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Skolas vispārīgs raksturojums 
 

J. Endzelīna Kauguru pamatskola ir Beverīnas novada izglītības iestāde (turpmāk skola), 

kas nodrošina izglītību Kauguros jau 192. gadu.  

Skola  atrodas Kauguru pagastā, kas robežojas ar  Valmieras pilsētu, Kocēnu un Priekuļu 

novadiem. Pamatskolā 2017./2018. mācību gadā mācījās 119 izglītojamie (turpmāk skolēni), no 

tiem 58 meitenes un 61 zēni. 73 skolēni ir no Beverīnas novada, bet 46 skolēni aptver astoņas 

citas pašvaldības, t.sk. 26 – Valmieras, Kocēnu – 1, Priekuļu – 4, Burtnieku – 7, Rūjienas– 4, 

Mazsalacas – 2, Smiltenes – 1, Jaunpiebalgas – 1. 

Kad 1819.gadā Vidzemē atceļ dzimtbūšanu, jaunais zemnieku likums paredz, ka katrā 
pagastā jābūt vienai skolai. Jaunu skolu neceļ, bet Gaides Saietu nama telpās 1825.gada 

10.novembrī atver pirmo kauguriešu skoliņu, kuru iesvēta Valmieras draudzes mācītājs Jūlijs 

Valters. 

1871.gada 18.janvārī darbu uzsāk jaunā pagasta skola. 

1932.gadā piešķir līdzekļus jaunai skolas celtniecībai. Skola top tajā pašā vietā, sabūvējot 

kopā jauno un veco korpusu. 

Skola tiek atklāta 1935.gada 5.janvārī. 
Kopš 1923.gada skolā notikuši 94 izlaidumi. 

1961./1962.mācību gadā skolai piešķir valodnieka J.Endzelīna vārdu, jo izcilais 

valodnieks skolā mācījies no 1881. – 1884.gadam. 
 

 

Izglītības programmas un skolēnu skaits 
 
Skola īsteno trīs izglītības programmas: 

 

 Pamatizglītības programma, kods 21011111, licence Nr.V-1317, izdota 01.02.2010., 

(aptverti 103 skolēni); 

 Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma, kods 21011811, licence 

Nr. V-9094, izdota 22.05.2017., (aptverti 4 skolēni). 

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 

21015611, licence Nr. V – 5346, izdota 09.08.2012., 

( aptverti 12 skolēni) 

 

J.Endzelīna Kauguru pamatskolas  

VĪZIJA 

Mūsdienīga, atvērta un konkurētspējīga izglītības iestāde 

MISIJA 

Skola kā otrās mājas ikvienam skolēnam. 
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Pedagogu kvalitatīvais sastāvs 

 
J. Endzelīna Kauguru pamatskolā strādā 23 pedagoģiskie darbinieki, no tiem 20  ir 

augstākā pedagoģiskā izglītība specialitātē, 12  - pedagoģijas  maģistri, 2 pedagogi ( turpmāk 

skolotāji) iegūst augstāko pedagoģisko izglītību specialitātē.  Skolotāji regulāri apmeklē 
tālākizglītības kursus. Skolā strādā 14 tehniskie darbinieki. 

 

Sociālās vides īss raksturojums 
 

J.Endzelīna Kauguru pamatskola atrodas autoceļa Valmiera – Rauna tuvumā, tāpēc 

skolēnu drošības garantēšanai ierīkota gājēju pāreja, kas ļauj šķērsot ceļu, dodoties uz autobusu 

pieturu. Bērnu drošai nokļūšanai uz un no skolas uz attālākajām vietām tiek nodrošināts 

pašvaldības autotransports. Tā kā lielākā daļa skolēnu dzīvo Mūrmuižā, kur atrodas Dzirnavu 

ezeriņš, kas ir iemīļota peldvieta, bērnu drošības garantēšanai ik gadu 3.klases skolēniem tiek 

nodrošināta peldētapmācība. Lietderīgai laika pavadīšanai blakus skolas sporta laukumam ir 

ierīkots rotaļu laukums un zaļā klase. Skola nodrošina  individuālo darbu skolēniem un 

daudzveidīgu interešu izglītības programmu piedāvājumu. Skolā iestādē darbojas  internāts. 

Sākumskolas skolēniem ir iespēja mācīties pagarinātās dienas grupā. Vairākus gadus mūsu 

skolas bērni piedalās programmā “Skolas auglis”, kas ikvienam trīs reizes nedēļā ļauj nobaudīt 
Kauguru pagasta zemnieku saimniecībā “Svitkas” audzētos ābolus. Katram skolēnam ir 

nodrošinātas skolas brīvpusdienas. 

Informācija par skolu un norisēm tajā atrodama : 

http://www.kauguruskola.beverina.lv/ 

https://www.facebook.com/jendzelina.kaugurupamatskola 

 

 

Skolas budžeta nodrošinājums 
 

Skolas budžetu sastāda: 

 valsts finansējums; 

 pašvaldības finansējums. 

  

Klasifikāci

jas kods 
Nosaukums 2015  2016  2017 

  IZDEVUMI KOPĀ . 411250 407343     421674 

1000 Atlīdzība                                                                                                                    327775 305618 335770 

1100     Atalgojums                                                                                                                   263180 246915 257642 

1200     Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas                                                                                              

64595 58703 77648 

2000 Preces un pakalpojumi                                                                                                                                       59095 63420 65696 

2100     Komandējumi un dienesta braucieni                         770 300 300 

2200     Pakalpojumi                                                                                23165 24345 21483 



 
4 J.Endzelīna Kauguru pamatskolas Attīstības plāns 2018 - 2020 

2300     Krājumi, materiāli, energoresursi, 

prece, biroja preces un inventārs, ko 

neuzskaita kodā 5000                                                                                                         

33660 37280 41725 

5233   Bibliotēkas krājumi 1880 1510 2298 

 

 

Skolas īpašie piedāvājumi 
 

Dienesti skolā: 
 Medmāsa – 1 reizi nedēļā no plkst. 9.00 - 12.00 

 Bibliotēka, pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.30 – 12.30 

 Logopēds otrdienās no plkst. 14.00 – 16.00 un piektdienās 11.30 – 14.30 

 Sociālais pedagogs trešdienās no plkst. 8.00 – 12.00 

 Speciālais pedagogs pirmdienās no plkst. 8.00 – 15.00 

 Pedagoga palīgs pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās  no plkst. 8.10 – 12.30 

 Lietvede, arhivāre – katru dienu no plkst. 7.30 – 15.30 

 Skolas direktore – pieņem apmeklētājus otrdienās  no plkst. 14.30- 16.30 ceturtdienās no 

plkst. 8.30 – 11.00 

 Internāts – visu mācību laiku 20 skolēniem 

 Skolas ēdnīca – katru darba dienu no plkst.7.00 – 19.30, piektdienās no plkst.7.00 – 

15.00 

 

Interešu izglītības programmas: 

 
 Tautiskās dejas  1. – 4., 5. – 9. klasei 

 Līnijdejas 

 Koris 1. – 4.klasei  

 Teātra pulciņš 

 Matemātikas pulciņš 

 Zīmēšanas – gleznošanas pulciņš 

 Papīra plastikas pulciņš 

 Kristīgais pulciņš 

 Sporta pulciņš 

 Informātikas pulciņš 

 Jaunsargu pulciņš 

 

Skolas darbības pamatmērķi 
 

 Organizēt skolēnu pieredzē balstītu, jēgpilnu mācību procesu, kurā tiek veicināta mācību 

satura integrācija un dzīves darbības prasmju attīstība. 

 Stiprināt skolēnu patriotismu, kultūridentitāti un valstisko apziņu. 

 Pilnveidot skolēnu izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem, attīstot 

cieņpilnu attieksmi pret sevi un citiem. 

 Paaugstināt skolotāju motivāciju un profesionālo kapacitāti 
 Nodrošināt 21. gadsimtam atbilstošu izglītības procesu un vidi, balstītu uz kompetenču 

pieeju izglītības saturā. 
 Turpināt attīstīt iekļaujošas izglītības principus. 



 
5 J.Endzelīna Kauguru pamatskolas Attīstības plāns 2018 - 2020 

Iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti 
 

Pamatjoma Prioritāte Sasniegtais rezultāts Laiks Resursi 
Mācību saturs Moderno 

tehnoloģiju 

izmantošana 

pamatizglītības 

standarta 

īstenošanā 

Mācību priekšmetu 

stundās tiek izmantotas 

skolā pieejamās 

tehnoloģijas. 

 

2015. – 

2017. 

Datori, interaktīvā 
tāfele, dokumentu 

kamera 

  Izstrādāti mācību 

metodiskie materiāli 
darbam ar IT 

2015. – 

2017. 

Elektroniskie mācību 

materiāli 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Skolēnu mācību 

darba 

organizācija 

Skolotāji pārzina skolēnu 

mācību motivācijas 

teoriju un paņēmienus 

2015. – 

2017. 

Tālākizglītības kursi 

 Mācību darba 

saikne ar reālo 

dzīvi 

Skolēnu aktivitāte un 

atsaucība mācību 

priekšmetu 

popularizēšanas 

pasākumos 

2015. – 

2017. 

Valodu dienas  

Dzejas dienas 

Vēstures dienas 

Matemātikas dienas 

Dabaszinību dienas 

Tehnobuss 

Mācību ekskursijas 

Atbalsts 

skolēniem 

Psiholoģiskās un 

sociālās 

palīdzības 

nodrošinājums 

 

Atpazīst un informē 
atbilstošos dienestus par 

psiholoģiskās un sociālās 

palīdzības 

nepieciešamību 

2015. – 

2017. 

Klases audzinātājs 

Sociālais pedagogs 

Sadarbība ar novada 

sociālo dienestu 

Kursi bērnu tiesību 

aizsardzības 

jautājumos 

 Skolēnu pozitīvo 

attieksmju, 

personības 

īpašību un sociālo 

iemaņu 

attīstīšana, 

sadarbojoties ar 

vecākiem 

Ārpusstundu pasākumi, 

individuālās tikšanās, 

vecāku kopsapulces, 

ekskursijas 

2015. – 

2017. 

Informatīvais 

izdevums 

“Saulespuķe”,  

e-klase 

Skolas vide  Skolas vides 

attīstīšana un 

modernizācija 

 

Volejbola  basketbola 

laukuma renovācija 

2016 Pašvaldības 

finansējums 

  Tāllēkšanas skrejceļa 

renovācija  

2017 Pašvaldības 

finansējums 

  Garderobes 

modernizācija (skapītis 

katram izglītojamajam) 

2015 Pašvaldības 

finansējums un 

skolas absolventa 

ziedojums 

  Mācību telpu (vācu val. 

kab., latviešu val. kab., 

2015 – 

2017  

Pašvaldības 

finansējums 
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vēstures kab., atbalsta 

personāla kab.) remonts 

un mēbeļu nomaiņa 

  Zēnu mājturības kabineta 

mājsaimniecības stenda 

ierīkošana 

2017 Pašvaldības 

finansējums 

  Direktora vietnieku 

kabineta remonts un 

mēbeļu nomaiņa 

2016 Pašvaldības 

finansējums 

  Administrācijas foajē 
remonts un mēbeļu 

nomaiņa 

2015 Pašvaldības 

finansējums 

  Internāta guļamistabās 

atjaunotas 16 gultas 

2017 Uzņēmuma SIA 

“Cosybed” materiāls 

atbalsts 

  Skolas gaiteņu un foajē 
estētiskā sakārtošana un 

informācijas stendu 

izvietošana 

2016 – 

2017  

Pašvaldības 

finansējums 

  Zaļās klases izbūve 2015 Pašvaldības 

finansējums 

  Apgaismojuma 

ierīkošana skola – 

kultūras nams, skola - 

autoceļš 

2016 Pašvaldības 

finansējums 

 Skolēnu iekšējās 

kārtības kontroles 

sistēmas 

pilnveide 

 

Pilnveidoti skolas 

iekšējās kārtības 

noteikumi, vecāku lomas 

palielināšana bērnu 

audzināšanā 
 

2015 – 

2017  

Klases audzinātājs, 

sociālais pedagogs, 

izglītojošas 

nodarbības vecākiem 

ar psihologu,  

psihoterapeiti un 

komunikācijas 

pasniedzēju 

Resursi Mācību materiāli 
tehniskās bāzes 

pilnveide 

 

Nomainīti datori 

datorklasē 
2016 14 darba vietas 

  Uzstādīti datori mācību 

kabinetos 

2016 – 

2017  

1.-4.klašu telpās, 

mūzikas kab., 

matemātikas kab., 

latviešu val. kab., 

vācu val. kab. 

  Iegādāti  projektori 2016 3 gabali 

  Iegādāti magnetafoni 2016 3 gabali 

  Iegādāts televizors 2017 Vēstures kabinetam 

  Ēdināšanas bloks 

aprīkots ar konvekcijas 

krāsni un saldējamo 

kameru 

 

2017 Skolas ēdnīcai 
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Skolas darba 

organizācija, 

vadība, 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Skolas darba 

reglamentējošu 

dokumentu 

atbilstība 

normatīvo 

dokumentu 

prasībām. 

Izveidoti reglamentējošie 

dokumenti atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām 

2015 – 

2017   

Noformēti atbilstoši 

lietu nomenklatūrai 

  Ar reglamentējošiem 

dokumentiem 

iepazīstināts personāls un 

izglītojamie 

2015 – 

2017   

Noformēti atbilstoši 

lietu nomenklatūrai 

 Skolas attīstības 

plāna īstenošana 

Skolas attīstības plāna 

satura un struktūras 

pārraudzība 

2015 – 

2017  

Izvērtējuma 

materiāls 

 

Skolas attīstības prioritātes 2018. - 2020.gadam 
 

Pamatjoma 2018. 2019. 2020. 

 

Mācību 

saturs 

 Turpināt 
pamatizglītības 

standarta īstenošanu 

atbilstoši pārmaiņām 

un inovācijām valsts 

izglītības sistēmā. 

 Turpināt 
pamatizglītības 

standarta īstenošanu 

atbilstoši pārmaiņām 

un inovācijām valsts 

izglītības sistēmā. 

 Turpināt 
pamatizglītības 

standarta īstenošanu 

atbilstoši pārmaiņām 

un inovācijām valsts 

izglītības sistēmā. 

 

Mācīšana un 

mācīšanās 

 Izglītojamo 

personīgās atbildības 

aktivizēšana. 

 Izglītojamo 

pašvērtējuma 

pilnveidošana. 

 Izglītojamo personīgās 

atbildības aktivizēšana. 

 Izglītojamo 

pašvērtējuma 

pilnveidošana. 

 Izglītojamo 

personīgās atbildības 

aktivizēšana. 

 Izglītojamo 

pašvērtējuma 

pilnveidošana. 

 

Atbalsts 

skolēniem 

 Turpināt pilnveidot 

sadarbību ar 

visdažādāko profesiju 

pārstāvjiem. 

 Aktivizēt Skolas 

padomes darbu. 

 Turpināt attīstīt 
skolēnu pašpārvaldes 

darbu 

 Turpināt pilnveidot 

sadarbību ar 

visdažādāko profesiju 

pārstāvjiem. 

 Aktivizēt Skolas 

padomes darbu. 

 Turpināt attīstīt skolēnu 

pašpārvaldes darbu 

 Turpināt pilnveidot 

sadarbību ar 

visdažādāko profesiju 

pārstāvjiem. 

 Aktivizēt Skolas 

padomes darbu. 

 Turpināt attīstīt 
skolēnu pašpārvaldes 

darbu 

 

Skolas vide 

 Turpināt veidot 

pozitīvu saskarsmi 

visos līmeņos 

skolēns- skolēns, 

skolēns – skolotājs, 

skolotājs – vecāki, 

skolotājs – skolotājs. 

 Skolas vides 

attīstīšana un 

modernizācija. 

 Turpināt veidot 

pozitīvu saskarsmi 

visos līmeņos skolēns- 

skolēns, skolēns – 

skolotājs, skolotājs – 

vecāki, skolotājs – 

skolotājs. 

 Skolas vides attīstīšana 

un modernizācija. 

 Turpināt veidot 

pozitīvu saskarsmi 

visos līmeņos 

skolēns- skolēns, 

skolēns – skolotājs, 

skolotājs – vecāki, 

skolotājs – skolotājs. 

 Skolas vides 

attīstīšana un 

modernizācija. 
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Resursi 

 Skolas materiālās 

bāzes atjaunošana un 

papildināšana, 

nodrošinot to efektīvu 

izmantošanu. 

 Nodrošināt interešu 

izglītības pedagogu 

pieejamību dienas 

otrajā daļā. 

 Skolas materiālās bāzes 

atjaunošana un 

papildināšana, 

nodrošinot to efektīvu 

izmantošanu. 

 Nodrošināt interešu 

izglītības pedagogu 

pieejamību dienas 

otrajā daļā. 

 Skolas materiālās 

bāzes atjaunošana un 

papildināšana, 

nodrošinot to efektīvu 

izmantošanu. 

 Nodrošināt interešu 

izglītības pedagogu 

pieejamību dienas 

otrajā daļā. 
Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

 Iesaistīties projektos. 

 Veidot attīstības 

plānu 2018. –  

2020.gadam. 

 

 Iesaistīties projektos. 

 Veidot attīstības plānu 

2018. –  2020.gadam. 

 

 Iesaistīties projektos. 

 Veidot attīstības 

plānu 2018. –  

2020.gadam. 

 

 

Pamatjoma Mā c īb u  s a t u r s  

Prioritāte Turpināt pamatizglītības standarta īstenošanu atbilstoši 

pārmaiņām un inovācijām valsts izglītības sistēmā 

 

Mērķis Attīstīt skolēniem mācīšanās prasmes 

un iemaņas  
RR 1.1. 

Novērtēšanas 

kritēriji 

 Tematiskais plāns 

 Mācību stundu vērošana 

 

 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 
Īstenot kompetenču 

pieeju ikdienas darbā 
Mācību 

priekšmetu 

skolotāji 

2018. - 

2020 

Jaunais mācību 

priekšmetu 

standarts un 

programmas 

Direktora 

vietnieki 

izglītības jomā 

Veicināt skolotāju 

sadarbību stundu 

plānošanā 

Mācību 

priekšmetu 

skolotāji 

2018. - 

2020 

Elektroniskie 

mācību materiāli 
Metodisko 

komisiju 

vadītāji 
 

 

 

 

 

Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās 

Prioritāte Izglītojamo personīgās atbildības aktivizēšana. 

Mērķis Stiprināt katra izglītojamā atbildību par 

saviem darba rezultātiem 
RR 2.2. 

Novērtēšanas 

kritēriji 

 Skolēnu sasniegumu dinamika ikdienas darbā 
 Skolēnu aktivitāte un atsaucība mācību priekšmetu 

popularizēšanas pasākumos. 
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Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 
Pilnveidot dažādību mācību 

priekšmetu popularizēšanā 
Skolotāji 2018. – 

2020.  

Metodisko 

komisiju 

vadītāji 

Dir.vietn.izglītības 

jomā 

Veicināt skolēnu izaugsmi Klašu 

audzinātāji 
2018. – 

2020. 

Motivējošās 

balvas 

Dir.vietn.izglītības 

jomā 
 

Pamatjoma Mā c ī š a n a  u n  mā c ī š a nā s  

Prioritāte Izglītojamo pašvērtējuma pilnveidošana. 

Mērķis Nodrošināt atgriezenisko saiti RR 2.3. 

Novērtēšanas 

kritēriji 

 Stundu vērošana 

 Labās prakses piemēri skolotāju darba mapēs 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 
Skolotājiem izstrādāt labās 

prakses piemērus, dalīties ar 

kolēģiem metodisko komisiju 

sanāksmēs 

Skolotāji 2018. – 

2020. 

Mācību 

materiāli 
Dir.vietn.izglītības 

jomā 

Skolotājiem veikt savstarpēju 

stundu vērošanu 

Skolotāji 2018. – 

2020. 

Mācību 

stundas 

Dir.vietn.izglītības 

jomā 
 

Pamatjoma A t b a l s t s  s k o l ēn i e m  

Prioritāte Turpināt pilnveidot sadarbību ar visdažādāko profesiju 

pārstāvjiem 

Mērķis Karjeras izglītības programmas īstenošana RR 4.4. 

Novērtēšanas 

kritēriji 

 Skolēnu anketēšanas rezultāti 
  

 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 
Rīkot tikšanos ar dažādu 

profesiju pārstāvjiem 

Direktora vietnieks 

audzināšanas darbā 
2018. – 

2020. 

Skolotāji, dažādu 

profesiju pārstāvji 

Direktore 

Organizēt mācību 

ekskursijas 

Mācību priekšmetu 

skolotāji, klašu 

audzinātāji 

2018. – 

2020. 

Skolotāji, 
autotransports 

Direktore 
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Pamatjoma A t b a l s t s  s k o l ēn i e m  

Prioritāte Aktivizēt Skolas padomes darbu. 

Mērķis Veicināt vecāku aktīvāku iesaistīšanos 

skolas dzīvē 
RR 4.7. 

Novērtēšanas 

kritēriji 

 Skolas padomes sēžu, kopsapulču un pasākumu 

apmeklētība 

 

 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 
Iesaistīt vecākus 

pasākumu veidošanā un 

īstenošanā 

Audzinātāji 2018. – 

2020. 

Skolas padome Direktore 

Aktivizēt vecāku 

iniciatīvu skolas dzīvē 
Klašu audzinātāji, 
mācību 

priekšmetu 

skolotāji 

2018. – 

2020. 

Skolas padome, 

skolotāji, 
direktora 

vietniece 

audzināšanas 

darbā 

Direktore 

 

 

Pamatjoma A t b a l s t s  s k o l ēn i e m  

Prioritāte Turpināt attīstīt skolēnu pašpārvaldes darbu 

Mērķis Iesaistīt skolēnu pašpārvaldi ārpusstundu 

pasākumu sagatavošanā un norisē 
RR 4.3. 

Novērtēšanas 

kritēriji 

 Sēdes protokoli 

 Afišas 

 Skolas mājas lapa 

 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 
Aktivizēt skolēnu 

pašpārvaldi skolas 

pasākumu plānošanā un 

organizēšanā 

Direktora 

vietniece 

audzināšanas 

darbā 

2018. – 

2020. 

Skolēnu 

pašpārvalde 

Direktore 

Attīstīt skolēnu 

pašpārvaldes dalībniekos 

publiskās runas prasmes 

Direktora 

vietniece 

audzināšanas 

darbā 

2018. – 

2020. 

Skolēnu 

pašpārvalde 

Direktore 
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Pamatjoma S k o l a s  v i d e  

Prioritāte Turpināt veidot pozitīvu saskarsmi visos līmeņos skolēns- skolēns, 

skolēns – skolotājs, skolotājs – vecāki, skolotājs – skolotājs. 

 

Mērķis Nodrošināt emocionāli pozitīvu vidi 

savstarpējā saskarsmē 
RR 5.1. 

Novērtēšanas 

kritēriji 

 E-klasē un dienasgrāmatā pozitīvās piezīmes 

 Pateicības, atzinības 

 Ekskursijas, klases vakari, līdzdalība skolas pasākumos 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 
Veikt ierakstus e-klasē 
un dienasgrāmatās 

Klašu audzinātāji, 
mācību priekšmetu 

skolotāji 

2018. – 

2020. 

E – klase, 

dienasgrāmata 

Direktora 

vietnieki 

Izteikt pateicību par 

apzinīgi veiktu 

ārpusstundu darbu 

Direktora vietnieks 

audzināšanas 

darbā, skolotāji 

2018. – 

2020. 

Pateicības, 

atzinības raksti, 

diplomi un 

veicināšanas balvas 

Direktora 

vietnieki 

Rīkot kolektīva 

saliedēšanas pasākumus 

Klašu audzinātāji, 
 

2018. – 

2020. 

Transports Direktora 

vietnieki 

 

Pamatjoma S k o l a s  v i d e  

Prioritāte Skolas vides attīstīšana un modernizācija 

Mērķis Saglabāt, attīstīt un modernizēt skolas vidi RR 5.2. 

Novērtēšanas 

kritēriji 

 Bērnu interesēm un vajadzībām atbilstoša un sakārtota 

vide 

 Modernizēts sporta laukums 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 
Sporta laukuma rekonstrukcijas 

2.kārta 

Direktore 2018. – 

2019. 

Tāme, 

pašvaldības 

finansējums 

Pašvaldība 

Ķīmijas laboratorijas 

kosmētiskais remonts 

Tehniķis 2018. – 

2019. 

Pašvaldības 

finansējums 

Direktore 

Ventilācijas izbūve dabaszinību 

kabinetā un ķīmijas laboratorijā 
Tehniķis 2018.-

2019. 

Pašvaldības 

finansējums 

Direktore 

3.stāva gaiteņa un internāta 

atpūtas telpas kosmētiskais 

remonts 

Tehniķis 2018. -

2019. 

Pašvaldības 

finansējums 

Direktore 

Mājturības kabineta materiālās 

bāzes pilnveide 

Tehniķis 2019. Pašvaldības 

finansējums 

Direktore 

Erganomiskās mēbeles 

sākumskolā  
Tehniķis 2019. – 

2020. 

Pašvaldības 

finansējums 

Direktore 
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Pamatjoma R e s u r s i  

Prioritāte Nodrošināt interešu izglītības pedagogu pieejamību dienas otrajā 
daļā. 

Mērķis Interešu izglītības pieejamības 

nodrošināšana tuvāk dzīvesvietai 
RR 6.2. 

Novērtēšanas 

kritēriji 

 Bērnu interesēm atbilstošu pulciņu pieejamība 

 Apmeklētība 

 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 
Motivēt skolēnus lietderīgi 

pavadīt brīvo laiku 

Pulciņu 

skolotāji 
2018. – 

2020. 

Finansējums Direktora 

vietnieki 

Piesaistīt skolēnu interesēm 

atbilstošus pulciņu vadītājus 

Direktora 

vietnieki 

2018. – 

2020. 

Finansējums Direktore 

 

Pamatjoma R e s u r s i  

Prioritāte Skolas materiālās bāzes atjaunošana un papildināšana, nodrošinot 

to efektīvu izmantošanu. 

 

Mērķis Nodrošināt materiāli tehnisko bāzi atbilstoši 

mācību standartam. 
RR 6.1. 

Novērtēšanas 

kritēriji 

 Nodrošinājums ar telpām, iekārtām un materiāli tehniskiem 

resursiem. 

 Lietderīgs telpu, iekārtu un materiāltehnisko resursu 

izmantojums. 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 
Datori - 10 Administrācija 2018. – 

2020. 

Pašvaldība Direktore 

Projektori - 6 Administrācija 2018. – 

2020. 

Pašvaldība Direktore 

Magnetofoni - 3 

Sporta inventārs 

Televizors 

Administrācija 2018. – 

2020. 

Pašvaldība Direktore 

Interaktīvā tāfele (matemātikas 

kabinetam) 

Administrācija 2018. – 

2020. 

Pašvaldība Direktore 

Kopētājs Administrācija 2019.-- 

2020. 

Pašvaldība Direktore 

Mācību resursi dabaszinību 

jomā 
Administrācija 2019.-

2020. 

Pašvaldība Direktore 
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Piebraucamā ceļa asfalta 

seguma atjaunošana 

 

Direktore 

 

2018.-

2019. 

 

Pašvaldības  

finansējums 

 

 

Pašvaldība 

 

 

 

Pamatjoma S k o l a s  d a r b a  o r g a n i zā c i j a ,  v a d īb a  u n  k v a l i tā t e s  

n o d r o š i nā š a n a  

Prioritāte Iesaistīties projektos. 

 

Mērķis Rast iespēju dalībai vietējos un 

starptautiskos projektos 
RR 7.3. 

Novērtēšanas 

kritēriji 

 Projekta pieteikums 

 

 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 
Izvēlēties skolas mērķiem 

atbilstošu projektu 

Skolas 

administrācija 

2018. – 

2020. 

Projektu datu 

bāzes 

(eTwinning, 

Erasmus+  utt.) 

Direktore 

Projektu sagatavošana un 

īstenošana 

Skolas 

administrācija 

2018. – 

2020. 

Komandas 

darbs 

Direktore 

 

Pamatjoma S k o l a s  d a r b a  o r g a n i zā c i j a ,  v a d īb a  u n  k v a l i tā t e s  

n o d r o š i nā š a n a  

Prioritāte Veidot attīstības plānu 2018. –  2020.gadam. 

 

Mērķis Nodrošināt skolas attīstības plāna 

īstenošanu 
RR 7.1. 

Novērtēšanas 

kritēriji 

 Skolas attīstības plāna saturs. 

 Prioritāšu īstenošana un laika grafiks 

 

 

 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 
Skolas attīstības plāna satura un 

struktūras pārraudzība 

Administrācija 2018. – 

2020. 

Izvērtējuma 

materiāli 
Direktore 

Veikt detalizētu skolas darba  

prioritāšu izvērtēšanu 

Administrācija 2018. – 

2020. 

Skolas 

darbinieki 

Direktore 
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Veicināt visu skolas darbinieku,  

skolēnu un vecāku iesaistīšanos  

skolas pašvērtēšanas procesā. 

Administrācija 2018. – 

2020. 

Skolas 

darbinieki 

Direktore 

Apkopot informāciju un  

faktus. Apzināt jaunas 

vajadzības nākamā  
attīstības plāna izstrādei. 

Administrācija 2020. Skolas 

darbinieki 

Direktore 

Uzsākt jauna attīstības plāna  

izstrādi. 

Administrācija 2020. Skolas 

darbinieki 

Direktore 

 

Attīstības plānu apkopoja un sagatavoja:  

Aija Dubova 

Līga Gecko 

Iveta Rambola 

Dzintra Sijāte  

     

 

 

Attīstības plāns apspriests skolas pedagoģiskās padomes sēdē,  
vecāku padomē un skolēnu pašpārvaldē, un 2017.gada 20.decembrī apstiprināts skolas 

pedagoģiskās padomes sēdē. 
 

 

Direktore_________________________ Iveta Rambola 

 


