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Salgales pamatskolas pašvērtējuma ziņojums 

 2018./2019.mācību gads 

 
Salgales pamatskola atrodas 1.maija ielā 9, Emburgā, Salgales pagastā, Ozolnieku novadā, 

akreditēta līdz 2019.gada 3.jūnijam 

 

Mācību programmas 

Skola realizē trīs izglītības programmas: 

0. Pamatizglītības programmu, kods 21011111 (licence Nr. V-8962 no 2017.gada 

7.februāra, izsniegta uz nenoteiktu laiku), izglītojamo skaits 2018./2019.m.g. - 64; 

1. Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111 (licence Nr. V-8960 no 

2017.gada 7.februāra, izsniegta uz nenoteiktu laiku), bērnu skaits 2018./2019.m.g. - 39; 

2. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 

21015611 (licence Nr. V-8963 no 2017.gada 7.februāra, izsniegta uz nenoteiktu laiku), 

izglītojamo skaits 2018./2019.m.g. – 14. 

 

Skolā strādā 18 pedagogi, no tiem 5 - pirmsskolas grupās, 13 - pamatskolas klasēs. Augstākā 

pedagoģiskā izglītība ir 14 pedagogiem, 4 pedagogi apgūst augstāko pedagoģisko izglītību, 5 

skolotājiem - maģistra grādi. Skolas vadību nodrošina direktore un 3 direktores vietnieces. 

Skolā strādā 11 tehniskie darbinieki. 

 

Skolas budžeta nodrošinājums 

 

2018.gadā skolas budžets ir EUR 477286.00: 

 pašvaldības budžets – EUR 348610.00 

 valsts budžeta mērķdotācijas – EUR 128676.00 . 

 

Skolas īpaši piedāvājumi 
Skolā tiek realizētas interešu izglītības programmas: datorika, mehānika, robotika, 

mazpulki, lasītāju klubs, folklora, ideju laboratorija, rokdarbi. Popularizējot veselīgu dzīves 

veidu, skolēniem ir iespēja darboties sporta fakultatīvajās nodarbībās – vingrošana, peldēšana, 

sporta spēles, vispārējā fiziskā sagatavotība, tūrisms.  

Skolā ir datorklase  ar  10  darba  vietām. Ir 1.-4.klašu pagarinātā  dienas  grupa. Skolā 

tiek nodrošināta pēctecība – skolu apmeklē bērni no 1,5 gadu vecuma līdz pamatskolas 

beigšanai. 

      
Skolas darbības pamatmērķi: 

 

Salgales pamatskolas darbības mērķis ir veidot pozitīvu un labvēlīgu izglītības vidi, 

pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu 
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izglītības procesu, kas nodrošina pirmsskolas un pamatizglītības mērķu sasniegšanu, sekmējot 

izglītojamo nacionālo un valstisko identitāti. 

Skolas darba pamatvirziens ir izglītojošā darbība. 

Skolas uzdevumi: 

 Īstenot vispārējās pamatizglītības programmu atbilstoši Valsts pamatizglītības 

standartam 

 Īstenot speciālās izglītības programmu 

 Īstenot pirmsskolas izglītības programmu 

 Izvēlēties izglītības darba metodes un formas 

 Gatavot izglītojamos aktīvai līdzdarbībai sabiedrības dzīvē, lēmumu pieņemšanai 

demokrātiskā sabiedrībā 

 Racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus 

 Sadarboties ar izglītojamo vecākiem, lai nodrošinātu obligātās pirmsskolas un 

pamatizglītības ieguvi visiem atbilstoša vecuma bērniem. 

 

Izglītības 

iestādes 

darbības 

pamatjoma 

Darbības 

prioritāte 
Sasniegtais 

Mācību saturs Kvalitatīvi 

īstenot mācību 

priekšmetu 

standartus un 

citu programmu 

uzdevumus  

 Tiek īstenotas mācību priekšmetu  programmas 

atbilstoši mācību priekšmeta standartam 

 Izstrādātas fakultatīvo nodarbību mācību programmas 

 Ir izstrādāts klases audzināšanas darba plāns 3 gadiem 

 Ievērojot izglītojamo vajadzības, izstrādāti individuālie 

mācību plāni 

 No 2011. līdz 2018.gadam tika realizēta 

pamatizglītības profesionāli orientētā virziena 

programma 

 Ieviests mācību priekšmeta Datorika  

Mācīšana un 

mācīšanās 

Paaugstināt 

pedagogu 

atbildību par  

kvalitatīva, 

mūsdienīga 

mācību procesa 

organizēšanu un 

izglītojamo 

mācību 

sasniegumiem, 

nodrošinot 

pozitīvu 

sadarbības 

vidi

  

 Nodrošināts kvalitatīvs mācību process, pilnveidojot 

mācīšanas un mācīšanās darba metodes un darba 

formas atbilstoši mācību priekšmetu standartiem un 

programmām 

 Nodrošināts kvalitatīvs darbs pirmsskolas grupu 

rotaļnodarbībās atbilstoši pirmsskolas izglītības 

vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmai 

 Notiek plānveidīga pedagogu sadarbība 

 Nodrošināta skolotāju sadarbība ar speciālo pedagogu 

 Aktivizēta skolēnu pašizglītošanās portālā 

Uzdevumi.lv 

 Ikdienas darbā un mācību procesa analīzei skolā un 

pirmsskolā tiek izmantota e-klase 

Atbalsts 

izglītojamiem 

Sniegt atbalstu 

harmoniskas un 

atbildīgas 

personības 

veidošanai un 

karjeras izvēlē 

 Nodrošināti atbalsta pasākumi skolēniem, kuriem ir 

problēmas mācību satura apguvē  

 Izglītojamajiem ir iespēja iegūt velosipēdista vadītāja 

apliecību 

 Skolā un pirmsskolā notiek nodarbības ar Džimbas 

skolas aģentu 
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 Tiek organizētas mācību ekskursijas 

 Sadarbībā ar pašvaldības policiju un VUGD tiek 

organizēti drošības pasākumi, veiktas mācību 

evakuācijas 

 Sākumskolas skolēniem ir organizēta pagarinātās 

dienas grupa 

 Skola iesaistījusies iniciatīvā “Skolas soma” 

 Ir organizēts skolēnu pašpārvaldes darbs 

 Nodrošināta interešu pulciņu un fakultatīvu nodarbību 

pieejamība 

 Izglītojamo piedalīšanās olimpiādēs, konkursos un 

sacensībās 

 Nodrošināta medicīniskā aprūpe 

 Tiek organizēti dažādi pasākumi karjeras izvēlē 

 Darbojas izglītojamo motivācijas veidi 

 Popularizēts skolas darbs Ozolnieku mājas lapā, 

novada avīzē, skolas avīzē 

Skolas vide Uzlabot un 

pilnveidot skolas 

vidi  

 Plānveidīgi tiek veikti skolas telpu kosmētiskie remonti 

 Veikts kapitālais remonts ēdamzālē, 1.stāva gaitenī, 

kokapstrādes kabinetā, mācību virtuvē, kāpņu telpās, 

1.,2.klašu telpās, skolas virtuvē, atjaunots jumta 

segums, ierīkots bruģa segums pirmsskolas celiņos, 

renovētas lapenes un virtuves ventilācijas sistēma 

 Izstrādāts tehniskais projekts sporta laukuma 

ierīkošanai 

 Ierīkotas telpas medmāsai, logopēdam, psihologam, 

speciālajam pedagogam, lietvedei 

Resursi Pilnveidot 

materiālo bāzi 

kvalitatīva 

izglītības 

procesa 

nodrošināšanai 

 Iegādātas bērnu augumam un vecumam atbilstošas 

mēbeles pirmsskolas bērnu grupām 

 Iegādātas jaunas mēbeles direktores kabinetam, 

kokapstrādes kabinetam 

 Iegādāti mācību līdzekļi datorikai, mehānikai, 

robotikai, 6 planšetdatori, digitālās klavieres, 

pilnveidots mācību virtuves aprīkojums 

 Nodrošināta materiālā bāze sporta nodarbībām zālē, ārā 

un ierīkotas nestandarta ierīces Veselības takā 

 Katrs pedagogs nodrošināts ar portatīvo datoru un 

interneta pieslēgumu 

 Iegādāti multimediju projektori matemātikas, vēstures 

klasēm un laboratorijai 

 Pedagogi regulāri apmeklē tālākizglītības kursus un 

sekmīgi mācās augstskolās 

 Nodrošināti nepieciešamie mācību grāmatas un mācību 

līdzekļi mācību procesa organizēšanai skolā un 

pirmsskolā, kā arī plašs daiļliteratūras klāsts skolas 

bibliotēkā 



4 

 

 Pedagogi regulāri piedalās metodiskajos un pieredzes 

apmaiņas pasākumos novadā un ārpus tā 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Nodrošināt, 

pilnveidot un 

attīstīt skolas 

darbību 

atbilstoši 

prioritātēm 

 Notiek regulāra skolas darba pārraudzība, pašvērtēšana 

un skolas darbības plānošana 

 Izveidoti skolas darbību reglamentējošie iekšējie 

normatīvie dokumenti, notiek regulāra to aktualizācija 

un uzlabošana 

 Ir izveidota un labi darbojas radoša skolas vadības 

komanda 

 Vadība sadarbojas ar vecāku padomi, Skolas padomi 

un skolēnu pašpārvaldi 

  Veiktas skolēnu, pedagogu un vecāku aptaujas Edurio 

platformā 

 Pirmsskola piedalījusies projektā Nordplus junior 2016 

un skola piedalījās starptautiskā projektā Erasmus+  

Promoting Art 

 Kolektīvs aktīvi piedalās skolas un pirmsskolas 

darbības plānošanā un aktivitāšu organizēšanā 

 Notiek kolektīva saliedēšanas pasākumi 

 Kopš 1999.gada iznāk ikmēneša “Skolas Ziņas”, kuras 

tiek publicētas e-klasē un Ozolnieku mājas lapā 

 

 

 

 

Citi sasniegumi 

 3vieta Jelgavas un Ozolnieku novadu matemātikas olimpiādē 

 1.vieta novadu tautas bumbas sacensībās D grupas meitenēm 

 1.vieta novadu stafešu sacensībās E grupai 

 1.vieta novadu volejbola sacensībās D grupas meitenēm 

 2.vieta novadu basketbola sacensībās C grupas zēniem 

 2.vieta novadu basketbola sacensībās C un D grupas meitenēm 

 2.vieta novadu tautas bumbas sacensībās D grupas zēniem 

 2.vieta novadu volejbola sacensībās C grupas meitenēm 

 2.vieta novadu volejbola sacensībās D grupas zēniem 

 3.vieta novadu basketbola sacensībās B un C grupas zēniem 

 3.vieta Zemgales reģiona tautas bumbas sacensībās  

 3.vieta novadu futbola sacensībās D grupas zēniem 

 3.vieta novadu florbola sacensībās C grupas zēniem 

 5.vieta Zemgales reģiona  stafešu sacensībās finālsacensībās 

 

 

 

http://www.penkulesskola.lv/
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Turpmākā attīstība 

 
1. Organizēt pedagogu sadarbību mācību satura apguves plānošanai priekšmetu jomās, 

gatavojoties jaunā satura ieviešanai 

2. Pedagogiem mācību stundās pilnveidot prasmi izvirzīt izglītojamiem saprotamus 

mērķus, uzdevumus un prasības katrai stundai  

3. Turpināt darbu pie izglītojamo pašvērtējuma pilnveides  

4. Iesaistīt izglītojamos mācīšanās procesa plānošanā, īstenošanā un izvērtēšanā, 

uzlabojot mācīšanās motivāciju un paaugstinot atbildību par sava darba rezultātiem 

5. Aktualizēt katra  izglītojamā personīgo ieguldījumu un atbildību  par saviem mācību 

sasniegumiem  

6. Turpināt izglītojamo mācību sasniegumu izaugsmes dinamikas analīzi, īstenojot 

kompetenču pieeju izglītībā  

7. Ikdienas mācību procesā veltīt uzmanību izglītojamo lasītprasmes pilnveidošanai, vārdu 

krājuma bagātināšanai, lai precīzi spētu izlasīt uzdevumu noteikumus 

8. Izglītot izglītojamo vecākus un pedagogus par dažādiem ar bērnu veselību un 

audzināšanu saistītiem jautājumiem, darbā izmantot jaunas sadarbības formas 

9. Turpināt veicināt izglītojamo izpratni par veselīgu dzīvesveidu, iesaistoties dažādās 

akcijās, pasākumos, programmās, konkursos utt.  

10. Regulāri aktualizēt drošību reglamentējošos iekšējos normatīvos dokumentus, veicot 

preventīvo darbu noteikumu pārkāpumu novēršanā 

11. Aktivizēt Skolēnu domes darbību 

12. Turpināt organizēt daudzveidīgus pasākumus, realizējot kompetenču pieeju izglītības 

procesam 

13. Turpināt interešu izglītības un fakultatīvo nodarbību programmu realizāciju 

14. Turpināt organizēt daudzveidīgus karjeras pasākumus izglītojamo dzīves prasmju 

pilnveidei un pirmo profesionālo kompetenču ieguvei, sadarbojoties ar Ozolnieku 

novada karjeras konsultantu 

15. Nodrošināt izglītojamajiem atbalsta personāla – logopēda un psihologa regulāru 

pieejamību 

16. Turpināt klašu audzinātāju, mācību priekšmetu pedagogu un atbalsta personāla 

sadarbību, lai savlaicīgi sniegtu nepieciešamo atbalstu, īstenojot speciālās pamatizglītības 

programmas 

17. Organizēt izglītojošus pasākumus vecākiem 

18. Turpināt iesaistīt izglītojamo ģimenes izglītības iestādes dzīves veidošanā 

19.  Saglabāt esošās un rast jaunas idejas saliedējošu pasākumu organizēšanā skolas 

kolektīvam un skolēnu vecākiem 

20. Ierīkot sporta laukumu 

21. Labiekārtot pirmsskolas rotaļu laukumu 

22. Uzlabot skolas teritorijas nožogojumu 

23. Veikt aktu zāles remontu un sporta zāles grīda seguma atjaunošanu 

24. Ar multimediju projektoriem aprīkot 3.kabinetu un aktu zāli 

25. Piesaistīt logopēdu 

26. Vadībai organizēt atbalsta pasākumus jaunā - uz kompetencēm balstītā  standarta 

ieviešanai 

27. Realizēt Ozolnieku novada teritorijas attīstības programmas uzdevumus izglītībā 

28. Iesaistīties pieredzes apmaiņas aktivitātes, gatavojoties jaunā satura reformai 


