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1. VISPĀRĒJS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RAKSTUROJUMS 

 

 Užavas pamatskola dibināta 1834.gadā.  Atrodas Ventspils novada Užavas pagastā.  

Užavas  pamatskola darbību veic, pamatojoties uz nolikumu, kuru apstiprina Ventspils 

novada dome.  

2012./2013.mācību gadā mācības izglītības iestādē uzsāka 85 izglītojamie un 26 

pirmsskolas grupas bērni, skolā strādā 13 pedagogi, 2 pirmsskolas grupas skolotājas un 11 

tehniskie darbinieki. 

Izglītības iestādes vadību nodrošina skolas direktore un direktores vietniece izglītības 

jomā. Izglītības iestādes metodisko darbu organizē direktores vietniece izglītības jomā un 2 

radošo grupu vadītāji. 

Užavas pamatskolai ir sava avīze „Skolas ziņas”, darbojas izglītojamo pašpārvalde un 

izglītības iestādes padome. Skolai ir savas tradīcijas. 

Informācija par iestādi pieejama mājas lapā  www.uzavasskola.lv/ 

 

1.1. Izglītības programmas 

 

Informācija par izglītības iestādē īstenotajām izglītības programmām 

 

1.tabula. Užavas pamatskolā īstenotās izglītības programmas 

Nr IP kods IP nosaukums Licences 

datums 

Licences 

Nr. 

Izglītojamo 

skaits 

1.  2101 11 11 

 

Pamatizglītības 

programma 

 

27.01.2010. V-1274 57 

2. 21012111 Pamatizglītības 

humanitārā un sociālā 

virziena programma 

 

25.07.2011. V-4514 24 

3. 21015611 Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem 

ar mācīšanās traucējumiem 

12.01.2010. V-1113 4 

 

 

 

1.2. Izglītojamo skaits 

 

Užavas pamatskolā 2010./2011. mācību gadā izglītības iestādē mācījās 90 izglītojamie, 

2011./2012. mācību gadā mācījās 92  izglītojamie. 

Užavas pamatskolā 2012./2013. mācību gadā mācās: 85 izglītojamie, no kuriem 42 no 

Ventspils novada pašvaldībām un no 42 Ventspils pilsētas, un 1 no Alojas novada. 
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2.tabula. Izglītojamo sadalījums pēc deklarētās dzīvesvietas 

Deklarētā 

dzīves vieta 

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

Ventspils 

novads  

1 7 4 4 6 6 5 4 5 

Ventspils 

pilsēta  

2 5 5 3 4 6 10 4 3 

Alojas novads       1   

kopā 3 12 9 7 10 12 16 8 8 

 Izglītojamo skaits svārstās pa mācību gadiem no 80 līdz 90 skolēniem. 2009.gadā strauji 

palielinājās skolēnu skaits no 56  uz 92 , jo tika nodrošināts transports maršrutos Ventspils –

Užava, Ziras- Užava, līdz ar to tika nodrošināta iespēja skolu apmeklēt visiem izglītojamiem no 

tuvākās apkārtnes. 

 

1.3. Izglītības iestādes pedagoģiskais personāls 

 

2012./2013.mācību gadā no visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem Užavas  pamatskolā 

pamatdarbā strādā 10 pedagogi, 3 pedagogi strādā amata apvienošanas kārtībā. 

Lielākā daļa no pedagogiem ir ar lielu darba pieredzi un stāžu. 

 

1.att. Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši vecumam 

 

 
Lielākā daļa pedagogu ir vecumā no 40 – 49 gadiem (77%), 8 % pedagogu ir vecumā līdz 39 

gadiem, 15% - līdz 54 gadiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 - 39 gadi 40-44 gadi 45-49 gadi 50-54 gadi

1 

5 5 

2 
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2. att. Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši darba stāžam 

 
77% pedagu darba stāžs ir vairāk par 16 gadiem, 23% pedagiem darba stāžs ir no 1 līdz 15 

gadiem.  

 

Pedagogu kvalifikācija: 

 

Pedagoģisko darbinieku izglītība pilnībā atbilst normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām. 

 

3.att.Pedagogu izglītība  

 
 

Visiem skolotājiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība. Skolā strādā 3 maģistri. Visi 

skolotāji (100%) ieguvuši divas specialitātes. 

9 skolas pedagogi piedalījušies ESF projektā “Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, 8 pedagogi ieguvuši 3.kvalitātes pakāpi, viens- 

2.pakāpi. 

 

1- 5 gadi 6-10 gadi 11- 15
gadi

16 - 20
gadi

21-25 gadi 26 - 30
gadi

31-35 gadi

1 1 1 

4 

2 

3 

1 

Augstākā 
pedagoģiskā 

izglītība 
 

Tai skaitā 
maģistri 



6 
Užavas pamatskolas pašvērtējums 2013 

Pedagoģiskie darbinieki pastāvīgi paaugstina kompetenci šādos virzienos: 

1. Priekšmeta mācīšanas metodikā. 

2. Pedagoģijā un psiholoģijā. 

3. IKT jomā. 

4. Audzināšanas jautājumos. 

5. Skolvadības jautājumos. 

Izglītības iestādē darbojas atbalsta personāls, kurā ietilpst: 

1. Sociālais pedagogs. 

2. Logopēds. 

3. Izglītības psihologs. 

 

1.4. Sociālās vides raksturojums 

 

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

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

iedzīvotāju blīvums – 5,5 cilvēki uz km
2
 un ļoti zems urbanizācijas līmenis. Pēc nacionālā 

sastāva Ventspils novads ir izteikti latvisks, turpat  97% ir latvieši. 

Užava atrodas 23 km no Ventspils pie Liepājas ceļa. Pirmo reizi Užava dokumentos 

minēta 1230. gadā. Trīs tagadējie Užavas pagasta ciemi - Užava, Sārnate un Lībciems ietilpst  

1990. gadā atjaunotajā Užavas pagastā. 

Iedzīvotāju skaits ir aptuveni 650, gandrīz 96% latviešu. Užavas pagasta kopējā platība ir 

12 551,8 ha, lauksaimniecībā izmantojamā zeme – apm. 5600 ha.  

  Pagasta teritorijā atrodas z/s „Zaksi”, kurai pieder Užavas alus darītava. Pagastā ir Tautas 

nams, bibliotēka, skola, veikals un ģimenes ārstes prakses vieta.  

Užavas pamatskolas skolēnu skaitu ietekmē ne tikai  Užavas pagasta jaundzimušo skaits, 

bet arī Ziru pagasta bērnu skaits un to skolēnu skaits, kuri izvēlas mācīties Užavas pamatskolā, 

dzīvojot Ventspilī. 

 

  4.att. Jaundzimušo bērnu skaits Užavas pagastā 
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Pēc jaundzimušo bērnu skaita varam secināt, ka skolēnu skaits no Užavas pagasta tuvākajos 

gados svārstās no 3 līdz 7 bērniem. Turpinot skolēnu pārvadājumus no Ventspils un Zirām uz 

Užavu, skolēnu skaits skolā turpmākajos gados varētu saglabāties no 80 – 90 skolēniem. 

 

 

5.att. Izglītojamo ģimeņu sastāvs 

 
42% izglītojamo ir pilnas ģimenes, bet gandrīz viena trešdaļa  ģimeņu bērnus audzina 

tikai māte, 20% no ģimenēm ir šķirtas, 5% ģimeņu audzina tikai tēvs, 5% - aizbildņi. 

 

 

 

6.att. Vecāki ārzemēs  

 
 

    Salīdzinoši maz vecāku strādā un dzīvo ārzemēs- 6%. 

Vienam izglītojamajam ārzemēs  atrodas abi vecāki, tāpēc ar bērna audzināšanu nodarbojas 

vecvecāki. 

 

 

 

 

pilna 
ģimene, 

36 

vecāki 
šķirti; 17 

aizbildnie-
cībā; 4 

audzina 
tikai māte; 

24 

audzina 
tikai tēvs; 

4 

abi; 1 

māte; 2 

tēvs; 2 
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7.att.Nepilngadīgo bērnu skaits ģimenēs 

 

 

 
Visvairāk izglītojamo ir no daudzbērnu ģimenēm – 54 %, no vienu un divu bērnu ģimenēm-46%. 

 

8.att. Izglītojamo sadalījums pēc dzīvesvietas 

 
 

 

   42 bērni no Užavas pamatskolas skolēniem dzīvo Ventspils pilsētā, šos skolēnus atved skolas 

autobuss. Šie vecāki ir izvēlējušies Užavas pamatskolu saviem bērniem par mācību iestādi, jo 

skolā tiek nodrošināts individuāls darbs ar skolēniem, tā kā klasēs ir neliels izglītojamo skaits. 

No Ventspils novada Ziru pagasta un Užavas pagasta Sārnates ciema skolas autobuss atved 13 

bērnus. Užavas pagasta  centra bērni – 30. 
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2% 
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9.att. Izglītojamo skaits, kuriem piešķirtas brīvpusdienas  

 

 
Ventspils novads nodrošina ar brīvpusdienām 3.un 4.klases skolēnus, mazturīgās ģimenes un 

ģimenes, kurās ir trīs un vairāk bērnu . Ventspils pilsēta ar brīvpusdienām nodrošina 

maznodrošināto  ģimeņu bērnus. 87 % skolēnu skolā saņem brīvpusdienas. 

 

 

1.5. Interešu izglītība 

Izglītības iestādes audzēkņiem ir iespēja attīstīt savas spējas interešu izglītības 

programmās. Nodarbības notiek no mācībām brīvajā laikā, izglītības iestāde dažāda vecuma 

audzēkņiem piedāvā atbilstošas interešu izglītības programmas, kuras tiek finansētas no 

Ventspils novada Skolēnu nama : 

 Skatuves runas pulciņš – 14 dalībnieki 

 Floristikas pulciņš – 10 dalībnieki 

 Basketbola pulciņš – 28 dalībnieki 

 Ansamblis – 34 dalībnieki 

 Ritmika – 22 dalībnieki 

Skolas tradīcijas  

 Zinību diena 

 Skolotāju diena 

 Rudens ziedu izstāde 

 Ražas svētki  

 Mārtiņdienas tirdziņš 

 Ziemassvētki 

 Absolventu vakars 

 Valentīndiena 

 Lieldienas 

 Mātes diena 

 Sporta diena 

 Pēdējais zvans 

 9.klases izlaidums 

 

 

maksā vecāki 
13% 

Ventspils novada 
piešķirtās 

brīvpusdienas  
46% 

Ventspils 
pilsētas 

brīvpusdienas 
26% 

Valsts piešķirtās 
brīvpusdienas 

15% 
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1.6. Izglītības iestādes budžeta nodrošinājums 

 

10. att.Skolas budžets 

 
Skolai ir pašvaldības apstiprināts budžets izglītības un interešu izglītības programmu 

realizēšanai, skolas ēku uzturēšanai, mācību tehnisko līdzekļu un mācību grāmatu iegādei, skolas 

attīstībai, tehniskā personāla algošanai.  

   Direktore, sastādot skolas budžetu, ņem vērā izglītojamo, pedagogu un tehnisko darbinieku 

vēlmes un ieteikumus. Regulāri informē par budžeta izlietojumu.  

   Skolas finanšu resursi ir pietiekami izglītības programmu realizēšanai.  Iespēju robežās 

pašvaldība cenšas nodrošināt līdzekļus skolas attīstībai. 

 

11.att. Valsts mērķdotācijas mācību grāmatu iegādei 

 
Šajos trīs mācību gados pieaudzis valsts finansējums mācību grāmatu iegādei, 

palielinājies arī skolēnu skaits skolā.  

Valsts finansējums Pašvaldības
finansējums

Kopā

60970 

77079 

138049 

68726 70917 

139643 

66999 

79265 

143264 

2011 2012 2013
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2. UŽAVAS PAMATSKOLAS PAMATMĒRĶI 

 

Izglītības iestādes galvenais mērķis: 

1. Organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības 

standartā noteikto mērķu sasniegšanu. 

2. Sekmēt izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Tēvzemi un 

augstākajām morāles vērtībām. 

 

Izglītības iestādes galvenie uzdevumi: 

1. Īstenot licencētās pamatizglītības programmas. 

2. Nodrošināt iespēju izglītojamiem iegūt zināšanas, prasmes un attieksmes, sagatavot 

viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju 

attīstību un spēju uzņemties atbildību. 

3. Izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina izglītojamā 

personības vispusīgu, harmonisku attīstību. 

4. Racionāli izmantot finanšu, personāla un informācijas resursus. 

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

pamatizglītības ieguvi visiem izglītības iestādes izglītojamiem. 

6. Sadarboties ar pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām. 

7. Mācību un audzināšanas procesā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, 

individuālās pieejas, diferenciācijas, sistēmiskuma principus. 

 

 

 

Mērķi un uzdevumi 2012./2013.mācību gadā 

Mērķis: 

1. Nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu visos mācību priekšmetos. 

2. Sekmēt vispusīgi attīstītas personības veidošanos, akcentējot nacionālās un valstiskās 

identitātes un patriotisma nostiprināšanos. 

 

Uzdevumi: 

1. Mācību darba rezultātu kvalitātes nodrošināšana. 

2. Gatavošanās izglītības iestādes akreditācijas kārtējam posmam. 

3. Veicināt izglītojamo personības izaugsmi. 

4. Sekmēt izglītojamo nacionālās un valstiskās identitātes, un patriotisma nostiprināšanos, 

radot izglītojamo  iespējas līdzdalībai tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanā un savas izglītības iestādes, novada un pilsētas sabiedriskās un kultūras 

dzīves veidošanā. 

5. Aktualizēt izglītojamo pašpārvaldes lomu izglītības iestādes darbībā un izglītības iestādes 

vides veidošanā. 

6. Iesaistīties dažādos projektos, lai veicinātu finansējumu piesaistīšanu un izglītības 

iestādes materiālās bāzes uzlabošanu. 
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3. IEPRIEKŠ IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANA 

 

Darbības joma – Mācību saturs 

Darbības 

prioritātes 
Sasniegtais 

Kvalitatīva 

izglītības 

procesa 

nodrošināšana 

izglītības 

reformas 

apstākļos. 

 

Vispusīgi attīstītu 

personību ar 

augsti 

attīstītu pilsonisko 

apziņu un 

konkurētspēju 

darba  tirgū 

veidošana. 

1. Sekmīgi ieviesti jaunie standarti visos mācību priekšmetos, 

pilnveidojot mācību programmas, sagādājot mācību līdzekļus un 

grāmatas. 

2. Pedagogi apguvuši nepieciešamās zināšanas standarta 

realizācijai, mācoties IZM organizētajos kursos, piedaloties novada 

metodisko apvienību un skolas radošo grupu  darbā. 

3. Vecāki iepazīstināti ar Vispārējās pamatizglītības standarta 

prasībām. 

4. Pilsoniskā apziņa mērķtiecīgi veidota sociālo zinību bloka un 

valodu bloka stundās un audzināšanas pasākumos. 

5. Visi audzēkņi, beidzot 9. klasi, dodas turpināt izglītību dažāda 

profila vidējās  izglītības mācību iestādēs. 

Darbības joma – Mācīšana un mācīšanās 

Darbības 

prioritātes 
Sasniegtais 

Mācīšanās 

motivācijas un 

kompetenču 

veidošana. 

1. Atbilstošu mācību metožu izmantošana, kā arī diferencēta pieeja 

mācību procesā nodrošinājusi, ka 48 % skolēnu standarta prasības 

apgūst optimālā līmenī. 

2. Paplašināti izmantotas IT mācību procesā, apgūstot valodu un 

dabaszinību kursu. 

3. Izglītojamie iesaistās ar mācību procesu saistītu olimpiāžu, 

konkursu u.c. pasākumu organizēšanā. 

4. Vecāki ir informēti par izglītojamo mācību sasniegumiem. 

5. Pilnveidotas mācību programmas, kas atbilst standarta prasībām, 

nodrošinot arī to praktiskās daļas realizāciju. 

Darbības joma – Izglītojamo sasniegumi 

Darbības 

prioritātes 
Sasniegtais 

Izglītojamo 

zināšanu un 

prasmju līmeņa 

stabilitātes 

uzturēšana. 

1. Katru mācību gadu izglītojamie piedalās novada olimpiādēs un  sporta 

sacensībās. 

2. Tiek izmantotas  e-žurnāla iespējas izglītojamo sasniegumu uzskaitē un 

analīzē. 

3. Izveidota konsultāciju sistēma izglītojamiem, kuru zināšanu un 

prasmju līmenis neatbilst standarta prasībām. 

4. Tiek piedāvāta iespēja 1.un 2. klasē  apgūt angļu valodu . 

5. Tiek dota iespēja 1.-4.klases skolēniem pēc mācību stundām pildīt mājas 

darbus un pavadīt brīvo laiku pagarinātajā dienas grupā. 
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Darbības joma – Atbalsts izglītojamiem 

Darbības 

prioritātes 
 

Sasniegtais 

Izglītojamo 

veselības aprūpes 

un drošības 

nodrošināšana. 

 

Atbalsts 

izglītojamo 

karjeras izvēlē. 

 

Iespējas 

izglītojamo 

mācīšanās 

prasmju 

uzlabošanai. 

 

1. Izglītojamie nodrošināti ar veselīgu uzturu un sabalansētām pusdienām. 

Veselības aprūpi nodrošina Užavas pamatskolas medmāsa. 

2. Izglītojamo veselības veicināšanai skola iesaistījusies projektos Skolas 

piens un Skolas auglis.  

3. Tiek ievērotas visas higiēnas noteikumu prasības. 

4. Ienākot nepiederošām personām izglītības iestādē, tās piesakās 

pie dežurantes. 

5. Ar karjeras izvēli izglītojamie tiek iepazīstināti atbilstoši vecumposmiem. 

6. Sadarbība ar Ventspils Karjeras centru. 

7. Atvērto durvju dienu apmeklēšana vidusskolās un tehnikumos. 

8. Nodrošinātas konsultācijas visos mācību priekšmetos. 

 

 

Darbības joma – Izglītības iestādes vide 

Darbības 

prioritātes 
 

Sasniegtais 

Izglītojamo 

personīgās 

atbildības 

veicināšana par 

disciplīnas un 

kārtības 

uzturēšanu 

izglītības 

iestādē un tās 

teritorijā. 

 

Izglītības iestādes 

teritorijas 

labiekārtošana. 

 

Izglītības iestādes 

nodrošināšana ar 

izglītības 

programmu 

īstenošanai 

nepieciešamajām 

telpām, 

iekārtām un 

resursiem 

1. Pārstrādāti izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi. 

2. Noteikumu saīsinātais variants iekļauts izglītības iestādes 

dienasgrāmatā. 

3. Katrai klasei noteikts dežūras laiks izglītības iestādē. 

4. Izglītojamie un pedagogi piedalās apkārtnes sakopšanā. 

5. Ir nepieciešamās mācību grāmatas pamatizglītības standarta 

realizēšanai. 

6. Skolā strādā sociālais pedagogs, logopēds un izglītības psihologs. 

7.Pabeigts skolas siltināšanas projekts, kā rezultātā nosiltinātas abas skolas 

ēkas, atjaunots jumtu segums un nomainīts grīdas segums sporta zālē. Skola 

kļuvusi siltāka un vizuāli pievilcīgāka. 
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Darbības joma – Resursi 

Darbības 

prioritātes 
 

Sasniegtais 

Izglītības iestādes 

materiālās bāzes 

modernizēšana un 

pilnveidošana, 

izmantojot 

pašvaldības un 

valsts 

budžeta, kā arī 

projektos 

iegūtos līdzekļus. 

1. Izglītības iestāde ir nodrošināta ar darba aizsardzības, 

ugunsdrošības un higiēnas prasībām atbilstošām telpām. 

2 Ierīkots interneta pieslēgums visās klašu telpās. 

3. Izglītības iestāde iesaistījusies ERAF projektā „Izglītības iestāžu 

informatizācija” par aprīkošanu ar IKT. 

4. Pašvaldības budžeta piešķirto līdzekļu ietvaros papildināta 

materiāli tehniskā bāze. 

Darbības joma - Izglītības iestādes darba organizācija, vadības un kvalitātes 

nodrošināšana 

Darbības 

prioritātes 
 

Sasniegtais 

Izglītības iestādes 

darba kvalitātes 

pilnveidošana 

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. Tiek veikta mācību priekšmetu pedagogu un klašu audzinātāju darba 

pašvērtējuma izstrāde. 

 

 

4. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU 

IZPILDE 

Užavas pamatskolai  izvirzītie vispārējās izglītības akreditācijas ekspertu komisijas 

priekšlikumi izglītības iestādes un programmu darba uzlabošanai (2007. gada 25. aprīlis): 

 

Ieteikums Izpilde 

Izveidot atbalsta personāla grupu, pilnveidojot 

logopēda iesaistīšanos tajā un ieviešot sociālā 

pedagoga štata vienību. 

 

Izveidota  skolas  atbalsta komanda: 

 Logopēds 

 Sociālais pedagogs 

 Izglītības psihologs 

Sadarbībā ar pašvaldību  veidot materiālās 

stimulēšanas sistēmu pedagogiem, kuri sagatavo 

skolēnus olimpiādēm un konkursiem. 

Sadarbībā ar Ventspils novada pašvaldības 

Izglītības pārvaldi izveidota materiālās 

stimulēšanas sistēma pedagogiem. 

Izveidot vienotu audzināšanas darba sistēmu 

skolā. 

 

 

 

Skolā izveidots  vienots audzināšanas darba 

plāns, kuru realizē klašu audzinātāji, 

darbojas klašu audzinātāju radošā grupa 

“Cilvēks un sabiedrība, un klases 

audzinātājs” 
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Skolotāju stundu tarifikāciju un pārtarifikāciju 

veikt atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Skolotāju stundu tarifikācijas un 

pārtarifikācijas tiek veiktas atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

Izstrādāt vienotu nolikumu “Par vienotu skolēnu 

mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmu Užavas 

pamatskolā” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Izstrādāts vienots nolikums “Par vienotu 

skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas 

sistēmu Užavas pamatskolā” atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

Izmantot skolēnu mācīšanās rezultātu analīzes 

materiālus un secinājumus mācību procesa 

pilnveidei. 

Skolēnu mācīšanās rezultātu analīžu 

materiāli un secinājumi tiek izmantoti 

mācību procesa pilnveidē. 

Aktualizēt skolēnu pašvērtējumu ikdienas darbā 

mācīšanās procesā 

Skolēnu pašvērtējums ikdienas darbā 

mācīšanās procesā tiek aktualizēts. 

Saskaņot iekšējo normatīvo dokumentu 

pieņemšanas, saskaņošanas un apstiprināšanas 

kārtību vienoti visos skolas normatīvajos 

dokumentos un veikt to apstiprināšanu un 

saskaņošanu atbilstoši skolas pieņemtajai 

kārtībai. 

Izpildīts 

Regulāri ( katru gadu) veikt koplīguma 

papildinājumus atbilstoši tajā noteiktajai kārtībai 

Tiks veikts saskaņā ar LIZDA saņemtajām 

rekomendācijām par darba koplīgumu 

noslēgšanu. 

 

 

5. INFORMĀCIJAS IEGŪŠANAS METODES 

 

Skolas pašvērtējuma ziņojuma sagatavošanai tika izveidota darba grupa, kuru vadīja 

skolas direktore G.Magonīte un direktores vietniece izglītības jomā S.Broša. 

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

 Skolas nolikums  

 Skolas darba plāns  

 Skolas izglītības attīstības plāns 2011.- 2014. gadam  

 Ventspils novada domes lēmumi un saistošie noteikumi  

 Mācību priekšmetu programmas  

 Pedagogu tarifikācija  

 Skolas audzināšanas programmas  

 Interešu izglītības programmas  

 Mācību priekšmetu stundu saraksts  

 Interešu izglītības  saraksts  

 Individuālo konsultāciju grafiks 

 Pedagoģiskās padomes sēžu protokoli  

 Radošo grupu dokumentācija  

 Skolas padomes dokumentācija  

 Iekšējās kārtības noteikumi  

 Darba kārtības noteikumi  

 Elektroniskais žurnāls u.c. dokumentācija  www.mykoob. sociālajā tīklā  
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 Skolēnu dienasgrāmatas  

 Citi skolas iekšējie normatīvie dokumenti (kārtības, instrukcijas un reglamenti)  

 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 telpu apsekošanas akti  

 Skolas gada budžeta tāme  

 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 

atbilstība 

normatīvajām 

prasībām 

Užavas pamatskola  2012./13.mācību gadā īsteno trīs  licencētas izglītības 

programmas:  

 Pamatizglītības programma 

 Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma 

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem 

 

12.att. Izglītojamo sadalījums pa izglītības programmām 

 
        Licencētās izglītības programmas ir izstrādātas atbilstoši pamatizglītības 

programmu paraugiem. Grozījumi veikti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

Mācību priekšmeta skolotāji strādā pēc pamatizglītības standartiem un 

paraugprogrammām, kas apstiprinātas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Katrs pedagogs papildina  mācību priekšmetu paraugprogrammu, ietverot tajā 

67% 

28% 

5% 

Pamatizglītības
programma

Pamatizglītības
humanitārā un sociālā
virziena programma

Speciālās pamatizglītības
programma
izglītojamajiem ar
mācīšanās traucējumiem
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informāciju par stundu tēmām, apguves laiku, pārbaudes darbiem, 

izmantojamām metodēm. Nepieciešamības gadījumā pedagogi veic mācību 

programmās korekcijas. Radošo grupu  ietvaros pedagogi sadarbojas mācību 

priekšmetu programmu izvēlē, pārbaudes darbu izstrādē. Skolotāji zina skolas 

izvirzītos mērķus un uzdevumus konkrētajam mācību gadam, kurus realizē 

savā mācību priekšmetā un ārpusstundu pasākumos. Skolas vadība mācību 

gada beigās apkopo skolotāju pašvērtējumus un ņem vērā skolotāju 

ieteikumus.  

   Pedagogiem ir zināmas vērtēšanas formas un kārtība, ko nosaka ārējie 

normatīvie dokumenti. Pamatojoties uz tiem, skolā ir izstrādāta vienota mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtība, kuru ievēro visi skolotāji.  

Katrs klases audzinātājs, ņemot vērā valsts izvirzītās prioritātes, skolas 

izstrādāto audzināšanas programmu, izstrādā savu audzināšanas darbības 

programmu, kurā plāno klases stundas, ārpusstundu aktivitātes, sadarbību ar 

vecākiem, skolēnu izpēti. 

Izglītojamo slodze atbilst normatīvo aktu prasībām.Mācību slodzi kā atbilstošu  

atzīst 75% skolēnu. 

1.1.2.Izglītības 

programmu 

īstenošanas 

plānošana 

   Pedagogi zina un izprot mācību programmas mērķus, uzdevumus un obligāto 

saturu, kā arī izglītojamo sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. 

Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts un atbilst licencētajām 

programmām. Par izmaiņām izglītojamie un pedagogi ir savlaicīgi informēti. 

Atbilstoši prasībām e- žurnāls tiek pārbaudīts 3 x gadā, fiksējot pārbaudes 

rezultātus. Par izvēlēto metožu pareizu pielietošanu liecina izglītojamo dotie 

vērtējumi aptaujā – 76% no aptaujātajiem uzskata, ka metodes, ko pedagogi 

izmanto stundās, ļauj viņiem apgūt vajadzīgo mācību vielu. 64% pedagogu 

atzīmē, ka izglītojamie strādā atbilstoši savām spējām, 79% skolotāju domā, ka 

izglītojamie darbu stundās uztver kā interesantu.  

1.1.3. Izglītības 

programmu 

satura 

pilnveide 

   Katrā klašu grupā katrā mācību priekšmetā skolotāji strādā pēc 

paraugprogrammām. 

   Pedagogiem ir nodrošinātas mācību konsultāciju stundas pēc īpaša grafika 

darbam ar dažādiem izglītojamiem, kā arī iespēja izmantot atbalsta personālu – 

izglītības iestādes logopēdu, sociālo pedagogu un izglītības psihologu. 

   Mācību konsultāciju stundas paredzētas 1. - 9. klašu grupā visos priekšmetos, 

turklāt 1. - 4. klašu izglītojamiem ir iespēja strādāt pagarinātās dienas grupā, 

veicot mājasdarbus, vingrinoties lasītprasmē, attīstot  patstāvīgā darba iemaņas. 

Veicot aptauju, secinām, ka 61% izglītojamo patīk mācīties. 54% izmanto 

draugu atbalstu mācību vielas apguvē, bet 81% atzīst, ka to izdarīt palīdz 

pedagogs. 

   Izglītības iestādē tiek plānots darbs ar talantīgiem bērniem un tiem 

skolēniem, kuriem ir nepietiekams zināšanu līmenis kādā mācību priekšmetā. 

Iepriekšējo mācību gadu no 87 izglītojamiem 61%  beiguši ar optimāliem un 

augstiem rezultātiem ( 6- 10 balles ), 5%  otrgadnieki un 13%  izglītojamo bija  

pagarinātais mācību  gads. Devīto klasi beidzot, viens izglītojamais neieguva 

apliecību (sakarā ar bērna piedzimšanu). 

Mācību gada laikā pedagogi piedalās novada metodisko apvienību sanāksmēs 

un tālākizglītības kursos. 
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2012. gada decembrī  veiktajā aptaujā 96%  pedagogu atzīst, ka iepazīst 

jaunākās atziņas mācību saturā un pārrunā tās ar kolēģiem, 82% pedagogu ir 

pieejami nepieciešamie mācību līdzekļi, 

 

Stiprās puses: 1.Izstrādātas un licencētas trīs izglītības programmas.  

2.Skolotājiem ir pieejami visi normatīvie dokumenti.  

3.Skolotāji pēc vienotas formas elektroniski pilnveido un veic korekcijas 

mācību programmās  visos mācību priekšmetos.  

4.Pamatojoties uz skolas audzināšanas programmu, klašu audzinātāji izstrādā 

klases audzināšanas programmu. 

 

Tālākās 

attīstības 

vajadzības: 

1.Turpināt sekot izmaiņām mācību saturā, tās savlaicīgi ietverot 

realizējamās programmās un  mācību plānos. 

2.Turpināt  mācību programmu izstrādi klašu grupām, kurās pakāpeniski tiek 

ieviesta jaunā pieeja standarta realizēšanai dabaszinību blokā un 

jaunajām licencētajām programmām. 

3.Saglabāt iespēju nodrošināt konsultāciju stundas. 

 

Vērtējums: III līmenis – labi 

 

2.JOMA-  MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

2.1. Mācīšanas kvalitāte 

2.1.1.Mācību 

stundas 

kvalitātes 

vērtēšana 

Užavas pamatskolas pedagogu darba kvalitāte tiek vērtēta regulāri, tiek vērota mācību 

stundu vadīšana, pedagogi veido portfolio, kurā uzkrāj informāciju par savu darbu. No 

10 pamatdarbā strādājošajiem pedagogiem, 9 iesaistījušies  ESF projektā “Pedagogu 

konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, 8 pedagogi 

ieguvuši 3.kvalitātes pakāpi.  
   Skola īsteno “Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programmu”  

( kods 21012111 ), kuras ietvaros padziļināti tiek apgūta angļu valoda, sākot no 

1.klases. Tādējādi skolēniem uzlabojas mācību rezultāti angļu valodā. 

   Užavas pamatskolas skolotāji izmanto dažādas mācību metodes un 

paņēmienus. To izvēli nosaka skolotājs pats. Īpaša uzmanība mācību procesa 

organizēšanā tiek pievērsta skolēniem ar mācīšanās grūtībām. Paralēli ikdienas 

darbam 1.-4. klašu skolēni apmeklē logopēda nodarbības un individuālās 

nodarbības mācīšanās traucējumu novēršanai. 1.-9. klašu skolēniem tiek 

piedāvātas individuālās konsultācijas pēc stundām.  

  Skolotāji plāno un piedāvā nodarbības talantīgajiem skolēniem viņu spēju 

attīstīšanai, stimulē gatavoties mācību priekšmetu olimpiādēm novada līmenī. 

Skolēni labprāt piedalās dažādos konkursos (skatuves runas, sākumskolas , 

mūzikas, floristikas, dabaszinības ) skolā un novadā. 

2.1.2.Mācību 

stundas 

organizācija 

   Mācību stundas organizē atbilstoši mācību priekšmetā pedagogu 

izstrādātajam mācību programmām pēc izglītības iestādes stundu saraksta. 

Pedagogi izmanto stundas mērķiem un uzdevumiem atbilstošus, iestādē 

pieejamus mācību līdzekļus un aprīkojumu, kā arī  dabaszinību un mūzikas  

kabinetos pieejamos datorus, multimēdiju projektorus un citus mācību 

tehniskos līdzekļus. 

 Skolotāji rosina skolēnus iesaistīties diskusijās, izsakot savu viedokli, 
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argumentēt to. Arī ārpusstundu nodarbībās skolēniem ir dota iespēja piedalīties 

debatēs par dažādām tēmām. Starp skolēniem un skolotājiem pārsvarā 

vērojama pozitīva saskarsme. Mācīšanas procesā skolotāji skolēniem dod 

iespēju piedalīties sava darba pašvērtēšanā. Mājas darbi tiek uzdoti 

mērķtiecīgi, sabalansēti starp dažādiem mācību priekšmetiem.  70% 

izglītojamo atzīst, ka mājas darbu apjoms ir piemērots. 

Klašu audzinātāji organizē mācību ekskursijas.Vienu reizi gadā tiek 

organizēta  mācību– atpūtas ekskursija, lai iepazītu un izpētītu tuvāko apkārtni, 

iepazītu interesantākos novada un valsts uzņēmumus. Skolēni labprāt apmeklē 

Tērvetes dabas parku “Sprīdīši”, Kalvenes zooloģisko dārzu, “Laumas” dabas 

parku, pasaku mežu Imulā, Ventspils akvaparku, planetāriju, brīvdabas 

muzeju. Skolā ir noteikta ekskursiju organizēšanas kārtība.  

    Izglītojamie piedalās izglītības iestādes apkārtnes sakopšanā un 

labiekārtošanā. 

   Veiktais mācību darbs un tā rezultāti tiek fiksēti e- žurnālā, tie tiek aizpildīti 

atbilstoši prasībām un to aizpilde tiek regulāri pārbaudīta. 

2.1.3.Mācību 

metožu izvēle 

   Pedagogi mērķtiecīgi iesaista darbā visus audzēkņus, aicinot viņus izteikt 

savu viedokli, analizēt un secināt, uzklausa izglītojamos un viņu vēlmes. 

Izglītības iestāde nodrošina visus audzēkņus no 1.– 9. klasei ar bezmaksas 

mācību grāmatām, vecāki pērk tikai darba burtnīcas latviešu valodā , 

svešvalodā un matemātikā. 

2.1.4. 

Pedagogu un 

izglītojamo 

dialogs 

Pedagogi un izglītojamie veiksmīgi veido dialogu, vienmēr rosina 

izglītojamos izteikt savu viedokli, pamatot to. Pedagogi labprāt palīdz 

izglītojamiem risināt mācību darbā radušās problēmas, bet  atsevišķiem 

izglītojamiem trūkst vēlmes iesaistīties šo problēmu risināšanā. 

   Katrs izglītojamais var griezties pie pedagoga pēc palīdzības. Domstarpību 

gadījumā katrs jautājums tiek skatīts individuāli. Ja nepieciešams, jautājuma 

risināšanā iesaistās klases audzinātāja, vecāki vai izglītības iestādes vadība un 

atbalsta personāls. 

 

Stiprās puses: 1.  Mēķtiecīgs mācīšanas un mācību darbs izglītības iestādē. 

2. Daudzveidīgu mācību materiālu un līdzekļu izmantošana. 

3. Īpaša uzmanība tiek pievērsta skolēniem ar mācīšanās grūtībām. 

4.Izglītojamo iesaistīšana savstarpējā darbu vērtēšanā. 

5. Modernas mācību metodes, IT izmantošana. 

Tālākās 

attīstības 

vajadzības: 

1.Lietot vēl daudzveidīgākas, izglītojamo vecuma grupai un attīstības 

līmenim atbilstošas mācību metodes. 

2.Izglītojamo regulāra iesaistīšana sava darba vērtēšanā. 

3.Izmantot jaunākās tehnoloģijas pēc iespējas vairāku mācību priekšmetu 

apguvē. 

Vērtējums: III līmenis – labi 
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2.2.Mācīšanās  kvalitāte 

 

2.2.1. 

Izglītojamo 

mācīšanās 

darba 

organizēšana 

Lielākajai daļai skolēnu ir pozitīva attieksme pret mācību darbu. Lai 

apliecinātu savas spējas, skolēni piedalās Ventspils novada rīkotajās mācību 

priekšmetu olimpiādēs: latviešu valodā, matemātikā, krievu valodā, bioloģijā, 

fizikā, mūzikas, mājturības, angļu valodā. Mācību vielas sekmīgai apguvei 

skolēni izmanto bibliotēkas piedāvātās materiālās bāzes iespējas, IT resursus.  

Skolā ir izstrādāta projektu nedēļas kārtība. 2.-9. klašu skolēni 

skolotāju vadībā izstrādā projektus par konkrētu tēmu, prezentē izstrādātos 

darbus pa klašu grupām.  

Klases audzinātāji, priekšmetu skolotāji regulāri veic skolēnu mācību 

sasniegumu uzskaiti un analīzi. Pedagoģiskās padomes sēdēs pa klašu grupām 

tiek izvērtēti skolēnu mācību sasniegumi un nepieciešamais atbalsts, izvirzīti 

turpmākās darbības mērķi un uzdevumi. Gan skolotājs, gan klases audzinātājs 

dod skolēnam iespēju izvērtēt savus mācību sasniegumus un kopīgi ar 

skolotāju plānot tālāko darbību.  

Lai skolēni veiksmīgi plānotu savu laiku, novērstu skolēnu pārslodzi 

skolā, tiek sastādīts pārbaudes darbu grafiks.  

Lai uzlabotu mācību procesu, katra semestra beigās tiek veikta mācību 

sasniegumu analīze. Par sasniegumiem ikdienas darbā semestra beigās skolēni 

saņem skolas administrācijas pateicību. Par sasniegumiem Ventspils novada un 

valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos skolēni, viņu vecāki un 

skolotāji tiek uzaicināti uz Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes  

rīkoto svinīgo pasākumu , kurā saņem pateicību par skolas un novada vārda 

popularizēšanu.  

2.2.2. 

Izglītojamo 

līdzdalība un 

sadarbība 

mācību 

procesā 

Liela daļa skolēnu aktīvi iesaistās mācību stundu darbā, regulāri pilda 

mājas darbus. Skolēni zina, ka ir jārūpējas par vidi, kurā atrodas, un skolas 

inventāru, taču dažkārt tas netiek pildīts.  

Katru mēnesi tiek uzskaitīti skolēnu kavējumi un fiksēti www. 

mykoob.lv  elektroniskajā žurnālā. Sadarbībā ar klašu audzinātājiem skolas 

sociālais pedagogs  operatīvi reaģē, ja kāds skolēns neattaisnoti kavē skolu, un 

cenšas novērst šādus gadījumus.  

Stiprās puses: 1.Izglītojamie prot strādāt grupās, labprāt  iesaistās grupu darbā. 

2.Tiek  organizēts darbs ar labākajiem izglītojamiem, izglītības iestāde 

piedāvā iespējas zināšanu un prasmju līmeņa paaugstināšanai. 

3.Izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām ir iespēja ik dienas saņemt 

pedagoga palīdzību mācību priekšmetu konsultāciju stundās, kuras notiek 

pēc apstiprināta grafika. 

4.Izglītojamie vecākajās klasēs prot analizēt mācību sasniegumus. 

Tālākās 

attīstības 

vajadzības: 

1.Pievērst uzmanību grupu darbu kvalitātei un mērķtiecīgumam. 

2.Papildināt mācību materiālo bāzi. 

3.Turpināt strādāt pie lasīšanas un rakstu kultūras, izvirzot vienotas 

pedagoģiskās prasības 

Vērtējums: III līmenis – labi 
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2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

2.3.1. Vērtēšanas 

metodes un 

vērtēšanas 

kvalitāte 

Skolotāji vērtē skolēnu sasniegumus, ievērojot valstī un skolā 

noteikto vērtēšanas kārtību. Katra mācību gada sākumā skolēni tiek atkārtoti 

informēti par vērtēšanas kārtību, mācību sasniegumu uzlabošanas iespējām.  

   Pirms pārbaudes darbiem skolēni tiek iepazīstināti ar pārbaudes darbu 

vērtēšanas kritērijiem un kārtību. Pārbaudes darbus skolotāji izlabo 

savlaicīgi, norādot darbā pieļautās kļūdas. Pēc visiem pārbaudes darbiem tiek 

analizētas kļūdas, plānota turpmākā darbība. Skolēniem tiek dota iespēja 

savus sasniegumus uzlabot. Skolotāji veic regulārus ierakstus e-žurnālā, ko 

pārrauga skolas administrācija. Vecāki par sava bērna sasniegumiem tiek 

regulāri informēti: dienasgrāmatās, www.mykoob.lv , reizi mēnesī sekmju 

izrakstos un individuālās sarunās, liecībās.  

Izglītojamo vecāki tiek iepazīstināti ar vērtēšanas sistēmu izglītības iestādes 

vecāku sapulcēs , klases vecāku sapulcēs, ir informācija skolas  mājaslapā 

www.uzavasskola.lv  

2.3.2. Vērtējumu 

uzskaite un 

vērtējumu 

analīzes 

rezultātu 

izmantošana 

   Pedagogi izmanto vienotas un atbilstošas vērtēšanas metodes, jo Užavas 

pamatskolā ir izstrādāta mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. 

  Katra mācību semestra nobeigumā tiek organizēta pedagoģiskās padomes 

sēde, kuras darba kārtība veltīta mācību rezultātu apkopošanai un analīzei, lai 

izvirzītos uzdevumus izmantotu mācību procesa pilnveidei un labāku 

rezultātu sasniegšanai. 

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

noteikumus par izglītojamo zināšanu vērtēšanu un kārtību. 

2.Pedagogi ievēro Užavas pamatskolas mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtību. 

3.Mācību priekšmetu radošajās grupās tiek analizēta vērtēšanas 

procesā iegūtā informācija, tā tiek izmantota mācīšanās un mācīšanas procesa 

plānošanā un attīstībā. 

4.Regulāri tiek veikta vērtēšana, uzskaite, kontrole, pārraudzība. 

Tālākās attīstības 

vajadzības: 

1.Turpmāk pastiprināta vērība jāvelta lasīšanas un rakstu kultūras 

uzlabošanai. 

2.Jāturpina strādāt pie skolēnu mācīšanās motivācijas veidošanas, lai visi 

izmantotu iespēju uzlabot savus mācību sasniegumus 

Vērtējums: III līmenis – labi 

 
3.JOMA- IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 

Izglītojamo 

sasniegumi ikdienas 

darbā 

   Užavas pamatskolas kolektīvs regulāri katru gadu analizē izglītojamo 

sasniegumus ikdienas mācību darbā un valsts pārbaudes darbos. 

Izglītojamo ikdienas mācību sasniegumus pedagogi ieraksta e-žurnālā. 

Semestru, gadu un valsts pārbaudes darbu sasniegumi tiek fiksēti 

sekmju uzskaites kopsavilkuma žurnālos. 

   Izglītojamo ikdienas sasniegumu uzskaiti kontrolē un pārrauga 

izglītības iestādes administrācija, veicot par to ierakstus e-žurnālā. 

http://www.mykoob.lv/
http://www.uzavasskola.lv/
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    Izglītojamo zināšanu sasniegumi ir izanalizēti izglītības iestādes 

pedagoģiskās padomes sēdēs un atspoguļoti pedagoģiskās padomes sēžu 

protokolos. 

   Pedagogi atspoguļo pārbaudes darbos fiksētos izglītojamo mācību 

sasniegumus ar tabulu un diagrammu palīdzību, tādējādi ir iespējams 

izsekot izglītojamo izaugsmes dinamikai.  

Lai gan kopumā pedagogi vairāk strādā ar izglītojamiem, kuriem ir 

nepietiekams vērtējums, viņi atzīst, ka vēlētos daudz vairāk strādāt ar 

mācīties motivētiem izglītojamiem, lai uzlabotu viņu zināšanu līmeni. 

Stiprās puses: 1.Izglītojamo sekmju uzskaites dokumenti ir sakārtoti atbilstoši 

prasībām. 

2.Izglītojamo sasniegumi tiek regulāri apkopoti un analizēti izglītības 

iestādes pedagoģiskās padomes sēdē. 
Tālākās attīstības 

vajadzības: 

1.Visiem pedagogiem turpināt strādāt pie katra izglītojamā mācību 

sasniegumu izaugsmes dinamikas izpētes savā priekšmetā. 

2.Uzlabot mācību darba rezultātus, lai vairāk izglītojamajiem būtu 

optimāls zināšanu līmenis. 

 
3.tabula.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 2009./2010. 2010./2011. 2011./2012. 

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

2.klase - 45% 46% 9% 12% 76% 12% - - 22% 78% - 

3.klase 9% 18% 73% - 18% 45% 27% 10% - 67% 33% - 

4.klase - 25% 75% - 8% 25% 67% - - 22% 67% 11% 

5.klase 12% 25% 63% - - 50% 50% - - 42% 58% - 

6.klase - 40% 60% - - 37% 63% - - 64% 36% - 

7.klase 7% 64% 29% - 12% 38% 50% - - 56% 44% - 

8.klase - 75% 25% - 16% 42% 42% - - 62% 38% - 

9.klase - 60% 40% - 14% 57% 29% - - 50% 50% - 

2.,3.,4.,5.,6.klasēs lielākajai daļai zināšanas un prasmes novērtētas optimālā līmenī.  

7.,8.,9.klasēs vairāk kā pusei zināšanas un prasmes novērtētas  pietiekamā līmenī.  

 

2. klase 

 
4.tabula. 2.klases sasniegumi ikdienas darbā 

 2009./2010. 2010./2011. 2011./2012. 

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

Latv.val. - 55% 45% - 25% 75% - - - 11% 89% - 

Matem. 9% 36% 46% 9% 12% 76% 12% - - 22% 67% 11% 

 

2011./2012.m.g.lielākajai daļai zināšanas un prasmes matemātikā un latviešu valodā 

novērtētas augstā un optimālā līmenī.  
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3. klase 
5.tabula. 3.klases sasniegumi ikdienas darbā 

 2009./2010. 2010./2011. 2011./2012. 

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

Latv.val. - 36% 64% - 18% 27% 45% 10% - 78% 22% - 

Matem. 9% 18% 73% - 18% 45% 27% 10% - 89% 11% - 

Lielākajai daļai zināšanas un prasmes latviešu valodā un matemātikā novērtētas 

optimālā līmenī. 

4. klase 
6.tabula. 4.klases sasniegumi ikdienas darbā 
 2009./2010. 2010./2011. 2011./2012. 

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

Latv.val. - 62% 38% - 8% 50% 42% - - 56% 33% 11% 

Matem.  25% 75% - 8% 58% 34% - - 56% 33% 11% 

Angļu v. - 50% 50% - 8% 24% 58% - - 56% 44% - 

Dabaszin. - 50% 50% - 8% 42% 50% - - 33% 67% - 

Soc.zin. - 12% 88% - 8% 17% 75% - - 44% 44% 12% 

Mūzika - 25% 75% - - 33% 67% -  22% 44% 34% 

Mājturība 

un 

tehnoloģijas 

- 12% 88% - - 17% 83% - - - 78% 22% 

Viz.māksla - 37% 63% - - 25% 75% - - 22% 67% 11% 

Sports - - 100% - - 17% 66% 17% - 11% 89% - 

Gandrīz visiem skolēniem zināšanas un prasmes  mājturībā un tehnoloģijās, sportā 

novērtētas augstā un optimālā līmenī..  

Lielākajai daļai skolēnu zināšanas un prasmes mūzikā, sociālās zinībās un vizuālā mākslā 

novērtētas augstā un optimālā līmenī.  

5. klase 
7.tabula. 5.klases sasniegumi ikdienas darbā 
 2009./2010. 2010./2011. 2011./2012. 

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

Latv.val. 12% 50% 38% - - 75% 25% - - 75% 25% - 

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

Matem. 12% 38% 50% - 10% 40% 50% - 8% 50% 42% - 

Angļu v. 12% 38% 50% - - 80% 20% - - 75% 25% - 

Informātika - 37% 63% - - 10% 90% - - 17% 83% - 

Dabaszin. - 62% 38% - - 70% 30% - - 58% 42% - 

Soc.zin. - 50% 50% - - 10% 90% - - - 100% - 

Mūzika - 50% 25% 25% - 40% 60% - - 33% 50% 17% 

Mājturība 

un 

tehnoloģijas 

12% 50% 38% - - 20% 80% - - 8% 92% - 

Viz.māksla - 37% 63% - - 20% 80% - - 42% 58% - 

Sports - 50% 50% - - 50% 50% - - 17% 75% 8% 
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Informātikā ,mājturībā un tehnoloģijās, mūzikā, sociālajās zinībās, sportā, vizuālajā 

mākslā lielākajai daļai skolēnu zināšanas un prasmes novērtētas  optimālā līmenī.  

Jāuzlabo zināšanu līmenis latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā. 

6. klase 
8.tabula. 6.klases sasniegumi ikdienas darbā 
 2009./2010. 2010./2011. 2011./2012. 

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

Latv.val. - 80% 20% - 24% 38% 38% - 14% 72% 14% - 

Literatūra - 40% 60% - 12% 50% 38% - - 86% 14% - 

Matem. 20% 40% 40% - 24% 38% 38% - 21% 43% 36% - 

Angļu v. - 60% 40% - 12% 38% 50% - - 71% 29% - 

Krievu val. - 80% 20% - 12% 38% 50% - 7% 43% 50% - 

Informātika - 40% 60% - - 38% 50% 12% - 21% 79% - 

Dabaszin. - 40% 60% - - 50% 50% - - 100% - - 

Latv.un 

pasaules 

vēsture 

- 40% 60% - - 37% 63% - - 71% 29% - 

Soc.zin. - 20% 80% - - 50% 50% - - 43% 57% - 

Mūzika - 40% 60% - - 50% 25% 25% - 36% 64% - 

Mājturība 

un 

tehnoloģijas  

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

Viz.māksla - 40% 60% - - 37% 63% - - 36% 64% - 

Sports - 40% 60% - - 37% 63% - - 57% 43% - 

 

Informātikā, Latvijas un pasaules vēsturē, mājturībā un tehnoloģijās, mūzikā, vizuālajā 

mākslā lielākajai daļai skolēnu zināšanas un prasmes novērtētas  optimālā līmenī.  

Jāuzlabo zināšanu līmenis dabaszinībās, latviešu valodā, literatūrā, matemātikā. 

7. klase 
9.tabula. 7.klases sasniegumi ikdienas darbā 
 2009./2010. 2010./2011. 2011./2012. 

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

Latv.val. 21% 71% 8% - 12% 76% 12% - 33% 33% 34% - 

Literatūra 7% 79% 14% - 12% 76% 12% - 11% 44% 33% 12% 

Matem. 36% 57% 7% - 37% 37% 26% - 33% 33% 34% - 

Angļu v. 7% 71% 22% - 12% 76% 12% - 11% 56% 33% - 

Krievu val. - 64% 36% - - 100% - - - 67% 33% - 

Informātika 7% 36% 57% - 12% 25% 63% - - 56% 44% - 

Bioloģija 7% 57% 36% - 12% 25% 63% - - 56% 44% - 

Ģeogrāfija 7% 86% 7%  12% 63% 25% - - 67% 22% 11% 

Latv.un 

pasaules 

vēsture 

- 71% 29% - - 63% 37% - - 67% 33% - 

Soc.zin. 7% 21% 72% - - 12% 88% - - 22% 78% - 

Mūzika 7% 64% 29% - - 37% 63% - - 67% 22% 11% 
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Mājturība 

un 

tehnoloģijas 

7% 43% 50% - - 37% 63% - - 44% 56% - 

Viz.māksla - 50% 50% - - 37% 63% - - 44% 56% - 

Sports - 43% 57% - - 88% 12% - - 44% 44% 12% 

 

Mājturībā un tehnoloģijās, vizuālajā mākslā, informātikā  lielākajai daļai skolēnu 

zināšanas un prasmes novērtētas optimālā līmenī. Jāuzlabo zināšanu līmenis angļu valodā, 

matemātikā, latviešu valodā, literatūrā.  

 

8. klase 
10.tabula. 8.klases sasniegumi ikdienas darbā 
 2009./2010. 2010./2011. 2011./2012. 

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

Latv.val. 12% 75% 13% - 17% 58% 25% - - 88% 12% - 

Literatūra - 87% 13% - 17% 50% 33% - - 75% 25% - 

Matem. 37% 50% 13% - 42% 50% 8% - 37% 37% 26% - 

Angļu v. - 75% 25% - - 66% 34% - - 88% 12% - 

Krievu val. - 87% 13% - 16% 42% 42% - - 75% 25% - 

Ķīmija - 87% 13% - 25% 58% 17% - 12% 63% 25% - 

Bioloģija - 75% 25% - 25% 42% 33% - - 50% 50% - 

Ģeogrāfija - 50% 50% - 25% 17% 58% - - 63% 37% - 

Fizika - 87% 13% - 25% 67% 8% - - 88% 12% - 

Latv.un 

pasaules 

vēsture 

- 87% 13% - - 58% 42% - - 37% 63% - 

Soc.zin. - 75% 25% - - 8% 92% - - 12% 88% - 

Mūzika - 75% 25% - 8% 25% 67% - - 37% 63% - 

Mājturība un 

tehgnoloģijas  

- 62% 25% 13% 8% 33% 59% - - 37% 63% - 

Viz.māksla - 50% 50% - - 33% 67% - - 25% 75% - 

Sports - 62% 38% - 9% 27% 64% - - 37% 63% - 

 

Mājturībā un tehnoloģijās, mūzikā, sociālajās zinībās, vizuālajā mākslā lielākajai daļai 

skolēnu zināšanas un prasmes novērtētas  optimālā līmenī.  

Jāuzlabo zināšanu līmenis latviešu valodā, matemātikā, ķīmijā. 
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9. klase 
          11.tabula. 9.klases sasniegumi ikdienas darbā 

 2009./2010. 2010./2011. 2011./2012. 

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

Latv.val. 20% 47% 33% - 14% 72% 14% - - 75% 25% - 

Literatūra - 60% 40% - 14% 72% 14% - - 50% 50% - 

Matem. 33% 33% 34% - 57% 29% 14% - 12% 76% 12% - 

Angļu v. - 73% 27% - - 86% 14% - - 38% 62% - 

Krievu val. - 53% 47% - - 71% 29% - - 25% 75% - 

Ķīmija 6% 67% 27% - 14% 72% 14% - - 62% 38% - 

Bioloģija - 60% 40% - - 71% 29% - - 25% 75% - 

Ģeogrāfija - 47% 53% - 14% 57% 29% - - 25% 75% - 

Fizika - 53% 47% - 14% 72% 14% - - 62% 38% - 

Latv.un 

pasaules 

vēsture 

- 60% 40% - - 71% 29% - - 62% 38% - 

Soc.zin. - 53% 47% - - 43% 57% - - 12% 88% - 

Mūzika - 67% 33% - - 43% 57% - - 38% 62% - 

Mājturība 

un 

tehnoloģijas 

- 33% 67% - 14% 43% 43% - - 12% 88% - 

Viz.māksla - 33% 61% 6% 14% 28% 58% - - 12% 88% - 

Sports - 40% 60% - 14% 43% 43% - - 25% 75% - 

 

Ģeogrāfijā, mājturībā un tehnoloģijās, mūzikā, sociālajās zinībās, vizuālajā 

mākslā lielākajai daļai skolēnu zināšanas un prasmes novērtētas  optimālā līmenī. 

Jāuzlabo zināšanu līmenis latviešu valodā, matemātikā, ķīmijā un fizikā. 
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3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

 

Valsts pārbaudes darbu sasniegumi tiek vērtēti atbilstoši Valsts Izglītības un 

zinātnes ministrijas izstrādātajām prasībām, rezultāti apkopoti diagrammās. 

 

9.klašu eksāmenu rezultāti   

Latviešu valoda 9.klasei 

13.att. Latviešu valodas eksāmena rezultāti 9.klasei 

 
 Lielākajai daļai izglītojamo latviešu valodas eksāmenā ir pietiekams un 

optimāls līmenis. 

Matemātika 9.klasei 

        14.att.Matemātikas eksāmena rezultāti 9.klasei 

 

2009./2010. 2010./2011. 2011./2012.

0 0 0 

46% 

67% 

37% 

54% 

33% 

63% 

0 0 0 

Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts

2009./2010. 2010./2011. 2011./2012.

38% 
33% 

0 

46% 
50% 

12% 
16% 17% 

76% 

0 0 

12% 

Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts
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   Lielākajai daļai izglītojamo ir optimāls zināšanu līmenis. Daļai skolēnu iepriekšējos gados ir 

nepietiekamas zināšanas matemātikas eksāmenā. 

Svešvaloda  9.klasei 

15.att. Svešvalodas eksāmena rezultāti 9.klasei 

 

 Angļu un krievu valodas eksāmenos izglītojamajiem ir pietiekams un 

optimāls zināšanu līmenis. 

Latvijas un pasaules vēsture 9.klasei  

16.att. Latvijas un pasaules vēstures eksāmena rezultāti 9.klasei  

 

 Latvijas un pasaules vēstures eksāmenā lielākajai daļai izglītojamo ir 

pietiekams un optimāls zināšanu līmenis. 

2009./2010. 2010./2011. 2011./2012.

0 0 0 

54% 
50% 

37% 

46% 

33% 

63% 

0 

17% 

0 

Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts

2009./2010. 2010./2011. 2011./2012.

15% 

0 0 

70% 
67% 

25% 

15% 

33% 

75% 

0 0 0 

Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts
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Valsts pārbaudes darbi 

Latviešu valoda 6.klasei 

17.att. Latviešu valodas ieskaites rezultāti 6.klasei 

 

 

 6.klases latviešu valodas valsts pārbaudes darbā lielākajai daļai skolēnu ir 

optimāls un pietiekams zināšanu līmenis. 

 

Matemātika 6.klasei 

18.att. Matemātikas ieskaites rezultāti 6.klasei 

 

 Lielākajai daļai izglītojamo matemātikas valsts pārbaudes darbā ir optimāls 

līmenis, bet daļai ir pietiekams un nepietiekams zināšanu līmenis. 

2009./2010. 2010./2011. 2011./2012.

0 

12% 14% 

62% 

38% 

29% 

38% 38% 

57% 

0 

12% 

0 

Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts

2009./2010. 2010./2011. 2011./2012.

26% 25% 
21% 

48% 

0 

43% 

26% 

75% 

36% 

0 0 0 

Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts



30 
Užavas pamatskolas pašvērtējums 2013 

Ieskaite 3.klasei   

Latviešu valoda 

19.att. Latviešu valodas ieskaites rezultāti 3.klasei 

 

 Lielākā daļa izglītojamo 3.klases ieskaitē latviešu valodā ieguvuši optimālu 

zināšanu līmeni. 

Matemātika 3.klasei 

20.att. Matemātikas ieskaites rezultāti 3.klasei 

 

 Matemātikas daļā 3.klases ieskaitē lielākajai daļai izglītojamo ir pietiekams 

un optimāls zināšanu līmenis. 

 

 

2009./2010. 2010./2011. 2011./2012.

0 

18% 

0 

17% 

45% 

56% 58% 

28% 

44% 

25% 

9% 

0 

Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts

2009./2010. 2010./2011. 2011./2012

8% 

18% 

0 

42% 
45% 44% 42% 

28% 

56% 

8% 9% 

0 

Nepietiekams Pietiekams Opotimāls Augsts
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4. JOMA – ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo 

drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

4.1.1. 

Psiholoģiskās un 

sociālpedagoģiskās 

palīdzības 

nodrošinājums 

   Užavas pamatskolā kopš 2012. gada oktobra strādā  sociālais pedagogs, 

tādējādi nodrošinot izglītojamajiem sociālpedagoģisku atbalstu. Mācību 

gada sākumā sociālais pedagogs sadarbībā ar klašu audzinātājiem veic 

iespējamo riska grupas izglītojamo uzskaiti.  

   Ne vienmēr problēmas risinājumu var rast individuāli konsultējot, tāpēc 

sociālais pedagogs vada un organizē profilakses pasākumus klasēs, 

pieaicinot izglītības psihologu. Sniegtas izglītojošas nodarbības klasēs – 

pozitīvas saskarsmes veidošana gan ar vienaudžiem, gan pedagogiem 

konfliktsituāciju risināšana. 

   Klašu sapulcēs vecākus informē par iespējām konsultēties 

un saņemt palīdzību sociālajos dienestos. 

   Nepieciešamības gadījumā apseko problēmu ģimenes mājās. Sociālais 

pedagogs veicina pedagogu izglītošanu un sniedz sociālpedagoģiskās 

konsultācijas, koordinē sadarbību starp ģimeni, izglītības iestādi un 

institūcijām, kuras ir atbildīgas par bērnu sociālo problēmu risināšanu, 

veic individuālo darbu ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās un uzvedības 

traucējumi.  

4.1.2. Drošības 

pasākumi 

   Lai nodrošinātu izglītojamo un darbinieku drošību izglītības iestādē, tiek 

ievērotas Darba aizsardzības likuma, Ugunsdrošības noteikumu, Latvijas 

Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 1338 „Kārtība, kādā 

nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos” un citu normatīvo aktu prasības. 

   Ir izstrādāti un noteiktā kārtībā apstiprināti šādi iekšējie normatīvie akti: 

iekšējās kārtības noteikumi, darba drošības instrukcijas, evakuācijas plāni. 

Darbinieki pēc iepazīšanās ar instrukcijām parakstās speciālā žurnālā, bet 

izglītojamie drošības instruktāžas e-žurnāla pielikuma veidlapā. Klašu 

telpās (dabaszinību klasē, mājturības kabinetā un sporta zālē) ir izvietota 

informācija par darba drošības noteikumu ievērošanu, katrā stāvā izvietoti 

evakuācijas plāni un norādes. 

Iestādē notiek teorētiskās un praktiskās mācības par rīcību evakuācijas 

gadījumā. Šīs nodarbības vada Ugunsdrošības un glābšanas dienesta 

Ventspils nodaļas speciālisti. 

   Apmācība ceļu satiksmes noteikumos un par rīcību ekstremālās situācijās 

notiek klašu audzinātāju stundās.  

Katru gadu drošības nedēļas pasākumu ietvaros septembrī un maijā notiek 

tikšanās ar Ceļu policijas un Valsts policijas nodaļas Nepilngadīgo lietu 

inspekcijas darbiniekiem.  

   Izglītības iestādē pastāv noteikta kārtība ārpusstundu pasākumu 

organizēšanai. Lai nodrošinātu izglītojamo drošību iestādē un tās teritorijā, 

tiek organizētas pedagogu un klašu dežūras. Nepiederošu personu 

uzturēšanos regulē „Noteikumi par kārtību, kādā Užavas pamatskolā 

uzturas nepiederošas personas”. Kontroli par šo noteikumu ievērošanu veic 
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iestādes dežurants.  Ir noteikta kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas 

vecāki un citas personas. Skolā  ir noteikta kārtība ekskursiju un sporta 

sacensību organizēšanā. Ar rīkojumu ir noteiktas atbildīgās personas. 

4.1.3. Izglītojamo 

profilaktiskā 

veselības aprūpe 

  Izglītojamo veselības aprūpi veic un medicīnisko palīdzību 

nepieciešamības gadījumos sniedz skolas medmāsa. 

    Izglītības iestādē regulāri apkopo vecāku sniegto informāciju par 

izglītojamo veselības stāvokli un atsevišķu izglītojamo individuālajām 

vajadzībām un ievēro ārsta norādījumus. 

   Par negadījumiem, traumām vai saslimšanu izglītības iestādē izglītojamo 

vecākus informē klases audzinātāji, mācību priekšmeta pedagogi vai 

izglītības iestādes administrācija.  

   Iekšējās kārtības noteikumos ir noteikts, kā izglītojamam un vecākiem 

jārīkojas saslimšanas gadījumā. Skola ir nodrošināta ar medicīniskajām 

aptieciņām. Tās atrodas skolotāju istabā, dabaszinību, mājturības kabinetos, 

sporta zālē . 

   Izglītības iestādē popularizē veselīgu dzīvesveidu, šī tēma iekļauta klases 

audzinātāju stundu programmā. Tiek organizētas sporta dienas, skolēni 

piedalās veselību veicinošos pasākumos, kā, piemēram, “Skolas auglis” 

projekta ietvaros organizētajā pasākumā,  5.un 6. klašu meitenēm reizi gadā 

lekciju par higiēnu vada Procter&Gamble pārstāvji. Atkarību profilaksei 

tiek organizētas tikšanās ar Valsts policijas pārstāvjiem. 

  Izglītības iestādē piedāvā ēdināšanas pakalpojumus, veicina veselīgas 

pārtikas lietošanu, piedaloties programmā „Skolas piens” un „Skolas 

auglis”. Izglītības iestādē 1.-4. klašu posmā pēc mācību stundām tiek 

nodrošināts pagarinātās dienas grupas darbs.  

Izglītojamiem ir iespēja apmeklēt izglītības psihologa un sociālā pedagoga 

konsultācijas. 

Stiprās puses: 1. Atbalsta personāla pozitīva saskarsme un savstarpējā sadarbība ar 

izglītojamiem un pedagogiem, realizējot kvalitatīvu problēmas risinājumu. 

2. Pārdomāti veselību veicinoši un drošības pasākumi. 

Tālākās attīstības 

vajadzības: 

Nostiprināt izglītojamo attieksmi pret dzīves pamatvērtībām, tai skaitā pret 

sevi un savu veselību kā līdzekli citu vērtību iegūšanai. 

Vērtējums: III līmenis – labi 

4.2. Atbalsts personības veidošanā 

4.2.1. Izglītojamo 

pozitīvo 

attieksmju, 

personības īpašību 

un sociālo iemaņu 

attīstīšana. 

Skolēniem Užavas pamatskolā  tiek dotas plašas iespējas darboties  

sabiedriskās dzīves veidošanā. 78% izglītojamo aptaujās atzīst, ka viņiem 

bieži uztic veikt dažādus pienākumus. 

   Skolā ir izveidota  skolēnu pašpārvalde. Tās darbību nosaka pašpārvaldes 

reglaments. Tās sanāksmes notiek  reizi nedēļā. Pašpārvaldes 

priekšsēdētājs līdzdarbojas Užavas pamatskolas padomē.   

   Izglītības iestādē izveidojušās stabilas tradīcijas: Zinību diena, Skolotāju 

diena, koncerti Ziemassvētkos un Mātes dienā, valsts svētku un atceres 

pasākumi, latvisko tradīciju svētki – Mārtiņdiena, Lieldienas , ziemas un 

pavasara sporta dienas, erudītu konkursi, izstādes.  

   83% izglītojamo vecāki apliecina, ka izglītības iestādes rīkotie pasākumi 
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ir interesanti. Pašpārvalde organizē telpu noformēšanu dažādiem svētkiem. 

Klašu grupās tiek rīkotas ekskursijas un pārgājieni pēc individuāla plāna.  

  Audzināšanas darbā tiek izvirzītas prioritātes un konkrēti uzdevumi 

katram mācību gadam, ir izstrādāta 1.-9. klases audzināšanas darba 

programma, kurā ietvertas tēmas, kas veicina radošo un pilsonisko 

aktivitāti, sekmē iespēju, tiesību, pienākumu un atbildības apzināšanos, 

palīdz veidot izglītojamajos pozitīvu attieksmi pret sevi un dzīvi, veicina 

pašattīstības kompetenci, apgūstot socializācijas un sadarbības prasmes, 

attīsta emocionalitāti un veido tolerantu attieksmi pret līdzcilvēkiem. 88% 

izglītojamo vecāki apliecina, ka skolotāji mudina bērnu strādāt atbilstoši 

spējām, un 79% piekrīt ,ka pedagogi informē par bērna stiprajām un 

vājajām pusēm. 

4.2.2. Interešu 

izglītības 

organizēšana. 

   Užavas pamatskola sekmē radošas, emocionāli un intelektuāli izglītotas 

personības veidošanos, piedāvājot ārpusstundu nodarbības. Interešu 

izglītības programmu skolotājs izstrādā katram mācību gadam, to 

apstiprina Ventspils novada Skolēnu nama direktore. 

   Izglītojamiem ir iespējas pilnveidot un attīstīt savus talantus, iesaistoties 

dažādās interešu izglītības nodarbībās: basketbola pulciņā, skatuves runas  

pulciņā, floristikas pulciņā, meiteņu vokālajos ansambļos, ritmikas 

nodarbībās. 

   Pedagogi informē skolēnu  vecākus par izglītības iestādē piedāvātajām 

interešu izglītības programmām. Vecāki savu bērnu līdzdalību interešu 

izglītībā apstiprina, aizpildot iesnieguma veidlapu. Nodarbību laikus 

mācību gada sākumā saskaņo ar skolēnu mācību stundu noslogojumu. 

   Izglītības iestādes mājas lapā ir pieejama informācija par interešu 

izglītības programmām un pulciņu laikiem. 

   Interešu izglītības pulciņu dalībnieki regulāri piedalās dažādās skatēs, 

koncertos, sacensībās. Floristikas pulciņa dalībnieki ar saviem darbiem 

piedalās Kurzemes novada lietišķās mākslas skatēs, skatuves runas pulciņa 

dalībnieki piedalās Ventspils novada rīkotajos skatuves runas konkursos un 

koncertos Užavas pagastā, meiteņu ansamblis aktīvi piedalās Ventspils 

novada konkursā  “ Lakstīgala” un koncertos Užavas pagastā. Izglītojamie 

regulāri piedalās Ventspils novada rīkotajās sporta sacensībās – krosā, 

florbolā u.c. Regulāri notiek interešu izglītības programmu izpildes un 

rezultātu analīze. 68 % vecāku piekrīt, ka visiem izglītojamiem ir iespējas 

iesaistīties dažādās ārpusstundu aktivitātēs. 

Stiprās puses: 1.Izglītības iestādē sekmīgi darbojas izglītojamo pašpārvalde, aktīvi 

iesaistoties tās darba plānošanā un uzlabošanā, ārpusstundu pasākumu 

organizēšanā un norisē. 

2.Ikvienam izglītojamam ir iespēja piedalīties kvalitatīvos koncertos un 

pasākumos. 

3.Izglītojamie tiek motivēti iesaistīties interešu izglītības pulciņos. 

Tālākās attīstības 

vajadzības: 

1. Izzināt izglītojamo intereses un vajadzības. 

2. Veicināt skolēnu piedalīšanos labdarības pasākumos. 

Vērtējums: IV līmenis – ļoti labi 
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4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

4.3.1. Informācija 

par izglītības 

programmām 

  Vecāku sapulcēs klašu audzinātāji sniedz informāciju par vidējās un 

profesionālās izglītības programmu iespējām pēc pamatizglītības posma 

apguves. Karjeras izglītības jautājumi iekļauti izglītības iestādes klašu 

audzinātāju programmā. 

   Gan klases stundās, gan projektu nedēļā izglītojamiem tiek sniegta 

informācija par profesiju daudzveidību,  nākotnes plānošanas iespējām, 

darbam nepieciešamajām personības īpašībām un prasmēm. 

   Materiāli par karjeras izglītību pieejami arī Užavas pagasta bibliotēkā, 

kura atrodas skolas ēkā.  

   Klašu audzinātāji izmanto ESF nacionālās programmas „Karjeras 

izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā” iegūtos materiālus. 

4.3.2. Karjeras 

izglītības 

organizēšana un 

pasākumi. 

   Klases audzinātājs plāno klases stundas par karjeras izglītību atbilstoši 

izglītības iestādes audzināšanas stundu programmai. Katru gadu izglītības 

iestādē tiek organizētas tikšanās ar novada vidējo izglītības iestāžu 

pārstāvjiem, kuri informē izglītojamos un vecākus par piedāvātajām 

izglītības programmām un uzņemšanas noteikumiem. 9. klašu 

izglītojamie apmeklē „Atvērto durvju” dienu pasākumus citās izglītības 

iestādēs. 

Užavas pamatskola sadarbojas ar saviem absolventiem karjeras izglītībā, 

katru gadu februārī  organizējot  Absolventu vakaru, kurā piedalās 

iepriekšējā gada absolventi, pedagogi un 9.klases izglītojamie. Skola 

apkopo informāciju par absolventu tālākizglītību. 

Užavas pamatskolas  mājas lapā www.uzavasskola.lv atspoguļo skolas 

absolventu tālākizglītību un  izglītības programmas aprakstu.       

Izglītojamiem tiek rīkotas mācību ekskursijas uz dažādiem uzņēmumiem. 

Izglītības iestāde sadarbojas ar Ventspils Karjeras centru. 

 

Stiprās puses: 1. Veiksmīga sadarbība ar karjeras centru, citām iestādēm un absolventiem. 

2. Izglītības iestādē ir nepieciešamā informācija par karjeras jautājumiem. 

Tālākās attīstības 

vajadzības: 

1. Sekmēt izglītojamo izpratni par izglītības lomu cilvēka dzīvē. 

2. Veicināt mērķtiecīgu karjeras izvēli. 

Vērtējums: IV līmenis – ļoti labi 
 

4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

4.4.1. Talantīgo 

izglītojamo 

izaugsmes 

veicināšana 

    Užavas pamatskola  izglītojamos par viņu sasniegumiem semestra un 

gada noslēguma pasākumos apbalvo ar atzinības publisku izteikšanu 

Ziemassvētku pasākumā un mācību ekskursiju mācību gada noslēgumā. 

63% izglītojamo apgalvo, ka skolotāji viņiem vienmēr palīdz apzināties 

savas spējas.  

4.4.2. Palīdzība 

izglītojamiem, 

kuriem mācības 

sagādā grūtības 

   Skolā ir apzināti izglītojamie, kuriem kāda  mācību priekšmeta apguve 

sagādā grūtības. 

   Skolēniem ar mācību grūtībām tiek nodrošinātas konsultācijas, 1.-4. 

klasē iespēja apmeklēt pagarinātās dienas  grupas  nodarbības, apmeklēt 

http://www.uzavasskola.lv/
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izglītības iestādes logopēdu. 1.-9. klašu izglītojamiem ar mācību grūtībām 

tiek nodrošinātas papildus konsultācijas.  

  70% aptaujāto izglītojamo uzskata, ka pedagogi viņus mudina izmantot 

pieejamo palīdzību mācību vielas apguvē, un 68 % izglītojamo apliecina, 

ka pedagogi viņus paslavē par labu darbu. 

46% vecāku uzskata, ka pedagogi vienmēr izskaidro viņu bērnam mācību 

vielu atbilstoši bērna attīstības līmenim , bet 54 % uzkata, ka  pedagogi 

bieži izskaidro mācību vielu atbilstoši bērna attīstības līmenim. 

4.4.3. Atbalsta 

personāla 

ieguldījums 

mācību procesa 

organizācijā 

   Katra priekšmeta pedagogs palīdz  skolēniem, kuriem ir grūtības 

mācībās. Par sava darba rezultātiem informē klases audzinātāju, kurš 

koordinē šo darbu un nodrošina sadarbību ar izglītojamo vecākiem, 

vajadzības gadījumā iesaistot atbalsta personālu – sociālo pedagogu, 

logopēdu, psihologu. 

Stiprās puses: 
 

1. Īpaša uzmanība tiek pievērta darbam ar talantīgajiem bērniem. 

2.Izglītības iestādes vadība atbalsta un veicina pedagogu darbu ar 

talantīgajiem izglītojamiem. 

3. Ir sistēma darbā ar bērniem, kuriem ir grūtības mācībās. 

4. Atbalsta personāls nepieciešamības gadījumā aktīvi iesaistās mācību 

procesa organizācijā. 

Tālākās attīstības 

vajadzības: 

1.Sadarboties ar izglītojamo ģimeni, vairāk iesaistot vecākus bērna mācību 

darba kvalitātes nodrošināšanā mājās. 

2.Sadarboties ar atbalsta personālu, uzlabojot izglītojamo sekmes un 

novēršot kavējumu iemeslus. 
 

Vērtējums: III līmenis – labi 

 

4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

4.5.1. Izglītojamo 

speciālo vajadzību 

uzskaite un 

ievērošana  

 Užavas pamatskola  2012./2013. mācību gadā īsteno  speciālās 

pamatizglītības programmu: speciālās pamatizglītības programmu 

izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (izglītības programmas kods 

21015611), kuru apgūst  4 izglītojamie.  Par katru izglītojamo ar speciālām 

vajadzībām izglītības iestādē ir attiecīgs pedagoģiski medicīniskās 

komisijas atzinums. Darbu ar šiem bērniem koordinē un pārrauga skolas 

administrācija. Darbā ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās vai 

uzvedības problēmas, palīdz sociālais pedagogs, psihologs un logopēds. 

Mācību sasniegumi tiek vērtēti atbilstoši Ministru kabineta izstrādātajiem 

noteikumiem par mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību speciālās izglītības 

programmās. 

Katram skolēnam speciālās izglītības programmā tiek izstrādāts 

individuālais mācību plāns. 

4.5.2.Vides un 

izglītības 

pieejamības 

nodrošināšana 

Izglītības iestādē projekta ietvaros izveidotas nobrauktuves, kuras 

piemērotas izglītojamiem ar kustību traucējumiem. Šobrīd šādu izglītojamo 

izglītības iestādē nav. 
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izglītojamiem ar 

speciālām 

vajadzībām 

Stiprās puses: 
 

1.Izstrādāta un licencēta izglītības programma “Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem”. 

2. Izstrādāts individuāls attīstības plāns izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām. 

3.Savlaicīgi diagnosticēti izglītojamie, kuriem ir nepieciešams atbalsts 

mācību procesā. 

 

Tālākās attīstības 

vajadzības: 

1.Turpināt sadarbību  ar vecākiem atbalsta nodrošināšanai. 

2. Nodrošināt materiāli tehnisko bāzi  speciālās izglītības programmas  

īstenošanai. 

 

 

Vērtējums: III līmenis – labi 

 

4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

4.6.1. Informācijas 

apmaiņa ar 

izglītojamo 

vecākiem 

   Užavas pamatskola divas reizes gadā rīko vecāku kopsapulces, 

kurās vecāki saņem informāciju par aktualitātēm, mācīšanas, mācīšanās 

un mācību satura jautājumiem, mācību un ārpusstundu darba 

sasniegumiem. Atsevišķas sapulces tiek organizētas  topošajiem 1.klases 

izglītojamo vecākiem. 

Klašu vecāku sapulcēs notiek informācijas apmaiņa starp izglītības iestādi 

un vecākiem, tikšanās ar atbalsta personālu. 72 % izglītojamo vecāki 

uzskata, ka vecāku sapulces un tikšanās vienmēr ir labi sagatavotas un 

organizētas. 

   Notiek arī individuāla informācijas apmaiņa, sazinoties ar izglītojamo 

vecākiem telefoniski, ar e-žurnāla  un dienasgrāmatu starpniecību, tiekoties 

personīgi. 93% aptaujāto vecāku ir pārliecināti, ka saruna ar pedagogu par 

bērnu sekmēm un uzvedību būs konfidenciāla. 84 % vecāku uzskata, ka 

pedagogi pret viņiem ir atklāti. 

  Vecāki tiek savlaicīgi informēti par izglītības iestādes noteiktajiem 

pārbaudes darbiem un valsts pārbaudes darbu norisi. 

   Užavas pamatskolā darbojas skolas padome, kuras sēdes notiek divas  

reizes semestrī, tajās vecāku izteiktos priekšlikumus analizē un 

secinājumus izmanto turpmākajā darbībā. 

     Tā kā izglītības iestādē ir e-žurnāls www.mykoob.lv , tad daļa vecāku 

izmanto iespēju sekot līdzi bērna sekmēm internetā. Reizi mēnesī klases 

audzinātājs izdrukā sekmju izrakstu un ielīmē to izglītojamā 

dienasgrāmatā.  82 % vecāku piekrīt, ka izglītības iestādes ziņojumi viņiem 

sniedz precīzu un vajadzīgu informāciju par bērna sasniegumiem. 

4.6.2. Pasākumi 

vecākiem un 

  Užavas pamatskola  plāno un organizē daudzveidīgus pasākumus 

vecākiem: tematiskas vecāku sapulces, koncertus. Izglītojamo ģimenes tiek 

http://www.mykoob.lv/


37 
Užavas pamatskolas pašvērtējums 2013 

vecāku līdzdalība 

izglītības iestādes 

darbībā. 

aicinātas apmeklēt Zinību dienas pasākumu, Ziemassvētku un Mātes dienas 

koncertus, izstādes, piedalīties mācību ekskursijās, piedalīties karjeras 

izglītības pasākumos. 

   Vecāki labprāt iesaistās un atbalsta klases un izglītības iestādes rīkotos 

pasākumus. Izglītības iestādē darbojas skolas padome. Vecākus padomē 

ievēl kopsapulcē, vadītāju ievēl no vecāku vidus.  

Aptaujas anketās 62% vecāku zina, ka skolā darbojas tās padome. 

Stiprās puses: 
 

1. Visiem vecākiem ir pieejama savlaicīga, kvalitatīva un noderīga 

informācija. 

2. Izglītības iestādē ir noteikta kārtība un laiks, kad vecāki var tikties ar 

izglītības iestādes administrāciju, atbalsta personālu, mācību priekšmetu 

skolotājiem. 

3. Vecāki aktīvi darbojas izglītības iestādes padomē un palīdz risināt 

daudzveidīgus ar izglītības iestādi saistītus jautājumus. 

4. Vecākiem ir iespēja piedalīties dažādos izglītības iestādes rīkotajos 

pasākumos. 

Tālākās attīstības 

vajadzības: 

1. Strādāt pie izglītības iestādes padomes darbības popularizēšanas vecāku 

vidū. 

2. Aktīvāk iesaistīt vecākus skolas darba vērtēšanā un tālākās attīstības 

vajadzību apzināšanā.  
 

Vērtējums: III līmenis – labi 

 

5. JOMA – IESTĀDES VIDE  

5.1. Mikroklimats 

5.1.1. Kopības 

apziņas veidošana, 

vienlīdzība un 

taisnīgums 

izglītības iestādē 

   Užavas pamatskolas  kolektīvs strādā tā, lai radītu vidi, kurā būtu 

patīkami uzturēties gan izglītojamiem, gan darbiniekiem, gan vecākiem un 

viesiem. Skola veiksmīgi plāno un īsteno tēla veidošanu, ieviešot un kopjot 

savas tradīcijas, attīstot darbiniekos, izglītojamos un vecākos lepnumu par 

piederību savai izglītības iestādei.  

   Užavas pamatskolai ir izveidota skolēna dienasgrāmata ar ikdienas 

plānojumu un  skolas iekšējās kārtības noteikumiem. 

   Izgatavoti reklamējoši suvenīri – krūzītes un pildspalvas, kas tiek 

izmantoti  9.klases izlaidumā un izglītības iestādes apaļajās jubilejās. 

  Skolai ir sava mājas lapa – www.uzavasskola.lv  . 

78 % aptaujāto vecāku uzskata, ka izglītības iestādē ir lietišķa, labvēlīga 

darba atmosfēra un 91% bērnu patīk apmeklēt skolu. 

82 % aptaujāto izglītojamo vecāku norāda, ka izglītības iestādē valda 

atklātības un demokrātijas princips. 78% vecāku atzīst, ka pedagogi ciena 

viņu bērnu. 

5.1.2. Sadarbības 

vide izglītības 

iestādē 

Starp izglītojamiem un pedagogiem valda cieņa un labvēlīgas attiecības, 

kuras palīdz nostiprināt kopīgi ārpusklases pasākumi (ekskursijas, 

pārgājieni, klases vakari, koncerti, sporta dienas).  

83% skolēnu uzskata, ka izglītības iestādē rīkotie pasākumi ir interesanti. 

      Izglītības iestādes darbinieki ir laipni, atsaucīgi un izpalīdzīgi cits pret 

http://www.uzavasskola.lv/
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citu un arī pret izglītības iestādes izglītojamiem un viesiem. 

 92% izglītojamo vecāku uzskata, ka izglītības iestādē var ierasties jebkurā 

laikā un tiek laipni sagaidīti. 

Izstrādāti noteikumi izglītības iestādes apmeklētājiem. 

5.1.3. Izglītojamo 

uzvedība un 

disciplīna 

   Iekšējās kārtības noteikumi ir demokrātiski izstrādāti un kvalitatīvi, 

tajos ir skaidri definēti izglītojamo pienākumi un tiesības, kā arī 

paredzētas sekas noteikumu neievērošanas gadījumos. 

Izglītības iestādes darbinieki nekavējoties reaģē uz iekšējās kārtības 

noteikumu pārkāpumiem, morālu vai fizisku citu izglītojamo aizskaršanu, 

to aptaujas anketās apliecina 79% izglītojamo. 

   Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi tiek pārrunāti, sadarbojoties 

izglītības iestādes vadībai ar klases audzinātājiem un atbalsta personālu. 

Iekšējās kārtības noteikumus zina izglītojamie un viņu vecāki. 88% 

vecāku anketās atzīst, ka izglītības iestādē ir labi iekšējās kārtības 

noteikumi. 79% izglītojamo norāda, ka zina iekšējās kārtības noteikumus. 

68% izglītojamo piekrīt, ka stundās uzvedas labi.  Iekšējās kārtības 

noteikumi izglītojamiem ievietoti skolēnu dienasgrāmatā. Tos 

pēc iepazīšanās paraksta gan izglītojamais, gan viņa vecāki. Tie pieejami 

izglītības iestādes mājas lapā: www.uzavasskola.lv  

Stiprās puses: 
 

1. Tradīcijas, kas veido piederības apziņu un lepnumu par savu izglītības 

iestādi. 

2. Izglītības iestādes vadības, personāla, izglītojamo un vecāku attiecībās 

valda labvēlība un cieņa. 

3. Izglītojamo sasniegumu atzinīgs novērtējums mācībās, sportā un 

sabiedriskajā darbā. 

4. Izglītojamie un personāls zina iekšējās kārtības noteikumus un tos 

ievēro. 

Tālākās attīstības 

vajadzības: 

1. Turpināt skolas tradīciju izkopšanu un popularizēt skolas tēlu sabiedrībā.  

2. Izgatavot izglītības iestādi reklamējošus suvenīrus izglītojamo 

apbalvošanai. 

 

Vērtējums: III līmenis – labi 

 

5.2. Fiziskā vide 

5.2.1. Izglītības 

iestādes iekšējās 

vides sakoptība 

   Izglītības iestāde atrodas 1964. gadā celtā ēkā. Blakus esošajā ēkā 

izvietoti meiteņu un zēnu mājturības kabineti, pirmsskolas grupiņa, skolas 

ēdnīca un Užavas pagasta bibliotēka. 

Kopējā telpu platība ir 1500 m2. 2012. gadā KPFI pojekta “Ventspils 

novada izglītības iestāžu energoefektivitātes uzlabošana ” ietvaros tika 

veikti skolas un internāta ēku renovācijas darbi – ēku siltināšana, logu un 

jumtu maiņa un  sporta zāles grīdas seguma  remonts. 

   Sanitārhigiēniskie apstākļi telpās ir atbilstoši mācību procesa 

vajadzībām. Telpas ir tīras un kārtīgas, tās atbilst sanitāri 

higiēniskajām prasībām.  
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   Izglītības iestādē ir savs siltummezgls, tādējādi iespējams regulēt 

temperatūru izglītības iestādē. 

   Skolā ir dienas apkopēja, kura regulāri veic telpu mitro uzkopšanu. 

Sanitārajos mezglos  ir šķidrās ziepes, tualetes papīrs un papīra dvielīši 

roku nosusināšanai. Katrā stāvā ir evakuācijas plāni un norādes par izejām. 

   Gaitenī ir stendi ar valsts simboliku un audzēkņu fotogrāfijām. 

Izglītojamie piedalās telpu noformēšanā svētkiem, vides uzkopšanā un 

sakārtošanā. 

  Skolēnu  ērtībai gaiteņos izvietoti jauni dīvāni. 86% vecāku un 93% 

izglītojamo anketās piekrīt, ka izglītības iestāde ir tīra un kārtīga. 

Ir kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls, kas 

glabājas pie skolas direktores. 

5.2.2. Izglītības 

iestādes ārējas 

vides sakoptība 

  Skolas apkārtne ir estētiski iekārtota, apzaļumota un tiek uzturēta labā 

kārtībā, to regulāri uzkopj sētniece.  

  Izglītības iestādes teritorijā ir sporta laukums, rotaļu un atpūtas laukums, 

kur izglītojamie brīvajās stundās un starpbrīžos var atpūsties svaigā gaisā. 

93% izglītojamo norāda, ka jūtas droši izglītības iestādes apkārtnē. 

Stiprās puses: 
 

1. Pašvaldības un projektu līdzekļu piesaiste izglītības iestādes fiziskās 

vides labiekārtošanai. 

2. Plānveidīgi un mērķtiecīgi veikts telpu remonts. 

3. Skolēnu un darbinieku ieinteresētība strādāt un mācīties sakoptā, 

estētiski noformētā vidē. 

Tālākās attīstības 

vajadzības: 

1.Uzlabot skolas sporta laukumu. 

2.Sadarbībā ar pašvaldību risināt jautājumu par malkas nojumes 

būvniecību. 

3.Piesaistīt projekta līdzekļus jaunākā skolas vecuma bērnu rotaļu laukuma 

izveidei. 
Vērtējums: III līmenis – labi 

 
 

6.JOMA –  IESTĀDES RESURSI 

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

6.1.1. 

Nodrošinājums ar 

telpām atbilstoši 

programmas 

īstenošanai 

   Skolas telpas sekmīgai mācību procesa nodrošināšanai un to iekārtojums 

nodrošina izglītības programmas realizēšanu, tās ir sakoptas un estētiski 

noformētas, tam piekrīt 73% vecāku. Pie katras telpas ir norāde ar 

nosaukumu. 

   Izglītības iestādei ir sporta zāle un sporta laukums, kam nepieciešams 

veikt uzlabojumus. Šajā nolūkā izglītības iestāde piedalījās projektā 

„Užavas pamatskolas sporta laukuma skrejceļa izbūve”, kura rezultātā 

sporta laukuma skrejceļā ieklāts 150 m
2 

mākslīgā bruģakmens. 

Finansējums saņemts no KNHM fonda projekta „Darīsim kopā”.  Kopējās 

projekta izmaksas ir Ls 698,29. 

   Pie sporta zāles ir izremontētas dušas telpas gan zēniem, gan meitenēm. 

Ārpusstundu nodarbības notiek sporta zālē un klašu telpās. 

Izglītības iestādes sanitārie mezgli atbilst sanitārajām prasībām. 
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2009.gadā izremontēts dabaszinību kabinets. 2010.gada novembrī skola 

piedalījās Hipotēku bankas Klientu kluba „Mēs paši” Ventspils reģionālās 

atbalsta grupas projektu konkursā un ieguva  finansiālu atbalstu inventāra 

iegādei zēnu mājturības kabinetam. 

Remonts nepieciešams zēnu mājturības kabineta telpās un skolas gaiteņos. 

2013.gadā nodrošināts pašvaldības finasējums remontam 

6.1.2. Iekārtu un 

materiāltehnisko 

resursu 

izmantojums 

mācību procesā 

   Izglītības iestādē 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. 

86 % pedagogu piekrīt, ka viņiem ir visi darbam nepieciešamie resursi. 

Pedagogi un izglītojamie var izmantot datorus dabaszinību kabinetā, 

skolotāju istabā, klašu telpās. Izglītības iestādē ir bezvadu interneta 

pieslēgums, kas ļauj mācību darbā izmantot modernās tehnoloģijas dažādu 

mācību priekšmetu mācīšanai. 

    Užavas pamatskola nodrošina izglītojamos ar mācību grāmatām visos 

mācību priekšmetos pamatizglītības standarta apgūšanai. Direktores 

vietniece izglītības jomā informē pedagogus un izglītojamos par mācību 

grāmatu iegādi. Mācību līdzekļu un grāmatu klāsts katru gadu tiek plānots 

un papildināts atbilstoši iedalītajam finansējumam. 100% pedagogu atzīst, 

ka izglītības vadība rosina pedagogus lietot jaunas metodes mācīšanas un 

mācīšanās procesā. 

2010.gadā ir ieviesta e-žurnāla sistēma www.mykoob.lv , skolā ir pieejams 

kopētājs, printeris, datori,  elektriskā plīts  meiteņu mājturības kabinetam, 

atjaunots un papildināts sporta inventārs.  

   Užavas pamatskola ir iesaistījusies Izglītības un zinātnes ministrijas 

konkursa apakšaktivitātē „Izglītības iestāžu informatizācija”, tās ietvaros 

papildināta izglītības iestādes materiāltehniskā bāze  ar  5 stacionāriem 

datoriem, 2 portatīviem datoriem, interaktīvo tāfeli un multimediju 

projektoru. Ventspils novada pašvaldība 2012.gadā dāvināja skolai 

interaktīvo tāfeli un portatīvo datoru. 

Stiprās puses: 
 

1.Ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa, izglītojamo un pedagogu 

darba vajadzībām. 

2.Telpu iekārtojums atbilst mācību procesa nodrošināšanai un izglītojamo 

skaitam. 

3.Izglītojamie tiek nodrošināti ar visām mācību procesam 

nepieciešamajām grāmatām. 

4.Visa izglītības iestāde ir nodrošināta ar interneta pieslēgumu. 

5.Tiek segti kopēšanas un citi ar mācību procesu saistītie izdevumi 

Tālākās attīstības 

vajadzības: 

1.Turpināt pedagogu apmācību darbam ar modernajām informācijas un 

komunikāciju tehnoloģijām. 

2.Iesaistīt izglītības iestādi projektos, kas veicina materiālās bāzes 

modernizēšanu un pilnveidošanu. 

3.Pilnveidot  zēnu mājturības kabinetu. 

4.Iegādāties interaktīvās tāfeles un projektorus, datorus. 

Vērtējums: III līmenis –  labi 

http://www.mykoob.lv/
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6.2. Personālresursi 

6.2.1. Izglītības 

iestādes personāla 

nodrošinājums un 

pedagoģiskā 

personāla atbilstība 

normatīvajām 

prasībām 

   Izglītības iestāde ir nodrošināta ar nepieciešamo pedagoģisko 

personālu, logopēdu, sociālo pedagogu, medmāsu. 

Visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem ir augstākā izglītība, un 

kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. Visiem skolotājiem ir 

sertifikāti par otrās specialitātes apguvi. 3 pedagogiem ir maģistra 

grāds. 

Pamatdarbā strādā 10 pedagogi, bet 3 pedagogi ir amatu savienotāji: 

logopēds, sociālais pedagogs, izglītības psihologs. 

Iestāde ir nodrošināta ar visu nepieciešamo tehnisko personālu, ko vada 

saimniecības pārzine. 

6.2.2. Pedagogu 

profesionālā 

pilnveidošanās 

   Pedagogu tālākizglītība tiek plānota atbilstoši izglītības iestādes 

attīstības prioritātēm un aktualitātēm valstī. 

96% pedagogu atzīst, ka zina, kādā veidā var papildināt informāciju par 

savu tālākizglītību un ka var izteikt priekšlikumus par tālākizglītības 

nepieciešamību.  

Skolotāji piedalās novada mācību priekšmetu metodisko 

apvienību darbā, kas ļauj pārrunāt jaunākās mācīšanas un mācīšanās 

metodes, tā apgalvo 96% pedagogu. Viens pedagogs vada Ventspils 

novada fizikas metodisko apvienību. 

   2009.gadā ESFprojektā  „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos” iesaistījās  9 pedagogi, no tiem 8 ieguva 

3.kvalitātes pakāpi, viens- 2.pakāpi. 

Stiprās puses: 
 

1.Izglītības iestāde nodrošināta ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem, 

un ir visi nepieciešamie tehniskie darbinieki. 

2.Pedagogiem ir labvēlīgi apstākļi profesionālajai pilnveidei. 

3.Metodisko darbu veic 2 radošās grupas, kurās apvienojušies vairāku 

radniecīgu priekšmetu pedagogi. 

4.Izglītības iestādē ir logopēds, izglītības psihologs un sociālais pedagogs. 
 

Tālākās attīstības 

vajadzības: 

1.Iesaistīt izglītības iestādes pedagogus starptautiskā pieredzes apmaiņā, 

kas pilnveido  mācību procesu un veicina pedagogu radošumu. 

2.Pilnveidot kārtību tālākizglītības programmās iegūtās informācijas 

popularizēšanai. 

Vērtējums: IV līmenis –ļoti labi 

 

7.JOMA – IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

7.1.1. Izglītības 

iestādes darba 

pašvērtēšanas 

organizēšana 

   Iestādes vadība plāno skolas darba kontroli un izvērtēšanu pa 

pamatjomām. Vērtēšanas pozīcijas iekļautas skolas darba plānā. Iestādes 

vadība regulāri izvērtē un veic nepieciešamos uzlabojumus vērtēšanas 

organizēšanā, vadīšanā un pārraudzīšanā. 

Vadība un atbalsta personāls risina problēmjautājumus. Iestādes optimālā 
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sadarbības vide veicina darbiniekus veikt pašvērtējumus par septiņām 

pamatjomām. Vadība kopā ar pedagogiem pārrunā un analizē darbu katra 

mācību gada sākumā. Iestādes darbinieki vērtēšanas procesā konstatētās 

stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus cenšas izmantot, plānojot 

turpmāko izglītības un audzināšanas darbu. 

7.1.2. Izglītības 

iestādes attīstības 

plānošana 

  Iestādē ir visa obligātā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija. 

Izstrādātie dokumenti veidoti demokrātiski. Vadītāju pienākumi, tiesības 

un atbildības jomas ir noteiktas saskaņotos amata aprakstos. Pedagogi 

atzīst, ka iestādes vadība ir ieinteresēta skolas darbā, pozitīvi ietekmē un 

prasmīgi vada iestādes kolektīvu. Vadība ir atvērta ierosinājumiem, darba 

uzlabojumiem un priekšlikumiem. Užavas pamatskolas attīstības plāns 

veidots, balstoties uz pamatmērķiem un iepriekšējā perioda darba 

izvērtējumu, attīstības prioritātes laika posmā 2011.-2014.gadam. 

Stiprās puses: 
 

1.Izglītības iestādes vadības rosināts pedagogu darba objektīvs 

pašvērtējums. 

2.Pedagogi, plānojot turpmāko darbību, izmanto pašnovērtēšanā 

konstatētās izglītības iestādes darba stiprās puses un nepieciešamos 

uzlabojumus. 

3.Izglītības iestādes attīstības plāns tiek veidots, iesaistot visus izglītības 

iestādes darbiniekus, balstoties uz iepriekšējā darba analīzi un 

pašnovērtējuma ziņojumu. 

4.Attīstības plāns aptver visas darba pamatformas, tas ir konkrēts un 

reāls. 

Tālākās attīstības 

vajadzības: 

1. Pilnveidot pedagogu darba pašnovērtējumu. 

2. Uzlabot izglītības iestādes padomes, izglītojamo pašpārvaldes 

iesaistīšanos pašnovērtēšanas procesā. 

3. Rast  jaunus veidus, kā popularizēt izglītības iestādes attīstības plānu. 

Vērtējums: III līmenis – labi 

 

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

7.2.1. Vadības 

darba organizēšana 

un plānošana 

   Skolas vadības struktūra un atbildības joma ir zināma pedagogiem, 

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

skolas vadību un atbalsta personālu. Visi pedagogi uzskata, ka vadība ir 

ieinteresēta skolas darbā, atvērta ierosinājumiem un priekšlikumiem darba 

uzlabošanai. Skolā ir saliedēta vadības komanda, tās darba pamatā ir 

demokrātiska pieeja visu jautājumu risināšanā. Vadība konsultējas ar 

kolektīvu, bet uzņemas atbildību un cenšas kvalitatīvi pildīt tai uzticētos 

pienākumus. Visiem ir pieejama informācija par skolas darbu, regulāras 

informatīvās sanāksmes, pedagoģiskās padomes sēdes, informācijas stendi, 

e –pasts, mutiska informācija. 

7.2.2. Izglītības 

iestādes darba 

organizēšana un 

personāla 

    Izglītības iestādes nolikums apstiprināts ar Ventspils novada domes 

2009.gada 24.septembra sēdes lēmumu Nr.17. 

Užavas pamatskolas  gada darba plāns tiek veidots, ņemot vērā prioritātes, 

iepriekšējā perioda pārskatu par plāna izpildi. 
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pārvaldība Iestādes direktorei un direktores vietniecei izglītības jomā noteikti 

pieņemšanas laiki, par kuriem informēti vecāki un izglītojamie.       

Stiprās puses: 
 

1.Izglītības iestādes vadība veiksmīgi vada iestādes darbu tā ir 

ieinteresēta izglītības iestādes darbības pilnveidošanā. 

2.Iestādes darba plāns aptver visas izglītības iestādes darba pamatjomas, 

ir konkrēts, attīstību veicinošs. 

3.Lēmumu un iekšējo normatīvo dokumentu pieņemšanā administrācija 

konsultējas ar pedagoģisko kolektīvu. 

Tālākās attīstības 

vajadzības: 

1.Turpināt pilnveidot izglītība iestādes darba organizāciju, vadības 

pārraudzības darbu. 

2.Pilnveidot metodes katra darbinieka personīgā potenciāla izmantošanā. 

Vērtējums: III līmenis – labi 

 

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

7.3.1. Sadarbība ar 

izglītības iestādes 

dibinātāju. 

 Izglītības iestāde sadarbojas ar dibinātāju – Ventspils novada pašvaldību, 

 ir nodrošināta iespēja iesniegt priekšlikumus, informēt par vajadzībām 

vides sakārtošanā un uzlabošanā. 

Ventspils novada pašvaldība finansiāli atbalstījusi skolas  labiekārtošanu. 

7.3.2. Sadarbība ar 

valsts un 

pašvaldības 

institūcijām un 

nevalstiskajām 

organizācijām. 

   Izglītības iestādei ir veiksmīga, produktīva sadarbība ar pašvaldības 

institūcijām. 

Ventspils novada pašvaldība nodrošina  tehniskā personāla atalgošanu. 

Izglītības iestādei ir laba sadarbība ar  Ventspils novada pašvaldības 

Izglītības pārvaldi.  

   Užavas pamatskolā mācās arī  bērni, kuri dzīvo Ventspilī.  Viņu vecāki ir 

izvēlējušies saviem bērniem šo mācību iestādi, jo, tā kā klasēs ir neliels 

izglītojamo skaits, tiek nodrošināts individuāls darbs ar skolēniem. 

Tādējādi izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Ventspils domi un citām 

Ventspils pilsētas pašvaldības institūcijām. 

Valsts Veselības inspekcija, VUGD, Pārtikas un veterinārā dienesta 

pārbaužu akti liecina, ka izglītības iestāde sadarbībā ar pašvaldību rūpējas 

par izglītojamo veselību un drošību. 

Izglītības iestādei ir nodrošināta iespēja regulāri ievietot informāciju 

novada laikrakstā “Ventspils novadnieks”, e-vidē www.ventspilsnovads.lv  

7.3.3. Starptautiskā 

sadarbība 

Izglītības iestādei ir ilggadīga un laba sadarbība ar Zviedrijas labdarības 

organizāciju GNOSJO HJALPER. Izglītības iestādes direktore piedalījusies 

pieredzes apmaiņas braucienā uz Zviedriju, iepazīstoties ar zviedru 

izglītības sistēmu. 

Stiprās puses: 
 

1.Izglītības iestādei ir laba, kvalitatīva sadarbība ar valsts un pašvaldības 

institūcijām. 

2.Pozitīvā sadarbība sekmē iestādes attīstību. 

Tālākās attīstības 

vajadzības: 

1.Attīstīt un uzlabot izglītības iestādes starptautisko sadarbību. 

2.Plašāk izmantot iespēju popularizēt izglītības iestādi pašvaldības 

plašsaziņas līdzekļos. 

Vērtējums: IV līmenis – ļoti labi 

http://www.ventspilsnovads.lv/
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 KOPSAVILKUMS 

Joma  Kvalitātes rādītājs Vērtējums 

JOMA – 1. Mācību saturs 1.1. Iestādes īstenotās 

izglītības programmas 

III - labi 

JOMA – 2. Mācīšana un 

mācīšanās 

2.1. Mācīšanas kvalitāte III - labi 

2.2. Mācīšanās kvalitāte III - labi 

2.3. Vērtēšana kā mācību 

procesa sastāvdaļa 

III - labi 

JOMA – 3. Izglītojamo  

sasniegumi 

3.1. Izglītojamo sasniegumi 

ikdienas darbā 

 

3.2. Izglītojamo sasniegumi 

valsts pārbaudes darbos 
 

JOMA – 4. Atbalsts 

izglītojamiem 

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, 

sociālpedagoģiskais 

atbalsts un izglītojamo 

drošības garantēšana 

(drošība un darba aizsardzība) 

III - labi 

4.2. Atbalsts personības 

veidošanā 

IV –ļoti  labi 

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā IV – ļoti labi 

4.4. Atbalsts mācību darba 

diferenciācijai 

III - labi 

4.5. Atbalsts izglītojamiem ar 

speciālām 

vajadzībām 

III - labi 

4.6. Sadarbība ar izglītojamā 

ģimeni 

III - labi 

JOMA – 5. Iestādes vide 5.1. Mikroklimats III - labi 

5.2. Fiziskā vide III - labi 

JOMA – 6. Iestādes resursi 6.1. Iekārtas un 

materiāltehniskie resursi 

III – labi 

6.2. Personālresursi IV – ļoti labi 

JOMA – 7. Iestādes darba 

organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 

7.1. Iestādes darba 

pašvērtēšana un attīstības 

plānošana 

III - labi 

7.2. Iestādes vadības darbs un 

personāla 

pārvaldība 

III - labi 

7.3. Iestādes sadarbība ar 

citām institūcijām 

IV – ļoti labi 
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Tālākā attīstība 

 

Pamatjoma Tālākās attīstības vajadzības 

Mācību saturs 1.Kvalitatīvi realizēt pamatizglītības standartus. 

2.Izpētīt izglītojamo un vecāku pieprasījumu jaunu izglītības programmu 

ieviešanai izglītības iestādē. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

1.Pilnveidot pedagogu prasmes jaunāko tehnoloģiju izmantošanā mācību 

procesā. 

2.Motivēt talantīgākos skolēnus papildus izzinošai darbībai. 

3.Veicināt izglītojamo personīgo atbildību ikdienas mācību procesā.  

4.Veidot pozitīvu attieksmi pret mācīšanās procesu, veicināt mācīšanās 

motivāciju.  

Izglītojamo 

sasniegumi 

1.Veicināt katra izglītojamā personisko atbildību par savu 

mācību darbu.  

2.Uzlabot izglītojamo mācību sasniegumus. 

Atbalsts 

izglītojamiem 

1.Pilnveidot klašu audzinātāju, priekšmetu pedagogu un vecāku sadarbību 

izglītojamo ar mācīšanās grūtībām izaugsmes veicināšanā. 

2.Rosināt  izglītojamos savlaicīgi un regulāri apmeklēt konsultācijas. 
 

Iestādes vide 1.Audzināt izglītojamo personisko atbildību par disciplīnas un kārtības 

uzturēšanu. 

2. Pilnveidot darbu pie izglītojamo uzvedības kultūras veidošanas mācību 

stundās, izglītības iestādes un klases pasākumos. 

Iestādes resursi 1.Turpināt meklēt piedāvājumus dažādu projektu izstrādei, mājturības un 

tehnoloģiju kabinetos atjaunot nolietojošos darba galdus un mēbeles 

2.Iekārtot  ceļu satiksmes nodarbību organizēšanai piemērotu teritoriju pie 

skolas. 

Iestādes darba 

organizācija , 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

1.Darba grupām ievērot noteiktos termiņus  pašvērtējuma un attīstības 

plāna izvērtējumam. 

2. Izglītības iestādes iekšējos normatīvos dokumentos veikt nepieciešamās 

korekcijas, atbilstoši reālajai situācijai. 

3.Turpināt strādāt pie dažādu projektu izstrādes. 
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Citi sasniegumi 

 

 Mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi 

 

Skolēni piedalās  novada mācību priekšmetu olimpiādēs. 

2010.gadā  Ventspils novada mājturības un tehnoloģiju olimpiādē iegūtas 2 godalgotas vietas, 

1.vietas ieguvējs Ričards Madars Kalns  tika izvirzīts uz valsts olimpiādi Rīgā. Matemātikas 

olimpiādē Santa Salmane ieguva Atzinības rakstu. 

2011. gadā Ventspils novadā iegūtas 2 godalgotas vietas-  mājturības un tehnoloģiju un krievu 

valodas olimpiādēs. 

2012.gadā skolēni piedalījās Ventspils novada bioloģijas , fizikas, matemātikas un mūzikas 

olimpiādēs. 

Katru gadu skolēni piedalās konkursos “Lakstīgala”, “Cielavas gudrība”, skatuves runas un 

floristikas , sākumskolas konkursos. 

 

Labākie sasniegumi sportā  

 

E.Šuiskovska  un V.Vilguts ar labiem panākumiem piedalās Ventspils novada organizētajās 

sporta sacensībās – pavasara un rudens krosā. 

Lielu atzinību guvušas sacensības florbolā un galda hokejā. 

 

Užavas pamatskola iesaistās  projektos 

 

1. KPFI projekts „Ventspils novada izglītības iestāžu energoefektivitātes uzlabošana”. 

2.ESF projekts  „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos”. 

3. ERAF projekts „Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo izglītības iestāžu    

    informatizācija” 

4.Hipotēkas bankas projekts „ Mēs paši”.  

5. KNHM   fonda projekts „Darīsim kopā”.  

6. ESF atbalstītais projekts  „Skolas piens”. 

7. ESF atbalstītais projekts “Skolas auglis” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


