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Salgales pamatskolas pašvērtējuma ziņojums 
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Salgales pamatskola atrodas 1.maija ielā 9, Emburgā, Salgales pagastā, Ozolnieku 

novadā, akreditēta līdz 2019.gada 3.jūnijam 

 

Mācību programmas 

Skola piedāvāja 5 izglītības programmas: 

- vispārējās pirmsskolas izglītības programma 01011111 (licences Nr.V-

8960, 07.02.2017.) 

- pamatizglītības programma 21011111 (licences Nr.V-8962 07.02.2017., 

akreditēta līdz 06.06.2013.), akreditēta līdz 2019.gada 3.jūnijam 

- speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem 

attīstības traucējumiem 01015611 (licences Nr.V- 8961, 07.02.2017.) 

- pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma 21014111 

(licences Nr.V- 8963, 07.02.2017.), akreditēta līdz 2019.gada 3.jūnijam 

- speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem (licences Nr.V-8963, 07.02.2017.), akreditēta līdz 2019.gada 

3.jūnijam 

 

Mācību process   

 skolas direktore – Irēna Pauloviča, direktora vietniece izglītības jomā – Iluta 

Aleksīna, direktora vietniece audzināšanas darbā– Agnese Zariņa, saimniecības 

vadītājs – Edgars Buls 

2016. gadā skolā mācījās 113 izglītojamie: 

o 5 – 6 gadīgo grupā – 16 

o 1.- 4.klasēs – 40 

o 5.- 9.klasēs – 40, 

o audzēkņi vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem - 22 

no citām pašvaldībām, tai skaitā: 

o no Jelgavas – 17 

o no Jelgavas novada – 8 

o no Bauskas novada – 2 

 no 9 absolventiem 4 turpina tālākizglītību vidusskolā, 5 – arodvidusskolās 

 20 pedagogi ar atbilstošu izglītību un kvalifikāciju, 6 skolotājiem ir 

papildkvalifikācija, 6 – maģistri, 2 – iegūst augstāko izglītību  

 skolā darbojās pagarinātas dienas grupas visiem skolēniem līdz plkst.1700 

 

Atbalsta sistēma 

 Ir speciālais pedagogs 

 Divas reizes nedēļā skolā strādā logopēds 

 Reizi nedēļā skolā strādā medmāsa  

 Reizi nedāļā skolā darbojas karjeras konsultants 

 Reizi nedēļā skolā strādā psihologs 

mailto:salgalespsk@ozolnieki.lv


 Skolas bibliotēka ir nodrošināta ar mācību grāmatām un darba burtnīcām  

 Ēdināšanu nodrošina i/u Datina 

 Darbojas programma Skolas piens un Skolas auglis 

 

Saimnieciskais personāls 

Skolas tehniskie darbinieki – 3 apkopējas, 3 pirmsskolas skolotāju palīgi, dežurante, 4 

kurinātāji, remontstrādnieks. 

Interešu izglītība 

 1.-4.klašu koris; 

 kora grupa Asni;  

 2.-4.klašu ansamblis;  

 5.-9.klašu ansamblis 

 teātris; 

 datorika 

 mehānika 

 jaunsargi 

 ansamblis pirmsskolā 

Profesionāli orientētās programmas priekšmeti: 

 tūrisms 

 peldēšana 

 sporta spēles 

 vingrošana 

 fitness. 

 

Iepriekš izvirzīto prioritāšu realizācija 

 

1. Uzlabot pedagogu savstarpējo sadarbību 

Rosināt pedagogus izstrādāt mācību priekšmetu autorprogrammas 

Mācību saturs  

 notiek pedagogu sanāksmes par aktuāliem un ar mācību saturu 

saistītiem jautājumiem 

 par izmaiņām nodarbību sarakstā savlaicīgi tiek informēti skolēni, 

pedagogi un vecāki  

 skola ir nodrošināta ar mācību līdzekļiem 

 lielākā daļa pedagogu pielāgo mācību materiālus, ņemot vērā klases 

sastāvu 

 vadība pārrauga mācību darbu un sniedz atbalstu pedagogiem 

 skolas darba plānā iekļauti pasākumi, kas veido skolēnu attieksmi, 

izpratni, atbildību un patriotismu 

 skolā ir klases audzināšanas darba plāns 3 gadiem 

 lielākā daļa skolotāju aktīvi sadarbojas ar speciālo pedagogu 

2. Uzlabot izglītojamo savstarpējo sadarbību mācību procesā 

Pilnveidot audzināšanas darba pieredzes apmaiņu 

Veikt skolēnu mācību darba izpēti un savlaicīgi reaģēt uz kvalitātes 

pasliktināšanos 

Visiem pedagogiem konsekventi ievērot vērtēšanas kārtību 

Mācīšana un mācīšanās 

 mācību procesā tiek izmantoti atbilstoši mācību līdzekļi 

 tiek izstrādāti skolēnu vajadzībām atbilstošas atgādnes 



 pedagogi izmanto atbilstošas mācību metodes, tajā skaitā IT 

 skola organizē un piedalās konkursos, olimpiādēs, sporta pasākumos, 

projektu skatēs 

 vecāki savlaicīgi saņem informāciju e-klasē 

 skolas vidējā atzīme 6,55 

4. Veicināt skolēnu pašpārvaldes patstāvību 

Nodrošināt atbalsta personālu (speciālo pedagogu, psihologu) 

Uzlabot sadarbību starp priekšmetu skolotājiem un vecākiem 

Atbalsts skolēniem 

 skolā ir iekšējie normatīvie akti, kas saistīti ar izglītojamo drošību, ir 

norādes, tiek organizēti pasākumu un apmācības to ievērošanā 

 skola sadarbojas ar sociālo dienestu un pašvaldības policiju, organizē 

pasākumus uzvedības problēmu novēŗšanā 

 skola popularizē veselīgu dzīves veidu un veselīgu pārtiku 

 aktivizēta skolēnu pašizaugsme klasē, skolā un ārpus tās (pašpārvalde, 

interešu izglītība, atbalsts talantīgajiem) 

 lielākā daļa sākumskolas skolēnu apmeklē pagarinātās dienas grupas 

 personāls ir apguvis zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā 

 tiek organizēti dažādi karjeras veicināšanas pasākumi skolēniem 

(tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, absolventiem, atvērto 

durvju dienas dažādās izglītības iestādēs, karjeras dienas aktivitātes, 

izstādes Skola 2017 apmeklējums) 

 skolā tiek nodrošināta veselības aprūpe skolēniem 

5. Pilnveidot izglītojamo cieņpilnas un pozitīvas uzvedības audzināšanas darbu 

Skolas vide 

 skola plāno un veido iestādes tēlu 

 konstruktīvi un savlaicīgi tiek risināti konflikti 

 telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas 

 skolas vidē tiek veicināta ilgtspējīga attīstība – resursu taupīga 

izmantošana, veselīga un dabai draudzīga rīcība 

 renovēta lielākā daļa skolas jumta, veikts kosmētiskais remonts 

pirmsskolas grupā, skolas gaiteņos, sporta zālē, klašu telpās, ierīkots 

bruģis pirmsskolas celiņos, iekārtota ugunskura vieta 

 par ieguldījumu skolas vārda popularizēšanā skolēni saņem z/s Medņi 

stipendiju, SIA Emburga pluss labākā sportista stipendiju, skolēni, 

vecāki un sponsori – titulu Salgales skolas lepnums 

 organizēta izstāde Mēs – savam pagastam pagasta pārvaldes ēkā 

 organizēti pasākumi Latvijas simtgades zīmē 

 pedagogi apmeklējuši tālākizglītības kursus audzināšanas jautājumos 

 iekārtots tūju dzīvžogs 

6. Pilnveidot materiālo bāzi dabas zinību pasniegšanai 

Uzsākt sporta laukuma labiekārtošanu 

Aktivizēt e-klases pielietojumu 

Ieviest jauninājumus metodikā un saturā 

Resursi 

 ir papildināta sporta nodarbību materiālā bāze 

 papildināti pirmsskolas mācīšanās un rotaļnodarbību materiāli 

 vadība atbalsta pedagogu dalību dažādās pedagoģiskajās aktivitātēs 

skolā un ārpus tās 



 sekmīgi darbojas e-klase visos izglītības posmos 

 iestādīts egļu dzīvžogs sporta laukumā 

 izveidoti nestandarta vingrošanas rīki pastaigu takā 

 organizēti teātra izrāžu apmeklējumi un ekskursijas kolektīva 

saliedēšanai 

7. Veicināt aktīvāku sadarbību ar citām izglītības iestādēm 

Skolas darba pašvērtējumā iesaistīt vecākus un atbalsta personālu 

Skolas darba organizācija, vadības un kvalitātes nodrošināšana 

 notiek regulāra skolas darba pašvērtēšana 

 izstrādāti 22 skolas darbību reglamentējošie iekšējie normatīvie 

dokumenti, veikta to savlaicīga aktualizēšana 

 vadība ievieš jauninājumus skolas darbā 

 administrācija pārrauga un nodrošina labvēlīgu vidi 

 vadība sadarbojas ar Vecāku padomi un Skolēnu domi 

 regulāri iznāk Skolas ziņas, kuras tiek publicētas arī Ozolnieku mājas 

lapā 

 skola darbojas vasarā, nodrošinot pirmsskolas darbību  

 skolā notika Jelgavas un Ozolnieku novada sākumskolas skolotāju 

MA seminārs  

 līdzdarbība starptautiskā projektā pirmsskolā 

 

 

 

 

 

Citi sasniegumi 

 1.vieta novadu skatuves runas konkursā  

 1.pakāpe novadu koru skatē 

 1.vieta novadu stafešu sacensībās Drošie un veiklie 

 1.vieta novadu tautas bumbas sacensībās 

 2.vieta novadu 50.skolēnu spartakiādē kopvērtējumā 

 2.vieta novadu orientēšanās sacensībās kopvērtējumā 

 2.vieta Zemgales reģiona skatuves runas konkursā 

 3.vieta novadu mājturības un tehnoloģiju konkursā Dabas veltes zupas šķīvī 

 Divas 1.vietas novadu vieglatlētikas sacensībās; 

 3.vieta novadu sporta spēlēs D grupai 

 3.vieta novadu vieglatlētikas sacensībās D grupas meitenēm 

 3.vieta Zemgales reģiona  tautas bumbas finālsacensībās 

 

 

 

 

 

 

 



Turpmākā attīstība 

 

1.MĀCĪBU SATURS 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skola organizē pasākumus, kas veido 

skolēnu attieksmi pret sevi, citiem, 

darbu, dabu, kultūru, sabiedrību, valsti 

un veicina izpratni par sabiedrības 

vajadzībām, audzina godrātīgus un 

atbildīgus cilvēkus  

 Gatavoties jaunā satura reformai 

 Veicināt  pedagogu sadarbību, kopīgi 

plānojot un īstenojot mācību darbu 

 Aktivizēt pedagogu pieredzes 

apmaiņu  savā un citās izglītības 

iestādēs 

 

2.MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Mācību procesā tiek izmantotas 

dažādas metodes, modernās 

tehnoloģijas, mācību līdzekļus 

 Skolas līdzdalība ārpusskolas 

aktivitātēs 

 Vērtējumu uzskaite tiek pārraudzīta, 

kontrolēta, sistematizēta, un analizēta 

 Uzlabot izglītojamo savstarpējo 

sadarbību mācību procesā 

 Pilnveidot skolēnu darba 

pašnovērtējumu un pašanalīzi 

 Attīstīt digitālās prasmes, lietpratīgi 

un atbildīgi izmantojot informācijas 

un komunikāciju tehnoloģijas 

 

4.ATBALSTS SKOLĒNIEM 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Dažādu programmu nodrošinājums 

atbilstoši skolēnu vajadzībām 

 Kvalitatīvs atbalsta personāla darbs 

 Skolas darbā un lēmumu pieņemšanā 

iesaistās vecāki un skolēni 

 Nodrošināts speciālā pedagoga 

atbalsts 

 Uzlabot skolēnu pašpārvaldes 

līdzdalību skolas darbā 

 Uzlabot sadarbību starp priekšmetu 

skolotājiem un vecākiem 

 Pilnveidot atbalsta pasākumus 

talantīgajiem skolēniem 

 

5.IESTĀDES VIDE 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skola analizē pārkāpumus, izvēlas 

nepieciešamo risinājumus pārkāpumu 

un to iespējamības novēršanai 

 Personāls ievēro pedagoģijas, 

profesionālās ētikas, cilvēktiesību un 

humānisma principus 

 Labiekārtota vide un labvēlīgas 

attiecības 

 Pilnveidot izglītojamo cieņpilnas un 

pozitīvas uzvedības audzināšanas 

darbu 

 Sekmēt pilsonisko zināšanu, prasmju 

un vērtību apguvi, gatavojoties 

Latvijas valsts simtgadei. 

 

6.IESTĀDES RESURSI 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Nodrošināts un labiekārtotas mācību 

un koplietošanas telpas 

 Skolotāji ir apmeklējuši 

nepieciešamos tālākizglītības kursus 

 Pilnveidot materiālo bāzi dabas zinību 

pasniegšanai 

 Uzsākt sporta laukuma labiekārtošanu 

 Ieviest jauninājumus metodikā un 

saturā 



 Labs materiāli tehniskais 

nodrošinājums (izņemot dabas 

zinības) 

 

7.IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Notiek regulāra skolas darba 

pašvērtēšana un tālākās darbības 

plānošana 

 Radoša sadarbības vide skolā 

 Skolas darba pašvērtējumā iesaistīt 

vecākus un atbalsta personālu 

 Aktivizēt kolektīvu jaunu ideju 

ieteikšanai skolas darba uzlabošanai 

 Aktivizēt metodisko komisiju darbību 

 

Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programmas īstenošana 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Samazinājies skolēnu skaits, kas kavē 

skolu slimības dēļ 

 Skolēni apguvuši peldēšanas, tūrisma 

un orientēšanās pamatus 

 Vairākums skolēnu atbalsta veselīgu 

dzīvesveidu 

 Uzlabojušies sasniegumi ārpusskolas 

sporta aktivitātēs 

 Organizēt sportiskās aktivitātes 

brīvlaikā un vasarā 

 Organizēt sacensības novada mērogā 

 Organizēt programmas apguves 

aktivitātes atbilstoši skolēnu 

interesēm un skolas iespējām 

 

 

 
  

 

 


