
Ogres novada Ķeipenes pagasta 
 Ķeipenes pamatskolas  
ATTĪSTĪBAS PLĀNS 

2019. – 2022. 
 

Ķeipenes pamatskolas misija –  
Sadarbībā ar vecākiem, sniegt ikvienam bērnam labāko iespējamo atbalstu izglītības un 
audzināšanas jomā, veidojot un attīstot bērna raksturu, talantus un stiprinot bērna iekšējo 
gudrību viņa paša izaugsmes ceļā.  
 
Ķeipenes pamatskolas vīzija –  
Atbilstošas skolas vides izveide un tādas atmosfēras radīšana, kurā pastāvētu cēli 
ieradumi un ideāli, kurā augtu dzīvespriecīgs, radošs, atbildīgs un uz sadarbību vērsts 
bērns, kas veidotu paaudzi ar tīru sirdsapziņu, turpmāk pozitīvi ietekmējot kopējās 
sabiedrības paradumu un attieksmju maiņu. 
 
Ķeipenes pamatskolas vērtības –  
Ķeipenes pamatskola balstās uz 5 prioritārām cilvēciskajām pamatvērtībām - patiesība, 
tikums, miers, mīlestība un labestība, kas tiek integrēta visos mācību procesos un 
audzināšanas jautājumos. 
 
Ķeipenes pamatskolas virsmērķis ir veidot patstāvīgu un atbildīgu personu, kas spēj 
izdarīt pārdomātu izvēli, kas balstās uz zināšanām un cilvēciskajām vērtībām. Lai 
izglītojamais nav pasīvs vērotājs mācīšanās procesā, bet gan kļūst par aktīvu dalībnieku. 
Mācīšanās prakse, kas balstās uz brīvību, izvēli un atbildību, ir viena no nozīmīgākajām 
prasībām, lai nodrošinātu efektīvu mācīšanās vidi.  

 

Pamatjoma Mācību saturs 
Prioritāte Pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pēctecības nodrošināšana. 
Mērķis Efektīvi sagatavot pirmsskolas audzēkņus pamatizglītības programmas 

apguvei. 
Novērtēšanas 
kritēriji 

• Jaunās mācību satura ieviešana un īstenošana pirmsskolā; 
• 1.klases skolēna efektīva iekļaušanās pamatizglītības satura apguvē; 
• Veiksmīga izglītojamā socializēšanās skolas dzīvē; 
• Pedagogu regulāra sadarbība; 
• Nodrošināts atbalsta personāls – logopēds, psihologs un pedagoga 

palīgs; 
• Regulāra sadarbība: pedagogs, atbalsta personāls, vecāks, izglītojamais; 
• Nākamo skolēnu piesaiste; 
• Ieviesta un apgūta e-klases lietošana pirmsskolā; 
• Pamatskolas izglītojamo iesaistīšanās pirmsskolas organizētajos 

pasākumos; 
• Pirmsskolas izglītojamo piedalīšanās skolas kopēji rīkotajos pasākumos; 
• Pirmsskolas izglītojamo vecāku iesaistīšanās skolas dzīvē. 

 



Darba gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Pārraudzība 
Regulāra sadarbība sākumskolas pedagogi un 
pirmsskolas pedagogi 

Sākumskolas ped.; 
Pirmsskolas ped.; 
Direktora vietnieks; 
Metodiķis. 

2019.-2022. 
 

Direktors 

Atklāto pirmsskolas nodarbību un sākumsskolas 
mācību stundu vadīšana, savstarpējā pieredzes 
apmaiņa 

Sākumskolas ped.; 
Pirmsskolas ped.; 
Direktora vietnieks; 
Metodiķis. 

Katra gada 
oktobris, 
aprīlis 

Direktors 

Mācību līdzekļu, mācību grāmatu saskaņota 
izvēle 

Sākumskolas ped.; 
Pirmsskolas ped.; 
Metodiķis; 
Direktora vietnieks. 

Katra gada 
maijs 
Realizācija 
aug. – sept. 

Direktors 

Regulāra nākamās 1.kl.audzinātājas sadarbība ar 
pirmsskolas izglītojamajiem  

Sākumskolas ped.; 
Pirmsskolas ped.; 
direktora vietnieks; 
Metodiķis. 

Katra gada II 
semestris  

Direktors 

Jaunās pirmsskolas vērtēšanas kārtības ieviešana 
un datēšana e-klases sistēmā 

Sākumskolas ped.; 
Pirmsskolas ped.; 
Metodiķis; 
Direktora vietnieks. 

2019.-2020. 
Apmācība – 
septembra 
sākumā 

Direktors 

Veicināt pirmsskolas regulāru piedalīšanos skolas 
pasākumos 

Sākumskolas ped.; 
Pirmsskolas ped.; 
Metodiķis; 
Direktora vietnieks. 

Tēva diena; 
Mārtiņdienas 
tirdziņš; 
Mātes diena; 
Pēdējā skolas 
diena; 

Direktors 

Nodrošināt skolas izglītojamo piedalīšanos 
pirmsskolas audzēkņu mācību procesā 

Sākumskolas ped.; 
Pirmsskolas ped.; 
Metodiķis; 
Direktora vietnieks. 

Pirmsskolas 
izlaidums; 
Skolotāju 
diena; 
Sporta 
sacensības 

Direktors 

Nepieciešamības gadījumā sadarboties ar sociālo 
dienestu Ķeipenes pagastā. 

Klases audzinātāji; 
Pirmsskolas 
skolotāji; 
lietvede 

2019.-2022. Direktors 

 

Pamatjoma Mācību saturs 
Prioritāte Speciālās pirmsskolas izglītības programmas 01015611 izglītojamajiem 

ar jauktiem attīstības traucējiem apgūšana  
Mērķis Bērnu ar speciālajām vajadzībām integrēšana pirmsskolas izglītības iestādē, 

nodrošinot adekvātu obligāto apmācību atbilstoši izglītojamā spējām. (5.-
6.gadu vecumam)  

Novērtēšanas 
kritēriji 

• Akreditēta speciālā izglītības programma; 
• Pedagogu tālākizglītība speciālajā programmā; 
• Tiek īstenota praksē jaunā pirmsskolas izglītības programma; 
• Nodrošināts atbalsta personāls; 
• Izstrādāti individuālie izglītības plāni 5.-6.gadu vecumam; 
• Nodrošināt korekcijas nodarbības 

 



Darba gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Pārraudzība 
Regulārs pedagogu darbs atbilstoši izglītojamā 
spējām un vajadzībām, ievērojot standartā 
noteikto. 

Pirmsskolas ped., 
metodiķis, 
 

2019.-2022. Direktors 

Individuālo izglītības plānu izveide Pirmsskolas ped., 
logopēds, psihologs 

2019.-2022. Direktors 

Regulāra literatūras izpēte speciālajā pedagoģijā, 
kas palīdzētu īstenot speciālo programmu. 

Metodiķis 2019.-2022. Direktors 

Regulāra sadarbība ar atbalsta personālu Pirmsskolas ped., 
metodiķis, logopēds, 
psihologs 

2019.-2022. Direktors 

Sadarbība ar sociālo dienestu Direktors, metodiķis 2019.-2022. Direktors 
Mācību līdzekļu izvēle un nodrošinājums 
mācību satura īstenošanai 

Metodiķis, direktors 2019.-2022. Direktors 

Regulāra sadarbība ar izglītojamo vecākiem Pirmsskolas ped., 
metodiķis 

2019.-2022. Direktors 

 

Pamatjoma Mācību saturs 
Prioritāte Jaunās pirmsskolas mācību programmas ieviešana 
Mērķis Efektīvā pirmsskolas programmas apgūšana un ieviešana praksē 
Novērtēšanas 
kritēriji 

• Atbalsts pedagogiem jaunās programmas realizēšanā; 
• Pedagogu tālākizglītība; 
• Praksē tiek īstenota jaunā izglītības programma; 
• Darba vides pielāgošana jaunajai izglītības programmai; 
• Āra vides iekārtošana atbilstoši jaunajai izglītības programmai; 
• Jaunu mācību līdzekļu iegāde atbilstoši jaunajam mācību saturam; 
• Lietderīgas informācijas nodošana pedagogiem jaunā mācību satura 

realizēšanā 
Darba gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Pārraudzība 
Regulārs atbalsts personālam jaunā mācību ; 
realizēšanā; 

Pirmsskolas ped., 
metodiķis  

2019.-2022. direktors 

Nodrošināt pedagogus ar praktisku un lietderīgu 
informāciju, kas atvieglotu ikdienas darbu; 

Pirmsskolas ped, 
metodiķis 

2019.-2022. direktors 

Iegādāties nepieciešamos mācību līdzekļus, lai 
izglītojamie ērti un efektīvi darbotos izvirzītajās 
kompetenču jomās;  

Pirmsskolas ped., 
metodiķis  

2019.-2022. direktors 

Vides iekārtošana atbilstoši jaunajām izglītības 
jomām; 

Pirmsskolas ped., 
metodiķis 

2019.-2022. direktors 

Organizēt tālākizglītības kursus, lai efektīvi 
realizētu jauno mācību programmu 

Pirmsskolas ped., 
metodiķis 

2019.-2022. direktors 

Āra laukumiņa izmantošana darbā ar jauno 
mācību saturu 

Pirmsskolas ped., 
metodiķis 

2019.-2022. direktors 

Jaunās vērtēšanas sistēmas ieviešana un datēšana 
e-klasē 

Pirmsskolas ped.,  
metodiķis 

2019.-2022. Direktora 
vietnieks 

Vecāku informēšana par jauno pirmsskolas 
izglītības programmu un vērtēšanas kārtību 

Pirmsskolas ped., 
metodiķis 

2019.-2022. direktors 

Vecāku izglītošana par e-klases sistēmu Pirmsskolas ped., 
metodiķis, lietvede 

2019.-2022. Direktora 
vietnieks 



Skola2030 izmantošana un apguve pedagogu 
ikdienas darbā 

Metodiķis, 
Pirmsskolas ped. 

2019.-2022. Direktora 
vietnieks 

 

Pamatjoma Mācību saturs 
Prioritāte Jaunā izglītības standarta 2020./2021.gada satura elementu ieviešana mācību 

procesā 1., 4.un 7.klasei 
2021./2022.- 2.,5.un 8.klasei 

Mērķis Nodrošināt jauno mācību satura realizāciju atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām 

Novērtēšanas 
kritēriji 

• Skaidra izpratne par nepieciešamajām pārmaiņām mācību procesā; 
• Atbilstoša 1.,4. un 7.klašu / 2.,5.un 8.klašu pedagogu tālākizglītība; 
• Sākumskolas pedagogu regulāra sadarbība ar pirmsskolas pedagogiem; 
• Informācijas izmantošana no Skola2030 

Darba gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Pārraudzība 
Turpināt pedagogu tālākizglītību atbilstoši 
jaunajām prasībām; 

Direktora vietnieks 2019.-2022. direktors 

Visos mācību priekšmetos turpināt strādāt pie 
mācību satura izmaiņu ieviešanas atbilstoši 
jaunajam pamatizglītības standartam un 
pamatizglītības programmu paraugiem; 
Pilnveidot pedagogu izstrādātās mācību 
priekšmetu programmas; 

Priekšmetu pedagogi, 
1.,4.un 7.kl.ped.; 
Direktora vietnieks 
2.,5. un 8.kl.ped. 

2019.-2021. 
 
 
 
2021.-2022. 

direktors 

Veikt korekcijas izstrādātajos tematiskajos 
plānos, lai nodrošinātu uz kompetencēm 
balstītas izglītības standarta prasību izpildi 
pamatizglītības programmā; 

Priekšmetu pedagogi, 
1.,4.un 7.kl.ped.; 
2.,5.un 8.kl. 
Direktora vietnieks 

 
 
2019.-2021. 
2021.-2022. 

direktors 

Nodrošināt mācību priekšmetu un 
1.,4.un7.kl.audzinātāju metodisko komisiju 
darba plānu izpildi 

1.,4.un 7.kl.ped.; 
2.,5.un 8.kl.ped. 
Direktora vietnieks, 
direktors 

2019.-2021. 
2021. – 2022. 

direktors 

 

Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās 
Prioritāte Sadarbība ar vecākiem pilnveidošana 
Mērķis Sekmēt veiksmīgu sadarbību ar izglītojamo vecākiem 
Novērtēšanas 
kritēriji 

• Vecāki informēti par notiekošo skolā 
• Laicīga informācijas sniegšana caur e-klasi, skolas mājas lapu un 

facebook tīklu 
• Pozitīva atgriezeniskā saite no vecākiem 
• Apmierinātas visas iesaistītās puses informācijas sniegšanā un saņemšanā  
• Anketa par trim labajām lietām un trim lietām, kuras skolas procesā būtu 

jāuzlabo 
Darba gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Pārraudzība 
Turpināt veikt individuālo darbu ar 
izglītojamajiem un viņu vecākiem 

Klašu audzinātāji Katru gadu Direktora 
vietnieks 

Izglītojamo individuālā darba pilnveidošanai 
izstrādāt mācību priekšmetu konsultācijas 
grafiku 

Skolas pedagogi, 
Direktora vietnieks 
 

Katru gadu Direktora 
vietnieks 



Rīkot skolas ( 2 x gadā) un klašu vecāku ( 2 x 
gadā) sapulces 

Klašu audzinātāji; 
Direktora vietnieks 

Septembris 
Februāris 

Direktors 

Rīkot atvērto durvju dienas, lai vecākiem būtu 
iespējas vērot mācību procesu 

Visu skolu pedagogi Novembris 
Aprīlis 

Direktors 

Informēt izglītojamos par mācību sasniegumiem Klašu audzinātāji Regulāri gada 
garumā 

Direktora 
vietnieks 

Darbā iesaistīt skolas atbalsta personālu, 
vajadzības gadījumā – pagasta sociālo 
darbinieku 

Klašu audzinātāji, 
atbalsta personāls, 
direktora vietnieks 

Visu gadu Direktora 
vietnieks 

Informēt vecākus e-klasē, skolas mājas lapā, 
facebook tīklā 

IT speciālists Visu gadu Direktors 

Organizēt vecākiem izglītojoša rakstura lekcijas Klašu audzinātāji Pēc 
vajadzības 

direktors 

 

Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās 
Prioritāte Kvalitatīvas izglītības saglabāšana apvienotajās klasēs 
Mērķis Mērķtiecīgi plānot un realizēt kvalitatīvu mācību procesu apvienotajās klasēs 

iekļaujošās izglītības kontekstā 
Novērtēšanas 
kritēriji 

• Atbilstoša darba vides izveidošana, lai realizētu apvienotās stundas 
• Skolēnu pašorganizētas mācīšanās; 
• Skolēniem uzlabojas mācīšanās prasmes; 
• Izglītojamajiem ir izstrādāti un piedāvāti patstāvīgas mācīšanās materiāli 
• Pedagogi prot plānot un vadīt stundas apvienotajās klasēs; 
• Iespēju robežās tiek nodrošināts efektīvākais apvienoto mācību stundu 

modelis. 
Darba gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Pārraudzība 
Attīstīt izglītojamo mācīšanās prasmes, mācību 
stundās, izmantojot dažādās tehnoloģijas 

Priekšmetu pedagogi Visu gadu Direktora 
vietnieks 

Radināt izglītojamos strādāt patstāvīgi Priekšmetu pedagogi Visu gadu Direltora 
vietnieks 

Mācību stundu hospitēšana Direktora vietnieks, 
Direktors 

Katram 
skolotājam – 
2 x gadā 

Direktors 

Pieredzes apmaiņas gūšana skolās, kur jau 
ilgstoši notiek mācības apvienotajās klasēs 

direktors Pēc iespējām Direktors 

Skolēnu regulārs pašvērtējums Priekšmetu pedagogi Visu gadu Direktora 
vietnieks 

Mācību procesā apgūstamās tēmas sakārtot 
atbilstoši darbam apvienotajās klasēs 

Priekšmetu pedagogi Visu gadu Direktora 
vietnieks 

Izstrādāt atgādnes, mācību satura apguvei Priekšmetu pedagogi Visu gadu Direktora 
vietnieks 

Pedagogu pienākumu sadalījums, atbilstoši 
pedagoga kompetencei, pieredzei un 
kvalifikācijai. 

Direktora vietnieks Maijs - 
Augusts 

Direktors 

Mācību procesa pielāgošana apvienotajās klasēs 
kā grupu darbs, darbs pāros un modelis – 
skolēns māca skolēnu 

Priekšmetu pedagogi Visu gadu Direktora 
vietnieks 

 

 



Pamatjoma Atbalsts skolēniem  
Prioritāte 2., 3. kārtas projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” realizēšana 
Mērķis Veiksmīgi apgūt un realizēt projektu Nr. 8.3.2.2./16/1/001 2 mācību gadu 

garumā, kur tiks piedāvātas sekojošas papildu aktivitātes: 
• Logopēds; 
• Psihologs; 
• Pedagoga palīgs; 
• Tehniskās jaunrades klubs  

Novērtēšanas 
kritēriji 

• Priekšmetu pedagogu regulāra sadarbība ar atbalsta personālu; 
• Izstrādāti individuālie plāni, organizēti atbalsta pasākumi, skolēniem ar 

mācīšanās grūtībām; 
• Tehniskās jaunrades kluba veiksmīga darbība; 
• maksimāli lietderīga un efektīva sadarbība izglītojamajiem ar logopēdu, 

psihologu un pedagogu palīgu; 
• ērtas vides radīšana atbalsta personālam 

Darba gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Pārraudzība 
Nodrošināt regulāru informācijas apmaiņu ar 
vecākiem par skolēnu veselību, labsajūtu, 
mācību sasniegumiem utt. 

Klašu audzinātāji Regulāri Direktora 
vietnieks 

Regulāras apspriedes starp klases audzinātājiem 
un atbalsta personālu 

Klašu audzinātāji, 
Atbalsta personāls 

regulāri Direktora 
vietnieks 

Nodrošināt logopēdu ar nepieciešamajiem 
mācību līdzekļiem 

Bibliotekāre, 
direktora vietnieks 

Mācību gada 
sākums 

direktors 

Organizēt dažādus pasākumus izglītojamajiem, 
vecākiem, pedagogiem, izglītojamo atbalstam 
mācību un audzināšanas darbā 

Visu skolu pedagogi, 
atbalsta personāls 

Pēc 
vajadzības 

Direktors 
vietnieks, 
direktors 

Individuālā plāna izstrādē izglītojamajiem ar 
mācīšanās grūtībām un skolēniem ar 
nepietiekamu vērtējumu 

Klašu audzinātāji Visu gadu Direktors 
vietnieks 

 

Pamatjoma Skolas vide 
Prioritāte Uz vērtībām orientēta stipra un ģimeniska skola 
Mērķis Pozitīvas uzvedības akcentēšana skolas ikdienas dzīvē 
Novērtēšanas 
kritēriji 

• Pamatvērtību saglabāšana ikdienas skola procesos; 
• Veselīga dzīvesveida popularizēšana; 
• Darbinieku un izglītojamo attiecībās valda savstarpēja cieņa un sapratne; 
• Nav nopietnu skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu; 
• Nav neattaisnotu kavējumu; 
• Uzlabojas skolēnu mācību sasniegumi; 
• Katrs skolēns ir atbildīgs par savu rīcību; 
• Pedagogi nekritizē izglītojamo rezultātus, bet akcentē iespējas 

nepieciešamajiem uzlabojumiem 
• Mājas lapas un facebook aktualizēšana ar informāciju par skolā notiekošo 

Darba gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Pārraudzība 
Mācību un audzināšanas procesā integrēt tēmas 
par savstarpējām attiecībām un saskarsmi, 
morāles un ētikas normu ievērošanu 

Visi pedagogi Visu gadu Direktora 
vietnieks 



Iesaistīt izglītojamos skolas talkās Klašu audzinātāji Septembris 
aprīlis 

Skolas 
saimnieks 

Klašu un skolas vecāku sapulcēs akcentēt 
pozitīvu uzvedības modeli, pieaugušo paraugu, 
tādējādi veicinot bērnus uzņemties par sevi un 
savu rīcību atbildību 

Viss skolas personāls Visu gadu Direktors 

Regulāri uzskatīt un analizēt skolēnu 
kavējumus, atbilstoši rīkoties, lai tos novērstu 

Klašu audzinātāji visu gadu Direktora 
vietnieks 

Organizēt veselīgu dzīvesveidu veicinošus 
pasākumus 

Klašu audzinātāji, 
skolēnu pašpārvalde 

Pēc 
vajadzības 

Direktors 

Turpināt plānot izglītojošu pasākumus 
izglītojamajiem, personālam uzklausot viņu 
idejas un ierosinājumus 

Skolēnu pašpārvalde, 
klases audzinātājas 

regulāri Direktors 

Individuālās pārrunās ar vecākiem informēt 
viņus par bērnu saskarsmes kultūru, attiecībām 
un attieksmi pret mācībām un disciplīnu skolā 

Klases audzinātāji Regulāri  Direktora 
vietnieks 

Audzināšanas stundās veikt audzinošus 
pasākumus saskaņā ar izstrādāto audzināšanas 
plānu 

Klases audzinātāji regulāri Direktora 
vietnieks 

Precizēt skolā atbildīgo dežūrskolotāju, skolas 
darbinieku un vadības pienākumus disciplīnas 
un kārtības nodrošināšanā 

Direktora vietnieks Skolas 
sākums 

direktors 

Rīta apļa organizēšana ar izglītojamajiem direktors regulāri Direktors 
Aktīva un jēgpilna darbība ar skolēnu 
pašpārvaldi 

direktors regulāri direktors 

Nepieciešamība sadarboties ar atbalsta 
personālu 

Klases audzinātāji Visu gadu Direktora 
vientieks 

 

Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās 
Prioritāte Audzināšanas darba programmas izstrāde 2020.-2023.gadam 
Mērķis Mērķtiecīgi plānot un realizēt ilgtspējīgu un pēctecīgu audzināšanas programmu, 

integrējot Ķeipenes pirmsskolas un pamatskolas audzēkņus. 
Novērtēšanas 
kritēriji 

• Vienotu vērtību apzināšana, to definēšana un iedzīvināšana mācību un 
audzināšanas procesā; 

• Atbilstošas audzināšanas vadlīniju noteikšana atbilstoši vecumposma,; 
• Katra skolēna atbildība par savu rīcību; 
• Skolēniem uzlabojas savstarpēja saskarsme; 
• Kvalitatīvas skolēnu diskusijas apļi; 
• Uz vērtībām orientēti organizēti skolas pasākumi; 
• Uz vienotām vērtībām balstīta pedagogu apmācība. 

Darba gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Pārraudzība 
Vērtību integrēšana mācību un audzināšanas 
procesā 

Viss skolas personāls Katru gadu Direktors 

Klases audzinātāju organizētās stundas, 
atbilstoši noteiktajām audzināšanas vadlīnijām 

Klases audzinātāji Reizi nedēļā Direktora 
vietnieks 

Projektu nedēļa, kas balstīta uz cilvēciskajām 
vērtībām, organizēšana pamatskolā un 
pirmsskolā 

Visi skolotāji 1 x gadā Direktora 
vietnieks 

Skolas pasākumu organizēšana, kas balstītas uz 
cilvēciskajām vērtībām 

Visi skolotāji Tradicionālie 
skolas 
pasākumi 

Direktors 



Ikgadējs audzināšanas plāna realizēšanas 
izvērtējums 

Visi skolotāji,  Mācību gada 
beigās 

Daiga 
Bombāne 

 

Pamatjoma Skolas vide 
Prioritāte Skolas, pirmsskolas un apkārtējās vides labiekārtošana 
Mērķis Turpināt pilnveidot skolas telpu un skolas apkārtnes labiekārtošanas darbus 
Novērtēšanas 
kritēriji 

• Sporta laukuma daļēja labiekārtošana; 
• Pirmsskolas rotaļlaukuma uzlabošana darbu turpināšana; 
• Žoga daļas nomaiņa; 
• Izremontētas pirmsskolas sagatavošanas grupas un sakārtots santehnikas 

mezgls augšstāvā; 
• iekšējo telpu maksimāli ērta un funkcionāla izmantošana; 
• skolas telpu: pagarinātās grupas un vēstures kabineta remonts. 

Darba gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Pārraudzība 
Sekot, lai izglītojamie saudzīgi izturētos pret 
skolas telpām, mēbelēm, inventāru un skolas 
apkārtni 

Viss skolas personāls Visu gadu Skolas 
saimnieks 

Apkures periodā veikt visus nepieciešamos 
pasākumus siltuma nodrošināšanai skolas telpās 

Skolas saimnieks Aukstajos 
rudens-ziemas 
mēnešos 

Direktors 

Skolas telpas nodrošināt ar nepieciešamiem 
drošības informācijas avotiem un līdzekļiem 

Skolas saimnieks Visu gadu Direktors 

Veikt skolas estētisko noformējumu atbilstoši 
tradīciju un svētku pasākumiem 

Klašu audzinātāji, 
lietvede 

Pēc 
vajadzības 

direktors 

Rūpēties par zaļajiem augiem un sanitāri 
higiēnisko prasību ievērošanu skolas telpās 

apkopējas Visu gadu Skolas 
saimnieks 

Tāmes izstrādāšana nepieciešamajiem 
remontdarbiem: 
Pirmsskolā – abām augšas grupiņām; 
Grīdas ielikšana jaunajai āra nojumei; 
Pamatskolā – pagarinātās dienas grupai; 
Vēstures kabinetam. 

Pēteris Āboliņš; 
Skolas saimnieks 

Līdz budžeta 
iesniegšanai 
 
 
izdarīts 

Direktors 

Sadarbībā ar LAD projektu, turpināt attīstīt āra 
basketbollaukuma seguma nomaiņu 

direktors izdarīts direktors 

 

Pamatjoma Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 
Prioritāte Skolas attīstības plāna izstrādāšana - izdarīts 
Mērķis Attīstības plāna izstrāde turpmākajiem 3 gadiem 
Novērtēšanas 
kritēriji 

• reāli iespējams un īstenojams attīstības plāns; 
• pārskatāma attīstības plāna struktūra; 
• skaidrs un jēgpilns attīstības plāna saturs; 
• viss personāls iesaistīts attīstības plāna veidošanā 

Darba gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Pārraudzība 
Esošā skolas pašvērtējuma analīze un 
izvērtēšana 

Skolas pedagogi, 
direktora vietnieks 

I pusgads direktors 

Skolas attīstības prioritāšu noteikšana 
turpmākiem 3 gadiem 

Viss personāls Līdz 
2020.gada 
maijam  

direktors 



Attīstības plāna izstrāde turpmākajiem 3 gadiem  Skolas pedagogi, 
skolas saimnieks, 
direktora vietnieks, 
direktors 

Līdz 
2020.gada 
maijam 

direktors 

 

Darba plāns izstrādāts Pedagoģiskās Padomes sēdē 14.08.2019 (aktualizēts 01.08.2020, 11.08.2021). 

 

 

Direktore:     Agnese Lepse 


