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1. VISPĀRĪGS SKOLAS RAKSTUROJUMS

Palsmanes  pamatskola  ir  Smiltenes  novada  domes  dibināta  vispārējās  pamatizglītības
iestāde, kura īsteno:

 pamatizglītības programmu, kods 21011111, 
 speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, 

kods 21015611, 
 speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, 

kods 21015511.

Palsmanes pagastā bērni mācīti jau ap 1727.gadu, ko veicis zemnieks Jānis krogus telpās.
1733.gadā  kapitāns  F.Ceikels  nodibināja  muižas  skolu  Palsmanē  –  muižas  ērbērģī.  18.gs.  20.-
30.gados  Vidzemē  izplatījās  hernhūtisms,  kas  arī  veicināja  skolu  rašanos.  1830.gadā  Palsmanē
tikusi uzcelta atsevišķa skolas ēka. Taču tā Pūpolsvētdienā nodeg. Šajā laikā Palsmanes draudzes
skolā mācās nākamais pirmais latviešu profesionālais gleznotājs Jānis Staņislavs Roze. 

1906. gadā uzceļ jaunu skolas ēku, kur šobrīd darbojas Palsmanes pamatskola. 2006. gada
pavasarī skolas ēka svin savu simtgadi. 1971. gadā skolas komplekss tiek papildināts ar internāta
ēku, kur izvietotas sākumskolas klases.

Palsmanes pamatskolā ir strādājuši un strādā pedagogi, kuriem būt par skolotāju bija un ir
sirdslieta. Tāda ir Eglīšu dzimta, no kuras abi vecāki un meita ir strādājuši šajā skolā.

Palsmanes  pamatskolai  gadu gaitā  ir  raksturīgs  stabils  pedagogu  kolektīvs.  Astoņām šīs
skolas skolotājām Palsmanes pamatskola ir pirmā un vienīgā darbavieta. Sešas skolotājas ir mūsu
skolas absolventes. 

Skolā strādā 18 pedagogi, tai skaitā logopēds un psihologs:
 ar augstāko izglītību 16 skolotāji,
 mācās neklātienē 2 skolotāji,
 maģistri 10 skolotāji,
 pedagogu profesionālās kvalitātes 3.pakāpe ir 7 skolotājām un 4.pakāpe 

-5 skolotājiem.

Skolā strādā 8 tehniskie darbinieki.
2016./2017. mācību gadā Palsmanes pamatskolā mācās 121 izglītojamais.

 1.- 4. klasēs 58 izglītojamie,
 5. – 9. klasēs 63 izglītojamie.

Skolā mācās 42 izglītojamie no citiem pagastiem.
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Skolai ir raksturīga pagasta lauku sociālā vide:

 skolā mācās izglītojamie no 89 ģimenēm,
 23 jeb 26 % daudzbērnu ģimenes,
 17 jeb 19% nepilnās ģimenes,
 4 bērni ir ņemti aizbildniecībā,
 55 % izglītojamo dzīvo tālāk par 3 km no skolas,
 42 izglītojamie skolā mācās no citiem pagastiem,
 1 ģimene aizbraukusi darbā uz ārzemēm,
 4 vecāki bezdarbnieki.

Skolā darbojas:

 1.- 4. klašu koris,
 6. – 9. klašu vokālais ansamblis, 
 1.-4. klašu tautisko deju kolektīvs,
 teātra pulciņš “Mežonīgie kaķi”,
 vizuālās mākslas pulciņš,
 kokapstrādes pulciņš,
 sporta pulciņš,
 mājturības pulciņš,
 matemātikas pulciņš,
 datorpulciņš,
 233. Palsmanes mazpulks,
 Smiltenes novada 218. jaunsargu vienības Palsmanes jaunsargu pulciņš.
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Skolas tradīcijas:

 1.septembris – Zinību diena,
 Skolotāju diena – 9. klases vadībā,
 Tēvu diena,
 rudens ražas svētki- Miķeļdiena,
 Karjeras nedēļa,
 5. klases iesvētīšanas pasākums,
 svinīgais pasākums Latvijas dzimšanas dienā un skolas iegaismošanas akcija,
 dalība lāpu gājienā Lāčplēša dienā,
 dalība Adventes koncertā,
 Ziemassvētku koncertizrāde,
 mācību priekšmetu pēcpusdienas un konkursi,
 dalība Valentīndienas koncertā,
 Mātes dienai veltīts koncerts, 
 rokdarbu un radošo darbu izstāde,
 dejotāju un dziedātāju atskaites koncerts,
 Sporta diena pavasarī un rudenī,
 mācību gada noslēguma pasākums – rezultātu izvērtējums un apbalvošana.

Mēs lepojamies:

 ar katra izglītojamā individuālajiem sasniegumiem un izaugsmi,
 ar  izglītojamo  sasniegumiem  mācību  darbā,  uzvarām  mācību  priekšmetu

olimpiādēs, konkursos,
 interešu izglītības pulciņu sasniegumiem skatēs, koncertos un ikdienā,
 ar sportistu sasniegumiem sacensībās,
 ar radošu un aktīvu pedagogu kolektīvu,
 ar grāmatu “Palsmanes pamatskolai - 110.”, kurā apkopota skolas vēsture, atmiņu

stāsti un plašs foto materiāls, kā arī piemiņas nozīmīti un skolas 110.gadu jubilejas
bukletu,

 ar skolas himnu, kuras autore ir mūsu skolas mūzikas skolotāja,
 ar izglītojamo līdzpārvaldi,
 ar 8. klašu veidotajām skolas Gadagrāmatām,
 ar to, ka Palsmanes pamatskolas izglītojamajiem ir sava skolas Dienasgrāmata,
 ar “Sākumskolas vecuma bērnu dienas centru”,
 ar skolas teritorijā izveidoto “Zaļo klasi”,
 ar skolotāju, vecāku, izglītojamo un absolventu izveidoto slidotavu,
 ar draugiem Francijā, Slovēnijā, Spānijā, Apvienotajā karalistē, Somijā, kas iegūti

piedaloties  starptautiskajā  „Comenius”  projektā  ”Kultūras  dārgumu lāde”  2013.-
2015. gadā,

 ar  trīspadsmit  gadu  ilgu  un  noturīgu  draudzību,  kas  veidojusies  ar  Nīderlandes
pilsētas Groningenas Sv. Michaela skolas skolēniem, skolotājiem un vecākiem,

 ar to, ka 2005., 2010. un 2015. gada pavasarī mūsu skolas izglītojamie, vecāki un
skolotāji viesojās pie draugiem Groningenā (Nīderlandē),

 ar to, ka pēdējos gados katru vasaru Groningenas skolotāji un izglītojamie, un viņu
vecāki viesojās Palsmanē.
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Skolas budžeta nodrošinājums
 

Skolas budžetu sastāda:
2014.gads

LS
2015. gads

EUR
2016.gads

EUR

Kopējais gada budžets 296 539,00 15392,96 157096,90

Pašvaldības budžets 159 844,00 144 066,00 144 821,00

Valsts mērķdotācijas pedagogu 
darba samaksai

136695,00 9863,60 12275,90

Budžets no pašvaldības 2016.gadā galvenajās pozīcijās:

 atalgojums 45 010 EUR,
 darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 10 618 EUR,
 komandējumi 43 EUR,
 mācību līdzekļi un materiāli 2 168 EUR,
 bibliotēkas krājumi 2 766 EUR,
 pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 2 438 EUR,
 izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 16 794 EUR,
 iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi 1 557 EUR,
 remontdarbi un iestādes uzturēšanas pakalpojumi 8 708 EUR,
 biroja preces 880 EUR,
 kurināmais un enerģētiskie materiāli 5 306 EUR,
 kārtējā remonta un iestādes uzturēšanas materiāli 3 191 EUR,
 saimnieciskie materiāli 3 527 EUR.
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2. SKOLAS VĪZIJA, MISIJA UN MĒRĶI

Vīzija

Skola kā izglītojamiem, pedagogiem un vecākiem draudzīga, pozitīva un radoša vide, kurā
augam un attīstāmies kopā.

Misija

Skola  kā  pagasta  kultūrizglības  centrs,  kur  ikvienam  skolas  vecumu  sasniegušam
izglītojamajam ir pieejama kvalitatīva izglītība savu interešu un spēju attīstīšanai.

Mērķi

Organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā
noteikto  pamatizglītības  mērķu  sasniegšanu.  Sekmēt  izglītojamā  atbildīgu  attieksmi  pret  sevi,
ģimeni, līdzcilvēkiem un tēvzemi.
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3. IEPRIEKŠĒJO MĀCĪBU GADU IZVIRZĪTĀS PRIORITĀTES
UN REZULTĀTI

Prioritāte Sasniegtais

Izglītības programmas un 
tematisko plānu 
pārzināšana, izpilde, 
balstoties uz mācību 
priekšmetu standartiem 
un paraugprogrammām.

 Skolotāji pārzina un īsteno mācību priekšmetu standartus un
paraugprogrammu prasības.
 Skolotāji ir izstrādājuši mācību priekšmetu tematiskos plānus,
atbilstoši  pamatizglītības  standartam  un  mācību  priekšmetu
paraugprogrammām.
 Skolotāji  metodiskajās  komisijās  dalās  pieredzē  par  mācību
satura īstenošanu.
 Notiek mācību grāmatu pakāpeniska nomaiņa.
 2012.  gadā  licencētas  divas  programmas  –  speciālā
pamatizglītības  programma  izglītojamajiem  ar  mācīšanās
traucējumiem,  kods  21015611,  un  speciālā  pamatizglītības
programma  izglītojamajiem  ar  valodas  traucējumiem,  kods
21015511.

Skolas un vecāku 
sadarbības aktivizēšana 
mācīšanas un mācīšanās 
procesā. Motivācijas un 
pašvērtējuma veidošana 
izglītojamajiem. Vecāku 
atbildība par izglītojamo 
iesaistīšanos mācīšanās 
procesā.

 Skolai ir sava dienasgrāmata, kas nodrošina skolas saziņu ar
vecākiem.
 Ieviesta skolvadības sistēma e – klase.
 Regulāri izglītojamo sekmju izraksti vecākiem.
 Perspektīvo liecību izveidošana, rezultātu salīdzināšana. 
 Ir izveidota foto galerija „Skolas lepnums”.
 Labāko izglītojamo apbalvošana.
 Regulāra  informācija  skolā  un  pagasta  mājas  lapā  par
izglītojamo  sasniegumiem  mācību  darbā,  sportā,  mācību
priekšmetu olimpiādēs un konkursos. 
 Katru  semestri  notiek  klašu  izglītojamo  vecāku  sapulces,
individuālās sarunas ar vecākiem.
 Tiek  organizētas  vecāku  dienas,  kurās  vecākiem  ir  iespēja
piedalīties  mācību  stundās  un  individuāli  tikties  ar  mācību
priekšmeta skolotājiem.
 Izglītojošu  pasākumu  organizēšana  vecākiem.  Notikušas
psihologa, mediķa lekcijas.
 Vecākiem  tiek  sniegta  savlaicīga  informācija,  ja
izglītojamajam nepieciešama jebkāda veida palīdzība vai atbalsts,
piemēram, psihologa, logopēda.
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Prioritāte Sasniegtais

Izglītojamo sasniegumu 
izvērtējums un to 
izmantošana  tālākās 
izaugsmes pilnveidošanā. 
Mērķtiecīga un motivēta 
izglītojamo sagatavošana 
pārbaudes darbiem. 
Izglītojamo līdzatbildības 
palielināšana savu 
sasniegumu izvērtēšanā un
paaugstināšanā.

 Tiek  veikta  ikdienas  mācību  darba  analīze,  izvērtēta
izglītojamo izaugsmes dinamika, analizēti valsts pārbaudes darbu
rezultāti,  izdarīti  secinājumi,  izstrādāti  tālākie  uzdevumi
izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošanai.
 Izstrādāti kontroldarbu grafiki. 
 Izstrādāts  konsultāciju  grafiks.  Konsultāciju  laiki  izlikti
informācijas  stendā  gaitenī  un  ierakstīti  izglītojamo
dienasgrāmatās. Vecāki ar konsultāciju grafiku ir iepazīstināti.
 Izglītojamie  ir  guvuši  augstus  sasniegumus  novada,  valsts
olimpiādēs un konkursos.

Skolotāju izglītības 
pilnveidošana karjeras 
jautājumos, lai palīdzētu 
izglītojamajiem plānot 
savu karjeru. Atbalsts 
izglītojamajiem 
ārpusstundu interešu 
izglītības pilnveidošanā.

 Audzināšanas  stundās  ir  iekļautas  tēmas  par  karjeras
jautājumiem.
 Skola  atbalsta  un  nodrošina  piedalīšanos  „Atvērtajās  durvju
dienās”  vidusskolās,  ģimnāzijās  un  profesionālās  izglītības
iestādēs.
 9.  klases  izglītojamie  piedalās  skolas  organizētajās  „Ēnu
dienās”, tiekas ar dažādu profesiju pārstāvjiem viņu darbavietās,
pēc tam notiek „Ēnu dienu” dalībnieku prezentācija un tikšanās ar
profesionāļiem. Izglītojamie apmeklē vecāku darba vietas.
 Izglītojamajiem tiek dota iespēja piedalīties dažādos pulciņos:
vizuālās mākslas, mājturības, kora, sporta, deju, datorzinību, teātra
u.c..
 Skola  atbalsta  mūzikas,  mākslas  un  sporta  skolas
apmeklējumu Smiltenē.

Psiholoģiskā mikroklimata
uzlabošana, attīstot 
pozitīvu sadarbības vidi – 
skolotājs – izglītojamais – 
vecāks. Skolas fiziskās 
vides labiekārtošana un 
drošas vides veidošana. 
Izglītojamā piederības 
apziņas un lepnuma par 
savu skolu veicināšana.

 Skolā  ir  pieredzes  bagāts  pedagogu  kolektīvs.  Skolai  ir
atbalsta personāls – psihologs un logopēds.
 Savstarpējās sarunās skolotājam ar izglītojamo ir izveidojušās
cieņpilnas, saprotošas attiecības, kā rezultātā veidojas dialogs.
 Ir  izveidojusies  laba  sadarbība  ar  vecākiem.  Vecāki  aktīvi
iesaistās skolas organizētajos pasākumos.
 Katru  gadu  tiek  veikti  remonti  skolas  fiziskās  vides
uzlabošanai (izremontēts zēnu mājturības un tehnoloģiju kabinets,
sporta zāle, internāta guļamtelpas u.c).
 Skolā  darbojas  pagarinātās  dienas  grupa,  “Sākumskolas
vecuma bērnu dienas centrs” un internāts.
 Skolas apkārtne ir  apzaļumota,  sakopta,  tīra,  kārtīga.  Skolas
pagalmā  ieklāts  bruģis.  Izglītojamie  piedalās  skolas  vides
sakārtošanā  (apkārtnes  sakopšanas  talkas,  soliņu  izgatavošana
atpūtas zonai).
 Skolai ir sava himna, kuras autore ir skolas mūzikas skolotāja.
 Skolai  ir  savas  tradīcijas:  Zinību  diena,  Skolotāju  diena,
Piektās  klases  iesvētīšana,  Latvijas  dzimšanas  dienai  veltīts
pasākums,  Ziemassvētki,  Mātes  dienas  koncerts,  mācību  gada
noslēguma vakars.
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Prioritāte Sasniegtais

Skolas materiālās bāzes 
pilnveidošana un resursu 
nodrošinājums. Skolotāju 
kvalifikācijas 
pilnveidošana un iegūto 
zināšanu popularizēšana.

 Skolā  ir  visas  telpas  un  materiāltehniskie  resursi,  kas
nepieciešami izglītības programmu īstenošanai.
 Mācību kabinetos veikts kosmētiskais remonts.
 Papildināta  materiālā  bāze  dabaszinībās,  sportā,  fizikā,
mājturībā un tehnoloģijās.
 Skolotāji  savā  darbā  izmanto  informāciju  tehnoloģijas.  Ir
iegādāti  projektori,  interaktīvā  tāfele,  visā  skolā  ir  nodrošināts
bezvadu internets WiFi.
 Skolā  ir  izveidota  un  sekmīgi  darbojas  noteikta  sistēma
darbinieku  tālākizglītības  organizēšanai.  Skolotāji  metodiskajās
apvienībās dalās pieredzē ar iegūto informāciju.
 Novērtējot  pedagogu  profesionālo  darbību,  7  skolotājiem  -
3 kvalitātes pakāpe, 5 skolotājiem – 4 kvalitātes pakāpe.

Sadarbības ar vecākiem, 
pašvaldību, 
sabiedriskajām 
organizācijām 
pilnveidošana un 
uzlabošana. Skolas 
attīstības plāna 
novērtējums un analīze. 
Jauna attīstības plāna 
izveide.

 Katra mācību gada sākumā vecāki  tiek informēti  par vasarā
paveikto,  remontdarbiem,  materiālās  bāzes  pilnveidošanu,
pulciņiem.
 Reizi gadā tiek organizētas Vecāku dienas, reizi semestrī klašu
vecāku sapulces.
 Skola  organizē  atpūtas  pasākumus  izglītojamajiem  kopā  ar
vecākiem.
 Skola organizē izglītojošas lekcijas vecākiem.
 Skolai  ir  laba  sadarbība  ar  Smiltenes  novada  Izglītības
pārvaldi,iecirkņa policistu,  Smiltenes novada bāriņtiesu,  novada
sociālo darbinieku.
 Skolas  attīstības  plāna  izvērtēšanā,  skolas  pašvērtējuma
izveidē iesaistīti gan skolotāji, gan vecāki, gan skolas darbinieki.
 Strādājot  darba  grupās,  ir  izveidots  jauns  attīstības  plāns
2015.- 2018.gadam.
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4. PALSMANES PAMATSKOLAS SNIEGUMS KVALITĀTES
RĀDĪTĀJOS VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS

Pamatjoma –1. MĀCĪBU SATURS 

Mācību  process  skolā  tiek  īstenots  atbilstoši  licencētajām izglītības  programmām.  Skola
šobrīd īsteno:

 vispārējo pamatizglītības programmu (kods 21011111), licence V – 2211, 
 speciālo  pamatizglītības  programmu  izglītojamajiem  ar  mācīšanās  traucējumiem
(kods 21015611), licence V – 5404,
 speciālo pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods
21015511), licence V 5403.

Programmas  ir  licencētas  valstī  noteiktajā  kārtībā.  Skolas  izglītības  programmas  tiek
īstenotas atbilstoši valsts pamatizglītības standartam un mācību priekšmetu standartiem.

Skolotāji  mācību satura apguvi  plāno tā,  lai  visas standartā  ietvertās  prasības  attiecīgajā
mācību  gadā tiktu  realizētas  un izglītojamie  varētu  sasniegt  iespējami  augstākus  rezultātus.  Lai
nerastos izglītojamo pārslodze, darbu reglamentē ieskaišu un kontroldarbu grafiks, kas ir zināms
visiem izglītojamajiem.  Kontroldarbu  grafiki  atrodas  katrā  klasē  pie  sienas.  Atbilstoši  reālajam
mācību procesam notiek grafika korekcijas.  Katram pedagogam ir  noteikti  konsultāciju laiki,  to
laikā  skolotājs  veic  gan  papildu  mācību  vielas  skaidrojumu,  gan  darbu  ar  talantīgajiem
izglītojamajiem, gatavojot tos mācību priekšmetu olimpiādēm, konkursiem. Konsultāciju grafiks ir
ierakstīts izglītojamo dienasgrāmatās, tas ir zināms izglītojamajiem un viņu vecākiem. 

Pedagogi regulāri  seko novitātēm mācību grāmatu,  darba burtnīcu,  metodisko un mācību
līdzekļu  jomā,  izvērtē  aktualitāti  un  nepieciešamību  un iesniedz  pieprasījumu skolas  direktorei.
Skola  nodrošina  ar  izglītības  programmu  īstenošanai  nepieciešamajiem  mācību  līdzekļiem  un
literatūru.

Stundu vērošana un analīze liecina, ka  skolas pedagogi plāno mācību satura apguves secību,
vielas  apguvei  paredzēto  laiku,  mācību līdzekļus,  metodes,  starppriekšmetu  saikni,  veselības  un
drošības jautājumu iekļaušanu, paredz mācību darba diferenciāciju un individualizāciju. 

Izglītojamajiem  ar  mācīšanās  traucējumiem ir  nodrošināts  individuālais  darbs,  izstrādāti
individuālie plāni, kuri tiek regulāri pārskatīti un tajos vajadzības gadījumā ieviestas korekcijas.

Katra  mācību  gada  sākumā  tiek  apstiprināts  mācību  priekšmetu  stundu  saraksts,  tas
izstrādāts atbilstoši normatīvajiem aktiem, ņemot vērā izglītojamo vecumu un pieļaujamo slodzi.

Tiek  plānotas  un  realizētas  metodiskās  dienas,  lai  iepazītos  ar  citu  skolu  pieredzi.
2015./2016. mācību gadā skolā viesojās novada vizuālās mākslas un vēstures skolotājas. Vizuālās
mākslas  skolotāja  savā  pieredzē  dalījusies  ar  Ludzas  interešu  izglītības  skolotājiem.  Zēnu
mājturības skolotājs jau trešo gadu organizē radošās darbnīcas, kurās savā pieredzē dalās mājturības
un tehnoloģiju  skolotāji  ne  tikai  no  Smiltenes  novada,  bet  arī  skolotāji  no  citiem novadiem –
Valkas, Valmieras,  Rūjienas, Gulbenes, Jelgavas, Limbažu. Matemātikas skolotājas iepazinās un
dalījās pieredzē ar Jelgavas ģimnāzijas matemātikas skolotājiem.

Skolas vadība koordinē, pārrauga un nodrošina nepieciešamo atbalstu pedagogiem. Skolotāji
izmanto logopēda un psihologa ieteikumus.

Skolā  tiek  organizētas  mācību  priekšmetu  nedēļas.  Ir  notikušas  latviešu  valodas,
matemātikas, ģeogrāfijas, sporta, krievu un angļu valodas mācību priekšmetu nedēļas. 
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Mācību procesā skolotāji  mācību saturu īsteno atbilstoši  mūsdienu aktualitātēm,  izmanto
alternatīvas mācību formas. Izglītojamajiem ir dotas iespējas zināšanas papildināt:

 Dabas muzejā, 
 Okupācijas muzejā, 
 Vēstures un kuģniecības muzejā, 
 Brīvdabas muzejā, 
 apmeklēts lekciju cikls Stūra mājā,
 piedalījušies Zinātnieku naktī LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā,
 apmeklētas Muzeju naktis Rīgā, Siguldā un Vecpiebalgā,
 izzinoša mācību stunda notikusi Ķemeru dabas takā. 
 izglītojamie devušies ekskursijās uz dabas, vēstures un kultūras objektiem, 

ražošanas uzņēmumiem. 

Skolotāji  stundās  apgūstamo  vielu  atspoguļo  e-klases  žurnālā.  Izglītojamajiem ir  iespēja
iepazīties ar mācību stundām, stundu izmaiņām un mājas uzdevumiem e-klasē.

Skolā  ir  izstrādāta  audzināšanas  programma,  saskaņā  ar  kuru  audzinātāji  izstrādā  klašu
audzināšanas darba plānus.

Skolā  darbojas  trīs  metodiskās  komisijas:  sākumskolas,  klašu  audzinātāju  un  mācību
priekšmetu metodiskā komisija.

SECINĀJUMI:

Skolas darba stiprās puses:
 stabils un kvalificēts pedagogu kolektīvs,
 skolotāji pārzina un strādā atbilstoši sava mācību priekšmeta standarta prasībām,
 individuāls darbs ar talantīgajiem izglītojamajiem un izglītojamajiem ar grūtībām 

mācību vielas apguvē,
 ir laba materiāltehniskā bāze izglītības programmu realizācijai,
 skola piedāvā 3 izglītības programmas.

Tālākās attīstības vajadzības:
 turpināt pamatizglītības standarta īstenošanu atbilstoši pārmaiņām un inovācijām 

valsts izglītības sistēmā,
 nodrošināt iespēju mācību satura apguvē izmantot daudzveidīgas informāciju 

tehnoloģijas,
 skolotājiem turpināt darbu, lai atrastu optimālu sadarbību ar ikvienu izglītojamo,
 attīstīt skolotāju savstarpējo sadarbību, īstenojot starppriekšmetu saikni.

Vērtējums: Labi
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Pamatjoma – 2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS

2.1. MĀCĪŠANAS KVALITĀTE

Skolas  darba  galvenā  forma  ir  mācību  stunda.  Visi  skolotāji  savā  darbā  ievēro
pamatizglītības  standarta  prasības,  pārzina  attiecīgā  mācību  priekšmeta  programmu  un  skolas
izvirzītos mācību un audzināšanas uzdevumus. 

Skolotāji  pastāvīgi  apgūst  jaunākās  mācību  metodes  metodiskajos  semināros  un
tālākizglītības  kursos,  tās  tiek  aprobētas  un  mērķtiecīgi  pielietotas  mācību  stundās.  Tās  ir
daudzveidīgas un atbilstošas izglītojamo vecumam, mācību priekšmetu specifikai un mācību satura
prasībām. Mācību stundu kvalitāte tiek uzraudzīta, veicot stundu vērošanu un analīzi.  No stundu
hospitācijas materiāliem var secināt, ka mācīšanas procesā izmantotie materiāli atbilst izglītojamo
vecumam,  spējām  un  konkrētai  mācību  stundai.  Skolotāju  skaidrojums  mācību  stundās  ir
mērķtiecīgs, izglītojamajiem piemērots un saprotams. 

Vērotās  stundas  pie  skolotājiem  liecina,  ka  skolotāji  veiksmīgi  darbā  iesaista  visus
izglītojamos,  rosina  izteikt  viedokli,  analizēt  un  secināt.  Skolotāji  dod  iespēju  izglītojamajiem
vairāk strādāt pašiem, samazinot  savas aktīvās darbības īpatsvaru,  taču sniedzot izglītojamajiem
nepieciešamo  atbalstu.  Skolotāji  rosina  mācību  darbā  izmantot  enciklopēdijas  un  citus  izziņas
materiālus.  Pārsvarā mācību stundās vērojams prasmīgi veidots skolotāja un izglītojamā dialogs,
izglītojamie labprāt iesaistās diskusijās, nebaidās pajautāt. Ja  izglītojamajam mācību darbā radušās
problēmas,  skolotāji cenšas izskaidrot mācāmo vielu atkārtoti,  cenšas palīdzēt. Tiek dota iespēja
apmeklēt  konsultācijas.  Skolotāji,  aicinot  izglītojamos  strādāt  papildus,  uzdevumus  nosūta  uz
izglītojamo e–pastiem. Mācību stundās tiek izmantotas dažādas darba organizācijas formas – pāru
un grupu darbs, projektu darbs, prezentāciju veidošana.

Visi aptaujātie izglītojamie atzīst, ka skolotāji vienmēr izskaidro gan pārbaudes darbu, gan
mājas darbu veikšanas nosacījumus, izglītojamie izprot skolotāju izvirzītos mērķus un prasības. Kā
liecina mācību priekšmetu metodisko komisiju materiāli un aptaujas anketas, visi skolotāji analizē
izmantotās mācīšanas metodes un pārrunā metožu izvēli.  

Mācību  kabineti  ir  nodrošināti  ar  mācību  satura  apguvei  nepieciešamajiem  mācību
līdzekļiem,  aprīkojumu  un  informācijas  tehnoloģijām.  Visos  kabinetos  ir  Interneta  pieslēgums,
piecos kabinetos ir projektors, ir viena interaktīvā tāfele, dokumentu kamera, vairākos kabinetos ir
audio iekārtas u.c..

Mācību  satura  īstenošana  atbilst  mūsdienu  aktualitātēm.  Mācību  stundās  un  pārbaudes
darbos tiek akcentēta mācību satura saikne ar reālo dzīvi, atklājumiem zinātnē un tehnikā. Skolotāju
mudināti,  skolēni  iesaistās  dažādos  projektos  un  konkursos.  9.klases  skolēni  regulāri  piedalās
laikraksta  „Diena”  organizētajā  konkursā  „Kas  notiek  Latvijā?”.  Karjeras  izglītības  ietvaros
izglītojamie piedalās „Ēnu dienās”. Notiek tikšanās ar ievērojamiem cilvēkiem, labiem sava darba
darītājiem.  Tā 2014./2015.  mācību  gadā  izglītojamajiem ļoti  patika  tikšanās  ar  zvērkopi  Velgu
Vītolu.  Katru  gadu  veiksmīgi  tiek  realizēta  sadarbība  ar  SIA  „Palsmani”.  Izglītojamajiem  tiek
organizētas interesantas ekskursijas, kas ļauj iepazīt Latvijas dabu, cilvēkus un kultūru. Katru gadu
6. - 9. klašu izglītojamie dodas ekskursijā uz Daibes poligonu, piedalās Meža dienās Kārķos. 

Skolas izglītojamie aktīvi iesaistās dažādās jaunsargu aktivitātēs. Piemēram, 18. novembrī –
Latvijas dzimšanas dienā skolas jaunsargu meitenēm bija dots gods soļot Latvijas armijas parādē
Rīgā  –  Daugavmalā.  Izglītojamajiem  tiek  dota  iespēja  piedalīties  visdažādākajos  konkursos,
piemēram,  Zemkopības  ministrijas  rīkotajā  konkursā  “Mans  mazais  pārgājiens”,  biedrības
Labiedarbi.lv  stāstu  konkursā  “Mans  labais  darbiņš”,  A/S  “Laima”  labdarības  akcijā  “Vēstule
Sargeņģelim”,  Valodu aģentūras  konkursā “Dzimtas  stāsti.  Ar saknēm Latvijā”,  Valsts  policijas
konkursā “Esi redzams,  esi  drošs”, 7.,  8. un 9.klases skolēnu piedalīšanās  starpnovadu projektā
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“Laikmetu raksti”, kas veltīts Raiņa un Aspazijas 150. jubilejas gadam, jauniešu dzejas un īsprozas
konkursā  “Vienoti  daudzveidībā”,  EKOLAINS  konkursā  “Mūsu  sapņu  ekskursija”,  skolas
izglītojamo darbiņi publicēti izdotajā grāmatiņā “Piena pasaku kamoliņš”, ko organizējusi biedrība
“Siera  klubs”.  Skolas  5.  klases  izglītojamie  un  mazpulks  iekļuva  finālā,  piedaloties  RE  TV
organizētajā konkursā “Es varu būt zaļš,” 2015./2016. mācību gadā par sasniegumiem mācību darbā
un aktīvu dalību ārpusstundu pasākumos skolas 8. klases skolniecei bija iespēja viesoties Amerikā.  

SECINĀJUMI:

Skolas darba stiprās puses:
 ir radīti apstākļi, lai izglītojamie varētu mācīties, 
 skolotāji iegulda lielu darbu, lai mācību process būtu sekmīgs, izmanto jaunas 

mācību metodes un informāciju tehnoloģijas,
 skolotājiem ir augsta atbildības sajūta par mācību procesu un tā rezultātiem,
 izglītojamajiem ir iespēja strādāt ar datoru un Internetu arī ārpus stundām,
 izglītojamie tiek mudināti piedalīties dažāda mēroga projektos un konkursos, tajos 

tiek sasniegti augsti rezultāti,
 skola nodrošina individuālās nodarbības un konsultācijas izglītojamajiem mācību 

sasniegumu uzlabošanai un zināšanu padziļināšanai,
 katrs skolēns var saņemt konsultācijas visos mācību priekšmetos.

Tālākās attīstības vajadzības:
 pilnveidot pedagogu zināšanas un prasmes moderno informācijas tehnoloģiju 

apguvē un to pielietošanu mācību procesā,
 mācību procesa dažādošana, diferencējot pieeju skolēniem.

Vērtējums: Labi

2.2. MĀCĪŠANĀS KVALITĀTE

Skolotāji mērķtiecīgi organizē izglītojamo mācību darbu un veido viņos pozitīvu motivāciju
mācīties.  Stundu vērojumi  liecina,  ka lielākajā  daļā  vēroto stundu mācīšanās  darba organizācija
vērtēta kā ļoti laba, jo tiek aktualizēts  agrāk mācītais, zināmais no citiem mācību priekšmetiem,
uzdoti mērķtiecīgi jautājumi, uzdevumi, kuriem jārod risinājums.

Izglītojamajiem ir skaidras, saprotamas skolotāju izvirzītās prasības, viņi tās ir akceptējuši
un cenšas ievērot. To atzīst lielākā daļa izglītojamo.

Izglītojamie  tiek  mācīti  mācīties,  viņi  saņem dažādus  atbalsta  materiālus  un  ieteikumus
racionālai  mācīšanās  darba  organizēšanai.  Skolotāji,  aicinot  izglītojamos  strādāt  papildus,
uzdevumus nosūta uz izglītojamo e–pastiem. Gandrīz visi izglītojamie atzīst,  ka skolotāji rosina
viņus strādāt mērķtiecīgi un atbilstoši savām spējām. Izglītojamie tiek rosināti un izmanto skolas
bibliotēku,  datorklasi,  sporta  zāli,  pagasta  bibliotēku.  Daudzos  mācību  priekšmetos  izglītojamo
darba  mapes  palīdz  nodrošināt  mācību  vielas  apguves  pēctecību.  Pedagogi  veicina  izglītojamo
pašvērtējuma prasmju attīstību, un tas sekmē izglītojamā izaugsmi. Izglītojamajiem dotas iespējas
pilnveidot  zināšanas, piedaloties  gan  skolas,  gan  ārpusskolas  konkursos,  izstādēs,  mācību
priekšmetu nedēļās un pasākumos, mācību priekšmetu olimpiādēs, interešu izglītības pulciņos. Tā,
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piemēram,  jau  otro  gadu  matemātikas  pulciņa  izglītojamie,  piedaloties  LU  jauno  matemātiķu
neklātienes konkursā, ieguvuši 3. vietu valsts mērogā.

1. – 4. klašu izglītojamie mācīšanās prasmes var pilnveidot pagarinātās darba dienas grupā.
Izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem ir nodrošinātas individuālās stundas. Izglītojamie atzīst,
ka viņiem mācību procesā ir iespējams izmantot datorus, Interneta resursus un bibliotēku. Skola
nodrošina izglītojamos ar mācību grāmatām un darba burtnīcām.

Skolotāji uzskata, ka lielākajai daļai izglītojamo ir pozitīva attieksme pret mācīšanās procesu
un viņi aktīvi iesaistās stundas darbā. Skolotāji piekrīt, ka izglītojamie prot strādāt individuāli un
grupās, palīdz un atbalsta cits citu mācību procesā. Taču izglītojamie neprot plānot savu laiku mājas
darbu  veikšanai.  Jāstrādā arī  pie  tā,  lai  izglītojamo  mājas  darbi  un  pieraksti  būtu  pārskatāmi,
saprotami un rūpīgi.

Skolā sistemātiski un mērķtiecīgi  tiek apkopota informācija par katra izglītojamā mācību
sasniegumiem,  veidojot  izglītojamā  izaugsmes  datu  bāzi.  Šo  informāciju  regulāri  analizē  un
rezultātus  izmanto  mācību  procesā.  Izglītojamajiem  ir  iespēja  izvērtēt  mācību  sasniegumus  un
izvirzīt turpmākos mērķus to uzlabošanai, kā arī paaugstināt savus mācību sasniegumus, ja viņi to
vēlas. Izglītojamie mācību procesā veic savu pašnovērtējumu gan ikdienā, gan semestra noslēgumā.
Katra semestra sākumā izglītojamie aizpilda perspektīvās liecības, lai tā noslēgumā varētu salīdzināt
un analizēt savus mācību rezultātus.

Izstrādātais  pārbaudes  darbu  grafiks  nosaka  regulāru  izglītojamo  zināšanu  un  prasmju
diagnosticēšanu un novērtēšanu.

Skolā  darbojas  e-klase.  Skolas  saziņai  ar  vecākiem  kalpo  arī  skolas  dienasgrāmata.
Izglītojamo  stundu apmeklējums  tiek  regulāri  uzskaitīts.  Klašu  audzinātāji  sadarbībā  ar  novada
sociālo darbinieku un bāriņtiesu strādā ar izglītojamajiem, lai novērstu neattaisnotus mācību stundu
kavējumus.

SECINĀJUMI:

Skolas darba stiprās puses:
 skolā tiek veikta mācību darba analīze un veidota mācību sasniegumu dinamika,
 darbojas e- klase,
 izglītojamie  labprāt  iesaistās  dažādos  ar  mācību  procesu  saistītos  konkursos,

viktorīnās, mācību priekšmetu nedēļās.

Tālākās attīstības vajadzība:
 izglītojamo mācīšanās  prasmju attīstība  un izglītojamā personīgās  atbildības  par

mācību darba rezultātiem procesa aktivizēšana, 
 darbs pie izglītojamo rakstu darbu kultūras uzlabošanas.

Vērtējums: Labi
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2.3. VĒRTĒŠANA KĀ MĀCĪBU PROCESA SASTĀVDAĻA

Mācību sasniegumu vērtēšana skolā tiek uzskatīta par mācību procesa sastāvdaļu. Pedagogi
veic izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanu, balstoties uz valstī spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem un skolā izstrādāto „Kārtība, kādā tiek vērtēti skolēnu sasniegumi mācību darbā”. To zina un
ievēro  visi  skolotāji.  Metodiskajās  komisijās  vienojas  par  būtiskākajām prasībām un vērtēšanas
metodēm.  Skolotāji  izmanto  e-klases  piedāvātās  iespējas  ieskaites  darbu  rezultātu  un  kritēriju
atspoguļošanai un analīzei. Darbu uzsākot, izglītojamajiem ir zināmi darba nosacījumi un vērtējuma
kritēriji. 

Vērtēšanas metodes un darba vērtējums sniedz pozitīvu atbalstu izglītojamajiem un motivē
mācīties.  Izglītojamie  pēc  skolotāja  norādījumiem  veic  pašvērtējumu  un  savstarpējo  vērtēšanu.
Skolotāji pamato un izskaidro izglītojamo darba novērtējumu un pieļautās kļūdas.  

Ir izstrādāts kontroldarbu un ieskaišu grafiks. Tas atrodas mācību kabinetos pie sienas un ir
zināms izglītojamajiem. Objektīvu iemeslu dēļ pedagogiem ir tiesības veikt izmaiņas ieskaišu un
kontroldarbu grafikā, iepriekš paziņojot izglītojamajiem par pārbaudes darba laiku.

Par mācību darbā izvirzītajām prasībām katru gadu vecāki saņem informāciju augustā skolas
un klašu vecāku sapulcēs. 3., 6., 8. un 9.klašu vecāki sapulcē tiek informēti par Valsts pārbaudes
darbu kārtību. Kā ikdienas saziņas forma ar vecākiem par mācību darbā izvirzītajām prasībām tiek
izmantotas  skolas dienasgrāmatas,  e-klase, e-pasti  un telefons. Divas reizes semestrī  vecāki tiek
informēti par izglītojamo mācību sasniegumiem, izsniedzot sekmju izrakstus. 

Vērtēšanas procesā iegūtos rezultātus analizē un izmanto mācīšanās un mācīšanas procesa
plānošanai  un  pilnveidošanai,  optimālu  mācību  metožu  izvēlei.  Skolā  ir  izveidota  izglītojamo
mācību sasniegumu dinamikas uzskaites bāze, darbu pārrauga direktores vietniece izglītības darbā.

SECINĀJUMI:

Skolas darba stiprās puses:
 vērtēšanas sistēma ir pozitīva motivācija kvalitatīvam mācību darbam,
 vecāki tiek regulāri informēti par bērnu sekmēm,
 notiek izglītojamo izaugsmes dinamikas uzskaite un analīze.

Tālākās attīstības vajadzības:
 izglītojamo pašvērtējuma pilnveidošana.

Vērtējums: Labi 
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Pamatjoma – 3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI

3.1. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI IKDIENAS DARBĀ

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

Semestru  noslēgumos  tiek  izanalizēti  un  salīdzināti  izglītojamo  sasniegumi  mācību
priekšmetos.  Direktores  vietniece  izglītības  jomā  un  klašu  audzinātājas  regulāri  seko  līdzi
izglītojamo mācību sasniegumiem ikdienas darbā. Skolotāji cenšas motivēt izglītojamos, lai  viņi
uzlabotu savas sekmes, apmeklētu mācību priekšmetu konsultācijas. Rosina arī vecākus atbalstīt
savus bērnus paaugstināt mācību sasniegumus. 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā mācību priekšmetos, 
kuros bija valsts pārbaudes darbi 2015./2016.m.g.

Klase
Mācību

priekšmets
Izglītojamo

skaits
Skolot.
skaits

1-3
balles

nepietiek.
līmenis

%

4-5
balles

pietiek.
līmenis

%

6-8
balles

optimāls
līmenis

%

9 -10
 balles
augsts
līmenis

%

3.
Latviešu val. 14 1 0 42,9 50,0 7,1
Matemātika 14 1 7,1 50,0 35,8 7,1

6.
Latviešu val. 9 1 0 66,7 33,3 0
Matemātika 9 1 11,1 55,6 33,3 0
Dabas zinības 9 1 0 77,8 22,2 0

9.

Latviešu val. 10 1 0 90 10 0
Matemātika 10 1 0 90 10 0
Angļu valoda 10 1 0 80 20 0
Krievu valoda 10 1 0 90 10 0
Latvijas vēsture 10 1 10 70 20 0

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
2015./2016.m.g. nobeigumā 2.-3.klasēs

Mācību priekšmets
Izglītojamo

skaits
Skolot.
skaits

1-3
balles

nepietiek.
līmenis

%

4-5  
balles

pietiekams
līmenis

%

6-8
balles

optimāls
līmenis

%

9-10
 balles 
augsts
līmenis

%
Matemātika 29 2 0 41,4 55,2 3,4
Latviešu valoda 29 2 3,4 44,8 48,4 3,4
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Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
2015./2016.m.g. nobeigumā 4.-6.klasēs

Mācību
priekšmets

Izglītojamo
skaits

Skolot.
skaits

1-3
balles

nepietiek.
līmenis

%

4-5
balles

pietiekams
līmenis

%

6-8
balles

optimāls
līmenis

%

9-10
balles
augsts
līmenis

%
Latviešu val. 41 3 0 56,1 43,9 0
Literatūra 41 3 0 36,6 63,4 0
Matemātika 41 3 2,4 46,3 48,9 2,4
Angļu valoda 41 2 0 41,5 56,1 2,4
Dabas zinības 41 2 0 43,9 56,1 0
Mūzika 41 1 0 19,5 70,7 9,8
Vizuālā māksla 41 1 0 12,2 78 9,8
Mājturība un tehnol. 41 3 0 4,9 85,3 9,8
Sports 41 1 0 31,7 51,2 17,1
Sociālās zinības 41 2 0 24,4 73,2 2,4
Krievu valoda 9 1 0 77,8 22,2 0
Informātika 24 1 0 16,7 79,1 4,2
Latvijas vēsture 9 1 0 88,9 11,1 0
Pasaules vēsture 9 1 0 77,8 22,2 0

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
2015./2016.m.g. nobeigumā 7.-9.klasēs

Mācību
priekšmets

Izglītojamo
skaits

Skolot.
skaits

1-3
balles

nepietiek.
līmenis

%

4-5  
balles

pietiekams
līmenis

%

6-8
balles

optimāls
līmenis

%

9-10
 balles 
augsts
līmenis

%
Latviešu val. 27 1 3,7 55,6 33,3 7,4
Literatūra 27 1 3,7 29,6 44,5 22,2
Matemātika 27 2 3,7 63 29,6 3,7
Angļu valoda 27 1 3,7 59,3 25,9 11,1
Krievu valoda 27 1 3,7 55,6 40,7 0
Ģeogrāfija 27 1 3,7 37 55,6 3,7
Bioloģija 27 1 3,7 37 51,9 7,4
Ķīmija 17 1 0 64,7 35,3 0
Fizika 17 1 0 58,8 41,2 0
Latvijas vēsture 27 1 7,4 51,9 37 3,7
Pasaules vēsture 27 1 7,4 51,9 37 3,7
Informātika 10 1 0 30 40 30
Mūzika 27 1 0 22,2 51,9 25,9
Vizuālā māksla 27 1 0 7,4 74,1 18,5
Sports 27 1 0 23,1 69,2 7,7
Mājturība un 
tehnoloģijas 27 2 0 18,5 70,4 11,1

Sociālās zin. 27 2 0 37 51,9 11,1

18



Pašnovērtējuma ziņojums

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
2. – 3. klasēs

Zināšanu līmenis
2013./2014.
māc. gads

2014./2015.
māc. gads

2015./2016.
māc. gads

% % %
Augsts 7,1 3,3 2,8

Optimāls 50 43,4 52,7
Pietiekams 42,9 53,3 43,1

Nepietiekams 0 0 1,4

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
4. – 6. klasēs

Zināšanu līmenis
2013./2014.
māc. gads

2014./2015.
māc. gads

2015./2016.
māc. gads

% % %
Augsts 9,2 10,6 5,0

Optimāls 59,8 55,4 61,0
Pietiekams 28,1 34,0 33,8

Nepietiekams 2,9 0 0,2

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
7. – 9. klasēs pa gadiem

Zināšanu līmenis
2013./2014.
māc. gads

2014./2015.
māc. gads

2015./2016.
māc. gads

% % %
Augsts 5,6 6,6 9,5

Optimāls 62,5 61,3 47,0
Pietiekams 30,6 32,1 40,9

Nepietiekams 1,3 0 2,6
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3.2. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI VALSTS PĀRBAUDES DARBOS

Katru gadu skolā tiek organizēti valsts pārbaudes darbi 3., 6., 9. klasēm un tie tiek analizēti.

Izglītojamo sasniegumi Valsts pārbaudes darbos 2015./16. m. g. 9.klasei

Klase
Mācību

priekšmets
Izglītojam

o skaits

Izglītojamie
%,

kuri kārto
Valsts

pārbaudes
darbu

1-3
balles
nepiet.
līmenis

%

4 -5
balles

pietiek.
līmenis

%

6 – 8
balles

optimāls
līmenis

%

9 - 10
balles
augsts
līmenis

%

9.

Latviešu val. 10 80 0 100 0 0
Angļu valoda 10 70 0 71,4 28,6 0
Krievu valoda 10 10 0 0 100 0
Matemātika 10 80 0 62,6 37,4 0
Latvijas vēsture 10 80 0 75 25 0

9.klases izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
salīdzinājumā pa mācību gadiem 

Zināšanu līmenis
2013./2014
māc. gads

2014./2015.
māc. gads

2015./2016.
māc. gads

% % %
Augsts 3,3 16,6 0

Optimāls 26,3 58,5 38,2
Pietiekams 65 24,9 61,8

Nepietiekams 5,4 0 0

Izglītojamo sasniegumi valsts diagnosticējošos darbos 2015./2016. m. g.

Klase Mācību priekšmets
Izglītojamo skaits

klasē

Izglītojamie %,
kuri kārto valsts

pārbaudes darbu 

Vid. izpildes
koeficients

3. Latviešu val. 14 100 0,65
3. Matemātika 14 100 0,62
6. Latviešu val. 9 100 0,46
6. Matemātika 9 100 0,42
6. Dabas zinības 9 100 0,59
8. Matemātika 7 100 0,53
9. Dabas zinības 10 100 0,41
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SECINĀJUMI:

Skolas darba stiprās puses:
 augsti rādītāji mācību priekšmetu olimpiādēs,
 visi izglītojamie pēc skolas beigšanas turpina mācīties vidusskolās, ģimnāzijās, 

profesionāli tehniskajās skolās,
 saņemtas pateicības no vidusskolām un tehnikumiem par labi sagatavotiem 

izglītojamajiem.

Tālākās attīstības vajadzības:
 izglītojamo  mācību  sasniegumu  uzlabošana  ikdienas  darbā  un  valsts  pārbaudes

darbos,
 izglītojamo mācību sasniegumu attīstības analīzes pilnveide,  veicinot  izglītojamo

mācību sasniegumu izaugsmi.

Pamatjoma - 4.ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM

4.1. PSIHOLOĢISKAIS ATBALSTS, SOCIĀLPEDAGOĢISKAIS ATBALSTS UN
IZGLĪTOJAMO DROŠĪBAS GARANTĒŠANA

Skolā  ir  pieejami  atbalsta  personāla  pakalpojumi:  psihologs  un  logopēds.  Skolā  tiek
apzinātas  izglītojamo  psiholoģiskās  un  sociālpedagoģiskās  vajadzības,  un  iegūtā  informācija
izmantota izglītojamo atbalstam. Skola sekmīgi sadarbojas ar novada sociālo dienestu, bāriņtiesu un
citām atbildīgajām valsts  pārvaldes institūcijām. Visi  skolas pedagogi un tehniskie darbinieki  ir
apguvuši  zināšanas  bērnu  tiesību  aizsardzībā.  Izveidojusies  ļoti  laba  sadarbība  ar  novada
nepilngadīgo lietu inspektori, kura palīdz skolotājiem un vecākiem risināt radušās problēmas. 

Psihologs strādā gan ar konkrētu izglītojamo, gan arī ar klases kolektīvu. Tiek piedāvāti tādi
atbalsta pasākumi kā klases kolektīva veidošana, saliedēšana, izpēte, saskarsmes treniņi.

Klases  audzināšanas  stundās  noteikti  obligātie  temati:  satiksmes  drošība,  darbība
ekstremālās  situācijās,  karjeras  izvēle,  veselīgs  dzīvesveids  un  atkarību  profilakse.  Tos  realizē
saskaņā ar klašu audzinātāju tematiskajiem plāniem.

Skolā ir izstrādātas drošības instrukcijas atbilstoši normatīvajiem dokumentiem. Ir ierīkota
automātiskā ugunsdrošības signalizācija. Atbilstoši prasībām skolas ēkās izvietoti evakuācijas plāni.
Izglītojamajiem  un  darbiniekiem  katru  gadu,  uzsākot  jauno  mācību  gadu,  tiek  organizētas
apmācības,  kā  rīkoties  ugunsgrēka  gadījumā  un  ekstremālās  situācijās,  tiek  organizēta
ugunsdzēsības trauksme un evakuācija, rādītas mācību filmas. Ļoti vērtīga tikšanās notikusi ar A/S
“Sadales  tīkls”  pārstāvjiem,  kuri  iepazīstināja  ar  savu  darbu,  stāstīja  par  elektrodrošību  un
demonstrēja filmu.

Ar  darba  drošības  instrukcijām  mācību  priekšmetos  izglītojamie  tiek  iepazīstināti  katra
semestra sākumā. Vismaz reizi gadā klašu audzinātāji informē izglītojamos par iekšējās kārtības
noteikumiem un to ievērošanu,  to  izglītojamie  apliecina  ar  savu parakstu.  Ir  izstrādāta  noteikta
kārtība ārpusstundu pasākumu organizēšanā – ekskursijām, pārgājieniem u.c..

Lai nodrošinātu drošu izglītojamo nokļūšanu uz un no skolas, 2016. gadā, piedaloties LAD
projektā, iegūts finansējums gājēju celiņa izbūvei cauri ābeļdārzam un žogam gar sporta un rotaļu
laukumiem par kopējo summu 18826,86 EUR.
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Izglītojamo veselības profilaktisko aprūpi veic vecāku izvēlēti ģimenes ārsti. Pēc ģimenes
ārstu apmeklējuma un medicīnas kartes saņemšanas, klašu audzinātāji iepazīstas ar ģimenes ārstu
norādījumiem  un  tos  ņem  vērā.  Tā,  piemēram,  1.  -  4.klašu  izglītojamajiem  tiek  nodrošināta
koriģējošā  vingrošana.  Sadarbojoties  ar  Ziemeļaustrumu  mutes  veselības  centru,  katru  gadu  ar
izglītojamajiem tiek pārrunāts par mutes veselības nozīmi, tiek veikta zobu higiēna. Par veselīgu
dzīvesveidu gan ar izglītojamajiem, gan viņu vecākiem skolā ir runājis ārsts dr. Ezeriņš.

Skolotājiem  ir  notikusi  apmācība  pirmās  palīdzības  sniegšanā.  Medmāsa  G.Rudzīte
apmācīja arī izglītojamos pirmās palīdzības sniegšanā un pastāstīja, kā rīkoties traumu un pēkšņas
saslimšanas  gadījumā.  Katru  gadu  skolas  izglītojamie,  kuri  to  vēlas,  apgūst  pirmās  palīdzības
sniegšanas  iemaņas,  veido  komandu  un  piedalās  Pirmās  palīdzības  Sarkanā  krusta  sacensībās
Smiltenē.

Sadarbojoties  ar  Smiltenes  policijas  inspektoriem,  izglītojamajiem ir  iespējas skolā iegūt
velosipēda vadīšanas tiesības. Pavasarī braukšanas apliecības ieguva deviņi izglītojamie.

Liela  vērība  skolā  tiek  veltīta  veselīga  dzīvesveida  popularizēšanai.  Skola  piedalās
programmā “Skolas auglis”. Tās ietvaros izglītojamie trīs reizes nedēļā saņem veselīgus augļus un
dārzeņus. Šīs programmas ietvaros klasēs notiek pārrunas un zīmējumu izstādes, kas popularizē
veselīgu dzīvesveidu. Pedagogi organizē izglītojamajiem arī praktiskas nodarbības – dažādu salātu
gatavošanu  un  degustēšanu.  Sākumskolas  klašu  izglītojamie  regulāri  piedalās  “Putras  dienas”
programmā. 

Skolai  ir  savs  sakņu  dārzs  un  augļudārzs,  kuros  tiek  izaudzēti  dažādi  dārzeņi:  burkāni,
bietes, gurķi, sīpoli un āboli. Līdz ar to skolas pusdienās vienmēr ir pašaudzētu dārzeņu salāti, sulas
un ievārījumi. Rudenī izglītojamie piedalās arī ražas novākšanā.

Skola  piedāvā  izglītojamajiem  telpas,  kurās  uzturēties  pēc  mācību  stundām,  nodrošinot
izglītojamo uzraudzību.  Skolā ir  bibliotēka,  1.  -  4.klašu pagarinātās  dienas  grupa,  1.  -  4.  klašu
izglītojamajiem “Sākumskolas vecuma bērnu dienas centrs”, kur izglītojamie var uzturēties pirms
un pēc stundām. Skolā ir internāts. Pēc mācību stundām izglītojamajiem ir iespēja darboties skolas
organizētajos  pulciņos:  vizuālās  mākslas,  tautisko deju,  mājturības  un tehnoloģiju,  datorpulciņā,
teātra, jaunsargos, mazpulkā, futbola un basketbola pulciņos, korī, ansamblī, matemātikas pulciņā,
kā arī skolas līdzpārvaldē.

SECINĀJUMI:

Skolas darba stiprās puses:
 skolotāji labi pārzina izglītojamo mājas apstākļus, 
 rūpējas par sociālo vajadzību nodrošināšanu, 
 sadarbojas ar pašvaldības sociālo darbinieku un bāriņtiesu.

Tālākās attīstības vajadzības:
 individuālas un diferencētas pieejas izglītojamajiem pilnveidošana,
 veselīga dzīvesveida popularizēšanas pilnveidošana,
 drošas vides veidošana izglītojamajiem.

Vērtējums: Ļoti labi 
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4.2. ATBALSTS PERSONĪBAS VEIDOŠANĀ

Liels darbs skolā tiek ieguldīts izglītojamo personības veidošanā. Tas ir mērķtiecīgs process,
balstīts uz skolas un novada tradīcijām. Skolas audzināšanas mērķi ir attīstīt jaunā cilvēka prasmi
komunicēt,  pieņemt  atšķirīgo,  audzināt  pilsonisko  apziņu,  patriotismu,  mācīt  novērtēt  veselīgu
dzīvesveidu, likt apzināties savas tiesības un pienākumus.

Skolā darbojas Skolēnu līdzpārvalde, kas aktīvi iesaistās skolas dzīvē un ir pirmais palīgs
dažādu  pasākumu  organizēšanā.  Izglītojamajiem  tiek  dota  iespēja  vadīt  pasākumus,  uzņemties
atbildību,  izteikt  savu  viedokli,  nākt  ar  savu  iniciatīvu.  Līdzpārvalde  ir  organizējusi  vairākus
interesantus  pasākumus:  Veselības  skrējienu,  18.  novembrī  kopā  ar  vecākiem viktorīnu  “Mana
skola Latvijā!”, talantu konkursu “Rādi kā māki”. Sadarbojoties ar kultūras namu, tā noorganizēja
Lieldienu  pasākumu  ar  orientēšanos  Palsmanes  pagasta  centrā.  2016.  gada  septembrī  īpaši
veiksmīgi notika Tēvu diena ar moto “Mans tētis – vislabākais!”. Izglītojamo līdzpārvaldes darbu
koordinē direktores vietniece ārpusklases darbā. Pēc pasākumiem notiek darba izvērtējums. Ikviens
skolas izglītojamais var paust savu viedokli, izteikt priekšlikumus turpmākajam darbam.

Skolā ir klašu audzināšanas darba programma, pēc kuras vadoties tiek veidoti klašu
audzinātāju darba plāni. Tajos ietverti šādi pamattemati:

 ceļu satiksmes drošība,
 darbība ekstremālās situācijās,
 veselīga dzīvesveida pamati,
 karjeras izvēle,
 vides izglītība,
 uzvedība, saskarsmes kultūra,
 pilsoniskās apziņas veidošana,
 latviskā dzīvesziņa.

Izglītojamajiem  ir  iespēja  izteikt  savas  domas,  viedokļus,  pārrunāt  viņiem interesējošus
jautājumus  ar  skolas  pedagogiem  un  atbalsta  personālu.  Izglītojamie  iesaistās  skolas  iekšējās
kārtības noteikumu izstrādē. Regulāri tiek organizēta skolas “līnija”, kurā pārrunā skolas iekšējās
problēmas, pozitīvās norises, apbalvo konkursu un sacensību uzvarētājus.

Lai  rosinātu  izglītojamos  piedalīties  sporta  aktivitātēs,  rudenī  un  pavasarī  skolā  tiek
organizētas  Sporta  dienas.  2016.gada  rudenī  Sporta  diena  tika  veltīta  vasarā  notikušajām
Olimpiskajām spēlēm, kurā izglītojamie skrēja rudens krosu, kā arī atpūtās piepūšamajās atrakcijās.
Mūsu  skolas  izglītojamie  ar  labiem  panākumiem  piedalās  Smiltenes  novada  sporta  sacensībās
(Skatīt  pielikumu Nr.2)  un novada organizētajos  Rudens  un Pavasara  krosos.  2016./2017.  m.g.
mūsu skolas futbola komanda ieguva 1.vietu Smiltenes novada futbola turnīrā, bet 2014./2015.m.g.
skolas komanda ieguva 1.vietu Smiltenes novada volejbola turnīrā. Klašu kolektīvu komandas ar
labiem  rezultātiem  piedalās  arī  ZZ  čempionātā.  Izglītojamie  pēc  savas  iniciatīvas  paši  veido
komandas, lai piedalītos “top!” ielu stafetēs 1.maijā Smiltenē.

Skola piedāvā daudzveidīgas  interešu izglītības iespējas, regulāri  tiek izstrādātas interešu
izglītības programmas. Vecāki un klašu audzinātāji palīdz izglītojamajiem izvēlēties piemērotākos
pulciņus.  Skolā darbojas 1.  – 4.  klašu deju kolektīvi.  5.-9.klašu skolēniem ir  iespēja piedalīties
Palsmanes  kultūras  nama  jauniešu  deju  kolektīvā  “Mazais  brālis”  un  vidējās  paaudzes  deju
kolektīvā “Cīrulis”, kā arī līnijdeju grupā “Let’s dance”. Vokālās dotības var pilnveidot skolas 1. –
4. korī un 6.-9. klašu vokālajā ansamblī. Skolā aktīvi darbojas vizuālās mākslas pulciņš, mazpulks,
mājturības pulciņš, kokapstrādes pulciņš, sporta pulciņš, jaunsargi, teātra pulciņš “Mežonīgie kaķi”.
Interešu  izglītības  pulciņu  nodarbību  laikus  plāno  atbilstoši  izglītojamo  vajadzībām  un  skolas
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iespējām. Katru gadu maijā notiek interešu izglītības darbu skate un koncerts. Vecāki uzskata, ka
izglītojamajiem ir  iespējas  iesaistīties  dažāda  veida  pulciņos  un ārpusstundu pasākumos.  Tas  ir
vērtīgs ieguldījums tālākajai  personības veidošanai.  2013./2014. mācību gadā,  piedaloties  skolas
pedagogiem, vecākiem, izglītojamajiem un skolas absolventiem tika izveidota slidotava, kura tiek
izmantota sporta stundās un brīvajā laikā.

Divas  reizes  nedēļā  izglītojamie,  kuri  vēlas,  tiek  vesti  uz  mācībām sporta,  mūzikas  un
mākslas  skolās Smiltenē.  Šajā mācību gadā 21 izglītojamais  mācās mūzikas, sporta un mākslas
skolās. 

Skolā darbojas bibliotēka. Bibliotekāre informē izglītojamos un skolotājus par pieejamajiem
materiāliem,  ir  pieejams  Interneta  pieslēgums  un  WiFi.  Laba  sadarbība  skolai  izveidojusies  ar
pagasta  bibliotēku,  kura  organizē  izglītojamo  piedalīšanos  lasīšanas  veicināšanas  programmā
“Bērnu un jauniešu žūrija”. Ir izstrādāta un noslēgta vienošanās par skolas un bibliotēkas sadarbību.

Skolas  izglītojamie  regulāri  piedalās  arī  dažādos  labdarības  pasākumos  -  Ziemassvētku
dāvanu gatavošanā, akcijā “Balta, balta mana sirds”, Sarkanā krusta rīkotajās labdarības akcijās,
dažādos pasākumos Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādē.

Izglītojamie  piedalās  dažādos  skolas,  novada  un  valsts  konkursos.  Ar  panākumiem
izglītojamie startējuši:

 starptautiskajā izglītojamo pētniecisko darbu konkursā “Vēsture ap mums”, 
 nacionālās identitātes un valstiskās apziņas stiprināšanas Smiltenes novada 

pasākumu ciklā “Mana Latvija” aktivitātēs, sagaidot Latvijas republikas dzimšanas 
dienu,

 pasaku konkursā “Iespēju grāmata”, publicēta 8.klases izglītojamās pasaka 
grāmatiņā “Ziedošā mīlestība”, 

 erudīcijas konkursā “Zvaigžņu klase”. 2013/2014. mācību gadā 8.klases kolektīva 
komanda iegūst 4. vietu Vidzemē,

 bērnu un jauniešu teātra festivālā “Laimes lācis” ,
 Smiltenes novada brīvmākslinieku radošo apvienības “Velgme” pasākumos,
 Latviešu valodas aģentūras rīkotajā konkursā “Dzimtas stāsti. Ar saknēm Latvijā”,
 Siera kluba rīkotajā konkursā “Piena pasaku kamolītis”,
 biedrības “Pēda LV” Lielā talka Latvijā 2015. organizētajā konkursā “Pastāvēs, kas

pārvērtīsies” “Papīra otrā dzīve” https://www.youtube.com/watch?
v=LhFiX5pvmYM un “Palsmanes pelēkā akmens iedvesmojošais stāsts” 
https://www.youtube.com/watch?v=zw7BYYtbh4I

 Vidzemes RE: TV rīkotais konkurss “Es varu būt zaļš”, kurā piedalījās 5.klases 
kolektīvs un 233. Palsmanes mazpulks https://www.youtube.com/watch?
v=4YBrGwqnzUk

Skolā  vienmēr  tiek  aktualizēti  jautājumi  par  vidi,  izglītojamo  līdzdalība  vides  kvalitātes
uzlabošanā un saglabāšanā. Tiek uzsvērta izpratne par vides aizsardzības un dabas resursu taupīšanu
videi draudzīgā rīcībā ar devīzi “Mēs varam būt zaļi”. Izglītojamie katru gadu aktīvi piedalās arī
makulatūras, Pet pudeļu, bateriju vākšanā, notiek sadarbība ar SIA ZAAO un biedrības “Latvijas
Zaļā josta” akciju “Tīrai Latvijai”. Izglītojamiem, kuriem interesē vide, vēsture, izpēte un dažādi
projekti,  darbojas  233.Palsmanes  mazpulkā.  2013.  gada  oktobrī  Palsmanē  notika  Vidzemes
mazpulku Projektu forums, kuru organizēja mūsu mazpulks. Mazpulcēni regulāri piedalās Latvijas
Meža dienās un Vides spēlēs Kārķos. Ar labiem panākumiem viņi līdzdarbojas Latvijas Mazpulku
pasākumos, forumos un skatēs.

Katru  gadu  skolas  komanda  piedalās  Sarkanā  krusta  organizētajās  pirmās  palīdzības
sacensībās. Izglītojamie vienmēr ir godalgoto skaitā.  2014.gada pavasarī skolas komanda ieguva
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1.vietu starpnovadu (Smiltenes un Valkas novadu) Sarkanā krusta 1. palīdzības sacensībās, kas ļāva
startēt valsts mēroga sacensībās 2014. gada rudenī Ādažos.

Jau  vairākus  gadus skolā  darbojas  Smiltenes  novada 218.  jaunsargu vienības  Palsmanes
jaunsargu pulciņš. Iesaistīšanās jaunsardzē ir iespēja apgūt jaunas prasmes, norūdīt savu raksturu,
izzināt vēsturi, kā arī tas labs brīvā laika pavadīšanas veids. Jaunsargi aktīvi piedalās un organizē
dažādas  sacensības,  piemēram,  “Vīru  spēles”,  laivu  braucienus,  pārgājienus,  nometnes,
izdzīvošanas skolas un peintbola mačus. Nodarbībās jauniešiem ir iespēja apgūt Pirmās palīdzības
sniegšanas un izdzīvošanas prasmes, apgūt šaušanas, kaujas un orientēšanās iemaņas.

Skola aktīvi piedalās “Comenius” projektos. Tā no 2012./2013. mācību gada līdz 2015. gada
jūnijam  piedalījāmies  “Comenius”  projektā  “Kultūras  dārgumu  lāde.”  Šī  bija  iespēja
izglītojamajiem iepazīt citu zemju kultūru, viesoties projekta partnervalstīs – Slovēnijā, Francijā,
Somijā, Rumānijā, Lielbritānijā u.c.. Draugi iegūti arī daudzās citās zemēs. Visciešākā draudzība
izveidojusies ar Nīderlandes sv.Michaela skolu Groningenā. Jau vairākas vasaras šīs skolas bērni,
skolotāji un vecāki viesojušies pie mums Palsmanē. Šīs tikšanās vienmēr tiek rūpīgi plānotas. To
organizēšanā iesaistās mūsu skolas skolotāji un izglītojamie, piedāvājot ciemiņiem daudzpusīgas,
saturīgas  un veselīgas  aktivitātes.  Arī  mūsu skolas  izglītojamajiem,  vecākiem un skolotājiem ir
bijusi  iespēja  viesoties  pie  draugiem  Groningenā.  2005.,  2010.  un  2015.  gadā  Palsmanes
pamatskolas delegācijas apmeklēja Nīderlandi. Ilgstošā draudzība motivē izglītojamos pilnveidot un
uzlabot svešvalodu prasmes, savstarpējo komunikāciju.

Par izglītojamo individuālajiem un komandu sasniegumiem skola sniedz informāciju gan
vecākiem,  gan  sabiedrībai  novada  laikrakstā  „Ziemeļlatvija”,  “Smiltenes  Domes  Vēstis”,
www.smiltene.lv un pagasta mājas lapā www.palsmane.lv

SECINĀJUMI:

Skolas darba stiprās puses:
 plašs interešu izglītības darbs,
 izglītojamajiem tiek dota iespēja apmeklēt un mācīties Smiltenes mūzikas, mākslas 

un sporta skolās,
 izglītojamie paši iesaistās skolas aktivitāšu atspoguļošanā - ievieto  informāciju par 

skolas dzīves norisēm pagasta mājas lapā.

Tālākās attīstības vajadzības: 
 pilnveidot noteiktu kārtību, kādā izglītojamie var izteikt savu viedokli.

Vērtējums: Ļoti labi
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4.3. ATBALSTS KARJERAS IZVĒLĒ

Karjeras  izglītība  ir  svarīga  audzināšanas  programmas  sastāvdaļa.  Audzināšanas  stundās
izglītojamie tiek rosināti  domāt par profesijas izvēli,  savu piemērotību tai un profesijas apguves
iespējām. 

Skolā izglītojamajiem un viņu vecākiem pieejama kvalitatīva un lietderīga informācija par
turpmākās izglītības izvēles iespējām. Skolā ir karjeras konsultants. Izglītojamie zina, ka var saņemt
konsultāciju vajadzīgās informācijas iegūšanai gan skolas bibliotēkā, gan pie klašu audzinātājiem.
Skolas  bibliotēkā  ir  pieejama  informācija  par  dažādu  izglītības  iestāžu  piedāvātajām  izglītības
programmām. 

Audzināšanas  stundās  ir  iekļautas  tēmas  par  dažādām  profesijām.  Klašu  audzinātāji  un
pedagogi,  izmantojot  anketas,  aptaujas,  testus,  pēta  izglītojamo  spējas  un  intereses,  sniedz
konsultācijas  un  atbalstu  profesijas  izvēlē.  Vecāku  sapulcēs  audzinātājas  ar  izglītojamo  izpētes
rezultātiem (saistībā ar karjeru) iepazīstina arī vecākus.

Skola iesaistās ar karjeras izvēli saistītos pasākumos. Jau vairākus gadus pēc kārtas notiek
„Ēnu  dienas”,  kurās  piedalās  9.klašu  izglītojamie.  Skola  atbalsta  un  nodrošina  izglītojamo
piedalīšanos atklātajās durvju dienās vidusskolās, ģimnāzijās, profesionālās izglītības iestādēs, šo
skolu pārstāvji sniedz informāciju arī mūsu skolā. 2013./2014. mācību gada projektu nedēļa bija
organizēta  tieši  karjeras  izglītībai.  Šīs  nedēļas  ietvaros  katra  klase  izvēlējās  sev  interesējošās
profesijas, tika organizētas tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem (frizieri, kosmetoloģi, konditori,
vetārsti). Izglītojamie devās uz vecāku darba vietām, iepazinās ar uzņēmumiem. 

Šajā mācību gadā oktobrī tika organizēta Karjeras nedēļa, kuras laikā izglītojamie tikās ar
dažādu  profesiju  pārstāvjiem.  Visu  klašu  izglītojamie  dalījās  savās  nākotnes  iecerēs,  zīmējot,
veidojot  plakātus  un  prezentējot  tos  pārējiem klasesbiedriem.  9.klases  izglītojamie  iepazinās  ar
Nodarbinātības  valsts  aģentūras  izveidoto  mājas  lapu “Karjeras veidošanas palīgs” un aizpildīja
dažādus testus, kas saistīti ar karjeras izvēli. 8.- 9.klašu izglītojamajiem tika dota iespēja iepazīties
ar Smiltenes tehnikumu. FOTO no Smiltenes novada izglītības iestāžu Karjeras nedēļas aktivitātēm,
kurās  piedalījās  Palsmanes  pamatskolas  izglītojamie  var  apskatīt
http://www.smiltene.lv/Izglitiba/open/6459

2016./17.  mācību gadā projektu nedēļas tēma ir Karjera. Tās ietvaros izglītojamie dosies
ekskursijās uz dažādiem uzņēmumiem Smiltenē un tās apkārtnē. Arī uz klašu audzināšanas stundām
tiks aicināti vecāki, kuri stāstīs par savu profesiju.

Laba sadarbība skolai izveidojusies ar SIA „Palsmani”. Katru gadu 9. klases izglītojamie
tiek iepazīstināti ar saimniecību un tās tehniku. 

Skolā notiek absolventu vakari, kur bijušie audzēkņi stāsta par savām gaitām citās skolās. Ir
apkopota informācija par absolventu turpmākajām gaitām.

SECINĀJUMI:

Skolas darba stiprās puses: 
 skola mērķtiecīgi organizē karjeras izvēles pasākumus,
 izglītojamie, beidzot pamatskolu, mācās izvēlētajās profesijās.

Tālākās attīstības vajadzības:
 turpināt pilnveidot sadarbību ar novada visdažādāko profesiju pārstāvjiem,
 izglītojamo karjeras izglītības sistēmas pilnveidošana.

Vērtējums: Ļoti labi
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4.4. ATBALSTS MĀCĪBU DARBA DIFERENCIĀCIJAI

No 2012./2013.  mācību  gada  skolā  tiek  realizēta  “Speciālās  pamatizglītības  programma
izglītojamajiem  ar  mācīšanās  traucējumiem”  (kods  21015611)  un  “Speciālā  pamatizglītības
programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem” (kods 21015511). Visiem izglītojamajiem ar
mācīšanās traucējumiem ir pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumi. Katram izglītojamajam ar
mācīšanās  traucējumiem  ir  izstrādāts  individuālās  attīstības  plāns,  kas  tiek  koriģēts  atbilstoši
sasniegumu dinamikai. Mācību procesā notiek cieša sadarbība ar vecākiem, psihologu, logopēdu. 

Skolotāji  ir  sagatavoti  darbam (kursi,  sertifikāti)  ar  izglītojamajiem, kuriem ir  mācīšanās
traucējumi.  2016./2017.  mācību  gadā  šāda  palīdzība  bija  nepieciešama  17  izglītojamajiem.
Ikvienam  izglītojamajam,  saskaroties  ar  grūtībām  mācību  darbā,  tiek  sniegta  iespēja  apmeklēt
konsultācijas jebkurā mācību priekšmetā. Par to pieejamību skola informē vecākus un izglītojamos
mācību gada sākumā. 

Skolotāji  stundu darbā  ievēro  gan talantīgo,  gan  izglītojamo ar  mācīšanās  traucējumiem
spējas un vajadzības, piedāvājot uzdevumus atbilstošā apjomā. Tiek veicināta un atbalstīta talantīgo
izglītojamo piedalīšanās mācību priekšmetu olimpiādēs, dažādos konkursos un projektos. Skolotāji
individuāli strādā ar spējīgākajiem izglītojamajiem, lai sekmētu viņu izaugsmi.

Par nopietnu pedagogu darbu liecina izglītojamo iegūtās vietas un atzinības rajona, novada
mācību olimpiādēs(Skatīt pielikumu Nr.1)  un konkursos (Skatīt pielikumu Nr.3) . Jau otro gadu
pēc kārtas matemātikas pulciņa izglītojamie, piedaloties LU rīkotajā “Jauno matemātiķu konkursā”,
ieguvuši 2. vietu valstī.

Mācību olimpiāžu rezultāti pa mācību gadiem

Mācību gads 1. vieta 2. vieta 3. vieta Atzinība

2013./2014. 2 6 2 4

2014./2015. 6 3 2 3

2015./2016 2 2 6 3

Sporta sasniegumi pa mācību gadiem

Mācību gads 1. vieta 2. vieta 3. vieta Atzinība

2013./2014. 2 3

2014./2015. 4 4 6

2015./2016 5 2 3

Otrs mācību darba rādītājs ir absolventu tālākā izglītošanās, kas pierāda gan skolotāju darba
kvalitāti, gan spēju ieinteresēt audzēkņus mācību saturā un radīt noturīgu interesi attiecībā uz savu
mācību  priekšmetu.  Par  to  liecina  fakts,  ka  visi  izglītojamie  pamatskolu  beidz  ar  apliecību  par
vispārējo  pamatizglītību  un  mācības  turpina  tālāk  vidusskolās,  ģimnāzijās  vai  profesionāli
tehniskajās skolās.

Skolā tiek apzināti tie izglītojamie, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri ilgstoši slimības dēļ
nav apmeklējuši skolu. Skolotāji, plānojot mācību darbu, ņem vērā izglītojamo vajadzības un strādā
ar šiem izglītojamajiem papildus konsultācijās. Skolā ir izstrādāts konsultāciju grafiks, par kuru ir
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informēti gan izglītojamie, gan viņu vecāki. Notiek sistemātiska skolotāju un vecāku sadarbība, lai
sekmētu  izglītojamā  izaugsmi.  Vecākiem  tiek  sniegti  ieteikumi,  kā  palīdzēt  saviem  bērniem
mācīšanās procesā. Tiek organizētas arī psihologa lekcijas. Klases audzinātājas regulāri sadarbojas
ar mācību priekšmetu skolotājiem, lai koordinētu un pārraudzītu to izglītojamo izaugsmi, kuriem ir
grūtības mācībās.

Direktores  vietniece  mācību darbā  apkopo izglītojamo iegūtos  rezultātus  novada mācību
olimpiādēs  un  dažādos  konkursos.  Atzinības  raksti  un  pateicības  tiek  izvietotas  stendā  “Skolas
lepnums”.

Nozīmīgs ir skolas internāts, kur mājvietu atraduši ne tikai izglītojamie, kas dzīvo tālu no
skolas,  bet  arī  tie,  kuru vecāki  izteikuši  vēlēšanos,  lai  bērns  darbdienās  dzīvotu  internātā.  Šādi
visbiežāk rīkojas vecāki, kas nestrādā pagastā un mājās ierodas vēlu, tādējādi nespējot nodrošināt
pilnīgu bērnu drošību un sadzīves apstākļus. Iespēju robežās tiek gādāts, lai internāta telpas būtu
mājīgas un izglītojamie varētu lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Būtiska nozīme izglītojamo lietderīga
laika pavadīšanai un arī mācību sagatavošanai ir 1. – 4. klašu pagarinātās darba dienas grupai un
“Sākumskolas vecuma bērnu dienas centram”.
 

SECINĀJUMI:

Skolas darba stiprās puses: 
 izglītojamo piedalīšanās mācību olimpiādēs, konkursos,
 skolā ir atbalsta personāls,
 izglītojamajiem pieejamas individuālas konsultācijas visos mācību priekšmetos,
 skolā  ir  internāts,  pagarinātās  darba  dienas  grupa,  “Sākumskolas  vecuma  bērnu

dienas centrs.

Tālākās attīstības vajadzības:
 atbalsts katra izglītojamā optimālai izaugsmei,
 iespēju robežās palielināt atbalsta personāla slodzi skolā.

Vērtējums: Labi

4.5. SADARBĪBA AR IZGLĪTOJAMĀ ĢIMENI

Skola  vecākus  informē  par  mācīšanas  un  mācīšanās,  audzināšanas  jautājumiem,  par
novitātēm  vērtēšanā,  izglītojamo  pārcelšanu  no  vienas  klases  uz  otru,  iespēju  uzlabot  mācību
sniegumus,  šim  nolūkam  izmantojot  vecāku  kopsapulci  (mācību  gada  sākumā),  klašu  vecāku
sapulces,  informatīvās  vecāku dienas,  informāciju  e-klasē  un izglītojamo dienasgrāmatās.  Katra
mācību  gada  sākumā  vecāki  tiek  informēti  arī  par  vasarā  paveikto  skolā  –  remontdarbiem,
materiālās bāzes pilnveidošanu, pulciņiem, skolas darba režīmu.

Informācija  par  Palsmanes  pamatskolā  notiekošajiem  pasākumiem,  izglītojamo  mācību
sasniegumiem tiek atspoguļota Palsmanes pagasta mājas lapā www.palsmane.lv .

Vecāki  savlaicīgi  tiek  informēti,  ja  izglītojamajiem radušās  problēmas.  Nepieciešamības
gadījumā tiek lūgta konsultācija atbalsta personālam - psihologam, logopēdam.

Atgriezeniskā  saite  tiek  iegūta,  veicot  vecāku  aptaujas,  tiekoties  ar  vecākiem klases  un
skolas  izglītojamo vecāku sapulcēs,  Vecāku dienās,  individuālajās  sarunās,  telefoniski  un arī  ar
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vēstuļu  palīdzību.  Vecāki  skolā  vienmēr  ir  laipni  gaidīti  un  uzklausīti.  Klašu  audzinātāju
individuālās sarunas ar vecākiem tiek fiksētas e-klasē.

Skola  ir  atvērta  ikvienam  vecākam,  vecvecākam  vai  aizbildnim,  un  tiek  uzklausīti  visi
iebildumi  vai  priekšlikumi.  Skolā  ir  izstrādāta  kārtība  par  informācijas  apmaiņu starp skolu un
izglītojamo vecākiem. Lielākā daļa vecāku atzīst, ka skolas ziņojumi sniedz precīzu un vajadzīgu
informāciju  par  bērna  sekmēm,  uzvedību  un  aktualitātēm  skolā.  Skolā  ir  iespēja  izteikt
priekšlikumus  vai  iebildumus  klases  audzinātājai,  mācību  priekšmetu  skolotājiem  vai  skolas
vadībai. Visu saņemto informāciju analizē un ņem vērā, lai pilnveidotu un uzlabotu skolas darbu. 

Pirmā  iepazīšanās  ar  topošo  pirmklasnieku  ģimenēm  notiek,  apmeklējot  un  piedaloties
vecāku sapulcē Palsmanes PII. Nākamās 1. klases audzinātāja un skolas direktore sapulcē informē
vecākus par prasībām, ko izvirza skola, lai izglītojamais veiksmīgi uzsāktu mācības skolā. Vecāki
saņem dažādu informatīvo materiālu un ieteikumus, kas noder, lai vecāki labāk izprastu, kas bērnam
ir jāprot, sākot skolas gaitas. Šajās tikšanās reizēs gan vecāki, gan skolotāja abpusēji labāk iepazīst
cits citu, jūtas drošāki.

Skolā darbojas skolas padome. Skolas padomes priekšsēdētāja ievēlēta kopīgā skolas vecāku
sapulcē. 

Skola  organizē  arī  atpūtas  pasākumus  izglītojamajiem  kopā  ar  vecākiem,  izglītojošas
lekcijas vecākiem ar psihologu un mediķu piedalīšanos. Kā interesantus un no vecāku puses augsti
novērtētus  pasākumus  var  minēt  2015.  gada  kopīgo  11.  novembra  pasākumu,  kur  pēc  skolas
apkārtnes izgaismošanas ar svecītēm, Palsmanes dabas takā vecāki kopā ar saviem bērniem varēja
sevi  apliecināt,  gatavojot  latvju  zīmes.  Latvijas  dzimšanas  dienā  kopīgs  pasākums  ar  vecākiem
“Mana skola Latvijā!”. 2016. gada septembrī līdzpārvaldes  interesanti organizētā “Tēvu diena”.
Visvairāk  vecākus  iepriecina  kopīgie  Ziemassvētki,  Mātes  dienas  koncerts,  Latvijas  dzimšanas
dienas koncerts. Vecāki labprāt ar saviem bērniem piedalās Rudens tirdziņā. Katra mācību gada
noslēgumā  notiek  izglītojamo,  vecāku,  skolotāju  Gada  noslēguma  pasākums  ar  skolēnu  radošo
darbu izstādi, labāko izglītojamo apbalvošanu. Vecāki atzīst, ka skolas pasākumi ir sirsnīgi un labi
organizēti.

Vecāki  labprāt  iesaistās  skolas apkārtnes  labiekārtošanas  darbos. Ar vecāku atbalstu tika
iekārtota slidotava, izgatavoti  soliņi  pie sporta laukuma, veikti  vēl citi  apkārtnes labiekārtošanas
darbi.

SECINĀJUMI:

Skolas darba stiprās puses: 
 izglītojošu pasākumu organizēšana vecākiem,
 skolas dienasgrāmata kā saziņas līdzeklis starp skolu un vecākiem,
 vecāki  regulāri  saņem  informāciju  par  sava  bērna  mācību  sasniegumiem  un

nepieciešamo atbalstu,
 klašu audzinātājiem izveidojusies laba sadarbība ar vecākiem,
 skolēnu, vecāku un skolotāju kopīgi pasākumi.

Tālākās attīstības vajadzības : 
 pastiprināti pievērst uzmanību ģimenes lomas paaugstināšanai bērnu izglītošanā un

audzināšanā,
 aktivizēt skolas padomes darbu.

Vērtējums: Labi

29



Pašnovērtējuma ziņojums

Pamatjoma -5. SKOLAS VIDE 

5.1. SKOLAS MIKROKLIMATS

Skola plāno un īsteno Skolas tēla veidošanu sabiedrībā. Skola veicina izglītojamo, vecāku
un darbinieku piederības apziņu un lepnumu par skolu. Tā tiek nodrošināta, organizējot pasākumus,
piedaloties konkursos, projektos, sacensībās. Ar skolas sasniegumiem un veiksmēm var iepazīties
novada avīzēs „Ziemeļlatvija”, “Smiltenes  Domes Vēstis”, www.smiltene.lv . Skolai ir sava mājas
lapa, kas ir pagasta mājas lapas sastāvdaļa www.palsmane.lv .

Skolai  ir  sava  himna,  kuras  autore  ir  skolas  mūzikas  skolotāja.  Skolotājas  komponētās
dziesmas dzied ne tikai skolas, bet arī pagasta pasākumos. 2016.gada pavasarī,  atzīmējot skolas
ēkas 110.gadu jubileju, tika izveidota un iespiesta grāmata par skolas vēsturi un piemiņas nozīmīte
ar skolas logo un skolas jubilejas buklets.

Skolai ir senas un bagātas tradīcijas. Tās veidojušas palsmaniešu paaudzes, kuras Palsmanes
pamatskolu ir saukušas par savu skolu. Gadu gaitā šīs tradīcijas tiek koptas un attīstītas:  Zinību
diena, Skolotāju diena, Valsts dzimšanas diena – 18. novembris, Ziemassvētki, Mātes diena, mācību
gada noslēguma vakars u.c..

Skolas izglītojamie un pedagogi aktīvi  piedalās  pagasta dzīvē.  Darbojas dažādos pagasta
organizētajos pulciņos kultūras namā: dejo līnijdejas, tautiskās dejas, spēlē teātri, darbojas rokdarbu
pulciņos, piedalās visos pagasta organizētajos koncertos un pasākumos. Katram izglītojamajam ir
iespēja darboties gan skolas, gan pagasta dzīvē un izpaust sevi, atbilstoši savām spējām un talantam.
Izglītojamajiem tas ceļ pašapziņu un veido pozitīvu skolas  tēlu sabiedrībā.

Skolā tiek ievērotas vispāratzītas normas – sociālā vienlīdzība, cieņas pilna izturēšanās pret
katru indivīdu,  tiesības  piedalīties  dažādu jautājumu apspriešanā.  Skolas  darbinieki  ir  godīgi  un
taisnīgi  pret  visiem izglītojamajiem un to  ģimenēm.  Skolas  kolektīvs  cenšas  risināt  un novērst
konfliktsituācijas izglītojamo vidū. Skola iesaistās dažādās Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas
kustības „Draudzīgā skola” aktivitātēs. Veiksmīga sadarbība ir arī ar novada sociālo darbinieku un
bāriņtiesu.  Sadarbojoties  visiem  šiem  dienestiem,  disciplīnas  pārkāpumi  tiek  ātri,  operatīvi  un
taisnīgi  novērsti.  Skolas  iekšējās  kārtības  noteikumi  tiek  pieņemti  demokrātiski,  iesaistoties
pedagogiem, izglītojamajiem un vecākiem. Tie ir atspoguļoti skolas dienasgrāmatā.

Visi skolas pedagogi un tehniskie darbinieki apzinās, cik svarīga ir izglītojamajiem un to
vecākiem  labvēlīga  gaisotne  skolā.  Skolā  ir  izveidojušās  labas  attiecības  starp  pedagogiem  un
izglītojamajiem. Skolotāji bieži uzslavē izglītojamos, motivējot turpmākai pozitīvai darbībai. 

Skola ir tīra, mājīga,  estētiski noformēta. Skola cenšas, lai tās vide būtu izglītojamajiem,
skolas darbiniekiem, vecākiem labvēlīga un draudzīga. Mācību gada ietvaros izglītojamajiem notiek
konkurss “Iekrāso ikdienu”, kas veicina atbalstu pozitīvai uzvedībai un mācību motivācijai.

SECINĀJUMI:

Skolas darba stiprās puses:
 piederības un lepnuma apziņa par skolu,
 izglītojamo iekšējās kārtības noteikumu pieejamība,
 skolas tradīcijas.

Tālākās attīstības vajadzības:
 vienlīdzīgas, taisnīgas, cieņpilnas attieksmes nodrošināšana izglītojamo 

vidū,
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 skolas tēla popularizēšana,
 turpināt veidot pozitīvu saskarsmi visos līmeņos – izglītojamais – 

izglītojamais, izglītojamais – skolotājs, skolotājs – vecāki, skolotājs – 
skolotājs.

Vērtējums: Ļoti labi

5.2. SKOLAS FIZISKĀ VIDE

Pirms  vairāk  nekā  110  gadiem  celtā  skolas  ēka  tiek  veidota  par  vizuāli  un  estētiski
pievilcīgu, mūsdienu prasībām atbilstošu mācību vidi.

Skolas telpas vienmēr ir tīras un kārtīgas. Izglītojamie iesaistās kārtības uzturēšanā telpās.
Skolā ir atbilstošs telpu skaits, un tās atbilst sanitāri higiēniskajām normām. Skolai ir internāta ēka,
kurā  ir  izvietotas  sākumskolas  klases,  ēdināšanas  bloks  un  internāts,  meiteņu  mājturības  un
tehnoloģiju kabinets, datorkabinets, kā arī skolas bibliotēka.

Visās klašu telpās veikts kosmētiskais remonts, iespēju robežās iegādāti jauni soli, krēsli.
Bibliotēkā ir pieejama dažāda veida literatūra, lielākā daļa izglītojamo apgalvo, ka mācību procesā
ir iespējams izmantot datorus. Skolā ir noteikta kārtība bibliotēkas un datorkabineta izmatošanai.
Skola rūpējas par tehnisko līdzekļu uzglabāšanu un ievēro drošības pasākumus. 

Skolas apkārtne ir estētiski iekārtota, apzaļumota, sakopta un tiek uzturēta kārtībā. Pie skolas
ir  sporta  laukums  un rotaļu  laukums.  2015./2016.  mācību  gadā  izveidota  arī  “Zaļā  klase”.  Lai
nodrošinātu drošu izglītojamo nokļūšanu uz un no skolas, 2016. gadā, piedaloties LAD projektā,
iegūts finansējums gājēju celiņa izbūvei cauri ābeļdārzam un žogam gar sporta un rotaļu laukumiem
par kopējo summu 18826,86 EUR.

Skolēniem ir iespējams piedalīties skolas telpu noformēšanā, tīrības un kārtības uzturēšanā,
skolas apkārtnes sakopšanā. 

SECINĀJUMI:

Skolas darba stiprās puses :
 katru gadu tiek veikti remonti skolas fiziskās vides uzlabošanai,
 skolas apkārtne ir apzaļumota, sakopta,
 skola ir tīra, kārtīga,
 par skolas apkārtnes sakopšanu rūpējas visi – izglītojamie, skolotāji un darbinieki.

Tālākās attīstības vajadzības:
 rotaļu laukuma labiekārtošana sākumskolas izglītojamajiem.

Vērtējums: Labi
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Pamatjoma – 6. SKOLAS RESURSI

6.1. IEKĀRTAS UN MATERIĀLTEHNISKIE RESURSI

Skolā ir visas telpas un materiāltehniskie resursi, kas nepieciešami izglītības programmas
īstenošanai,  veiksmīgai  izglītojamo  un  skolotāju  vajadzību  nodrošināšanai.  Telpu  iekārtojums
atbilst  izglītojamo  skaitam un  vecumam.  Tās  ir  estētiski  noformētas,  mēbeles  ir  labā  tehniskā
stāvoklī.  Notiek regulāra un savlaicīga materiāltehnisko līdzekļu un iekārtu apkope un remonts.
Materiāltehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un droši lietošanai. 

Sanitārie  mezgli  ir  izremontēti,  sakārtoti.  Skolā  ir  siltais  ūdens.  Internāta  audzēkņiem ir
pieejamas dušas.

Mācību  procesā  arvien  vairāk  tiek  izmantotas  dažādas  modernās  informācijas  un
komunikāciju tehnoloģijas (datori, multimēdiju projektori, interaktīvā tāfele, datu kamera, sensori
u.c.). Skolā ir viens datorkabinets ar 15 izglītojamo darba vietām un vienu skolotāja daba vietu.
Visos  mācību  kabinetos  darba  vieta  skolotājiem ir  aprīkota  ar  datoru  un  Interneta  pieslēgumu.
Skolotāju mācību darba vajadzībām ir nodrošinātas bezmaksas kopēšanas iespējas. 

Skolā  ir  kabinetu  sistēma,  uz  durvīm  ir  norādes.  Sākumskolas  izglītojamajiem  ir
“Sākumskolas  vecuma bērnu dienas  centrs”.  Tas  ir  liels  ieguvums sākumskolas  izglītojamajiem
brīvā laika pavadīšanai. Centrs aprīkots ar spēlēm un dod izglītojamajiem iespēju interesanti  un
saturīgi pavadīt brīvo laiku. 

Interešu pulciņu programmu īstenošanai,  ārpusstundu pasākumiem tiek izmantotas skolas
telpas, iekārtas un resursi. Skolas telpas basketbola treniņiem izmanto BJIC, ir noslēgts līgums.

Skolā ir izremontēta sporta zāle, bet dažām sporta aktivitātēm tā ir par mazu.  Sadarbojoties
ar Smiltenes BJIC un Variņu pamatskolu,  ir  rasta iespēja zēniem divas reizes  nedēļā braukt uz
basketbola  treniņiem  Variņu  sporta  hallē.  Meitenes  basketbolā  trenējas  Blomes  sporta  zālē.
Izglītojamo atvešanai un aizvešanai tiek nodrošināts transports.

Jaunu elpu ieguvuši gan zēnu, gan meiteņu mājturības un tehnoloģiju kabineti. Katru gadu
tiek  papildināta  skolas  materiāltehniskā  bāze.  Mācību  materiālās  bāzes  pilnveide  regulāri  tiek
plānota. Katru gadu līdz 1. maijam pedagogi iesniedz skolas direktorei sarakstu ar mācību darbam
nepieciešamajiem  mācību  līdzekļiem,  darba  burtnīcām,  mācību  grāmatām.  Iespēju  robežās
pedagogu vēlmes tiek apmierinātas,  katru gadu skola nodrošina pedagogus ar nepieciešamajiem
mācību līdzekļiem. 

SECINĀJUMI:

Skolas darba stiprās puses: 
 skola  nodrošina  visus  nepieciešamos  resursus  sekmīgai  izglītošanas  un

audzināšanas darba norisei,
 skolā ir radīti apstākļi e-klases pilnvērtīgai izmantošanai.

Tālākā attīstības vajadzības:
 skolas  materiālās  bāzes  atjaunošana  un  papildināšana,  nodrošinot  to  efektīvu

izmantošanu,
 turpināt  nodrošināt  izglītojamos  ar  mācību  līdzekļiem  pamatizglītības  satura

īstenošanai.

Vērtējums: Labi
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6.2. PERSONĀLRESURSI

Skolā  ir  nokomplektēts  viss  izglītības  programmu  realizācijai  nepieciešamais  personāls.
Skolā ir  stabils,  kvalificēts  pedagogu kolektīvs,  kas  nodrošina izglītības  programmu īstenošanu.
Skolas pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst  normatīvo aktu prasībām. Vairāki
pedagogi ir ieguvuši otru specialitāti. Divi pedagogi mācās, lai iegūtu augstāko izglītību. Ar vadības
atbalstu  skolas  personāls  regulāri,  sistemātiski  un  mērķtiecīgi  piedalās  gan  tālākizglītības
aktivitātēs,  gan  dažādos  konkursos.  Tā  klašu  audzinātājas,  piedaloties  Valsts  bērnu  tiesību
aizsardzības  inspekcijas  rīkotajā  konkursā  pedagogiem  par  labāko  klases  audzināšanas  stundu,
saņēma atzinības rakstu. Skolas pedagogi regulāri piedalās novada mācību priekšmetu metodisko
apvienību darbā un aktivitātēs.  Skolas  matemātikas  skolotāja vada Matemātikas  pulciņu novada
izglītojamajiem.  Zēnu  mājturības  un  tehnoloģiju  skolotājs  ir  arī  novada  metodiskās  apvienības
vadītājs.

Pedagogu  tālākizglītība  tiek  plānota  atbilstoši  skolas  tālākās  attīstības  vajadzībām  un
aktualitātēm valstī. Informācija par pedagogu tālākizglītību ir apkopota skolas elektroniskajā datu
bāzē. 

Pedagogi  piedalījās  IZM  īstenotā  ESF  projektā  “Pedagogu  konkurētspējas  veicināšana
izglītības  sistēmas  optimizācijas  apstākļos”,  kurā  tika  veicināta  ikkatra  pedagoga  patstāvīga
profesionālo kompetenču pilnveide un profesionālās karjeras izaugsmes iespējas un tika novērtēta
pedagoga profesionālās darbības kvalitāte. Visi skolotāji, kuri piedalījās projektā, ieguva kvalitātes
pakāpi: šobrīd trešā pakāpe ir septiņiem pedagogiem, ceturtā pakāpe-  pieciem pedagogiem.

Smiltenes  novada pašvaldības  finansētais  tehnisko darbinieku skaits  ir  pietiekams skolas
saimnieciskās darbības nodrošināšanai. 

Skola  nodrošina  atbalsta  personāla–  logopēda  un  psihologa-  pieejamību.  Skolā  ir
bibliotekārs, datorkabineta laborants un lietvede.

Skolu kā prakses vietu izvēlas praktikanti – topošie skolotāji.

SECINĀJUMI: 

Skolas darba stiprās puses:
 mērķtiecīgs, kompetents pedagogu kolektīvs,
 skolu kā prakses vietu izvēlas praktikanti – topošie skolotāji.

Tālākās attīstības vajadzības:
 nodrošināt atbalsta personāla lielāku pieejamību skolā.

Vērtējums: Ļoti labi

33



Pašnovērtējuma ziņojums

Pamatjoma – 7. SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN 
KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA

7.1. SKOLAS DARBA PAŠVĒRTĒŠANA UN ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA

Skolas darba pašvērtēšana notiek plānveidīgi. Pašvērtēšanā iesaistās pedagogi, izglītojamie
un vecāki. Skolā izstrādāta pašvērtēšanas sistēma septiņām darbības jomām. Skolotāji izveido darba
grupas,  lai  veiktu  skolas  darba  izvērtējumu.  Skolas  darba  izvērtēšanā  iesaistās  arī  lielākā  daļa
izglītojamo  vecāku,  skolas  padome.  Vecāki  ļoti  augstu  novērtē  skolas  mācību  darba  kvalitāti,
iespējas  izglītojamajiem  piedalīties  dažādās  ārpusstundu  aktivitātēs,  skolotāju  atsaucību.
Izglītojamie skolas darba pašvērtēšanā iesaistās pa klašu grupām. Te vērojama gan prāta vētra, gan
grupu, gan individuālais darbs.

Darba  pašanalīzes  sagatavošanā  tiek  izmantoti  dažādi  pierādījuma  avoti  (dokumentācija,
anketas, skolotāju pašvērtējumi). Pašvērtējums ir objektīvs un pamatots. 

Skolas vadība vērtēšanas procesā iegūto informāciju izmanto skolas darba tālākai plānošanai
un turpmāko uzlabojumu veikšanai, veiksmīgai skolas darbībai un attīstībai.

Ar skolas pašvērtējumu tiek iepazīstināti pedagogi, izglītojamie, vecāki, pagasta pārvalde.
Pašvērtējums ir pieejams visām ieinteresētajām pusēm un izlasāms www.palsmane.lv 

Palsmanes pamatskolas attīstības plāns ir strukturēts, pārskatāms. Prioritātes noteiktas trīs
gadiem,  laika  posmam no 2015.līdz  2018.  gadam.  Katram gadam prioritātes  plānojums  paredz
darbības mērķus, rezultātu vērtēšanas kritērijus, detalizētu uzdevumu izpildes gaitu, kas sevī ietver
laika sadalījumu, atbildīgās personas, nepieciešamos resursus, kontroli.

Attīstības plāns ir veidots, ņemot vērā skolas pamatmērķi, balstoties uz iepriekšējā attīstības
plāna un skolas darbības izvērtējuma rezultātiem un skolas tālākattīstības vajadzībām. 2016. gada
maijā veikts 2015./2016. mācību gada izvērtējums, konstatēts sasniegtais, noteiktas tālākās attīstības
vajadzības.

Skolas attīstības  plāns pieejams visiem. Ar to tiek iepazīstināti  skolotāji,  izglītojamie un
vecāki. Tas apspriests pedagoģiskās padomes sēdē, skolas padomē. Ar attīstības plānu iepazīstināta
Smiltenes novada Izglītības pārvalde, deputāti. Tas apstiprināts Smiltenes novada domes sēdē 2015.
gada 27. maijā.

Skolā  ir  darba  plāns  kārtējam mācību  gadam.  Tas  tiek  veidots,  ņemot  vērā  izglītojamo
intereses, vajadzības.

SECINĀJUMI: 

Skolas darba stiprās puses:
 vērtēšanas sistemātiskums un atvērtums,
 vērtēšanas pieejamība visām ieinteresētajām pusēm,
 pedagogu ieinteresētība pašvērtēšanas procesā,
 demokrātiski sastādīts skolas attīstības plāns.

Tālākās attīstības vajadzības:
 regulāri veidot un pilnveidot skolas pašvērtējuma ziņojumu,
 plānveidīgāk iesaistīt attīstības plāna izveidē visas skolas darbā ieinteresētās puses. 

Vērtējums: Labi
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7.2 SKOLAS VADĪBAS DARBS UN PERSONĀLA PĀRVALDĪBA

Palsmanes  pamatskolā  ir  visa  obligātā  skolas  darbu  reglamentējošā  dokumentācija.
Izstrādātie  dokumenti  veidoti  demokrātiski.  Vadītāju  pienākumi,  tiesības  un  atbildības  jomas  ir
noteiktas amatu aprakstos. Dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām
un ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. Skolotāju darba slodzes ir sadalītas optimāli, ievērojot
skolas īstenotās izglītības programmas prasības, skolotāju pieredzi un kvalifikāciju. Skolas vadība
zina katra skolotāja darba pieredzi, profesionālo kompetenci un stiprās puses. Pedagogiem tiek dota
iespēja  izteikt  priekšlikumus  sava  un  skolas  darba  sekmīgai  uzlabošanai  gan  individuāli,  gan
informatīvās  apspriedēs  pie  direktores,  pedagoģiskās  padomes  sēdēs,  metodisko  komisiju
sanāksmēs.  Daudzu  svarīgu  jautājumu  izlemšanā  tiek  veidotas  darba  grupas,  kas  palīdz  skolas
vadībai lēmumu pieņemšanā. Visiem skolas darbiniekiem ir pieejama precīza informācija par skolas
vadības darba struktūru, skolas darbību un visu darbinieku pienākumiem.

Direktore  organizē  un  vada  skolas  darbu,  deleģē  pienākumus  un  pārrauga  to  izpildi.
Iknedēļas vadības apspriedes kalpo par pienākumu izpildes atskaiti,  plānošanas un nepieciešamā
atbalsta  saņemšanu  turpmākajai  darbībai.  Lai  nodrošinātu  informācijas  apmaiņu  ar  skolotājiem,
iepazīstinātu ar vadības pieņemtajiem lēmumiem, katru nedēļu notiek informatīvās sanāksmes, to
norise  tiek  protokolēta.  Svarīgu  jautājumu  izlemšanā  direktore  konsultējas  ar  kompetentiem
speciālistiem un darbiniekiem, saglabājot atbildību par galīgā lēmuma pieņemšanu. Skolas vadība
pilda  uzticētos  pienākumus,  sadarbojas  ar  pedagogiem,  skolas  darbiniekiem,  izglītojamajiem un
viņu vecākiem. 

Skolā  darbojas  trīs  metodiskās  komisijas  –  sākumskolas,  klašu  audzinātāju  un  mācību
priekšmetu.

Skolas  vadība  īsteno  sadarbību  ar  izglītojamo  līdzpārvaldi,  skolas  padomi,  izglītības
pārvaldi,  pagasta  pārvaldi,  sabiedriskajām  organizācijām,  rūpējas  par  skolas  prestižu  un  tēlu
sabiedrībā. 

Direktore un viņas vietnieki  regulāri  pārskata un izvērtē skolas darbinieku ierosinājumus
skolas vadības un skolas darba uzlabošanai. Skolas direktorei ir noteikts apmeklētāju pieņemšanas
laiks.

SECINĀJUMI:

Skolas darba stiprās puses:
 skolā valda demokrātisks vadības stils, 
 svarīgāko jautājumu apspriešanā un izlemšanā tiek iesaistīts viss skolas kolektīvs.

Tālākās attīstības vajadzības:
 pārskatīt un pilnveidot skolas darba reglamentējošo dokumentu atbilstību normatīvo

aktu prasībām,
 skolas attīstības novērtējuma analīze un jauna attīstības plāna izveide.

Vērtējums: Labi
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7.3. SKOLAS SADARBĪBA AR CITĀM INSTITŪCIJĀM

Lai veicinātu izglītības kvalitāti un rūpētos par skolas prestižu, skola sadarbojas ar dažādām
pašvaldības,  valsts  institūcijām  un  nevalstiskām  organizācijām.  Skolai  ir  regulāra  sadarbība  ar
Smiltenes  novada  domi  -  regulāra  un  abpusēja  ieinteresētība  skolas  darba  plānošanā,  attīstībā,
skolas budžeta plānošanā un izpildes nodrošināšanā, skolas nākotnes attīstībā. 

Sadarbībā ar Smiltenes novada Izglītības pārvaldi tiek nodrošināti skolotāju tālākizglītības
kursi,  skolotāju dalība ESF projektos,  pedagogu dalība metodiskajās apvienībās,  atbalsts  dalībai
mācību  priekšmetu  olimpiādēs,  līdzdalība  skolas  pasākumos,  kā  arī  sadarbība  daudzos  citos
jautājumos.

Skola sadarbojas ar Smiltenes novada sociālo dienestu, bāriņtiesu. Lai risinātu izglītojamo
disciplīnas problēmas, sadarbība notiek ar nepilngadīgo lietu inspektori. 

Interešu izglītības programmu realizēšanai skola sadarbojas ar novada BJIC un BJSS.
Lai pēc iespējas veiksmīgāk nodrošinātu pēctecību pārejai no pirmskolas izglītības iestādes

uz skolu, skola sadarbojas ar Palsmanes PII. 
Sadarbība  notiek  arī  ar  citām sava  novada  izglītības  iestādēm,  tiek  organizēti  pieredzes

apmaiņas  semināri.  2015./2016.  mācību  gadā  notika  vizuālās  mākslas  un  vēstures  skolotāju
seminārs.  Jau  ceturto  gadu  skolas  zēnu   mājturības  un  tehnoloģiju  skolotājs  organizē  radošās
darbnīcas, kurās piedalās skolotāji no Valmieras, Rūjienas, Elejas novadu skolām. Skola iesaistās
Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas organizētajā kustībā “Draudzīga skola”.

Ik  gadu,  piedaloties  Sarkanā  krusta  organizētajās  pirmās  palīdzības  sacensībās,  skola
sadarbojas ar Sarkano krustu.

Skolēnu drošības jautājumos notiek sadarbība ar VUGD, organizējot apmācību ekstremālās
situācijās.

2013./2014. mācību gadā skola ieguva “Mammas dabas” vēstniecības statusu.
Ik gadu, sadarbojoties ar A/S “Latvijas valsts meži”, skolā tiek rīkotas Putnu dienas, kad

klašu kolektīvi dodas izkārt jaunus putnu būrīšus un iztīrīt iepriekšējos gados izliktos. Meža dienās
izglītojamie dodas stādīt eglītes.

Dažādu  konkursu,  viktorīnu,  lekciju  organizēšana  notiek  sadarbībā  ar  Valsts  Dabas
aizsardzības pārvaldi.

233.Palsmanes  mazpulks  sadarbojas  ar  biedrību  “Latvijas  Mazpulki”  un  Zemkopības
ministriju. Viens no nozīmīgākajiem pasākumiem bija 2013. gada oktobrī Palsmanē organizētais
Vidzemes mazpulku Projektu forums.

SECINĀJUMI:

Skolas darba stiprās puses:
 skolai regulāra, daudzpusīga un veiksmīga sadarbība ar dažādām valsts 

institūcijām.

Tālākās attīstības vajadzības:
 turpināt veiksmīgi sadarboties ar valsts institūcijām.

Vērtējums: Ļoti labi
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5. CITI SASNIEGUMI

 Skola realizē kvalitatīvas, sabiedrībā pieprasītas izglītības programmas.
 Saliedēts, uz tradīcijām balstīts, profesionāls pedagogu kolektīvs. 
 Izglītojamo skaits skolā ir augošs.
 Paplašināts skolas datortīkls, kas nodrošina Interneta pieslēgumu katrā mācību 

kabinetā.
 Notiek sistemātiska jaunāko e-klases iespēju ieviešana ikdienas mācību procesā, 

aktīva izglītojamo iesaistīšana e-klases sistēmā. 
 Laba sadarbība ar skolas absolventiem.
 Sadarbība ar A/S “Latvijas valsts meži”, Valsts Dabas aizsardzības pārvaldi, SIA 

“Palsmane”, Sarkanais krusts, Palsmanes PII.
 Vecāku, absolventu un izglītojamo kopīgiem spēkiem izveidota slidotava.
 Izveidota grāmata par skolas vēsturi.
 Veiksmīgi starti konkursos, projektos un sacensībās (Skatīt pielikumu Nr.3).
 Skolā tiek rīkoti kvalitatīvi un pārdomāti ārpusstundu pasākumi. 
 Izglītojamie veiksmīgi darbojas līdzpārvaldē. 
 Skolā darbojas izglītojamo teātra pulciņš „Mežonīgie kaķi” (Skatīt pielikumu Nr.4).
 Skolā darbojas 233. Palsmanes mazpulks.
 Skolā darbojas Smiltenes novada 218. jaunsargu vienības Palsmanes pulciņš. 
 Izglītojamajiem nodrošināts plašs interešu izglītības pulciņu piedāvājums.
 Skolas realizējusi 4 “Comenius” projektus: 

o 2001.- 2004.gads “Laiks nerit visiem vienādi”,
o 2005.- 2006.gads “Balsis no jūras”,
o 2009.-2011.gads “Alternatīvā tūrisma veids – ekotūrisms, kā skola tajā 

var iesaistīties”,
o 2013. - 2015. gads “Kultūras dārgumu lāde”.

 Draudzība ar Sv. Michaela Nīderlandes skolu Groningenā.
 Skola ieguvusi sertifikātu E-twining projektā 3.- 9.klasēm.
 Skolas ieguvusi Mammasdabas vēstniecības statusu.
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6. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA

Pamatjoma – MĀCĪBU SATURS: 
 turpināt pamatizglītības standarta īstenošanu, atbilstoši pārmaiņām un 

inovācijām valsts izglītības sistēmā,
 nodrošināt iespēju mācību satura apguvē izmantot daudzveidīgas 

informāciju tehnoloģijas,
 skolotājiem turpināt darbu, lai atrastu optimālu sadarbību ar ikvienu 

izglītojamo,
 attīstīt skolotāju savstarpējo sadarbību, īstenojot starppriekšmetu saikni.

Pamatjoma – MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS:
 pilnveidot pedagogu zināšanas un prasmes moderno informācijas 

tehnoloģiju apguvē un to pielietošanu mācību procesā,
 mācību procesa dažādošana, diferencējot pieeju izglītojamajiem,
 izglītojamo mācīšanās prasmju attīstība un izglītojamā personīgā 

atbildība par mācību darba rezultātiem,procesa aktivizēšana, 
 darbs pie izglītojamo  rakstu darbu kultūras uzlabošanas.

Pamatjoma - VĒRTĒŠANA KĀ MĀCĪBU PROCESA SASTĀVDAĻA:
 izglītojamo pašvērtējuma pilnveidošana.

Pamatjoma - IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI:
 izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošana ikdienas darbā un valsts 

pārbaudes darbos,
 izglītojamo mācību sasniegumu attīstības analīzes pilnveide, veicinot 

izglītojamo mācību sasniegumu izaugsmi.

Pamatjoma - ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM:
 individuālas un diferencētas pieejas izglītojamajiem pilnveidošana,
 veselīga dzīvesveida popularizēšanas pilnveidošanai,
 drošas vides veidošana izglītojamajiem,
 pilnveidot noteiktu kārtību, kādā izglītojamie var izteikt savu viedokli,
 turpināt pilnveidot sadarbību ar novada visdažādāko profesiju 

pārstāvjiem,
 izglītojamo karjeras izglītības sistēmas pilnveidošana.
 atbalsts katra izglītojamā optimālai izaugsmei,
 iespēju robežās palielināt atbalsta personāla slodzi skolā,
 pastiprināti pievērst uzmanību ģimenes lomas paaugstināšanai bērnu 

izglītošanā un audzināšanā,
 aktivizēt skolas padomes darbu.

Pamatjoma - SKOLAS VIDE:
 vienlīdzīgas, taisnīgas, cieņpilnas attieksmes nodrošināšana izglītojamo 

vidū,
 skolas tēla popularizēšana,
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 turpināt veidot pozitīvu saskarsmi visos līmeņos – izglītojamais – 
izglītojamais, izglītojamais – skolotājs, skolotājs – vecāki, skolotājs – 
skolotājs,

 rotaļu laukuma labiekārtošana sākumskolas izglītojamajiem.

Pamatjoma - SKOLAS RESURSI:
 skolas materiālās bāzes atjaunošana un papildināšana, nodrošinot to 

efektīvu izmantošanu,
 turpināt nodrošināt izglītojamos ar mācību līdzekļiem pamatizglītības 

satura īstenošanai,
 nodrošināt  atbalsta personāla pieejamību skolā.

Pamatjoma - SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 
NODROŠINĀŠANA:

 regulāri veidot un pilnveidot skolas pašvērtējuma ziņojumu,
 plānveidīgāk iesaistīt attīstības plāna izveidē visas skolas darbā 

ieinteresētās puses,
 pārskatīt un pilnveidot skolas darba reglamentējošo dokumentu atbilstību

normatīvo aktu prasībām,
 skolas attīstības novērtējuma analīze un jauna attīstības plāna izveide,
 turpināt veiksmīgi sadarboties ar valsts institūcijām.
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Skolas darbības izvērtēšanai izmantotās metodes un materiāli:

Materiāli ziņojumam tika iegūti no skolas datu bāzēm, intervijām un aptaujām:
 Skolotāju aptauja par skolas attīstības dažādiem aspektiem.
 Vecāku, tai skaitā skolas padomes locekļu aptauja, skolēnu aptauja.
 2015./2016.m.g. rezultātu izvērtējums.
 Eksāmenu un Valsts pārbaudes darbu rezultātu izvērtējums.
 Mācību stundu nodarbību un pasākumu vērošana – vērotas un analizētas mācību 

stundas 2015./2016.m.g..
 Intervijas, sarunas – individuālo sarunu rezultāti ar skolotājiem, skolēniem, 

vecākiem, klašu audzinātāju darba materiāli.
 Skolas dokumentu un materiālu analīze – mācību programmas, tematiskie plāni, 

klašu žurnāli, darba plāni, skolotāju pašvērtējums, sanāksmju un sēžu protokoli, 
skolas iekšējās kārtības noteikumi u.c..

Iestādes vadītājs ______________________________  _______________________
(vārds, uzvārds)             (paraksts)

Z.v.

SASKAŅOTS 

Smiltenes novada izglītības pārvaldes vadītāja                                 Gunta Grigore
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PIELIKUMI
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Pielikums Nr.1.

Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti 2015./2016.m.g.

Mācību priekšmets Skolēni Pedagogs Izcīnītā vieta

Latvijas vēsture Patrīcija Vētra Inguna Kudlāne Atzinība
Latvijas vēsture Madara Vikmane Inguna Kudlāne Atzinība
Latviešu valoda Madara Vikmane Iveta Reinsone 3.vieta
Latviešu valoda Džeina Ikkerte Santa Indrēvica 2.vieta

Matemātika Samija Ikkerte Ilze Pikse 2.vieta
Matemātika Monta Jurģe Ilze Pikse 3.vieta

1.klašu pāru Zināšanu
turnīrs

Keita Vaitkuna
Valters Roķis

Daina Muižniece 3.vieta

2.klašu pāru Zināšanu
turnīrs

Elīza Cera 
Annija Sīpola

Daiga Meinerte 4.vieta

Muzikālais turnīrs Rūdolfs Indrēvics Dace Purvlīce 3.vieta
Muzikālais turnīrs Džeina Ikkerte Dace Purvlīce 3.vieta
Muzikālais turnīrs Eduards Straube Dace Purvlīce 3.vieta

Mājturība un
tehnoloģijas

Toms Jurovs Jānis Pērle 1.vieta

Vizuālā māksla Kristers Jānis Liepiņš Inita Biķe Atzinība
Mājturība un
tehnoloģijas

Laura Sīkā Iveta Kalniņa 1.vieta
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Pielikums Nr.2.
Sporta sasniegumi 

Palsmanes pamatskolā 2015./16.m.g.

Skolēns/skolēnu grupa Klase Disciplīna Vieta

Annija Sīpola 2.klase Kross 1.vieta
Marko Dadzis 2.klase Kross 1.vieta

Samanta Dāboliņa 3.klase Kross 2.vieta
Samija Ikkerte 5.klase Kross 3.vieta

Alekss Jērcītis, Mārtiņš Rožkalns,
Jānis Bonoparts, Elvis Ivanovs,

Matīss Dāboliņš, Kristers Lapiņš,
Raimonds Zvaigzne, Gvido Meijers

4.-6.kl. Tautas bumba 2.vieta

Kristers Lapiņš U-11 Dambrete (64 lauciņu) 11.vieta pasaulē!
Kristers Lapiņš U-13 Dambrete klasiskā 1.vieta Latvijā!
Kristers Lapiņš U-13 Ātrā dambrete 1.vieta Latvijā!
Kristers Lapiņš U-13 Dambretes ātrspēle 1.vieta Latvijā!

Tome Ābele 8.klase Šķēps 3.vieta
Toms Ābele 8.klase Lode 3.vieta

Elvita Kurilika, Annija Sīpola,
Samanta Dāboliņa, Džeina Ikkerte,

Līna Kazaka, Aivita Meinerte

U-10S
2.-3.kl.

Basketbols 
“Kārumu kauss”

5.vieta Latvijā!
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Pielikums Nr.3.
Ārpusstundu pasākumi un konkursi 2015./2016.m.g.

Pasākums Klase/skolēns Pedagogs Izcīnītā godalga

E-twining projekts 3.-9.kl.
Tigna Podniece, Inita

Biķe
Sertifikāts

Putras diena 1.-4.klases

Daina Muižniece,
Daiga Meinerte, Santa
Indrēvica, Aida Vilka,

Inita Biķe

Diplomi

Labo darbu nedēļa 1.-4.klases

Daina Muižniece,
Daiga Meinerte, Santa
Indrēvica, Aida Vilka,

Inita Biķe

Valsts Policijas radošais
konkurss “Droši uz skolu”

Elīza Cera, Rūdolfs Indrēvics,
Santa Jērcīte, Elvita Kuriliks.
Santa Bonoparte, Tīna Grase,

Ernests Grišjānis, Džeina
Ikkerte, Aivita Meinerte, Roberts

Ozols, Aleksandrs Stepanovs,
Deina Mize, Ralfs Stačs

Daiga Meinerte, Santa
Indrēvica, Aida Vilka,

Inita Biķe

3.vieta
Atzinības raksts

Valsts Policijas zīmējumu
konkurss “Esmu redzams –

esmu drošs!”

Paula Pujiņa, Arta Artmane,
Miks Joniņš, Aleks Ņikitins,
Rainers Ramanis, Tomass

Šalders, Keita Vaitkuna, Elīza
Cera, Rūdolfs Indrēvics, Santa

Jērcīte, Pēteris Kondratjevs,
Annija Sīpola, Samanta

Dāboliņa, Rinalds Akmentiņš,
Silvestrs Būcis, Tīna Grase,
Ernests Grišjānis, Džeina
Ikkerte, Aivita Meinerte,

Aleksandrs Stepanovs, Līga
Barena, Jānis Bonoparts, Felicita

Kalniņa, Deina Mize, Madara
Ozola, Mārtiņš Rožkalns,

Kristaps Siliņš, Eduards Straube,
Katrīna Viņķe, Ksenija Zvirgzda

Daina Muižniece,
Daiga Meinerte, Santa
Indrēvica, Aida Vilka,

Inita Biķe

3.vieta 
Pateicība
1.vieta

Latvijas Lauku Foruma
konkurss “Laiks laukiem”

5.klase Anda Ābolkalna Pateicība

Latvijas Lauku Foruma
konkurss “Laiks laukiem”

7.klase
Iveta Reinsone,

 Ina Zālīte
Pateicība

Latvijas Lauku Foruma
konkurss “Laiks laukiem”

8.klase Inguna Kudlāne
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Pašnovērtējuma ziņojums

Pasākums Klase/skolēns Pedagogs Izcīnītā godalga

Adventes koncerts Palsmanē 4.-9.klašu koris Dace Purvlīce

Starpnovadu projekts
“Laikmeta rokraksti”, kas
veltīts Raiņa un Aspazijas

150.jubilejai

Monta Jurģe, Madara Vikmane,
Diāna Ivanova, Patrīcija Vētra,

Toms Jurovs, Valdis Vilks, Santa
Jemeļjānova, Līga Kainaize,

Justīne Sīkā, Margarita Šmitaite,
Amanda Zvaigzne

Iveta Reinsone,
 Inita Biķe

Laikraksta “Diena”konkurss 
“Kas notiek?”

9.klase Iveta Kalniņa

Smiltenes novada skatuves
runas un literāro uzvedumu

konkurss

Keita Vaitkuna, Angelika
Ratniece, Madara Vikmane,
Monta Jurģe, Diāna Ivanova,
Patrīcija Vētra, Toms Jurovs,

Edgars Podnieks, Valdis Vilks

Santa Indrēvica, 
Dace Pērle, 

Iveta Reinsone
Atzinības raksti

Smiltenes novada muzeja
“Mēru muiža”radošās

darbnīcas
1.-4.klases

Inita Biķe, 
Daina Muižniece

Latvijas Lauku Foruma
konkurss “Laiks laukiem”

Aleksandrs Stepanovs Inita Biķe

Cēsu Draudzīgā aicinājuma
ģimnāzijas 5.-6.kl.

Matemātiķu konkurss

Sandra Meijere, Angelika
Ratniece, Andis Poļakovs

Ilze Pikse Pateicība

Ziemassvētku uzvedums
“Ziemassvētku dāvana”

Teātra pulciņš Iveta Reinsone

Teātra izrāde “Parole –
Emīls!”

Teātra pulciņš Iveta Reinsone

Latvija Universitātes
A.Liepas Neklātienes

matemātikas skolas “Jauno
matemātiķu konkurss”

Monta Jurģe, Madara Vikmane Ilze Pikse
3.vieta 
Latvijā

Starpnovadu 1.palīdzības
Sarkanā krusta sacensības

Justīne Sīkā, Santa Jemeļjānova,
Līga Kainaize, Margarita

Šmitaite, Amanda Zvaigzne,
Toms Ābele

Ina Zālīte
3.vieta

Smiltenes un
Valkas novadā

Mazpulku nometne Malnavā
“Visu daru es ar prieku!”

Aleksandrs Stepanovs Inita Biķe

Palsmanes pamatskolas
konkurss “Aktualitātes”

Patrīcija Vētra (individuāli)
9.klase (klasēm)

Ilze Pikse 1.vieta
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Pašnovērtējuma ziņojums

Pasākums Klase/skolēns Pedagogs Izcīnītā godalga

Smiltenes novada domes
organizētais  labāko skolēnu
brauciens uz ASV Čikāgu un

Denveru

Justīne Sīkā Inguna Kudlāne

Smiltenes novada jauniešu
dzejas un īsprozas konkurss

“Vienoti daudzveidībā”

Justīne Sīkā, Līga Kainaize,
Valdis Vilks, Monta Jurģe,
Madara Vikmane, Diāna

Ivanova, Toms Jurovs, Santa
Jemeļjānova, Margarita Šmitaite,

Amanda Zvaigzne

Iveta Reinsone Diplomi

Vides izglītības projekts
“Cilvēks vidē”

1.-4.klase Inita Biķe Pateicība

Smiltenes novada skolēnu
vokālo ansambļu konkurss

“Balsis”
5.-9.klašu meiteņu ansamblis Dace Purvlīce 2.pakāpe

Konkurss “Palsmanes cālis -
dziedātājs”

Pavasara pūpolu koris (1.-4.klašu
koris)

Dace Purvlīce Pateicība

Deju skate 1.-4.klašu kolektīvs Aija Zeibote 1.pakāpe

Deju skate “Mazais brālis” Aija Zeibote 1.pakāpe

ZZ Čempionāts 5.klase Anda Ābolkalna Diploms

ZZ Čempionāts 7.klase Iveta Reinsone Diploms

Vidzemes Meža dienas
Kārķos

Marko Dadzis, Rinalds
Akmentiņš, Tīna Grase, Ernests

Grišjānis, Aivita Meinerte,
Aleksandrs Stepanovs, Angelika
Ratniece, Raimonds Zvaigzne

Inita Biķe

Koncerts “Sprādzienam ir
jāskan!”

5.-9.klašu ansamblis Dace Purvlīce

Smiltenes novada koncerts
“Tauriņu balsis”Grundzālē

1.-4.klašu koris Dace Purvlīce

Dzejnieces Elīnas Kubuliņas
– Vilnes grāmatas

prezentācija 
7.-8.klases Iveta Reinsone

46



Pašnovērtējuma ziņojums

Pasākums Klase/skolēns Pedagogs Izcīnītā godalga

Starpnovadu- Smiltenes,
Valkas un Strenču Grāmatu

svētki 

Santa Jemeļjānova, Justīne Sīkā,
Margarita Šmitaite, Amanda

Zvaigzne, Laura Sīkā, Evija Zaļā
Vingra Bērtiņa

Re:TV konkurss “Es varu
būt zaļš!”

5.klase un mazpulks
Anda Ābolkalna, 

Inita Biķe

Salidojums
 “Palsmanes pamatskolai -

110”
Palsmanes pamatskolas skolēni 

Palsmanes pamatskolas
skolotāji
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Pašnovērtējuma ziņojums

Pielikums Nr.4.

Teātra pulciņa “Mežonīgie kaķi” iestudētās izrādes:

 “Maija un Paija”  un  “Parole Emīls” 2015./2016.m.g.
 “Ķīnas vāze” un “Suns un kaķis” 2014./2015.m.g.
 “Doktors Dūlitls” un “Buratīno piedzīvojumi” 2013./2014.m.g.
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