 

iekļautās prioritātes, mērķus un uzdevumus. 

Veikt iekšējo kontroli 

atbilstoši pašu noteiktajiem 

iekšējiem normatīvajiem 

aktiem un kārtībai. 

Izpildīts. Iekšējā kontrole notiek atbilstoši iekšējiem normatīvajiem 

aktiem. Kontroles sistēma izveidota konkrēta, paredzētas atbildības 

jomas. 

Izstrādāt un noformēt skolas 

iekšējos normatīvos aktus 

atbilstoši LR normatīvo aktu 

prasībām. 

Izpildīts. Skolā iekšējie normatīvie akti tiek noformēti atbilstoši LR 

normatīvo aktu prasībām. Pārstrādāts skolas nolikums, amatu 

apraksti. 

 

5 INFORMĀCIJAS IEGŪŠANAS METODES 
 

   Skolas pašvērtējuma ziņojuma sagatavošanai izveidojām darba grupu, kuru vadīja skolas 

direktore E. Kuģeniece un direktora vietniece izglītības jomā L. Lapiņa. 

   Lai iegūtu informāciju, tika pētīti un analizēti šādi dokumenti un materiāli: 

 Skolas nolikums 

 Skolas darba plāns 

 Skolas attīstības plāns 2011. – 2014.gadam 

 Mācību priekšmetu programmas 

 Pedagogu tarifikācijas 

 Audzināšanas programma 



Ances pamatskolas pašnovērtējums 13 

 Interešu izglītības programmas 

 Mācību priekšmetu stundu saraksts 

 Interešu izglītības nodarbību saraksts 

 Individuālo konsultāciju saraksts 

 Pedagoģisko padomju sēžu materiāli 

 Skolas padomes dokumentācija 

 Iekšējās kārtības noteikumi 

 Darba kārtības noteikumi 

 Elektroniskais žurnāls u.c. dokumentācija www.e-klase. portālā 

 Skolēnu dienasgrāmatas 

 Skolotāju pašvērtējumu materiāli 

 Valsts pārbaudes darbu materiāli 

 Stundu un nodarbību hospitēšanas materiāli 

 Vecāku, skolotāju un skolēnu aptauju rezultāti 

 Kontroles un uzraudzības dienestu pārbaužu akti 

 Skolas gada budžeta tāmes 

 Ventspils novada domes lēmumi un saistošie noteikumi 

 Ventspils novada mājas lapa 

 Dažādi statistikas dati 

 

6 IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA PAŠVĒRTĒJUMS 
 

1. JOMA – MĀCĪBU SATURS 
1.1 Skolas izglītības programmas 

 

1.1.1.Izglītības 

iestādes īstenoto 

izglītības 

programmu 

attbilstība 

normatīvajām 

prasībām 

Ances pamatskola 2013./2014.mācību gadā īsteno četras licencētas izglītības 

programmas: 

 Pamatizglītības programma (kods 21011111) 

 Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma (kods 

2102111) 

 Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem (kods 21015611) 

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem (kods 21015811) 

13.att.Izglītojamo sadalījums procentuāli pa izglītības programmām 

48%

47%

2%

3%

Pamatizglītības programma

Pamatizglītības humanitārā un
sociālā virziena programma

Speciālā pamatizglītības
programma izglītojamajiem ar
macīšanās traucējumiem

Speciālās pamatizglītības
programma izglītojamajiem ar
garīgās attīstības traucējumiem

        
Licencētās izglītības programmas ir izstrādātas atbilstoši pamatizglītības 

programmu paraugiem. Mācību priekšmetu un stundu plāni atbilst 

licencētajām programmām.  

       Pedagogi strādā pēc Valsts izglītības satura centra izstrādātajām mācību 

priekšmetu paraugprogrammām un pamatizglītības standartiem. Mācību 

programmu paraugu izvēle ir apstiprināta ar direktora rīkojumu. Katrs 

pedagogs, vadoties pēc mācību programmas, savā mācību priekšmetā izstrādā 

http://www.e-klase/
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tematisko plānu brīvā formā, ietverot tajā informāciju par stundu tēmam, 

apguves laiku, pārbaudes darbiem un izmantojamajām metodēm. 

Nepieciešamības gadījumos pedagogi veic mācību programmu un tematisko 

plānu korekcijas. 

       Pedagogi zina skolas izvirzītos mērķus un uzdevumus konkrētajam 

mācību gadam, kurus izmanto savā mācību priekšmetā un ārpusstundu 

pasākumos. Katrs klases audzinātājs izstrādā savu audzināšanas programmu, 

ņemot vērā valsts izvirzītās prioritātes, izvirzītos skolas audzināšanas 

uzdevumus, skolas izstrādāto vienoto audzināšanas programmu. Klases 

audzināšanas darbības programmā pedagogi plāno klases stundas, ārpusklases 

pasākumus, sadarbību ar vecākiem, skolēnu izpēti. 

      Pedagogiem ir zināmas vērtēšanas formas un kārtība, ko nosaka ārējie 

normatīvie dokumenti. Pamatojoties uz ārējiem normatīvajiem aktiem, skolā ir 

izstrādātas vienotās prasības izglītojamo mācību sasniegumu vērtēsanā.  

     Mācību gada beigās skolas administrācija apkopo pedagogu pašvērtējumus 

un ņem vērā pedagogu ieteikumus, plānojot turpmāko skolas darbību. 

  Aptaujā 83% 5. – 9.klašu skolēnu atzīst, ka mācību slodze ir atbilstoša. 

1.1.2.Izglītības 

programmu 

īstenošanas 

plānošana 

Mācību priekšmetu stundu saraksts mācību gadam ir veidots saskaņā ar 

mācību plānu, izglītojamo mācību slodze nepārsniedz Izglītības likumā 

noteiktās prasības. Ar stundu sarakstu var iepazīties skolas informācijas stendā 

un elektroniskajā skolvadības sistēmā e-žurnālā (www.e-klase.lv) Par 

izmaiņām sarakstā izglītojamie un pedagogi tiek savlaicīgi informēti.         

Pedagogi stundās apgūto vielu atspoguļo e-klases žurnālā. Skolēniem ir 

pieejama informācija e-klasē par sekmēm, mācību vielu un uzdoto. 

      Skolā ir izveidots ikdienas pārbaudes darbu grafiks, lai nepārsniegtu 

izglītojamā mācību pārslodzi. Atbilstoši reālajam mācību procesam notiek 

ikdienas pārbaudes darba grafika korekcijas. 

     Pedagogi izprot savu mācību priekšmetu standartos noteiktos mērķus un 

uzdevumus, zina priekšmetu obligāto saturu, skolēnu sasniegumu vērtēšanas 

formas un kārtību. Novitātes mācību priekšmetu standartos pedagogi pārrunā 

skolas mācību prieksmetu metodiskajā  komisijā  un Ventspils novada mācību 

priekšmetu metodisko apvienību sanāksmēs. 

    Atbilstoši prasībām e-žurnāls tiek pārbaudīts 2x gadā, attiecīgi izdarot 

ierakstu par pārbaudes rezultātiem. 

1.1.3.Izglītības 

programmu 

satura pilnveide 

     Katrā mācību priekšmetā un klašu grupā pedagogi strādā pēc 

paraugprogrammām un pedagoga izstrādatā tematiskoā plāna, ietverot tajā 

informāciju par stundu tēmam, apguves laiku, pārbaudes darbiem un 

izmantojamajām metodēm. 

    Mācību procesā skolotāji izmanto daudzveidīgas mācību metodes un 

formas, kas atbilst skolēnu vecumam, mācību priekšmeta saturam un 

specifikai. Ne vienmēr skolotāju izmantotās metodes ir efektīvas darbā ar 

skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības vai garīgās attīstības traucējumi. 

Tāpēc skolā darbs tiek plānots, lai šiem skolēniem tiktu sniegts individuāls 

atbalsts nodarbībās pie logopēda, kā arī stundā uzdevumi tiek diferencēti 

atbilstoši skolēnu spējām.  

    Strādājot apvienotajās klasēs, pedagogiem, gatavojoties mācību stundām,  ir 

jāveic apjomīgs sagatavošanās darbs, lai nodrošinātu veiksmīgu mācību 

procesu un mācīšanās rezultātus. Atsevišķu mācību priekšmetu (latviešu 

valoda, matemātika un angļu valoda) 45% mācību stundas apvienotajās klasēs  

tiek organizētas atdalīti. 

    Katram pedagogam ir noteikti konsultāciju laiki, to laikā pedagogs veic gan 

papildus mācību vielas skaidrojumu, gan darbu ar izglītojamajiem, kuriem ir 

nepietiekams vērtējums, gan darbu ar talantīgajiem skolēniem, gatavojot tos 

http://www.e-klase.lv/
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mācību priekšmetu olimpiādēm. Pamatizglītības humanitārā un sociālā 

virziena programmā izglītojamie  padziļināti apgūst mācību vielu, attīstot 

komunikatīvās prasmes angļu valodā.   

    Mācību procesā pedagogi mācību saturu īsteno atbilstoši mūsdienu 

aktualitātēm, izmanto alternatīvas mācību formas – ekskursijas uz muzejiem, 

dabas, vēstures un kultūras objektiem, ražošanas uzņēmumiem.  

Stiprās puses: 1. Izglītības iestādes darbs tiek organizēts saskaņā ar četrām licencētām 

pamatizglītības programmām. 

2. Pedagogi veiksmīgi plāno savu darbu, pilnveidojot un veicot korekcijas 

mācību programmās, maksimāli izmantojot skolas piedāvātās iespējas. 

3.  Izglītības iestādē ir izveidota pārbaudes darbu sistēma, kas nodrošina, 

lai izglītojamajam nebūtu  mācību pārslodze.  

4. Pedagogiem ir pieejami visi normatīvie akti. 

Tālākās attīstības 

vajadzības: 

1.  Nodrošināt iespēju saglabāt  konsultāciju stundas. 

2. Sniegt metodisko atbalstu pedagogiem pamatizglītības standarta 

realizēšanā. 

3. Veicināt pedagogu sadarbību darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir 

mācīšanās traucējumi un garīgās attīstības traucējumi. 

4. Pilnveidot mācību saturu un metodiku, izmantojot moderno tehnoloģiju 

iespējas.  

5. Pilnveidot mācību procesa attīstību apvienotajās klasēs. 

Vērtējums labi 

 

2.JOMA- MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 
2.1 Mācīšanas kvalitāte 

 

2.1.1. Mācību 

stundas kvalitātes 

vērtēšana 

  Ances pamatskolā regulāri novērtē padagogu darba kvalitāti, tiek vērota 

mācību stundu vadīšana, pedagogi veido portfolio, kurā uzkrāj informāciju par 

savu darbu. 2010./2011. un 2011./2012. mācību gadā no 10 pamatdarbā 

strādājošajiem pedagogiem, 5 pedagogi piedalījās IZM īstenotā ESF projektā 

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos”, kurā tika veicināta ikkatra pedagoga profesionālo kompetenču 

pilnveide, profesionālās izaugsmes iespējas un tika novērtēta pedagogu 

profesionālās darbības kvalitāte. 40% pedagogi, kuri piedalījās projektā, ieguva 

2.kvalitātes pakāpi, 10% - 3.kvalitātes pakāpi. ESF projekta 2.aktivitātes 

ietvaros 5 pedagogi piedalījās profesionālās karjeras pilnveidē: 30% pedagogu 

ir apguvuši profesionālās pilnveides programmu Darbā apvienotajās klasēs un 

20% pedagogu ir tiesības īstenot programmu „Speciālā izglītībā izglītojamajiem 

ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem”. 

    Mācību stundu kvalitāte tiek uzraudzīta, veicot stundu vērošanu un analīzi. 

Stundās ir vērojama mācību uzdevumu saikne ar reālo dzīvi. Izvirzīto mērķu 

sasniegšanai pedagogi izmanto informācijas tehnoloģijas resursus un 

daudzveidīgus uzskates materiālus, lai pārbaudītu un nostiprinātu mācību vielu, 

ieinteresētu izglītojamos.      Paralēli ikdienas darbam 1.-5.klašu izglītojamie 

apmeklē logopēda nodarbības mācīšanās traucējumu novēršanai. Individuālās 

nodarbības pēc stundām tiek piedavātas visiem 1.-9.klašu izglītojamajiem.    

Pedagogi plāno un piedāvā nodarbības talantīgajiem izglītojamajiem, lai 

attīstītu viņu spējas un stimulētu piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs 

novada līmenī.  

Veiktais mācību darbs un tā rezultāti tiek fiksēti elektroniskajā skolvadības 

sistēmas e-žurnālā (www.e-klase.lv), un tie tiek aizpildīti atbilstoši prasībām. 

2.1.2.Mācību 

stundas 

     Mācību priekšmetu stundas tiek organizētas atbilstoši mācību priekšmetā 

pedagogu izstrādātajām mācību programmām. Mācību priekšmetu stundu 

http://www.e-klase.lv/
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organizācija mērķu un uzdevumu  sasniegšanai pedagogi izmanto izglītības iestādē 

pieejamos mācību līdzekļus un aprīkojumu - multimēdiju projektorus latviešu 

valodas, angļu valodas un bioloģijas kabinetos, interaktīvo tāfeli matemātikas 

un IT kabinetā, kā arī citus mācību tehniskos palīglīdzekļus. Gandrīz visos 

mācību kabinetos ir dators ar interneta pieslēgumu. 

    Pedagogi, izmantojot sniegtās teorētiskās zināšanas, kopā ar izglītojamajiem 

veic praktiskās āra nodarbības, piemēram, bioloģijas un dabaszinību stundās 

pētot kukaiņus, dzīvnieku pēdas, veicot eksperimentus.  

   Klašu audzinātāji vienreiz gadā organizē mācību ekskursijas, lai iepazītu un 

izpētītu tuvāko apkārtni, savu un kaimiņu novadus. Izglītojamie labprāt 

apmeklē planetāriju Ventspilī, dažādus tematiskos pasākumus Brīvdabas 

muzejā, Amatu mājā un  Tērvetes dabas parku „Sprīdīši”.  

   Izglītojamajiem pavasarī un rudenī ir iespēja piedalīties izglītības iestādes 

apkārtnes sakopšanā un labiekārtošanā. 

2.1.3.Mācību 

metožu izvēle 

     Pedagogi izvēlas metodiskos paņēmienus, lai visi izglītojamie varētu izteikt 

savu viedokli, analizēt un secināt, un mērķtiecīgi iesaistīties mācību procesā. 

Izglītības iestāde nodrošina visus izglītojamos no 1.līdz 9.klasei ar bezmaksas 

mācību grāmatām un darba burtnīcām. Aptaujā 70% 5. – 9.klašu skolēnu 

uzskata, ka skolotāju izvēlētās mācību metodes ļauj vieglāk apgūt mācību vielu. 

54 % uzskata, ka skolotāji vienmēr saprotami izskaidro mācību vielu, 37 %, ka 

gandrīz vienmēr. 

2.1.4.Pedagogu 

un izglītojamo 

dialogs 

  Visi pedagogi prasmīgi veido dialogu un efektīvi izmanto izglītojamā sniegtās 

un pamatotās atbildes, jo tā ir ikdienas mācību procesa sastāvdaļa. Pedagogi 

palīdz risināt izglītojamajiem mācību darbā radušās problēmas, bet atsevišķiem 

izglītojamajiem trūkst motivācijas iesaistīties šo problēmu risināšanā.  

     Izglītojamajam ir iespēja griezties pie pedagoga pēc palīdzības. Ja problēmu 

nav iespējams atrisināt nekavējoties, tad jautājuma risināšanā iesaistās klases 

audzinātājs, vecāki, izglītības iestādes vadība vai atbalsta personāls.  

Stiprās puses: 1.  Pedagogi regulāri apmeklē tālākizglītības kursus profesionālās darbības 

kvalitātes pilnveidošanai. 

2. Mācīšanas darbs tiek balstīts uz daudzveidīgu metožu un moderno IT 

pielietojumu. 

3. Atbalsta personāls izglītojamajiem ar garīgās attīstības un mācīšanās 

traucējumiem. 

Tālākās attīstības 

vajadzības: 

1. Izmantot jaunākās tehnoloģijas pēc iespējas vairāku mācību 

priekšmetu apguvē. 

2. Turpināt darbu pie mācību metožu dažādošanas, atbilstoši izglītojamo 

vecuma grupai un attīstības līmenim. 

3. Pilnveidot konsultatīvo darbu ar izglītojamajiem ar garīgās attīstības un 

mācīšanas grūtībām.  

Vērtējums labi 
 

2.2.Mācīšanās kvalitāte 
 

2.2.1.Izglītojamo 

mācīšanās darba 

organizēšana 

        Izglītības iestādē un klasēs vērojams labvēlīgs mikroklimats, kas veicina 

mācīšanās procesu. Izglītojamo attieksme pret mācību darbu un prasme 

mācīties ir dažāda. Uz jautājumu - vai tev patīk mācīties?, 12 % 5. – 9.klašu 

skolēnu atbild apstiprinoši, 66 % saka, ka dažreiz slinkums. 8 % slinkums 

esot vienmēr. Visiem izglītojamajiem ir mācību materiāli mācīšanās procesa 

veiksmīgai nodrošināšanai. Pedagogi mērķtiecīgi organizē ikdienas mācību 

darbu, veido izglītojamajos motivāciju mācīties, izsakot uzslavas, 

pamudinājumus un rosina mācīties atbilstoši viņu spējām. Aptaujā 75% 5. – 

9.klašu skolēni atzīst, ka skolotāji viņu paslavē par labi padarītu darbu. 87 % 
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5. – 9.klašu skolēnu apgalvo, ka skolotāji palīdz apzināties viņu spējas. 

       Pedagogi rosina mācību procesā izmantot dažādas skolas un pašu 

izglītojamo rīcībā esošās iespējas: gatavoties un piedalīties mācību 

priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, novada metodisko apvienību 

rīkotajos konkursos un olimpiādēs, skatuves runas konkursā. 

       Klases audzinātāji un priekšmetu skolotāji katru mēnesi metodiskajā 

komisijā veic izglītojamā mācību sasniegumu uzskaiti un analīzi. Tiek 

izvērtēti skolēnu mācību sasniegumi un sniegts nepieciešamais atbalsts 

sasniegumu uzlabošanai.Skolēnu sasniegumu datu bāze jau otro gadu ir 

elektroniska skolvadības sistēma e-klase (www.e-klase.lv ). 

     Lai izglītojamie veiksmīgi plānotu savu laiku un novērstu izglītojamā 

pārslodzi izglītības iestādē, tiek sastādīts pārbaudes darbu grafiks. 

     Lai uzlabotu mācību procesu, katra semestra beigās tiek veikta mācību 

sasniegumu analīze. Izglītojamajiem, kuru vidējais vērtējums ir 7 un 

augstāks, saņem izglītības iestādes administrācijas Pateicības rakstu.  

    14.att. Izglītojamo skaits, kuri saņēmuši atzinības rakstus. 
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Par sasniegumiem Ventspils novada un Valsts mācību priekšmetu olimpiādēs 

un konkursos, izglītojamie un viņu vecāki tiek aicināti uz Ventspils novada 

pašvaldības Izglītības pārvaldes rīkoto svinīgo pasākumu, kurā saņem 

pateicību par skolas un Ventspils novada vārda popularizēšanu. 

2.2.2.Izglītojamo 

līdzdalība un 

sadarbība mācību 

procesā 

       Izglītības iestādē ir noteikta kārtība stundu kavējumu fiksēšanai - gan 

izglītības iestādes izveidotajā datu bāzē, gan elektroniskajā skolvadības 

sistēmā e- klasē. Klašu audzinātāji regulāri kontrolē stundu neapmeklēšanas 

iemeslus, sazinās ar vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj un cenšas 

novērst šādus gadījumus. 

Stiprās puses 1. Skolotāji rosina skolēnus strādāt mērķtiecīgi un atbilstoši savām 

spējām, kā arī izmantot papildiespējas. 

2. Kavējumu uzskaites sistēma skolas izveidotajā datu bāzes sistēmā un 

e-klases žurnāli, veiksmīgi nodrošina klašu audzinātāju darbu, lai 

novērstu neattaisnotu stundu kavēšanu.  

3. Izglītojamo izaugsmes vērtēšana dod iespēju klases audzinātājam, 

priekšmeta skolotājam, administrācijai operatīvi analizēt izglītojamo 

mācību sasniegumus, izvirzīt tālāku mērķi rezultāta uzlabošanai. 

Tālākās attīstības 

vajadzības: 

1. Attīstīt skolēnos prasmi mācīties, patstāvīgi strādāt ar dažādiem 

informācijas avotiem. 

2. Iesaistīt skolēnus ar zemu mācību motivāciju uzņemties līdzatbildību 

par mācību darbu, kā arī plašāk izmantot skolas piedāvātās papildus 

iespējas (konsultācijas). 

3. Attīstīt izglītojamo pašiniciatīvu mācību procesā, akcentējot 

atbildības un pienākuma apziņu. 

4. Samazinoties izglītojamo skaitam, nodrošināt pasākumus katra 

izglītojamā mācīšanās motivācijas paaugstināšanai.  

Vērtējums: labi 

 

 

http://www.e-klase.lv/
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2.3 Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 
 

2.3.1.Vērtēšanas 

metodes un vērtēšanas 

kvalitāte 

        Izglītojamo mācību darba sasniegumu vērtēšana notiek, pamatojoties 

uz valsts normatīvo dokumentu prasībām. Skolotāji sistemātiski un 

kompetenti vērtē izglītojamā mācību darbu, veic vērtējumu uzskaiti, 

ierakstot tos elektroniskajā skolvadības sistēmā e- žurnālā (www.e-

klase.lv) un citos valsts noteiktajos dokumentos. 

        Skolā ir izstrādāta Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kuru ievēro 

visi skolotāji. Izglītojamie un vecāki ir informēti par valsts pārbaudes 

darbu veikšanai izvirzītajām prasībām un vērtēšanas kritērijiem, kā arī 

iepazīstināti ar vērtēšanas kārtību skolā izglītības iestādes rīkotajās vecāku 

kopsapulcēs, klases vecāku sapulcēs un individuālājās sarunās. 

Skolā vērtējumu uzskaiti, tās ievērošanu kontrolē un pārrauga skolas 

administrācija.  

2.3.2.Vērtējumu 

uzskaite un vērtējumu 

analīzes rezultātu 

izmantošana 

Pēc noteiktās kārtības izglītojamo sasniegumu fiksēšana elektroniski ļauj 

vērtēšanas procesā iegūto informāciju izmantot mācīšanās un mācīšanas 

procesa plānošanai un attīstībai, kā arī administrācijas pārraudzībai un 

kontrolei.  Katra mācību semestra nobeigumā tiek organizēta pedagoģiskās 

padomes sēde, kuras darba kārtība veltīta mācību rezultātu apkopošanai un 

analīzei, lai izvirzītu uzdevumus mācību procesa pilnveidei un augstāku 

rezultātu sasniegšanai. 

Stiprās puses 1. Pedagogi strādā, ievērojot Latvijas Republikas MK pieņemtos 

noteikumus par izglītojamo zināšanu vērtēšanas kārtību un skolā  

izstrādāto mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.  

2. Izglītojamo vecāki tiek regulāri informēti par izglītojamo mācību 

sasniegumiem  ar elektroniskās skolvadības sistēmas www.e-

klases.lv starpniecību, izglītojamā dienasgrāmatu, reizi mēnesī 

sekmju izrakstos, liecībās un individuālajās sarunās.  

3. Skolas administrācija un pedagogi mazajās pedagoģiskajās 

apspriedēs izskata mācību sasniegumu rezultātus skolā un veic 

individuālas pārrunas ar izglītojamajiem un viņu vecākiem.  

4. Vērtēšanas procesā iegūtā informācija tiek analizēta un izmantota 

mācību procesa turpmākajai attīstībai un plānošanai. 

Tālākās attīstības 

vajadzības: 

1. Turpināt pilnveidot konsultāciju darbu, meklējot optimālas metodes 

mācīšanās un mācīšanas procesa un vērtēšanas realizēšanai.  

2. Pilnveidot izglītojamo pašvērtēšanas un savstarpējās vērtēšanas 

prasmes, nodrošināt daudzveidīgu vērtēšanas veidu un paņēmienu 

lietošanu visu pedagogu darbā. 

3. Turpināt strādāt pie izglītojamo mācīšanās motivācijas veidošanas, 

lai visi izmantotu iespēju uzlabot savus mācību sasniegumus 

ikdienas darbā. 
 

 

Vērtējums: labi 

 

3.JOMA – IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 
3.1 Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 

3.3.1.Izglītojamo 

sasniegumi 

ikdienas darbā 

Ances pamatskolas kolektīvs regulāri veic izglītojamo mācību sasniegumu 

analīzes apkopojumus ikdienas mācību darbā un valsts pārbaudes darbos ar 

mērķi uzlabot mācību procesu. 

      15.att.2013./2014.mācību gada I semestra mācību sasniegumi. 

http://www.e-klase.lv/
http://www.e-klase.lv/
http://www.e-klases.lv/
http://www.e-klases.lv/
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16.att.2013./2014.mācību gada I semestra vidējie vērtējumi macību 

priekšmetos. 

 
  Skolotāji analizē izglītojamo mācību sasniegumus, īpaša uzmanība tiek 

pievērsta izglītojamajiem, kuru sekmju vērtējumi ir zemi. Tiek mērķtiecīgi 

plānots darbs, lai izglītojamie sekmīgi apgūtu mācību programmu un tiktu 

pārcelti nākamajā klasē. Mācību procesā skolotāji diferencē mācību 

uzdevumus atbilstoši izglītojamā spējām.  
Mācību sasniegumi tiek analizēti MK, pedagoģiskās padomes sēdēs, 

administrācijas apspriedēs. Galvenais mērķis ir ikdienas mācību procesa 

uzlabošana.  

Izglītojamā sekmes tiek atspoguļotas elektroniskās skolvadības sistēmas e-

žurnālā (www.e-klase.lv ) skolēnu dienasgrāmatās, liecībās, sekmju izrakstos un  

sekmju uzskaites kopsavilkuma žurnālos. 

Lai labāk varētu organizēt mācību darbu, skolotāji veic pārbaudes darbu analīzi. 

Šie materiāli ir e-žurnālā.  

Izglītojamajiem, kuriem nepieciešama palīdzība, ir iespēja apmeklēt mācību 

priekšmetu konsultācijas. Izglītojamajam ir tiesības, saskaņojot ar skolotāju, 

uzlabot pārbaudes darba rezultātus, kā noteikts skolas vērtēšanas kārtībā. 
Izglītojamiem tiek dota iespēja uzlabot savu zināšanu vērtējumu 2 nedēļu laikā 

pēc tēmas noslēguma pārbaudes darba  uzrakstīšanas. Uzlabotais vērtējums 

tiek fiksēts e - klases žurnālā. 

Izglītojamo ikdienas sasniegumu uzskaiti kontrolē un pārrauga izglītības 

iestādes administrācija, veicot ierakstus e-klases žurnālā. 

Stiprās puses 1. Izglītojamajam ir zināma mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, 

kritēriji, uzskaite, rezultātu uzlabošanas iespējas. 

2. Izglītojamajam ir iespēja saņemt konsultācijas visos mācību 

priekšmetos  

3. Par labiem mācību sasniegumiem izglītojamie tiek apbalvoti 2 reizes 

gadā.  

Tālākās attīstības 

vajadzības 

1. Dažādot darba formas skolēnu ikdienas sasniegumu stimulēšanai.  

2. Visiem pedagogiem turpināt strādāt pie katra izglītojamā mācību 

sasniegumu izaugsmes dinamikas izpētes savā  

priekšmetā/priekšmetos. 

3. Uzlabot mācību darba rezultātus, lai vairāk izglītojamajiem būtu 

http://www.e-klase.lv/
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optimāls zināšanu līmenis. 

Vērtējums labi 

 

3.tabula.  Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 

 N P O A N P O A N P O A 

2.klase - 10% 80% 10% - 36% 64% - - - 100% - 

3.klase 25% 12% 50% 13% 7% 21% 57% 15% - 25% 75% - 

4.klase - 25% 69% 6% - 26% 63% 11% - 24% 66% 10% 

5.klase - 39% 57% 4% - 36% 60% 4% - 27% 70% 3% 

6.klase - 59% 40% 1% - 30% 64% 6% - 40% 60% - 

7.klase 1% 51% 44% 4% - 53% 46% 1% - 36% 56% 8% 

8.klase 2% 57% 40% 1% 1% 58% 37% 4% 3% 61% 33% 3% 

9.klase 3% 32% 48% 17% 3% 72% 23% 2% 4% 44% 48% 4% 

2.,3.,4.,5.,6. un 9. klasē lielākajai daļai skolēnu zināšanas un prasmes ir novērtētas optimālā 

līmenī. 7.un8.klasē vairāk kā pusei zināšanas un prasmes novērtētas pietiekamā līmenī. 

 

2.klase 

4.tabula. 2.klases sasniegumi ikdienas darbā 
 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 

 N P O A N P O A N P O A 

Latv.val - - 100% - - 43% 57% - - - 100% - 

Matemātika - 20% 60% 20% - 29% 71% - - - 100% - 

2012./2013.m.g. zināšānas un prasmes latviešu valodā un matemātikā ir novērtētas optimālā 

līmenī. 

 

3.klase 

5.tabula. 3.klases sasniegumi ikdienas darbā 
 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 

 N P O A N P O A N P O A 

Latv.val 25% - 50% 25% - 14% 71% 14% - 25% 75% - 

Matemātika 25% 25% 50% - - 27% 43% 14% - 25% 75% - 

 Vairāk nekā pusei zināšanas un prasmes latviešu valodā un matemātikā ir novērtētas optimālā 

līmenī. 

 

4.klase 

6.tabula. 4.klases sasniegumi ikdienas darbā 
 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 

 N P O A N P O A N P O A 
Latv.val - 50% 50% - - 67% 33% - - 63% 37% - 
Matemātika - - 100% - - 67% 33% - - 50% 50% - 
Angļu v. - 50% 50% - - 33% 67% - - 20% 60% 20% 
Dabaszin. - 50% 50% - - 33% 67% - - 20% 60% 20% 
Soc.zin - 50% 50% - - - 100% - - 20% 80% - 
Mūzika - - 50% 50% - - 33% 67% - - 80% 20% 
Mājt.un tehn. - - 50% 50% - - 67% 33% - - 80% 20% 
Viz.māksla - - 50% 50% - 33% 67% - - - 80% 20% 
Sports - - 100% - - - 100% - - - 100% - 

Lielākajai daļai skolēnu 2012./2013.m.g. zināšanas un prasmes angļu valodā, dabaszinībās, 

mūzikā, mājturībā un tehnoloģijās, vizuālajā mākslā novērtētas augstā un optimālā līmenī. 

Mūzikā, mājturībā un tehnoloģijās, vizuālajā mākslā 2010./2011. un 2011./2012.m.g. skolēnu 

zināšanas un prasmes ir novērtētas augstā un optimālā līmenī. 
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5.klase 

7.tabula. 5.klases sasniegumi ikdienas darbā 

 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 

 N P O A N P O A N P O A 

Latv.val 9% 46% 45% - - 50% 50% - - 33% 67% - 

Literatūra 9% 46% 45% - - 50% 50% - - 33% 67% - 

Matemātika 9% 36% 55% - - 50% 50% - - 67% 33% - 

Angļu v. 10

% 

40% 40% 10% - 50% 50% - - 33% 67% - 

Informātika - 45% 55% - - 50% 50% - - 33% 67% - 

Dabaszinības 9% 46% 45% - - 50% 50% - - 33% 67% - 

Soc.zin. 9% 55% 36% - - 25% 75% - - 33% 67% - 

Mūzika 9% 18% 55% 18% - 25% 75% - - - 67% 33% 

Mājt.un tehn. 9% - 55% 9% - 25% 75% - - - 100% - 

Viz.māksla 9% 27% 64% - - 25% 75% - - 33% 67% - 

Sports 9% 46% 45% - - - 100% - - - 100% - 

       Lielākajai daļai skolēnu visos mācību priekšmetos zināšanas un prasmes ir novērtētas 

optimālā līmenī, lai gan 2010./2011.m.g. ir vērojams, ka skolēnu zināšanas un prasmes ir 

novērtētas ne tikai optimālā un pietiekamā līmenī, bet arī nepietiekamā līmenī. Veiksmīgi 

sadarbojoties pedagogiem ar skolēniem, ir panākta zināšanu un prasmju uzlabošanās. 

 

6.klase 

8.tabula. 6.klases sasniegumi ikdienas darbā 
 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 

 N P O A N P O A N P O A 

Latv.val - 67% 33% - - 37% 63% - - 67% 33% - 

Literatūra - 67% 33% - - 37% 63% - - 33% 67% - 

Matemātika - 83% 17% - - 50% 50% - - 33% 67% - 

Angļu v. - 67% 33% - - 50% 50% - - 67% 33% - 

Krievu v. - 67% 33% - - 50% 50% - - 67% 33% - 

Informātika - 67% 33% - - 37% 63% - - 33% 67% - 

Dabaszinības - 83% 17% - - 25% 63% 12% - 33% 67% - 

Latvijas 

vēsture 

- - - - - 25% 75% - - 67% 33% - 

Pasaules 

vēsture 

- - - - - 50% 50% - - 33% 67% - 

Soc.zin. - 83% 17% - - 25% 75% - - 67% 33% - 

Mūzika - 33% 50% 17 - - 63% 37.% - - 100% - 

Mājt.un tehn. - 33% 67% - - - 75% 25% - - 100% - 

Viz.māksla - 33% 67% - - 25% 75% - - 33% 67% - 

Sports - 17% 83% - - 13% 87% - - 33% 67% - 

Latvijas un 

pas.vēsture 

- 83% 17% - - - - - - - - - 

        Literatūrā, matemātikā, informātikā, dabaszinībās, pasaules vēsturē, mūzikā, mājturībā un 

tehnoloģijās, vizuālajā mākslā un sportā lielākajai daļai skolēnu zināšanas un prasmes ir 

novērtētas optimālā līmenī. 

 

7.klase 

9.tabula. 7.klases sasniegumi ikdienas darbā 

 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 

 N P O A N P O A N P O A 

Latv.val - 75% 25% - - 60% 40% - - 38% 62% - 

Literatūra - 50% 50% - - 60% 40% - - 38% 62% - 

Matemātika - 62% 38% - - 80% 20% - - 50% 50% - 
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Angļu v. - 62% 38% - - 60% 40% - - 63% 37% - 

Krievu v. - 50% 50% - - 60% 40% - - 50% 50% - 

Informātika - 50% 50% - - 60% 40% - - 25% 75% - 

Bioloģija - 62% 38% - - 60% 40% - - 12% 88% - 

Ģeogrāfija - 50% 50% - - 60% 40% - - 25% 63% 12% 

Latvijas un 

pasaules  vēst. 

- 50% 50% - - 60% 40% - - - - - 

Soc.zin - 62% 38%  - 60% 40% - - 25% 75% - 

Mūzika - 34% 33% 33% - 20% 80% - - 12% 63% 25% 

Sports - 50% 50%  - 40% 60% - - 38% 62% - 

Viz.māksla - 50% 25% 25% - 40% 40% - - 25% 75% - 

Mājt. un tehn. - 12% 63% 25% - 20% 80% - - 25% 50% 25% 

Latvijas vēst. - - - - - - - - - 50% 25% 25% 

Pasaules vēst. - - - - - - - - - 63% 12% 25% 
 

      Ģeogrāfijā, mūzikā, mājturībā un tehnologijās, Latvijas vēsturē, pasaules vēsturē izglītojamo 

zināšanas un prasmes ir novērtētas optimālā un augstā līmenī. Pārējos mācību priekšmetos 

lielākajai daļai izglītojamo zināšanas un prasmes ir novērtētas optimālā līmenī. 

8.klase 

10.tabula. 8.klases sasniegumi ikdienas darbā 
 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 

 N P O A N P O A N P O A 

Latv.val - 83% 17% - - 87% 13% - - 60% 40% - 

Literatūra - 83% 17% - - 63% 37% - - 60% 40% - 

Matemātika - 83% 17% - - 63% 37% - - 80% 20% - 

Angļu v. - 67% 33% - - 50% 50% - - 60% 40% - 

Krievu v. - 67% 33% - - 50% 50% - - 80% 20% - 

Bioloģija 17% 33% 50% - - 50% 50% - - 60% 40% - 

Ģeogrāfija - 83% 17% - - 63% 37% - - 80% 20% - 

Latvijas un 

pasaules  vēst. 

16% 67% 17% - 13% 62% 25% - - 60% 40% - 

Soc.zin - 67% 33% - - 63% 37% - - 80% 20% - 

Mūzika - 17% 83% - - 25% 50% 25

% 

- 40% 40% 20% 

Sports - 33% 67% - - 50% 50% - - 40% 20% 20% 

Viz.māksla - 33% 67% - - 50% 50% - - 40% 60% - 

Mājt. un tehn. -  100

% 

- - 50% 38% 12

% 

- 40% 40% 20% 

Fizika - 83% 17% - - 88% 12% - - 60% 40% - 

Ķīmija - 67% 33% - - 63% 37% - - 80% 20% - 

Lielākajai daļai izglītojamo zināšanas un prasmes ir novērtētas pietiekamā līmenī. Jāuzlabo 

zināšanas Latvijas un pasaules vēsturē. 

 

9.klase 

11.tabula. 9.klases sasniegumi ikdienas darbā 
 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 

 N P O A N P O A N P O A 
Latv.val - 50% 40% 10% - 83% 17% - - 75% 25% - 
Literatūra - 50% 40% 10% - 83% 17% - - 50% 50% - 
Matemātika - 40% 50% 10% 17% 83% - - 13% 62% 25% - 
Angļu v. 25% 25% 37% 13% 17% 83% - - 13% 37% 50% - 
Krievu v. 10% 50% 30% 10% - 67% 33% - 13% 37% 50% - 
Bioloģija - 30% 70% - - 100%  - - 38% 62% - 
Ģeogrāfija - 30% 50% 20% - 84% 16% - - 38% 62% - 
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Latvijas un 

pasaules  vēst. 
10% 40% 40% 10%  83% 17% - 13% 62% 25% - 

Soc.zin - 30% 50% 20% - 100% - - - 75% 25% - 
Mūzika - 10% 40% 50% - 83% 17%  - 25% 50% 25

% 
Sports - 10% 80% 10% - 33% 67% - 13% 87% - - 
Viz.māksla - 11% 67% 22% - 67% 33% - - 50% 37% 13

% 
Mājt. un tehn. -  50% 50% - 33% 67%  - 13% 62% 25

% 
Fizika - 50% 50% - - 100% - - - 38% 62% - 
Ķīmija - 60% 30% 10% 17% 83% - - - 50% 50% - 

           

    Literatūrā, bioloģijā, ģeogrāfijā, mūzikā, mājturībā un tehnoloģijās, fizikā un ķīmijā 

izglītojamo zināšanas un prasmes ir novērtētas optimālā līmenī. Jāuzlabo zināšanas un prasmes 

matemātikā, angļu valodā, krievu valodā, Latvijas un pasaules vēsturē un sportā. 
 

 

3.2 Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 
  

 Valsts pārbaudes darbu sasniegumi tiek vērtēti atbilstoši Valsts Izglītības un zinātnes 

ministrijas izstrādātajām prasībām, rezultāti apkopoti diagrammās. 

 

Ieskaite 3.klasei 

Latviešu valoda 

 

15.att.Latviešu valodas ieskaites rezultāti 3.klasei 
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     Lielākajai daļai izglītojamo 3.klases ieskaitē latviešu valodā ieguvuši optimālu zināšanu 

līmeņa vērtējumu. 

 

Matemātika 

16.att.Matemātikas ieskaites rezultāti 3.klasei. 
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     3.klases matemātikas ieskaitē lielākajai daļai izglītojamo zināšanas un prasmes ir novērtētas 

pietiekamā un optimālā līmenī. 

 

Ieskaite 6.klasei 

Latviešu valoda 

17.att.Latviešu valodas ieskaites rezultāti 6.klasei. 
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Latviešu valodas ieskaitē lielākajai daļai izglītojamo ir pietiekams zināšanu līmenis. 

 

Matemātika 

18.att.Matemātika ieskaites rezultāti 6.klasei. 
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     Lielākajai daļai izglītojamo 2012./2013.m.g. matemātikas ieskaitē 6.klasei ir iegūts augsts 

zināšanu un prasmju vērtējums. 

 

 

Dabaszinības 

 

19.att.Dabaszinību ieskaites rezultāti 6.klasei 
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    Lielākajai daļai izglītojamo dabaszinību ieskaitē zināšanu un prasmju līmenis ir optimāls. 
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9.klašu eksāmenu rezultāti 

Latviešu valoda 9.klasei 

 

20.att.Latviešu valodas eksāmena rezultāti 9.klasei 
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     Lielākajai daļai izglītojamo latviešu valodas eksāmenā ir pietiekams un optimāls līmenis. 

 

Matemātika 9.klasei 

 

21.att.Matemātikas eksāmena rezultāti 9.klasei 
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      Lielākajai daļai izglītojamo ir pietiekams zināšanu līmenis.  

 

 

Svešvaloda 9.klasei 

 

22.att.Svešvalodas eksāmena rezultāti 9.klasei 
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     Angļu valodas un krievu valodas eksāmenos izglītojamajiem ir pietiekams un optimāls 

zināšanu līmenis. 
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Latvijas un pasaules vēsture 9.klasei 

 

23.att.Latvijas un pasaules vēstures eksāmena rezultāti 9.klasei 
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     Latvijas un pasaules vēstures eksāmenā lielākajai daļai izglītojamo ir optimāls zināšanu un 

prasmju līmenis. 

 

4.JOMA – ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM 
4.1  Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana 

(drošība un darba aizsardzība) 
 

4.1.1.Psiholoģiskās 

un 

sociālpedagoģiskās 

palīdzības 

nodrošinājums 

   Skolai ir laba sadarbība ar Ventspils novada Sociālā dienesta un bāriņtiesas 

darbiniekiem. Sadarbība veicina problēmu nekavējošu risināšanu, ģimeņu 

apsekošanu un nepieciešamās palīdzības organizēšanu. 

    Skolas kopsapulcēs vecāki tiek informēti par iespējām konsultēties un 

saņemt palīdzību sociālajā dienestā. Ar sociālā dienesta palīdzību tiek (pēc 

vajadzības) organizēta psihologa apmeklējumi Ventspilī. 

4.1.2.Drošības 

pasākumi 

   Lai nodrošinātu izglītojamo un darbinieku drošību izglītības iestādē, tiek 

ievērotas Darba aizsardzības likuma, Ugunsdrošības noteikumu, Latvijas 

Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā 

nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādē un to organizētajos 

pasākumos” un citu normatīvo aktu prasības. 83 % 5. – 9.klašu izglītojamo 

uzskata, ka skolā jūtas droši. 

   Ir izstrādāti un noteiktā kārtībā apstiprināti šādi normatīvie akti: iekšējie 

kārtības noteikumi, internāta iekšējās kārtības noteikumi, darba drošības 

instrukcijas, evakuācijas plāni. Darbinieki pēc iepazīšanās ar instrukcijām 

parakstās speciālos žurnālos, izglītojamie drošības instruktāžas e-žurnāla 

pielikuma veidlapās. Klašu telpās (mājturības kabinetos, ķīmijas kabinetā, 

informātikas kabinetā) ir izvietota informācija par darba drošības noteikumu 

ievērošanu, skolā un internātā izvietoti evakuācijas plāni un izgaismotās 

izejas norādes. 70 % 5. – 9.klašu skolēnu zina iekšējās kārtības noteikumus, 

bet tikai 20 % atzīst, ka zina un ievēro tos. 

   Skolā un internātā ir uzstādītas ugunsdrošības signalizācijas. Skolā 

signalizācija uzstādīta no novada pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem, 

internātā ar Latvijas–Šveices sadarbības programmas individuālā projekta 

"Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldības vispārējās izglītības 

iestādēs" finansējumu. 

  Tēmas par ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, ugunsdrošību, drošību pie 

ūdeņiem un rīcību ekstremālās situācijās ir iekļautas audzināšanas stundās. 

  Reizi mācību gadā skolā notiek tikšanās ar Ceļu policijas un Valsts policijas 

nodaļas Nepilngadīgo lietu inspekcijas darbiniekiem. 

   Izglītības iestādē ir izstrādas kārtība ārpusstundu pasākumu organizēšanai. 

Lai nodrošinātu izglītojamo drošību izglītības iestādē un tās teritorijā, tiek 
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organizētas pedagogu dežūras. Nepiederošu personu uzturēšanos skolā regulē 

skolas iekšējās kārtības noteikumu 17.punkts. Kontroli par šo noteikumu 

ievērošanu veic iestādes dežurants. 

   Skolā ir noteikta kārtība, kā tiek organizētas ekskursijas, pārgājieni un 

sporta sacensības. 

   Ja konstatēti gadījumi, kad iestādē lietota vardarbība, darbojas kārtība 

,,Izglītības iestādes vadītāja un pedagogu rīcība, ja tiek konstatēta fiziska vai 

emocionāla vardarbība pret izglītojamo”. 75 % 5. – 9.klašu izglītojamo 

uzskata, ka skolotāji nekavējoties reaģē uz morālo vai fizisko skolēnu 

aizskaršanu.  

4.1.3.Izglītojamo 

profilaktiskā 

veselības aprūpe 

   Izglītojamo veselības profilaktisko aprūpi, sadarbībā ar ģimenes ārsta 

privātpraksi Ances pagastā, nodrošina skolas medmāsa.  

  Par negadījumiem, traumām vai saslimšanu izglītības iestāde izglītojamo 

vecākus informē telefoniski. Mācību dienas laikā – klašu audzinātāji, 

internāta darba laikā – internāta aukle. 

   Skola ir nodrošināta ar pirmās palīdzības aptieciņām. Tās atrodas skolotāju 

istabā, internātā, mājturības kabinetos. 

   Lai nodrošinātu skolēnu veselību, skola piedalās programmās „ Skolas 

piens” un „ Skolas auglis”. Aptaujā 41 % no 5. līdz 9.klašu skolēniem to 

izmanto vienmēr, 46 % - bieži.  Skolas ēdnīca nodrošina sabalansētu, 

atbilstošas kaloritātes un kvalitātes ēdienu. Skolā pusdieno 100% skolēnu. 

Internātā dzīvojošajiem ir nodrošinātas četras ēdienreizes. 

  Lai popularizētu veselīgu dzīvesveidu, klašu audzināšanas programmās ir 

iekļautas atbilstošas tēmas. Tiek rīkotas sporta dienas, pārgājienu dienas, 

tikšanās ar jauniešiem, kas ir šāda dzīvesveida piemēri – ielu vingrotājiem, 

triāla kluba dalībniekiem. Atkarību profilaksei tiek organizētas tikšanās ar 

Valsts policijas pārstāvjiem. Sadarbībā ar „ Mutes veselības centru” tiek 

veiktas 1. - 6.klases skolēnu profilaktiskās pārbaudes un izglītojošu darbu 

zobu higiēnā. 

   Skolēniem no 1. līdz 4. klasei pēc mācību stundām tiek nodrošināts darbs 

pagarinātās dienas grupā, ir iespēja dinamiskajās pauzēs apmeklēt sporta zāli, 

uzturēties svaigā gaisā un apmeklēt interešu pulciņus.  

Stiprās puses 1. Laba sadarbība ar atbalsta institūcījām – sociālo dienestu, bāriņtiesu. 

2. Izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kas atvieglo situāciju risināšanu un 

dokumentu aprites secību. 

3. Ugunsdrošības signalizācijas nodrošinājums skolā un internātā. 

4. Veselību un drošību veicinošu pasākumu organizēšana skolā. 

Tālākās attīstības 

vajadzības 

  Motivēt izglītojamo pozitīvo attieksmi pret sevi, savu veselību  un drošību. 

Vērtējums labi 
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4.2 Atbalsts personības veidošanā 
 

4.2.1. Izglītojamo 

pozitīvo 

attieksmju, 

personības 

īpašību un 

sociālo iemaņu 

attīstīšana. 

  Pamatojoties uz izstrādāto un regulāri papildināto skolas audzināšanas 

darba programmu, klašu audzinātāji klases stundās ietver tēmas, kas veicina 

izglītojamo vispusīgu personības attīstību: pilsoniskā izpratne un attieksmes, 

vide un veselīgs dzīvesveids, saskarsme un pašizpratne, satiksmes noteikumi 

un drošība, karjeras izvēle, uzvedības kultūra. Klašu audzinātāji iespēju 

robežās nodrošina bērniem teātru, koncertu un muzeju apmeklējumus. 

     Skolā ir izveidota skolēnu pašpārvalde. Tās darbību nosaka pašpārvaldes 

reglaments, sanāksmes notiek divas reizes mēnesī. Skolēni labprāt piedalās 

tās darba plānošanā un pasākumu organizēšanā, piemēram, līdzekļu 

ziedošanā Talsu dzīvnieku patversmei u.c. 

   Skolas ārpusklases darba virzieni organizēti tā, lai sniegtu papildus 

zināšanas, prasmes un iemaņas dažādos izglītojošos pasākumos, kā arī 

izklaides iespējas. Pasākumu veidošanā piedalās klašu kolektīvi, interešu 

izglītības pulciņi, pašpārvalde un skolotāji. 

   Jau otro gadu Ances pamatskola ir iesaistījusies EKO skolu kustībā. 

Skolēni sadarbībā ar skolotāju piedalās dažādās aktivitātēs - gan skolā, gan 

ārpus tās – EKO skolu un Zemkopības ministrijas rīkotajā akcijā „Veseli 

ēduši!”, rīcības dienā „Ābolu sulās ir spēks!” makulatūras un bateriju 

vākšanas akcijās u.c.. EKO skola ir saņēmusi „Zaļo diplomu”. 

  Atbalstu personības veidošanai nodrošina arī skolas bibliotēka. 

Sadarbojoties ar sākumskolas klašu audzinātājiem , tiek veikti lasīšanas 

veicināšanas pasākumi – konkursi, čaklākā lasītāja noteikšana u.c.. Sadarbībā 

ar pagasta bibliotēku skolēni piedalās Latvijas Nacionālās bibliotēkas bērnu 

literatūras centra lasīšanas veicināšanas projektā „Bērnu un Jauniešu žūrija”. 

   21 % 5. – 9.klašu skolēni anketā atbild, ka vienmēr piedalās skolas 

rīkotajos ārpusklases pasākumos, 54 %, ka to dara ļoti bieži. 

4.2.2.Interešu 

izglītības 

organizēšana 

  Skola piedāvā daudzpusīgu interešu izglītības klāstu, kas dod lielu 

ieguldījumu skolēnu personības veidošanā un radošo spēju attīstībā. Interešu 

izglītības programmu skolotājs izstrādā katram mācību gadam, to apstiprina 

Ventspils Skolēnu nama direktore.  

  Pedagogi informē skolēnu vecākus par izglītības iestādē piedāvātajām 

interešu izglītības programmām. Vecāki savu bērnu līdzdalību interešu 

izglītībā apstiprina ar iesniegumu. Nodarbību laikus mācību gada sākumā 

saskaņo ar skolēnu mācību stundu noslogojumu. 

   Ances pamatskolas skolēniem ir iespēja attīstīt un pilnveidot savas spējas 

un talantus, iesaistoties šādās interešu izglītības nodarbībās: 1.-4.klašu deju 

kolektīvs, vides pulciņš, sporta pulciņš. Sadarbībā ar skolas padomi tiek 

organizēta skolēnu nodarbības mākslas pulciņā, kā arī Dundagas novada 

Mākslas un mūzikas skolā. Sadarbojoties ar pagastā esošo Rindas 

evaņģēliski luterisko draudzi, skolēni apmeklē kristīgās nodarbības.  

  Interešu izglītības pulciņu dalībnieki un mūzikas kolas audzēkņi piedalās ne 

tikai skolas, bet arī pagasta kultūras nama rīkotajos pasākumos un koncertos 

- Ziemassvētku pasākumos, Pavasara koncertā u.c.  Ances pamatskolas deju 

kolektīvi piedalījušies jau četros Latvijas skolēnu un jaunatnes Dziesmu un 

deju svētkos. Pašreiz 1. – 4. klašu deju kolektīvs gatavojas 2015.gada deju 

svētkiem. Skolēni regulāri piedalās Ventspils novada rīkotajās sporta 

sacensībās – krosā un florbolā. Mākslas pulciņa dalībnieki apgleznojuši 

nodarbībām atvēlēto telpu sienu, tādējādi padarot vidi interesantāku. Kristīgo 

nodarbību audzēkņi piedalās arī svētku dievkalpojumos un vasaras nometnēs 

Rindas evaņģēliski luteriskajā baznīcā.  

   Mācību gada noslēgumā veido foto prezentāciju par pasākumiem un 
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notikumiem, kuros piedalījušies skolēni. 

Stiprās puses: 1.Skolas interešu izglītības programmu piedāvājums veicina vispusīgas 

personības attīstību. 

2.Ikvienam skolēnam ir iespēja piedalīties sev interesējošās nodarbībās un 

pasākumos.  

3.Lielākā daļa skolēnu piedalās sevis pilnveidošanas darbā. 

Tālākās attīstības 

vajadzības: 

1.Saglabāt jau esošos interešu izglītības pulciņus, meklēt iespējas interešu 

izglītības programmu dažādošanai. 

2.Veicināt skolēnos iniciatīvas izteikšanu pasākumu veidošanā un vadīšanā. 

Vērtējums ļoti labi 

 

4.3 Atbalsts karjeras izglītībā 
 

4.3.1. Informācija 

par izglītības 

programmām. 

  Skolas audzināšanas darba programmā ir iekļauti karjeras īstenošanas 

jautājumi. Atbilstoši izglītojamo vecuma grupām, audzinātāji iekļauj šīs 

tēmas klases audzināšanas programmās.  

    Klašu audzinātāji darbam izmanto ESF nacionālās programmas „Karjeras 

izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā” pieejamos 

materiālus. 

   Materiāli par karjeras izglītību pieejami skolas bibliotēkā iekārtotā 

„Karjeras izglītības” stendā. 

4.3.2. Karjeras 

izglītības 

organizēšana un 

pasākumi. 

   Gan klases stundās, gan mācību priekšmetu tematiskajos plānojumos tiek 

iekļautas tēmas par karjeras izglītību. Notiek sarunas par profesiju 

daudzveidīgumu, mācīšanās prasmēm un sasniegumiem, brīvo laiku un tā 

izmantošanu, izglītības vērtību, darba tirgu, mācīšanās un darba iespējām. 

   Skolā tiek organizētas tikšanās ar vidējo un profesionālo izglītības iestāžu 

pārstāvjiem, kuri informē par piedāvātajām izglītības programmām un 

uzņemšanas nosacījumiem, par raksturīgāko savās izglītības iestādēs. 9.klašu 

skolēni apmeklē „Atvērto durvju” dienu pasākumus citās izglītības iestādēs. 

   Tiek organizētas tikšanās ar skolas bijušajiem absolventiem karjeras 

izglītībā, absolventi viesojas skolā, labprāt piedalās pasākumu veidošanā un 

vadīšanā. EKO skolas ietvaros izveidojusies cieša sadarbība ar AS „Latvijas 

Valsts meži” un „Daba laba” pārstāvjiem, kuru vidū ir arī bijušie skolas 

absolventi. 

   Tiek organizētas mācību ekskursijas uz dažādiem uzņēmumiem. 

Notiek sadarbība ar novada VUGD, policijas darbiniekiem, robežsargiem, 

zemessargiem. Tiek rīkotas tikšanās, prezentācijas un paraugdemonstrējumi.  

Stiprās puses: 1. Skolā ir izstrādāta karjeras izglītības sistēma un pieejama nepieciešamā 

informācija. 

2. Laba sadarbība ar citām izglītības iestādēm, dienestiem un uzņēmumiem.  

Tālākās attīstības 

vajadzības: 

1.Paplašināt un turpināt darbu sabiedrības iesaistīšanā izglītojamo karjeras 

izglītībā (vecāki, vecvecāki, absolventi u.c.). 

2. Veicināt skolēnos izpratni par izglītības lomu veiksmīgas karjeras izveidē. 

Vērtējums labi 
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4.4 Atbalsts mācību darba diferenciācijai 
 

4.1.1. Talantīgo 

izglītojamo 

izaugsmes 

veicināšana 

   Pedagogi iegulda papildus darbu, gatavojot talantīgos izglītojamos dalībai 

mācību priekšmetu olimpiādēs. 

Ances pamatskolas skolēnu dalība un sasniegumi mācību priekšmetu 

olimpiādēs un konkursos 

2010./2011. 

m.g. 

Latviešu valodas un literatūras 

olimpiāde 8.-9.kl. 

1 skolēns 1.vieta 

 Valsts 37. Latviešu valodas 

olimpiāde 8.-9.kl. 

1.skolēns Pateicība 

 Krievu valodas olimpiāde 1 skolēns 1.vieta 

 Angļu valodas olimpiāde 7.-8.kl 2 skolēni  

 Matemātikas olimpiāde 5.-8.kl. 2 skolēni  

 Mājturības olimpiāde 6.-8.kl. 2 skolēni  

 Eseju konkurss 1 skolēns 2./3.vieta 

2011./2012. 

m.g. 

Vizuālās mākslas olimpiāde 2. 3. 

Un 5.klase 

3 skolēni 3.vieta 

 Ģeogrāfijas olimpiāde 1 skolēns Atzinība 

 Konkurss „ Mans mazais 

pārgājiens” 

6.klase Atzinība 

 1.– 4.klašu konkurss „Pasaka, 

pasaciņa” 

7 skolēni  

2012./2013. 

m.g. 

Vizuālā māksla 3.kl. 1 skolēns  

 Vizuālā māksla 4.kl. 1 skolēns 1.vieta 

 Novada ģeogrāfijas olimpiāde 2 skolēni 2.vieta 

 

 Reģionālā ģeogrāfijas olimpiāde 1 skolēns Atzinība 

 Angļu valoda 7.-8.kl. 2 skolēni  

 Matemātika 5.-6.kl. 2 skolēni  

 Skatuves runas konkurss 4 skolēni  

 Sākumskolas skolēnu konkurss „ 

Esmu dabas draugs” 

  

  Ances pamatskola izglītojamos par viņu sasniegumiem semestra un gada 

noslēguma pasākumos apbalvo ar pateicības rakstiem un nelielām 

dāvanām. Mācību gada nobeigumā tiek organizēta ekskursija skolēniem par 

sasniegumiem mācību darbā un aktivitāti ārpusklases pasākumos.  

Izglītojamie savus talantus var attīstīt piedāvātajās ārpusstundu nodarbībās 

un interešu izglītības pulciņos. 

4.4.2.Palīdzība 

izglītojamiem, 

kuriem mācības 

sagādā grūtības 

 Ances pamatskolā strādā pieredzes bagāti un radoši pedagogi, kuri labi 

veic savu pedagoģisko darbību ar zināšanās dažāda līmeņa skolēniem. 

   Izglītojamajiem tiek nodrošinātas konsultācijas. Īpaši uz konsultāciju 

apmeklēšanu tiek motivēti skolēni, kuriem mācības sagādā grūtības. Esam 

izstrādājuši sadarbības sistēmu „skola – skolēns – vecāks”, kuras rezultātā 

skolēns rakstiski apņemas izmantot konsultācijas, savukārt vecāki var 

kontrolēt sistemātiskumu un rezultātus.  

 1.– 4.klašu skolēni apmeklē pagarināto dienas grupu. Skolēniem tiek 

nodrošināta logopēdiskā palīdzība. Par atbalstu uzskatām arī skolas 

bibliotēku, kur ir plašs bērnu daiļliteratūras klāsts. 1. – 4.klašu skolēni 

metodiski tiek iesaistīti grāmatu lasīšanā – konkursi par izlasītajām 

grāmatām klasēs, bibliotekārās stundas par jaunāko literatūrā, pasaku 

pēcpusdienas u.c.  
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4.4.3.Atbalsta 

personāla 

ieguldījums mācību 

procesa 

organizācijā 

 Sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem 

apzināts to skolēnu loks, kuriem tiek sniegts logopēdiskais atbalsts.  

  Nepieciešamības gadījumā vecākiem ar skolēnu tiek ieteikts apmeklēt 

novada pedagoģiski medicīnisko komisiju. 

   Skolā nav nodrošināts psiholga atbalsts, bet nepieciešamības gadījumā ir 

iespēja apmeklēt pašvaldības apmaksātas speciālistu konsultācijas 

Ventspilī. 

Stiprās puses 1. Papildus tiek strādāts ar talantīgajiem skolēniem, kā arī ar 

skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības. 

2. Skolēni katru mācību gadu tiek gatavoti dalībai mācību priekšmetu 

olimpiādēs un konkursos. 

3.  Izveidota sadarbības sistēma par konsultāciju apmeklēšanu 

 „ skola - skolēns – vecāks”. 

4. Skolas bibliotēkā ir pietiekami plašs jaunākās bērnu daiļliteratūras 

un preses izdevumu klāsts, kas veicina lasītprasmes apguvi, īpaši 

sākumskolas posmā. 

5. Skolēniem ir nodrošināta logopēda palīdzība. 

Tālākās attīstības 

vajadzības 

1. Skolas un skolēnu vecāku sadarbības uzlabošana mācību darba 

kvalitātes nodrošināšanai mājās. 

2. Psihologa vai sociālā pedagoga piesaiste atbalsta personāla sastāvā. 

Vērtējums labi 

 

4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām 
 

4.5.1.Izglītojamo 

speciālo vajadzību 

uzskaite un 

ievērošana 

   Ances pamatskola 2013./2014.mācību gadā īsteno speciālās 

pamatsizglītības programmas: speciālo pamatizglītības programmu 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucēkumiem ( kods 21015611) un speciālo 

pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem ( kods 21015811). Viens 1.klases izglītojamais apgūst 

programmu ar kodu 21015611, 2 izglītojamie 5.klasē apgūst programmu ar 

kodu 21015811. Par katru izglītojamo ar speciālajām vajadzībām izglītības 

iestādē ir attiecīgs pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums. 

2012./2013.mācību gadā viens skolēns apguva programmu ar kodu 

21015811, kuram, sadarbībā ar Jūrmalas iekļaujošas izglītības atbalsta 

centru, tika noteikta vispārējās pamatizglītības programma. Skolēna 

sasniegumus un spējas mācību darbā skolotāji apkopoja un vērsās pie 

centra speciālistiem, jo uzskatīja, ka skolēns ir ļoti progresējis. 

  Darbu ar šiem skolēniem pārrauga un koordinē skolas administrācija. 

Klašu audzinātāji veic skolēnu sasniegumu attīstības dinamikas uzskaiti, 

kas tiek analizēta, lai rosinātu nepieciešamā atbalsta pasākumus.  

  2013.gada martā skolā notika izpētes pedagoģiskā sēde | „Pieredze darbā 

ar skolēniem, kuri apgūst speciālās izglītības programmas” . Sēdes 

materiāli (teorētiskie, psiholoģiskie, darba lapas u.c.) ir apkopoti un 

pieejami visiem skolas pedagogiem. 

4.5.2. Vides un 

izglītības 

pieejamības 

nodrošināšana 

izglītojamajiem ar 

speciālajām 

vajadzībām 

 Skolā nav izglītojamo ar speciālām vajadzībām, kuriem būtu nepieciešams 

nodrošināt vides un izglītības pieejamības atbalsts.  

Stiprās puses 1. Izglītības iestādē ir licencētas 2 speciālās pamatizglītības 

programmas. 
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2. Speciālajās pamatizglītības programmās izdalītas 3 atsevišķas 

mācību stundas katra izglītojamā atbalstam. 

3. Izstrādāts individuāls attīstības plāns izglītojamajiem ar speciālajām 

vajadzībām. 

4. Savlaicīgi tiek diagnosticēti izglītojamie, kuriem ir nepieciešams 

atbalsts mācību procesā. 

Tālākās attīstības 

vajadzības 

1. Turpināt sadarbību ar vecākiem atbalsta nodrošināšanai. 

2. Papildināt materiāli tehnisko bāzi speciālās pamatizglītības 

programmas īstenošanai. 

 

4.6 Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 
 

4.6.1. Informācijas 

apmaiņa ar 

izglītojamo 

vecākiem 

   Ances pamatskolai ir laba un daudzveidīga sadarbība un informācijas 

apmaiņa ar skolēnu vecākiem. 

   Skolā 2 reizes gadā tiek organizētas vecāku kopsapulces – uzsākot jauno 

mācību gadu un otrajā semestrī. Divas reizes mācību gadā tiek organizētas 

vecāku dienas ar atklātajām stundām. Klašu vecāku sapulces notiek 2 līdz 3 

reizes mācību gada laikā. Individuāla informācijas apmaiņa ar vecākiem 

notiek telefoniski, ar e-žurnāla un skolēnu dienasgrāmatu starpniecību, 

tiekoties personīgi. Katru mēnesi vecāki par skolēna sekmēm tiek informēti 

ar sekmju izrakstiem dienasgrāmatās. Vecāki savlaicīgi tiek informēti par 

valsts pārbaudes un diagnosticējošo darbu norises kārtību. 

  Par aktualitātēm mācīšanās un mācību satura jautājumos, ārpusklases 

darba sasniegumiem vecākus informējam, izveidojot „Informatīvo lapu 

vecākiem”. 

   Ances pamatskolā darbojas skolas padome, sēdes notiek 1, 2 reizes 

semestrī. Skolas padomē pārstāvētie vecāki aktīvi iesaistās skolas 

jautājumu risināšanā, kā arī ārpusskolas pasākumu organizēšanā. Skolas 

padomē pārstāvniecība ir no katras klases vecāku vidus, kas nodrošina 

skolas padomes sanāksmju informācijas nodošanu klases skolēnu 

vecākiem. Skolas padomes vecāki iesaistās arī ārpusskolas pasākumu 

kuplināšanā – šajos Ziemassvētkos skolas padomes „rūķu saime” bija 

skolēniem jauks un atraktīvs pārsteigums. 

   Biežāka informācijas apmaiņa notiek ar pirmklasnieku vecākiem par 

bērna adaptēšanos skolā un 9.klases skolēnu vecākiem par mācību 

sasniegumiem un mācību procesa regularitāti. 

   Skolotāji un skolas vadība uzklausa vecāku priekšlikumus, ir gatavi 

risināt ar izglītības iestādi saistītus jautājumus. 

4.6.2.Pasākumi 

vecākiem un 

vecāku līdzdalība 

iestādes darbībā 

  Ances pamatskola plāno un organizē daudzveidīgus pasākumus vecākiem 

– vecāku dienas ar dažādām aktivitātēm, konkursiem un sportu, lekcijas par 

aktuālām tēmām. Vecāki ir aicināti apmeklēt Zinību dienas pasākumus, 

Valsts Proklamēšanas gadadienas pasākumus, ikgadējo pasākumu 

18.novembrī - svecīšu iedegšanu skolas logos ar kopīgu dziedāšanu, 

Ziemassvētku pasākumus, Ģimenes dienas pasākumus. Skolēnu vecāku 

aktivitāte ir iepriecinoša, viņi uz skolu pārsvarā nāk ar pozitīvu 

noskaņojumu un prieku par savu bērnu veikumu. 

  Īpašu uzmanību veltām visām aktivitātēm, kas vieno bērnus un vecākus 

kopdarbībā. Šī mācību gada sākumā skolas, skolas padomes un vecāku 

sadarbības rezultātā skolā izveidojās skolēnu vecāku apvienība „ Visiem 

kopā!”,(vecāki izglītībai, sadarbībai, izaugsmei – ejam, mācāmies kopā!), 

kura ietvaros aktīvākie vecāki skolas dzīves pilnveidošanai, radošuma 

attīstīšanai un ģimeniskas, hamoniskas vides veicināšanai iesaistās darbības 

organizēšanā. 
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Galvenie darbības virzieni –  

 praktiskās nodarbības bērniem kopā ar vecākiem; 

 izglītojošu pasākumu organizēšana, piesaistot interesantas 

personības; 

 kultūras pasākumu apmeklēšanas organizēšana; 

 sponsoru piesaiste; 

 pieaugušo tālākizglītības aktualizēšana un vajadzību izzināšanā. 

Stiprās puses 1. Vecākiem ir pieejama savlaicīga un noderīga informācija. 

2. Vecāku aktīva dalība skolas padomē. 

3. Skolēnu vecāku kluba „ Visiem kopā!” aktivitāšu pienesums skolas, 

kā daudzfunkcionāla centra attīstībā. 

4. Vecāku ieinteresētība un daudzskaitlīgais apmeklējums skolas 

rīkotajos pasākumos. 

Tālākās attīstības  

vajadzības 

  Vairāk skolēnu vecākus iesaistīt skolas attīstības plāna nākamajam 

periodam izstrādē, tālāko attīstības vajadzību apzināšanā. 

Vērtējums labi 

 
5.JOMA – IESTĀDES VIDE 

5.1 Mikroklimats 
 

5.1.1.Kopības 

apziņas veidošana, 

vienlīdzība un 

taisnīgums 

izglītības iestādē 

Kopības apziņas veidošanas pamatā ir labvēlīgs, sadarbību veicinošs 

mikroklimats.  

  Skolai ir sava atribūtika – skolas karogs un himna. Visos svinīgajos 

pasākumos skolas kolektīvs kopīgi dzied skolas himnu. Ir izgatavotas arī 

pildspalvas ar skolas logo, kas tiek dāvinātas kā apbalvojumi skolēniem, kā 

pateicība skolas ciemiņiem. 

  Kopības apziņa tiek stiprināta ar tradīciju kopšanu (dažādi pasākumi, 

koncerti, konkursi), kopīgām talkām (skolas, pagasta apkārtnes sakopšanā, 

Ances pagasta mežu sakopšana) un labdarības akcijām (Ziemassvētku 

akcija, ziedojumi dzīvnieku patversmei). 

   Arī skolas pedagoģiskajam un tehniskajam personālam ir kopīgas 

tradīcijas (Skolotāju dienas ekskursija, Ziemassvētki, kultūras pasākumu 

apmeklēšana). 

5.1.2. Sadarbības 

vide izglītības 

iestādē 

   Skolā starp izglītojamajiem, pedagogiem un tehnisko personālu valda 

labvēlīgas attiecības. 

   Skolas pedagoģiskais un tehniskais personāls apzinās savu lomu skolas 

tēla veidošanā. 

   Skolai, veidojoties par daudzfunkcionālu centru, ir laba sadarbība ar 

pagasta iestādēm – kultūras namu, bibliotēku, pirmsskolas izglītības iestādi, 

sociālo māju, Rindas evaņģēliski luterisko draudzi, sabiedrisko 

organizāciju” Zigate”. 

    Sadarbojoties top dažādi kopprojekti, kuros iesaistot skolas resursus, 

varam dot pienesumu pagasta kultūrvides attīstībai.  

(tālākizglītība, sporta zāles izmantošana, skolas telpu izmantojums 

dažādiem pasākumiem, nodarbībām u.c) . 

5.1.3.Izglītojamo 

uzvedība un 

disciplīna 

   Iekšējās kārtības noteikumos ir skaidri definētas izglītojamo tiesības un 

pienākumi, kā arī paredzēta atbildība par noteikumu neievērošanu. Iekšējās 

kārtības noteikumi ir pieņemti demokrātiskā procesā, saskaņojot ar  skolas 

padomi un skolēnu pašpārvaldi. Iekšējās kārtības noteikumi periodiski tiek 

aktualizēti. 

   Izglītības iestādes darbinieki nekavējoties reaģē uz iekšējās kārtības 

noteikumu pārkāpumiem, to atzīst 75 % 5. – 9.klašu skolēni. Izglītības 
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iestādē ir izstrādātā kārtība, kas nosaka kāda ir rīcība un dokumentu aprite, 

ja konstatēti pārkāpumi. 

   Uz anketas jautājumu par skolēnu uzvedību mācību stundā, 54% 5. – 

9.klašu skolēnu atzīst, ka dažreiz traucē mācību stundas norisi. 25 % 

apgalvo, ka uzvedība ir atbilstoša. 

Stiprās puses 1. Izglītības iestādes vadības, personāla, izglītojamo un vecāku 

attiecībās valda labvēlība un sapratne. 

2. Skolas tradīcījas veido kopības izjūtu un lepnumu par savu 

izglītības iestādi. 

3. Izglītības iestādes darbinieki apzinās savu lomu skolas pozitīvās 

vides un tēla veidošanā. 

4. Izglītības iestādē izglītojamie un personāls zina iekšējās kārtības 

noteikumus un tos respektē. 

Tālākās attīstības 

vajadzības 

1. Turpināt popularizēt skolas tēlu sabiedrībā. 

2. Pilnveidot skolas daudzfunkcionalitātes piedāvājumu pagasta 

sabiedrības labā. 

Vērtējums labi 

 
5.2 Fiziskā vide 

 

5.2.1.Izglītības 

iestādes iekšējās 

vides sakoptība 

   Ances pamatskola celta 1932.gadā kā skolas ēka. 1963.gadā uzbūvēts 

skolas internāts. 1980.gadā skolai piebūvēta sporta zāle. Atsevišķā celtnē 

blakus skolai ir izvietots internāts, mājturības kabineti, telpas mākslas 

pulciņam un kristīgajām nodarbībām. 

   Katru gadu tiek ieguldīti budžeta līdzekļi skolas fiziskās vides 

uzlabošanai – notiek klašu un gaiteņu remonti. Skolā atjaunotas koka 

grīdas. 2013.gadā pilnībā pārbūvēta un modernizēta skolas virtuve, 

uzstādīts mūsdienīgs aprīkojums. Pamatskolas virtuvē tiek gatavots ēdiens 

arī pirmsskolas izglītības iestādei. 

     Skolas internāts iekārtots mājīgi. Skolēniem iekārtota atpūtas istaba, 

kurā var skatīties televizoru un dzīvojamā telpa ar spēļu un virtuves zonu. 

  Visās skolas telpās sanitāri higiēniskie apstākļi ir atbilstoši mācību 

procesa vajadzībām.  

  Dienas laikā skolā ir apkopēja/dežurante, kura regulāri veic mitro grīdu 

uzkopšanu, nodrošina higiēnas līdzekļu pieejamību sanitārajos mezglos. 

   Visās skolas klasēs, gaiteņos uz palodzēm izvietoti telpaugi. 

   Skolā kontroles institūciju veikto pārbaužu akti ir apkopoti un glabājas 

pie skolas direktora. 

   75% aptaujāto 5. – 9.klašu skolēnu uzskata, ka skola ir tīra un kārtīga.  

5.2.2.Izglītības 

iestādes ārējās 

vides sakoptība 

  Skolas kolektīvs rūpējas par apkārtni, kas ir estētiski iekārtota, 

apzaļumota. Kopējā skolas apkārtnes platība ir 5,8 ha, no kuriem sporta 

zona 1,7 ha, atpūtas zona 0,9 ha, augļu dārzs 2,15 ha, saimnieciskā zona 

0,35 ha, zeme zem ēkām 0,7 ha. 

  Skolai ir liels pagalms, kur sarpbrīžos skolēni var uzturēties svaigā gaisā. 

Iestādes teritorijā ir sporta laukums, ziemas sezonā ir uzliets hokeja 

laukums, kuru skolēni izmanto slidošanai. Pie skolas internāta ir rotaļu un 

atpūtas laukums. Sporta laukuma rekonstrukcijai, sadarbībā ar Ances 

pagasta pārvaldi,  ir izstrādāts tehniskais projekts. 

   Skolas apkārtnes sakoptības uzturēšanai pavasaros un rudeņos rīkojam 

kopīgas talkas, kurās piedalīties aicināti arī vecāki. Pie skolas aug ābeļu 

dārzs, ražu izmantojam skolas ēdnīcā bagātinot skolēnu ēdienkarti. 

Stiprās puses 1. Mērķtiecīgi un plānveidīgi veikti telpu remonti. 

2. Estētiski gaumīga un mājīga vide skolā un internātā. 
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3. Tīra, sakopta apkārtējā vide, kas nodrošina skolēnu aktivitātes 

svaigā gaisā. 

Tālākās attīstības 

vajadzības 

1. Rotaļu laukuma pie skolas internāta labiekārtošana. 

2. Skolas fasādes un lietusūdeņu novades sistēmas remonts. 

Vērtējums labi 

 

6. JOMA – IESTĀDES RESURSI 
6.1 Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

6.1.1.Nodrošinājums 

ar telpām atbilstoši 

programmas 

īstenošanai 

   Skolā ir visas telpas mācību procesa nodrošināšanai. Skolas telpu 

izmantojums ir racionāls un atbilst mācību procesa vajadzībām un 

konkrētā mācību priekšmeta specifikai.  

  Skolas virtuve pārbūvēta un modernizēta 2013.gada vasarā.  

  Skolas sporta zāle remontēta 2011.gadā, ir labiekārtotas ģērbtuves un 

dušas telpas. 

   Skolai ir bibliotēkas telpa ar vietu lasīšanai. Bibliotēka nodrošināta ne 

tikai ar mācību grāmatām, bet arī ar jaunāko bērnu daiļliteratūru. Skola ir 

nodrošināta ar visām mācību grāmatām, finansējumu nodrošina novada 

pašvaldība. 

 Skolas telpās ir iekārtota arī spēļu istaba pagarinātās dienas grupas 

skolēniem un internātā dzīvojošajiem. Tajā skolēni var uzturēties, gaidot 

skolēnu pārvadājumu autobusu. 

  Skolā ir iekārtota TV telpa, kur var skatīties mācību filmas un atsevišķa 

klase, kurā interaktīvo tāfeli var izmantot jebkuras mācību stundas 

vajadzībām.  

     Skolas sanitārie mezgli atbilst sanitārajām prasībām, bet tuvākajos 

gados ir plānots remonts un santehnikas nomaiņa. 

   Skolas internāta telpas ir plašas, piemērotas un nodrošinātas ar visu 

nepieciešamo. Internāta ēkā ir izvietoti arī plaši zēnu un meiteņu 

mājturības un tehnoloģiju kabineti. 

6.1.2.Iekārtu un 

materiāltehnisko 

resursu izmantojums 

mācību procesā 

   Izglītības iestādei ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamie 

materiāltehniskie resursi. Materiāltehniskie resursi ir darba kārtībā un 

droši lietošanai, pedagogi un izglītojamie tos izmanto mācību procesā un 

ārpusstundu nodarbībās. Skolā plānveidīgi katru gadu tiek papildināta 

materiāltehnisko resursu bāze. 

   Datorklase ir aprīkota ar 10 darbavietām, no kurām 5 datorus skola 

ieguva iesaistoties Izglītības un zinātnes ministrijas konkursa 

apakšaktivitātē „Izglītības iestāžu informatizācija”. Šajā projektā skola 

saņēma arī interaktīvo tāfeli un projektoru. Otra interaktīvā tāfele 

matemātikas un fizikas kabinetam iegādāta par novada līdzekļiem. Trīs 

klases aprīkotas ar stacionārajiem projektoriem un ekrāniem. Vēl pieejami 

2 projektori, kuri tiek izmantoti pēc nepieciešamības. Lielākai daļai 

skolotāju ir pieejami portatīvie datori klasēs, 2 stacionārie datori 

metodiskajā kabinetā, kas ļauj strādāt e-klases sistēmā.  

   Skola nodrošināta ar nepieciešamo CD atskaņotāju skaitu gan mācību 

priekšmetu stundu vajadzībām, gan interešu izglītības pulciņu vajadzībām. 

  Skolas sporta zāle ir aprīkota  un nodrošināts nepieciešamais sporta 

inventārs. 

    Mājturību kabinetos ir nepieciešamie darbagaldi un sadzīves tehnika, 

kas nepieciešama programmas apguvei. 

Stiprās puses 1. Skolā ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa pilnvērtīgai 

nodrošināšanai. 

2. Telpu iekārtojums un aprīkojums atbilst skolēnu vecumposmiem 
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un skaitam. 

3. Izglītojamie tiek nodrošināti ar visām mācību procesam 

nepieciešamajām grāmatām. 

4. Materiāltehniskie resursi ir pietiekami un tiek plānveidīgi 

papildināti. 

Tālākās attīstības 

vajadzības 

1. Turpināt papildināt materiāltehnisko līdzekļu bāzi, lai katram 

skolotājam kabinetā būtu pieejams dators ( 3 gab.). 

2. Iesaistīties projektos, kas veicinātu skolas materiāltehniskās bāzes 

modernizēšanu un pilnveidošanu. 

Vērtējums labi 

 

6.2 Personālresursi 
 

6.2.1.Izglītības 

iestādes personāla 

nodrošinājums un 

pedagoģiskā 

personāla atbilstība 

normatīvajām 

prasībām 

   Izglītības iestāde ir nodrošināta ar nepieciešamo pedagoģisko personālu 

un atbalsta personālu. 

        Pamatdarbā strādā 10 pedagogi, amatu savienošanas kārtībā 

logopēds, sporta skolotājs un mūzikas skolotājas. 

       Ir pieejams finansējums, lai varētu pieņemt darbā sociālo pedagogu 

vai psihologu, bet problēma ir speciālista piesaistīšana (attālums, nelielā 

slodze).  

  Iestāde ir nodrošināta ar visu nepieciešamo tehnisko personālu. 

6.2.2. Pedagogu 

profesionālā 

pilnveidošanās 

   Pedagogu tālākizglītība tiek plānota atbilstoši izglītības iestādes 

attīstības prioritātēm un aktualitātēm valstī.  

  Visiem pedagogiem ir izpildītas prasības par kvalifikācijas celšanas 

kursu apmeklējumu. 

   Skolotāji piedalās novada mācību priekšmetu metodisko apvienību 

darbā, kur tiek pārrunātas jaunākās mācīšanas un mācīšanās metodes, kā 

arī aktualitātes konkrētajā mācību priekšmetā. 

Stiprās puses 1. Izglītības iestāde nodrošināta ar atbilstošas kvalifikācijas 

pedagogiem, ir visi tehniskie darbinieki. 

2. Pedagogiem ir labvēlīgi apstākļi profesionālajai pilnveidei. 

Tālākās attīstības 

vajadzības 

  Sociālā pedagoga vai psihologa vakances aizpildīšana. 

Vērtējums labi 

 

 

7.JOMA – IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 
 

6.3  Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 
 

7.1.1.Izglītības 

iestādes darba 

pašvērtēšanas 

organizēšana 

  Iestādes vadība plāno skolas darba kontroli un izvērtēšanu pamatjomās. 

Vērtēšanas pozīcijas iekļautas skolas darba plānā. 

   Pedagogi katra mācību gada noslēgumā veic sava darba pašvērtēšanu. 

Skolā ir izstrādātas formas pašanalīzei.  Pašvērtējumi tiek analizēti un 

pārrunāti. Pedagogi konstatē stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus. 

Analīzes rezultātus izmantojam plānošanai nākamajam periodam. 

7.1.2.Izglītības 

iestādes attīstības 

plānošana 

  Iestādē ir visa skolas darbu reglamentējošā dokumentācija. Dokumentu 

izstrādē tiek ievērots demokrātiskums. 

   Ances pamatskolas attīstības plāns 2011. – 2014.gadam veidots 

balstoties uz iepriekšējā perioda izvērtējumu, skolas pamatmērķiem un 

attīstības prioritātēm. 

Stiprās puses 1. Izglītības iestādē pedagogi veic pašvērtēšanu. Rezultāti tiek 

apkopoti un izmantoti turpmākās darbības plānošanai. 
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2. Attīstības plāns ietver visas darba pamatformas, tas ir konkrēts un 

reāls. 

Tālākās attīstības 

vajadzības 

    Pašvērtēšanas procesā iesaistīt skolas padomi un skolēnu pašpārvaldi. 

Vērtējums labi 

 

6.4 Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 
 

7.2.1.Vadības darba 

organizēšana un 

plānošana 

  Skolas vadības struktūra un atbildības jomas ir zināmas pedagogiem, 

izglītojamajiem un viņu vecākiem. Vecāki ir informēti, kā sazināties ar 

skolas vadību un klašu audzinātājiem.  

  Skolas vadība informē par plānoto un paveikto skolotāju informatīvajās 

sanāksmēs, aktuālo informāciju izvieto skolotāju istabā un metodiskajā 

kabinetā. Skolas metodisko darbu koordinē direktora vietniece izglītības 

jomā. 

   Direktore konsultējas ar darbiniekiem svarīgu jautājumu izlemšanā, bet 

vienmēr saglabā atbildību par galīgā lēmuma pieņemšanu. 

7.2.2.Izglītības 

iestādes darba 

organizēšana un 

personāla 

pārvaldība 

Visiem iestādes darbiniekiem ir pieejama informācija par skolas darba 

struktūru, pienākumiem un atbildības jomām. To nosaka darinieku amatu 

apraksti, darba kārtības noteikumi, kas pieņemti darbinieku kopsapulcē. 

  Ances pamatskolas darba plāns tiek veidots, ņemot vērā prioritātes, 

iepriekšējā perioda analīzi par plāna izpildi. 

Stiprās puses 1. Izglītības iestādes vadība veiksmīgi vada iestādes darbu un ir 

ieinteresēta iestādes darbības pilnveidošanā. 

2. Lēmumu un iekšējo normatīvo aktu pieņemšanā administrācija 

konsultējas ar pedagoģisko kolektīvu. 

3. Iestādes darba plāns ietver visas darbības pamatjomas un ir 

attīstību veicinošs. 

Tālākās attīstības 

vajadzības 

  Turpināt pilnveidot izglītības iestādes darba organizāciju, pārraudzības 

efektivitāti. 

Vērtējums labi 

 

 

6.5 Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 
 

7.3.1.Sadarbība ar 

izglītības iestādes 

dibinātāju 

  Izglītības iestādes dibinātājs – Ventspils novada pašvaldība skolai 

nodrošina iespēju izteikt ierosinājumus par vajadzībām skolas vides 

sakārtošanā un resursu papildināšanā. 

  Pašvaldība apstiprina budžetu, kas ir pietiekams, kā arī tiek veikti 

ieguldījumi skolas attīstībā. Ventspils novada pašvaldība algo skolas 

tehnisko personālu, nodrošina budžetā piešķirto līdzekļu pieejamību. 

7.3.2.Sadarbība ar 

valsts un 

pašvaldības 

institūcijām un 

nevalstiskajām 

organizācijām 

     Izglītības iestāde ir atvērta sadarbībai. Veiksmīga sadarbība ir ar 

pašvaldības institūcijām. Pašvaldības Izglītības pārvalde ir lielākais 

atbalsts visos izglītības jomas jautājumos.  

   Sadarbība dažādu jautājumu risināšanā notiek ar sociālo dienestu un 

bāriņtiesu. Liels atbalsts ir šo institūciju darbinieki, kas strādā pagastā. 

   VUGD, Pārtikas un veterinārā dienesta un Valsts Veselības inspekcijas 

pārbaužu rezultāti liecina, ka izglītības iestāde sadarbībā ar pašvaldību 

rūpējas par izglītojamo veselību un drošību. 

   Izglītības iestādei ir nodrošināta iespēja regulāri ievietot informāciju par 

skolu novada informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks” un e-vidē 

www.ventspilsnovads.lv  

   Veidojot skolu par daudzfunkcionālu centru ir laba sadarbība ar 

http://www.ventspilsnovads.lv/
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nevalstisko organizāciju „Zigate”. Izmantojot skolas resursu bāzes, kopīgi 

tiek organizēti tālākizglītības kursi pieaugušajiem. Tiek veidotas grupas 

un notiek apmācības datorprasmju apguvē, angļu valodā. 

     Ances pamatskolas aktīvākie skolēni viesojās Ances pagasta 

sadarbības komūnā Zviedrijā. Sabiedriskā organizācija ir piešķīrusi 

līdzekļus dažādiem skolas vides uzlabojumiem.  

7.3.3.Starptautiskā 

sadarbība 

Lielu atbalstu saņemam no Ances pagasta sadarbības partneriem Tranemu 

komūnas Zviedrijā. Skola kā dāvinājumu regulāri saņem mēbeles klasēm 

un skolas internātam, audumus aizkariem, materiālus mājturības stundām. 

Stiprās puses 1. Izglītības iestādei ir laba sadarbība ar valsts un  pašvaldības 

institūcījām. 

2. Skolai ir sadarbības partneri, kuri sniedz atbalstu skolas fiziskās 

vides uzlabošanā. 

Tālākās attīstības 

vajadzības 

     Plašāk izmantot iespēju popularizēt skolu pašvaldības plašsaziņas 

līdzekļos. 

Vērtējums ļoti labi 
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7 KOPSAVILKUMS 
 

Joma Kvalitātes rādītājs Vērtējums 

JOMA – 1.Mācību saturs 1.1.Iestādes īstenotās izglītības programmas labi 

JOMA – 2.Mācīšana un 

mācīšanās 

2.1.Mācīšanas kvalitāte labi 

 2.2.Mācīšanās kvalitāte labi 

 2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa labi 

JOMA – 3.Izglītojamo 

sasniegumi 

3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā labi 

 3.2.Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes 

darbos 

labi 

JOMA – 4.Atbalsts 

izglītojamajiem 

4.1.Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais 

atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana 

(drošība un darba aizsardzība) 

labi 

 4.2.Atbalsts personības veidošanā ļoti labi 

 4.3.Atbalsts karjeras izglītībā labi 

 4.4.Atbalsts mācību darba diferenciācijai labi 

 4.5.Atbalsts izglītojamajiem ar īpašām 

vajadzībām 

netiek vērtēts 

 4.6.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni labi 

JOMA – 5.Iestādes vide 5.1.Mikroklimats labi 

 5.2.Fiziskā vide labi 

JOMA – 6.Iestādes resursi 6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi labi 

 6.2.Personālresursi labi 

JOMA – 7.Iestādes darba 

organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 

7.1.Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības 

plānošana 

labi 

 7.2.Iestādes vadības darbs un personāla 

pārvaldība 

labi 

 7.3.Iestādes sadarbība ar citām institūcijām ļoti labi 
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8 TĀLĀKĀ ATTĪSTĪBA 
 

Pamatjoma Tālākās attīstības vajadzības 

Mācību saturs 1. Pilnveidot mācību procesa attīstību apvienotajās klasēs. 

2.Veicināt pedagogu sadarbību darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir 

mācīšanās traucējumi un garīgās attīstības traucējumi. 

3. Nodrošināt iespēju saglabāt  konsultāciju stundas. 

Mācīšana un mācīšanās 1.Turpināt darbu pie mācību metožu dažādošanu, atbilstoši 

izglītojamo vecuma grupai un attīstības līmenim. 

2.Pilnveidot konsultatīvo darbu ar izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības un mācīšanas grūtībām. 

3.Attīstīt izglītojamo pašiniciatīvu mācību procesā, akcentējot 

atbildības un pienākuma apziņu. 

Izglītojamo sasniegumi 1.Rast darba formas skolēnu ikdienas sasniegumu stimulēšanai.  

2.Uzlabot mācību darba rezultātus, lai vairāk izglītojamajiem būtu 

optimāls zināšanu līmenis. 

Atbalsts izglītojamiem 1.Skolas un skolēnu vecāku sadarbības uzlabošana izglītojamo ar 

mācīšanās grūtībām izaugsmes veicināšanā. 

2.Psihologa vai sociālā pedagoga piesaiste atbalsta personāla 

sastāvā. 

Iestādes vide 1.Pilnveidot skolas daudzfunkcionalitātes piedāvājumu pagasta 

sabiedrības labā. 

2. Rotaļu laukuma pie skolas internāta labiekārtošana. 

3. Skolas fasādes un lietusūdeņu novades sistēmas remonts. 

Iestādes resursi 1. Turpināt papildināt materiāltehnisko līdzekļu bāzi, lai katram 

skolotājam kabinetā būtu pieejams dators. 

2. Iesaistīties projektos, kas veicinātu skolas materiāltehniskās 

bāzes modernizēšanu un pilnveidošanu. 

Iestādes darba organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

1. Plašāk izmantot iespēju popularizēt skolu pašvaldības 

plašsaziņas līdzekļos. 

2. Turpināt pilnveidot izglītības iestādes darba organizāciju, 

pārraudzības efektivitāti. 

3.  Vairāk pašvērtēšanas procesā iesaistīt skolas padomi un skolēnu 

pašpārvaldi. 

 

Iestādes 

vadītājs 

      

  (vārds, uzvārds)   (paraksts) 

  Z.v. 

SASKAŅOTS  

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

      

(vārds, uzvārds)   (paraksts) 

  

(datums) 

Z.v. 

 


