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1. SKOLAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS 

Krustpils pamatskola dibināta 1868.gada 8.novembrī. Laika gaitā vairākkārt ticis mainīts 

nosaukums. 1992.gadā skolai tiek atjaunots Krustpils pamatskolas nosaukums. Skola atrodas 

Jēkabpils pilsētas teritorijā, Krustpils novada pārvaldījumā.  

Skola ir izvietota vienā ēkā, kurā pēdējo gadu laikā mērķtiecīgi un plānveidīgi ir veikti visu 

telpu kosmētiskie remonti un, izmantojot vietējos cilvēkresursus, ir veikti nelieli pārbūves darbi, lai 

palielinātu telpu skaitu. 

2018.gada novembrī Krustpils pamatskola svinēs skolas pastāvēšanas 150 gadu jubileju.  

2017./2018.m.g. skolā ir 12 klašu komplekti un mācās 187 skolēni, pārsvarā  no Krustpils, 

Variešu pagasta un Jēkabpils pilsētas. Skolēnu sadalījums pa klasēm: 

Klase Skolēnu skaits 

1.- 4.klase 70 

1. 13 

2. 21 

3. 21 

4. 15 

5.- 9.klase 117 

5. 20 

6.a 16 

6.b 15 

7.a 14 

7.b 10 

8.a 14 

8.b 10 

9. 18 

Kopā 187 

 

2017./2018.m.g.  Krustpils pamatskolā mācās 187 skolēni un skolā tiek piedāvātas 3 

licenzētas un akreditētas izglītības programmas: vispārējās pamatizglītības programmu latviešu 

valodā (21011111), pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 

21015611) un speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (kods 21015811). 

Krustpils pamatskolā tiek īstenotas:  

Nosaukums Kods Licences Nr. Skolēnu skaits, kuri 

apgūst programmu 

Pamatizglītības programma 21011111 V-6983 159 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

21015611 V-5041 23 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamiem ar 

garīgās attīstības 

traucējumiem 

21015811 V-6652 5 
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Izglītības iestādes vadību  nodrošina direktors un 3 vietnieki izglītības jomā (ar kopējo likmi 

1,1). Skolā darbojas 7 saturisko jomu mācību priekšmetu apvienības, kuras vada skolas metodisko 

darbu. Skolā aktīvi darbojas Izglītojamo pašpārvalde un Skolas padome. Skolai ir sava simbolika- 

karogs, logo un skolas himna.  

99% mācību kabinetu ir datori, kurus skolotāji izmanto mācību procesā, visos mācību 

kabinetos ir interneta pieslēgums. Skolotājiem ir iespēja organizēt nodarbības datorklasē, skolēniem 

apmeklēt datorklasi arī ārpus mācību stundām. 

Skolā strādā 26 pedagoģiskie darbinieki, visi ir ar augstāko izglītību ( 100%). 

Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši vecumam: 

20-24 gadi 25- 30 gadi 31- 39 gadi 40- 49 gadi 50- 59 gadi 60-64 gadi 

2 1 2 14 6 1 

7,69% 3,85% 7,69% 53,85% 23,08% 3,85% 

 

 
Pedagoģiskie darbinieki pastāvīgi paaugstina kompetenci šādos virzienos:  

● priekšmeta mācīšanas metodikā;  

● pedagoģijā darbā ar skolēniem ar mācīšanās traucējumiem;  

● IKT un datorzinībās;  

● audzināšanas jautājumos;  

● skolvadības jautājumos.  

 

No 2010.gada līdz 2014. gadam skolotāji ir iesaistījušies pedagogu darba kvalitātes 

novērtēšanā un 20 ir ieguvuši profesionālās darbības kvalitātes pakāpes. Skolā izveidots un 

darbojas atbalsta dienests, kurā strādā logopēds (2), pedagoga palīgs (2), psihologs (1), skolas 

medmāsa (1), sociālais pedagogs (1). 
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Skola piedāvā interešu izglītības programmas un fakultatīvās nodarbības: 

Kultūrizglītības jomā:  
• Koris 1.-4.kl 

• Koris 5.-9.kl. 

• Ansamblis ,,Saulstariņš” 1.-4.kl. 

• Radošā darbnīca vizuālajā mākslā ,,Pindzelītes” 1.-7.kl. 

• Tautastērpa vainaga izšūšana 7.-9.kl. 

• Dramatiskā studija 5.-9.kl. 

• Teātra klubiņš 1.-4.kl. 

• Ritmika 1.-4.kl. 

• Folkora. Kapella „Teice” 5.-9.kl 

• Filcēšana 5.-9.kl. 

• Angļu valoda 2.kl. 

• Valodiņa 3.kl. 

Sporta izglītības jomā:  
• Sporta spēles 4.-9.kl. 

• Mākslīgās kāpšanas sienas apguves nodarbības 3.-6.kl. 

• Sports 3.kl. 

• Galda spēles 7.kl. 

• Volejbols 5.-9.kl. 

• Taisna, vesela mugura 2.kl. 

Jaunatnes klubi: 
• Mazpulks 4.-9.kl. 

• Jaunsargi 4.-9.kl. 

Tehniskā jaunradē: 
• Žurnālistikas pulciņš 5.-9.kl. 

• Cipariņa klubs 5.-9.kl. 

• Mazais ziepnieks 5.-9.kl. 

Vides izglītības jomā;  
• Vides objekti 5.-9.kl. 

• Gudrās spēles 2.kl. 

• Ceļu satiksmes noteikumi 4.-7.kl. 

• Noformēšana (telpu rotājumi)- 5.-9.kl. 

 

Skolēni ir nodrošināti ar mācību grāmatām un darba burtnīcām, skolā darbojas pagarinātās 

dienas grupa. Krustpils pamatskola izmanto skolvadības sistēmu E-klase, skolēniem ir bezmaksas 

dienasgrāmatas arī papīra formātā. 

Krustpils pamatskolas budžetu veido valsts mērķdotācijas pedagogu algām, Krustpils 

novada pašvaldības līdzekļi. 

Pozīcija/ gads 2015 2016 2017 

Kopā ieņēmumi 

tai skaitā 

100340 EUR 102728 EUR 104563 EUR 

• Valsts budžets 3340 EUR 5728 EUR 5728 EUR 

• Pašvaldības budžeta līdzekļi 97000 EUR 97000 EUR 97000 EUR 

 

  



6 
 

Skolas darba prioritātes 2017./2018.m.g. 

N.p.k

. 

Skolas darbības pamatjoma 2017./2018.m.g. 

1. Mācību saturs Jēgpilna, produktīva un kvalitatīva pārmaiņu 

ieviešana mācīšanas un mācīšanās procesā, 

motivējot izglītojamos sadarbībai, sasniegto 

rezultātu paškontrolei un pašvērtēšanai. 

2. Mācīšana un mācīšanās Skolēna pieredzē balstīta jēgpilna mācību 

procesa organizēšana, veicinot mācību satura 

integrāciju un dzīvesdarbības prasmju 

attīstību, pilnveidojot pašvadības, domāšanas, 

digitālās, sadarbības kompetences un 

mērķtiecīgi uzlabojot  skolēnu fizisko 

sagatavotību, stāju, dodot motivāciju 

nodarboties ar sportu. 

3. Skolēnu sasniegumi Izglītojamo radošuma un talantu 

izkopšana, veicinot izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstību. 

4. Atbalsts skolēniem Vecāku izglītošana par bērnu mācību 

procesu, akcentējot kompetenču pieejā 

balstītu vispārējās izglītības saturu un 

caurviju kompetences. 

5. Skolas vide Skolas tēla veidošana un popularizēšana, 

skolas 150 gadu jubilejas sagatavošana. 

6. Resursi Telpu, iekārtu un resursu optimāla 

izmantošana pamatizglītības standartu 

realizēšanas procesā. 

7. Skolas darba organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 

Kvalitatīvas informācijas aprites 

nodrošināšana, izmantojot visas E-klases 

iespējas savstarpējai saziņai starp skolu un 

ģimeni. 

 

 

(prioritātes Nr.3, Nr.4,  Nr.5 ir 2017./2018.m.g. skolas darbības galvenie virzieni) 
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Pamatojumu iegūšanas metodes 

Skolas darba novērtēšanai tika izmantotas šādas metodes: 

 anketēšana; 

 aācību gada darba rezultātu izvērtēšana; 

 aērojumi, diskusijas, sarunas; 

 

Pamatojumu iegūšanas metodes: 

 izglītības programmu licences; 

 izglītības programmas; 

 pedagogu tarifikāciju saraksts; 

 skolas darba plāns mācību gadam; 

 fakultatīvo un interešu izglītības nodarbību saraksts; 

 pārbaudes darbu grafiki; 

 stundu vērošanas materiāli; 

 skolēnu izaugsmes materiāli; 

 pedagoģiskās padomes sēžu protokoli; 

 skolas vadības sanāksmju protokoli; 

 metodisko komisiju darba plāni un sanāksmju protokoli; 

 skolas attīstības plāns; 

 klašu audzinātāju darba plāni; 

 skolas iekšējie normatīvie akti; 

 skolas budžeta dokumenti; 

 skolas nolikums; 

 amatu apraksti; 

 pedagogu darba pašvērtējumi; 

 kontroles un uzraudzības dienestu veikto pārbaužu akti. 
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2. PAMATJOMU VĒRTĒJUMS 

2.1. Mācību saturs - skolas īstenotās izglītības programmas. 

Licencētās izglītības programmas atbilst pamatizglītības programmu paraugiem un Valsts 

standartiem. 

Mācību priekšmetu skolotāji strādā pēc IZM ieteiktajām paraugprogrammām.  

Skolotāji pārzina izglītības standartus, mācību priekšmetu saturu, mērķus, uzdevumus. 

Skolā ir izstrādāta ,,Kārtība, kādā tiek izvērtēti skolēna mācību sasniegumi” (30.08.2017.). Visām 

izglītības procesā iesaistītajām pusēm ir zināmas vērtēšanas formas. Regulāri tiek sekots mācību 

priekšmetu standarta un paraugprogrammu izmaiņām un metodiskajiem ieteikumiem. Skolotāji 

plāno darbu savā mācību   priekšmetā, paredzot mācību līdzekļus, tēmas apguves laiku, mācību 

metodes, starppriekšmetu saikni, pārbaudes darbus, vērtēšanas laiku un formas. 

 Plānojot darbu, skolotāji ņem vērā skolēnu vajadzības, paredz mācību darba 

individualizāciju skolēniem ar grūtībām mācībās un ar  talantīgajiem skolēniem.  

Katra temata apguvei atvēlētais laiks ir atbilstošs, lai skolēni sasniegtu savām spējām 

atbilstošus rezultātus. Temata apguvei paredzētais laika sadalījums saskan ar ierakstiem klases 

žurnālos. 

Skolotāji plāno un, atbilstoši skolas izstrādātajai kārtībai, informē skolēnus par pārbaudes 

darbu laiku. Pārbaudes darbu grafiks ir pieejams skolā pie ziņojumu dēļa. 

Mācību stundu saraksts ir veidots saskaņā ar mācību plānu, skolēnu mācību slodze 

nepārsniedz Vispārējās izglītības likumā noteiktās prasības. 

Skolotāji aktīvi sadarbojas skolas metodisko komisiju ietvaros, daloties pieredzē un risinot 

kopīgas problēmas. Skolā ir izstrādāta ,,Kārtība, kādā darbojas saturisko jomu mācību priekšmetu 

apvienības” (no 25.10.2017.). Skolotāji aktīvi izmanto interneta resursus (www.visc.gov) darbā ar 

mācību priekšmetu standartiem un programmām, kā arī šīs lapas metodiskos materiālus. Skolas 

vadība sniedz skolotājiem nepieciešamo atbalstu darbam ar mācību priekšmetu standartiem un 

programmām. 

Skolā sekmīgi tiek realizētas mācību programmas izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem (21015611), kuras apguve ir nepieciešama 23 skolēniem, un programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811), kuru apgūst 5 skolēni.  

No 2015./2016. mācību gadā skolā mācību process tika organizēts, pielietojot E-klases 

sniegtas priekšrocības. Ar darbu e-vidē bija apmierināti gan skolēni, gan skolotāji, jo tas savlaicīgi 

paātrina informācijas apriti, sekmē skolēnu atbildību, gatavojot mājas darbus, kā arī vecāku 

līdzatbildību sava bērna mācīšanās procesā. Ir izstrādāta ,,E-klases lietošanas noteikumi.” Skolotāji 

savos pašvērtējumos apliecina, ka viņu pedagoģiskā kvalifikācija ir augsta, ka viņi pārzina sava 

mācību priekšmeta standarta un programmu pamatprasības. 

 

Skolas darba stiprās puses pamatjomā „Mācību saturs”: 

- skola sekmīgi realizē pamatizglītības programmu;  

- analizējot skolēnu vajadzības, ir licencētas divas jaunas izglītības programmas; 

- skolotāji realizē mācību procesa individualizāciju, papildus strādājot ar skolēniem,  kuriem 

ir grūtības mācībās, un ar talantīgajiem skolēniem, gatavojot tos olimpiādēm un konkursiem; 

- skolā norisinās sekmīgs metodisko komisiju darbs. 

 

http://www.visc.gov/
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Tālākās attīstības vajadzības: 

- regulāri izglītot skolotājus mācību procesa inovāciju jautājumos; 

- turpināt mācību satura pilnveidi, izstrādājot un pakāpeniski ieviešot kompetenču pieejā 

veidoto mācību saturu; 

- bagātināt informācijas apstrādes, prezentācijas un sadarbības prasmes mācību procesā. 

 

 

2.2. Mācīšana un mācīšanās 

2.2.1.  Mācīšanas kvalitāte 

Skolotāji izmanto dažādas mācību metodes, tās atbilst skolēnu spējām un vecumam, mācību 

priekšmeta specifikai un mācību satura prasībām. Mācīšanas process dod iespēju skolēniem 

iesaistīties sava darba vērtēšanā. Ar talantīgajiem skolēniem skolotāji strādā papildus. Skolēniem, 

kuriem ir grūtības mācībās,  ir licencētas speciālās izglītības programmas. 

Mācību priekšmetu programmas paredz saikni ar reālo dzīvi – iesaistīt skolēnus 

daudzveidīgā praktiskā darbībā. Mācību procesā skolotāji mācību saturu īsteno atbilstoši mūsdienu 

aktualitātēm, izmanto alternatīvās mācību formas – mācību ekskursijas, pārgājienus un tikšanās ar 

dažādu profesiju pārstāvjiem. Skolēni mācību stundās gūst dzīvei noderīgas zināšanas un prasmes. 

Lai attīstītu skolēnu pētniecisko darbību, šajā mācību gadā skolā ir uzsākts darbs ar skolēnu 

pētnieciskajiem darbiem. Ir izstrādāta ,,Kārtība skolēnu  pētniecisko darbu izstrādei”. 

Mācību procesā skolotāju stāstījums un skaidrojums ir atbilstošs mācāmajai tēmai, skolēnu 

vecumam. Stundās skolotāji skolēniem saprotami izskaidro darba mērķus un uzdevumus, saista tos 

ar iepriekš mācīto, ievēro pēctecības principu. Mācību stundās vienmēr valda labvēlīga gaisotne. 

Mājas darbi tiek uzdoti mērķtiecīgi, un to apjoms nepārsniedz pieļaujamo daudzumu atbilstošam 

skolēnu vecumam. 

Lai noteiktu mācīšanas procesa kvalitāti, skolotāji veic darba pašvērtējumu. Tiek veikta 

pašvērtējuma analīze un noteiktas stiprās puses un nepieciešamie uzlabojumi. 

Mācību procesā lielākā daļa skolotāju veiksmīgi veido dialogu ar skolēniem, rosina 

skolēnus izteikt savu viedokli, secināt un pieņemt lēmumus, veidot pozitīvu attieksmi pret mācību 

darbu. Skolotāji atbalsta skolēnus un palīdz risināt mācību darbā radušās problēmas, tam 

mērķtiecīgi izmantojot individuālā darba ar skolēniem stundas.  

Dabaszinātņu un matemātikas skolotāji strādā pēc jaunajām, projektā ,,Dabaszinātnes un 

matemātika” izstrādātajām un aprobētajām mācību programmām, kuru galvenais aspekts ir  skolēnu 

pētnieciskais darbs. Sākumskolas skolotāji turpināja aprobēt jaunu saturu un metodes matemātikā 

un dabas zinībās, turpinot darbu Inovatīvās pieredzes Skolu tīklā.  

Krustpils pamatskola ir to 100 pilotskolu vidū, kas ESF projekta "Kompetenču pieeja 

mācību saturā" ietvaros pilnveido mācību saturu, izstrādājot un pakāpeniski ieviešot kompetenču 

pieejā veidoto mācību saturu, galveno uzmanību pievēršot izmaiņām tieši mācību procesa 

organizēšanā. 

  

2.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Skolotāji mērķtiecīgi organizē skolēnus mācību darbam un veido viņos motivāciju mācīties, 

kā arī rosina skolēnus strādāt atbilstoši spējām, izrādīt iniciatīvu jaunu zināšanu un prasmju 
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apgūšanā, vērtēt savu un cita darbu. Skolēni labprāt strādā grupās un iesaistās kopīgos mācību 

projektos,  palīdz viens otram mācīšanās procesā. 

Skolotāji rosina mācību procesā izmantot skolas resursus (informātikas kabinetu, bibliotēku, 

sporta zāli). Skolēni zina un izprot mācību darbam izvirzītās organizatoriskās prasības un zina, ka 

viņu darbu novērtēs un sniegs nepieciešamo atbalstu. Skolēniem ir iespēja regulāri ar saviem 

darbiem piedalīties gan skolas, gan ārpusskolas organizētajās izstādēs un konkursos, prezentēt savus 

darbus klasei, skolai, vecākiem un sabiedrībai.  

Skolā sistemātiski apkopo informāciju par klašu kolektīvu mācību sasniegumiem. Klašu 

audzinātāji apkopo informāciju par katra skolēna izaugsmi. Ar skolēnu izaugsmes datiem klašu 

audzinātāji regulāri iepazīstina skolēnu vecākus, bet ar klašu kolektīvu izaugsmes datiem direktores 

vietniece izglītības jomā - pedagoģisko padomi.  

Lielākā daļa skolēnu aktīvi piedalās mācību procesā un prot labi plānot laiku mājasdarbu un 

citu mācību uzdevumu izpildei, taču ir skolēni, kuriem nepieciešama papildus motivācija. Skolotāju 

rosināti, skolēni mācās izvērtēt savus sasniegumus, prognozēt rezultātus. Skolā ir izstrādāta 

,,Kārtība skolēnu motivēšanai augstiem mācību sasniegumiem’’ (no 15.12.2014.), kura izdota 

saskaņā ar Krustpils novada Nolikumu par stipendijām 5.-12.klašu skolēniem. Mācīšanās 

motivācijas uzlabošanai visiem skolēniem, kuri labi mācās, ir iespēja mācību gada beigās saņemt 

skolas Zelta vai Sudraba liecību un, absolvējot 9.klasi, tikt ierakstītiem skolas Goda grāmatā (no 

2009.gada). 

Klašu audzinātāji regulāri uzskaita un analizē skolēnu kavējumus, direktores vietniece 

izglītības jomā apkopo tos divas reizes mācību gadā un analizē cēloņus, ar rezultātiem iepazīstinot 

pedagoģisko padomi.  Skolā ir izstrādāta ,,Kārtība, kādā tiek veikta mācību stundu kavējumu 

uzskaite” (no 01.09.2016.). 

 

2.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Ievērojot valstī noteikto skolēnu darba vērtēšanas kārtību, skolā izstrādāta „ Kārtība, kādā 

tiek izvērtēti skolēnu mācību sasniegumi” (no 20.08.2017.). 

Skolēni ir informēti par pārbaudes darbu veikšanai izvirzītajām prasībām un vērtēšanas 

kritērijiem. Vērtēšanas metodes atbilst skolēnu vecumam un mācību priekšmeta specifikai. 

Savlaicīga informācija par sasniegumu vērtēšanu un pamatots iepriekšējā darba izvērtējums motivē 

skolēnu mācīties un uzlabot sasniegumus.  

Atbilstoši kārtībai skolotāji regulāri veic vērtējumu uzskaiti. Vērtējumi tiek ierakstīti klašu 

žurnālos, skolēnu dienasgrāmatās un sekmju izrakstos 4.- 9.klasē. Atbilstoši kārtībai 2.-9.klasēs 

papildus divas reizes semestrī (pirms rudens un pavasara brīvlaika) skolēni saņem starpvērtējumus 

katrā mācību priekšmetā, kurus ieraksta dienasgrāmatā un kuri ļauj savlaicīgi prognozēt gala 

vērtējumu. Vērtēšanas procesā iegūtā informācija tiek apkopta un analizēta, tālāk izmantota 

mācīšanās un mācīšanas procesa plānošanai un attīstībai.  

 

Skolas darba stiprās puses pamatjomā „Mācīšana un mācīšanās”: 

- skolēni zina un izprot mācību darbam izvirzītās organizatoriskās prasības, ka viņu darbu 

novērtēs un sniegs nepieciešamo atbalstu; 

- skolā ir izstrādāta ,,Kārtība skolēnu motivēšanai augstiem mācību sasniegumiem”; 

- skolā ir izstrādātas mācību motivācijas uzlabošanas darba formas; 
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- vērtēšanas procesā iegūtā informācija tiek apkopota, analizēta un tālāk izmantota mācīšanās 

un mācīšanas procesa plānošanai un attīstībai; 

- pedagogi apguvuši un izmanto daudzveidīgas un mūsdienīgas mācību metodes; 

- pedagogi, kuri strādā speciālās pamatizglītības programmā, apguvuši atbilstošas 

profesionālās pilnveides programmas un izmanto atbilstošas mācību metodes; 

- skolā esošie resursi nodrošina mācību priekšmetu standartu izpildi un mūsdienīgo 

tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā, iespēju pavairot mācību materiālus. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- organizēt skolēna pieredzē balstītu jēgpilnu mācību procesu, veicinot mācību satura 

integrāciju un dzīvesdarbības prasmju attīstību, pilnveidojot pašvadības, domāšanas, 

digitālās, sadarbības kompetences; 

-  mērķtiecīgi uzlabot  skolēnu fizisko sagatavotību, stāju, dodot motivāciju nodarboties ar 

sportu; 

- attīstīt skolēnos prasmi mācīties, patstāvīgi strādāt ar dažādiem informācijas avotiem; 

- skolotājiem kooperēties un sadarboties pieejamo atbalsta materiālu un mūsdienīgu mācību 

līdzekļu izmantošanā; 

- organizēt pedagogu savstarpēju atbalstu un atbalstu jaunajiem kolēģiem mācīšanas 

kvalitātes uzlabošanai. 

 

 

2.3. Skolēnu sasniegumi 

2.3.1.  Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā  

Katra semestra noslēgumā skolēnu ikdienas sasniegumi tiek salīdzināti ar viņa sasniegumiem 

iepriekšējā mācību gadā, tādējādi veidojot skolēnu mācību sasniegumu uzskaites dinamiku. Šo 

datu apkopojumu veic gan mācību priekšmetu skolotāji, gan klašu audzinātāji. Analizējot 

iegūtos datus, ir iespēja savlaicīgi konstatēt gan skolēnu sasniegumus un iespējas mācībās, gan 

problēmas un savlaicīgi rast tām risinājumu. 

2.3.2. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Novadu mācību olimpiāžu un konkursu dalībnieku sasniegumi 2016./2017. m.g.  

Skolēnu dalība Godalgotas vietas % 

Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 41% 

Piedalījās 12 skolēni (2 no 6.a 

klases, 3 no 7.a klases,  2 no 

8.klases, 3 no 9.a.klases  un 2 

no 5.a klases) 

 

Meitenes: (9.a kl.) – 2.vieta 

                     (7.a kl.) – atzinība 

                     (6.a kl.) - atzinība 

Zēni:(9.a kl.) – 3.vieta 

         (7.a kl.) – 2.vieta 

 

 

Latviešu valodas un literatūras 

olimpiāde 

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 16% 

Piedalījās 6 skolēni ( 2 no 9.a 

klases, 1 no 8.klases, 2 no 5a 

klases, 1 no 4.klases) 

Vienai dalībniecei (9.a kl.) – atzinība  
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Matemātikas olimpiāde Matemātikas olimpiāde 0% 

1. Piedalījās 5 skolēni (1 no 9.a 

klases, 2 no 7.a klases, 2 no 

4.klases) 

 

  

Angļu valodas olimpiāde Angļu valodas olimpiāde 0% 

Piedalījās viens skolēns no 9.a 

klases 

 

  

Ģeogrāfijas olimpiāde10.-12.kl Ģeogrāfijas olimpiāde 100% 

Piedalījās viens skolēns no 9.a klases  9.a klases skolēns – 2.vieta 

 

 

Fizikas olimpiāde Fizikas olimpiāde 100% 

Piedalījās viens skolēns no 9.a klases 9.a klases skolēns – 2.vieta 

 

 

Ķīmijas olimpiāde Ķīmijas olimpiāde 100% 

Piedalījās viens skolēns no 9.a klases 9.a klases skolēns – 2.vieta 

 

 

Vēstures olimpiāde Vēstures olimpiāde 100% 

Piedalījās divi  9.a klases skolēni 

 

9.a klases skolēns – 2.vieta (izvirzīts uz valsts 

olimpiādi) 

9.a klases skolniece-atzinība 

 

Bioloģijas olimpiāde Bioloģijas olimpiāde 100% 

Piedalījās viens skolēns no 9.a klases 9.a klases skolēns – 1.vieta (izvirzīts uz valsts 

olimpiādi) 

 

Skatuves runas konkurss Skatuves runas konkurss 100% 

      Piedalījās 7 skolēni ( 1 no 2.klases, 

2 no 3.klases, 1 no 4.klases, 1 no 5.a 

klases, 1 no 7.a klases, 1 no 9.a klases) 

       

1. (9.a .kl.) – 1.vieta 

2. (3.kl.) – 1.vieta 

izvirzīta uz 2.kārtu (2.vieta reģionā) 

3.  (3.kl.) – 2.vieta 

4.  (5.a kl.) – 2.vieta  

5.  ( 2.kl.)– 2.vieta 

6. (4. kl.) -2.vieta  

      7.   (7.a kl.) – 2.vieta 

       

 

Sociālo zinību konkurss Sociālo zinību konkurss 100% 

     Piedalījās viens skolēns no 4. klases  

        

 4. klases skolēns – atzinība 

 

 

Krievu valodas konkurss Krievu valodas konkurss 50% 

Piedalījās 8 skolēni  (4 no 9.a 

klases, 4 no 7.a klases) 

 

 3.vieta 9.a klases  komandai 

 

 

Ķīmijas konkurss Ķīmijas konkurss  

   Piedalījās viens skolniece no 9.a 

klases 
  

Dabaszinību  neklātienes konkurss Dabaszinību konkurss  

 Piedalījās 9 skolēni ( 5 no  (5.a klases,  

3 no 6.a klases, 1 no 6.b klases) 

 

   

Bioloģijas konkurss,,Ieskaties dabā” Bioloģijas konkurss 25% 
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Piedalījās 4 skolēni no 7.a klases 

         

7.a klases skolēns –  2.vieta, izvirzīts uz 2.kārtu 

 

 

Konkurss ,,Lasītprieks” Konkurss ,,Lasītprieks” 60% 

Piedalījās 5 skolēni ( 2 no 5.a klases, 2 

no 7.a klases, 1 no 6.b klases) 

 

1. (5.a) -2.vieta 

2. (7.a kl.) - atzinība 

3. (5.a) – 2.vieta 

 

 

ZPD konkurss ZPD konkurss 100% 

Piedalījās 3 skolēni no 9.a klases 1. (9.a kl.) – 1.vieta 

2.  (9.a kl.) – 2.vieta 

3. (9.a) – 2.vieta 

 

 

2016./17.m.g. Krustpils pamatskolas skolēni piedalījās 9 (iepriekšējā m.g. arī 9) mācību priekšmetu 

olimpiādēs un 8 mācību konkursos. Labi rezultāti ir visās olimpiādēs, kurās skolu pārstāvēja viens 

9.a klases skolnieks, kurš guva godalgotas vietas 8 olimpiādēs un 2 no tām tika izvirzīts uz valsts 

olimpiādēm. Pateicoties viņam, pirmo gadu esam veiksmīgi startējuši ģeogrāfijas olimpiādē 10.-

12.klasei. Veiksmīga dalība  ZPD konkursā, kurā savus darbus prezentēja 9.a klases meitenes. Pie 

godalgotām vietām tika arī konkursa “Lasītprieks” dalībnieki.  

 

2.3.3. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Skolēnu sasniegumi pārbaudes darbos 2016./2017.m.g. 

 
Klase  Darba veids Apguves 

koeficients 

2015./16.m.g. 

Apguves 

koeficients 

2016./17.m.g 

Salīdzinājums 

ar skolām 

valstī 

3.klase  Diagnosticējošais darbs 

latviešu valodā 
0,75 0,73 0,74 

3.klase Diagnosticējošais darbs 

matemātikā 
0,76 0,75 0,68 

6.klase  Diagnosticējošais darbs 

matemātika 
0,50 0,41 0,60 

6.klase Diagnosticējošais darbs 

latviešu valodā 
0,56 0,52 0,63 

6.klase Diagnosticējošais darbs 

dabaszinības 
0,64 0,51 0,64 

8.klase  Diagnosticējošais darbs 

krievu valodā 
0,69 0,64  

8.klase Diagnosticējošais darbs 

matemātikā 
0,40 0,31 0,42 

9.klase Eksāmens svešvalodā 

(angļu valoda) 
0,83 0,78 0,72 

9.klase Eksāmens svešvalodā 

(krievu valoda) 
0,76 0,82 0,72 

9.klase Eksāmens vēsturē 0,67 0,76 0,68 

9.klase Eksāmens latviešu valodā 

un literatūrā 
0,61 0,68 0,65 

9.klase Eksāmens matemātikā 0,48 0,51 0,56 
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9.klase Diagnosticējošais darbs 

dabaszinībās 
0,51 0,24 0,48 

 

Rādītāji gandrīz visos pārbaudījumos ir valsts skolu vidējā līmenī un nedaudz zemāki, 

salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu izņemot 3.klasi, kur ir rezultāti identiski. Augstāki rezultāti ir 

9.klasē svešvalodās un vēsturē. Zemāki rezultāti ir 6.klasē pamatpārbaudījumos, jo 6.b klasē 

skolēnu mācību sasniegumi ir tikai pietiekamā līmenī (skolēni mācās speciālajā programmā). 

Jaunajos diagnosticējošajos darbos rezultāti ir zemi, bet arī valsts līmenī tie ir zem 0,5.  

 

Skolas darba stiprās puses pamatjomā „Skolēnu sasniegumi”: 

- skolēnu mācību darba rezultāti tiek uzskaitīti un analizēti; 

- skolā ir izstrādāta „ Kārtība skolēnu motivēšanai augstiem mācību sasniegumiem”; 

- ir uzlabojušies mācību sasniegumi. 

  

Tālākās attīstības vajadzības: 

- turpināt skolēnu mācību sasniegumu analīzi speciālajās mācību programmās, meklējot 

jaunas atbalsta formas;  

- veicināt izglītojamo individuālo kompetenču attīstību, 

- turpināt darbu ar taantīgajiem skolēniem pilnveidojot izglītojamo spējas un prasmes; 

- analizēt skolēnu sasniegumus pētnieciskajā darbībā, meklējot jaunas darba formas. 

 

2.4.  ATBALSTS SKOLĒNIEM 

2.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un skolēnu drošības garantēšana  

2.4.1.1. Psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās palīdzības nodrošinājums 

Krustpils pamatskolas pedagoģiskajā darbā iesaistīts atbalsta personāls – logopēds, 

psihologs, speciālais pedagogs un pedagoga palīgs. Skolas psihologs nodrošina palīdzību skolēniem 

un vecākiem, sniedz individuālas konsultācijas, piedalās klašu un skolas vecāku sapulcēs. Psihologs 

sadarbojas ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem, speciālo pedagogu, direktora 

vietniekiem izglītības jomā. Psihologs sniedz profesionālu palīdzību arī skolas pedagogiem. 

Speciālais pedagogs  palīdz vispārējās izglītības iestādes pedagogiem darbā ar skolēniem, kuriem ir 

mācīšanās traucējumi, īstenot izglītības programmu  konkrētajā mācību priekšmetā  atbilstoši Valsts 

izglītības standartam un atbilstoši katra skolēna veselības stāvoklim un attīstības līmenim. 

Speciālais pedagogs un pedagoga palīgs saskaņo sava darba saturu ar attiecīgā mācību priekšmeta 

skolotājiem, strādājot individuālās stundās un piedaloties kopējās mācību  stundās. Atbalsta 

personāls veic individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu 

viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes. Sadarbībā ar mācību 

priekšmeta pedagogu, klases audzinātāju, izglītības iestādes atbalsta personālu (psihologu, speciālo 

pedagogu, logopēdu, pedagoga palīgu) un izglītības iestādes administrāciju tiek analizētas katra 

skolēna mācīšanās, psiholoģiskās un adaptācijas problēmas un noteiktas izmantojamās mācību 

metodes to risināšanai. Atbalsta personālam ir noteikti darba un pieņemšanas laiki. Individuālās 

sarunās un sadarbībā ar klašu audzinātāju tiek apzinātas skolēnu psiholoģiskās un 

sociālpedagoģiskās vajadzības. Notiek individuālas sarunas ar audzēkni, vajadzības gadījumā 

pieaicinot vecākus vai viņu aizbildņus, kā arī skolas vadības pārstāvjus. Informāciju izmanto 
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skolēnu atbalstam un sadarbībai ar pašvaldības sociālo dienestu un citām valsts pārvaldes 

institūcijām.  

Skolēnu sociālo vajadzību risināšanai skolā darbojas pagarinātās dienas grupa. Visi skolēni 

tiek nodrošināti ar bezmaksas mācību grāmatām. Ārpus stundu laikā skolēniem ir pieejama 

datorklase ar interneta pieslēgumu. 

           Krustpils pamatskolā 2016./2017.m.g. tika veicināta  skolotāju  tālākizglītība,  skolas  

darbinieku  un  vecāku  informētība iekļaujošās izglītības jautājumos. Izglītojamo vecāki tika 

izglītoti par bērnu mācību procesu, plānveidīgi tika organizētas vecāku sanāksmes klasē un skolā, 

lai rastu optimālākos problēmas risināšanas ceļus, sastādot konkrētu rīcības plānu vai individuālu 

izglītības plānu un pārraugot tā realizāciju un organizētu nepieciešamo palīdzību bērniem un viņu 

vecākiem, skolotājiem, skolas darbiniekiem.  Pozitīvas saskarsmes kultūras iemaņu veidošanai, 

popularizēšanai tika organizēts pasākums “Pieklājības nedēļa”, kurā tika iesaistītas visas klases, 

aktualizētas  saskarsmes, uzvedības problēmas skolā, to ievērošanas normas. Tika demonstrēti 

pozitīvas saskarsmes piemēri. Lai veicinātu skolēnu- skolotāju- vecāku sadarbību tika noorganizētas 

2 nodarbības skolēnu vecākiem: moderno tehnoloģiju ietekme uz bērnu, kā vecākam pievērst bērnu 

tehnoloģijām lietderīgi, kontrolēti; kā atbalstīt un pilnveidot bērnu talantus un spējas, radošā 

darbnīca vecākiem.         

           2016./2017.m.g. skolā sekmīgi tika realizēta mācību programma 24 izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem (21015611) un programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (21015811), kuru apguva 2 skolēni. Krustpils pamatskolas pedagoģiskajā darbā 

iesaistīts atbalsta personāls – logopēds, psihologs, sociālais pedagogs un pedagoga palīgs. Skolas 

psihologs nodrošināja palīdzību skolēniem un vecākiem, sniedzot individuālas konsultācijas, 

piedaloties klašu un skolas vecāku sapulcēs. Psihologs sadarbojās ar klašu audzinātājiem un mācību 

priekšmetu skolotājiem.  

2017./2018.m.g.  Krustpils pamatskolā darbojas atbalsta dienests, kurā strādā divi logopēdi, 

divi pedagoga palīgi, psihologs, skolas medmāsa, sociālais pedagogs. Logopēda pakalpojumi 

skolēniem ir pieejami katru darba dienu. Jaunais mācību gads skolas darbu bagātinās ar 

iesaistīšanos 4 projektos:  

1) ESF projekts - Kompetenču pieeja mācību saturā (2016 – 2021), 

2) ESF projekts - Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (2017 – 2020, 

3) IKVD projekts – Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (2017 – 

2022), 

4) LOK projekts - Sporto visa klase (piedalīsies 3.klase). 

 

2.4.1.2. Drošības pasākumi 

Visiem ārpusstundu pasākumu veidiem ir izstrādāti drošību regulējošie normatīvie akti, 

telpās ir izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija (drošības noteikumi, evakuācijas plāns 

u.c.). Gaiteņos ir izgaismotas izejas norādes, iestāde ir aprīkota ar ugunsdrošības signalizāciju. 

Veiktās instruktāžas tiek uzskaitītas, pārraudzītas un uzglabātas atbilstoši noteikumiem, instruktāžu 

atbilstību pārrauga darba drošības speciālists, kurš ir beidzis atbilstošus kursus. Pastāv „Drošības 

noteikumu veikšanas kārtība” Ir izstrādāta „Kārtība rīcībai, ja izglītojamais apdraud savu vai citu 

personu drošību, veselību vai dzīvību”. Izglītojamie un personāls ir iepazīstināti ar evakuācijas 

plānu, iekšējās kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem valsts normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. Izglītojamie jūtas droši skolas telpās un tās apkārtnē. Drošību sekmē dienas dežurants. Tiek 

stingri kontrolēta izglītības iestādes apmeklētāju plūsma. Skolas gaiteņos un skolas pagalmā 
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noteiktas skolotāju dežūras starpbrīžos. Visi izglītojamie zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās vai 

evakuācijas gadījumā. Reizi mācību gadā notiek praktiskas mācības par rīcību ārkārtas situācijās. 

Klašu audzinātāji darba plānos ietver tematus par drošību un darbību ekstremālās situācijā. 

Sadarbībā ar nepilngadīgo lietu inspektori, CSDD, Ceļu policiju katru gadu notiek Drošības dienu 

pasākumi. 

2.4.1.3. Skolēnu profilaktiskā veselības aprūpe 

Skolā strādā sertificēta medmāsa. Ir mācību procesa organizēšanai nepieciešamā informācija 

par izglītojamo veselību un individuālajām vajadzībām. Notiek sadarbība ar ģimenes ārstiem 

jautājumos par izglītojamo atbrīvošanu no sporta vai citām nodarbībām, kā arī par atbrīvošanu no 

valsts pārbaudījumiem. Katru gadu tiek rīkotas sporta dienas, mācību ekskursijas, tūrisma 

pasākumi. Skola iesaistījusies Eiropas Komisijas finansētajās programmās „Skolas auglis” un 

„Skolas piens”. 

 

4.4.2. Atbalsts personības veidošanā   

4.4.2.1. Skolēnu pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšana 

Skolā aktīvi darbojas izglītojamo pašpārvalde, kurā iesaistījušies 5.–9.klašu skolēni. 

Izglītojamo pašpārvalde organizē 5.klases skolēnu uzņemšanu pamatskolniekos, konkursu 

„Pamatskolnieks”, kurš norisinās jau 11 gadus. Izglītojamo pašpārvalde veic skolēnu viedokļa 

izzināšanu, kā arī aktīvi līdzdarbojas  skolas vides uzlabošanā un kustības „Bērniem draudzīga 

skola” aktivitātēs. Skolēni iesaistās arī skolas padomes darbā, izsakot  savus priekšlikumus skolas 

dzīves uzlabošanai.  Skolā tiek rīkoti daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi un aktivitātes: gan 

tradicionālie, gan, pēc skolēnu vai skolotāju iniciatīvas. Tradicionālie skolas pasākumi: svinīga 

kopā pulcēšanās 1.septembrī, sporta un tūrisma dienas rudenī un pavasarī, drošības mēneša 

pasākumi rudenī, Olimpiskā diena, valsts svētkiem veltītas aktivitātes, Ziemassvētku pasākumi, 

Ziemassvētku labdarības pasākums „No sirds uz sirdi”, 9.klases Žetonu vakars, Pēdējā zvana svētki, 

mācību gada noslēgumā “Pateicības diena” un  pasākumi, kuros savus talantus prezentē gan skolēni, 

gan skolotāji.  

Jau par tradīciju kļuvušas audzinātāju ik rīta sarunas ar klasi par dažādām aktuālām tēmām, 

kopīgs grāmatu lasīšanas laiks visiem skolēniem, kā arī labestības stundas. Absolventi labprāt 

iegriežas skolā, lai pastāstītu par savām tālākajām gaitām, kā arī iesaistās kā žūrijas locekļi skolas 

rīkotajos konkursos. Pēdējā skolas salidojumā 2013.gadā pasākuma koncertproegrammu veidoja un 

pasākumu vadīja Krustpils pamatskolas absolventi.  Vecāki savu iespēju robežās labprāt piedalās 

skolas pasākumos. Skolā regulāri tiek izvērtēta pasākumu kvalitāte. 2017.gadā ir pārstrādāta Klases 

stundu programma, atbilstoši izmaiņām Klases stundu paraugprogrammai un tā  balstās uz 

paraugprogrammu. Mācību un audzināšanas darbā akcents likts uz skolēnu attieksmju veidošanu. 

Klases stundu programmā ietvertas šādas tēmas: sevis izzināšana un pilnveidošana; piederība 

valstij, pilsoniskā līdzdalība; veselība un vide; drošība; karjeras izvēle. Aktualizēts jautājums par 

skolēnu drošību, atbildību, iniciatīvu un līdzdalību. Mācību gada sākumā, atbilstoši MK 

noteikumiem, skolēni tiek atkārtoti iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem, drošības 

noteikumiem par ugunsdrošību, elektrodrošību, ceļu satiksmes drošību, izmantojot gan pieejamos 

interneta resursus, gan skolā esošos materiālus.  Klases audzinātāju darba plānos iekļauti temati par 
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skolēnu atbildību, tiesībām un pienākumiem, sabiedrisko līdzdalību, veselīgu dzīves veidu, 

tikumiskām vērtībām, saskarsmes kultūru, patriotiskās audzināšanas jautājumiem. Klases stundas 

veicina vispusīgas personības attīstību. Mācību un klases stundās tiek attīstītas skolēnu 

pašnovērtējuma prasmes. 

2016./2017.m.g. mācību gada laikā MK skolotāji iesaistījās dažādu aktivitāšu organizēšanā 

un sagatavošanā- bija skolas jubilejas un LR proklamēšanas gadadienas koncerts, tematiskas 

izstādes Adventa un Lieldienu laikā, Ziemassvētku koncerts, koncerts Pateicības pēcpusdienā. 

Sekmīgi piedaloties dažādās starpnovadu un reģiona olimpiādēs, sacensībās un konkursos, 

izglītojamie un viņu pedagogi veiksmīgi un mērķtiecīgi veido pozitīvu Krustpils pamatskolas tēlu. 

Notikumi, kas saistīti ar skola dzīvi, tika atspoguļoti arī masu medijos, kas deva uzzināt plašākai 

sabiedrībai par skolas dzīvi un aktivitātēm. Krustpils novada mājas lapā, ,,Brīvajā Daugavā”, 

,,Jaunajā Vēstnesī”  publicēti raksti par skolas aktivitātēm un nozīmīgākajiem notikumiem. 

Pozitīvas saskarsmes kultūras iemaņu veidošanai, popularizēšanai tika organizēts pasākums 

“Pieklājības nedēļa”, kurā tika iesaistītas visas klases, aktualizētas  saskarsmes, uzvedības 

problēmas skolā, to ievērošanas normas. Tika demonstrēti pozitīvas saskarsmes piemēri 

             Lai stiprinātu patriotisma, valstiskuma apziņu, sadarbojoties ar klašu audzinātājiem, tika 

organizēts konkurss “Es mīlu Latviju”, tika organizēti Baltā galdauta svētki, konkurss Meklējot 

Lāčplēsi, Barikāžu atceres pasākums. Uz klases stundām tika aicināti cilvēki- Latvijai svarīgu 

notikumu acu liecinieki, valsts patrioti, interesantas personības, skolēni apmeklēja muzejus, lai 

iepazītos ar Latvijas vēstures faktiem. 

 

2.4.2.2. Interešu izglītības organizēšana  

Krustpils pamatskolas interešu izglītības programmu piedāvājums ir daudzveidīgs. Skola 

piedāvā iespējas pilnveidot un attīstīt savas spējas, lietderīgi pavadīt brīvo laiku, apmeklējot šādas 

interešu izglītības nodarbības: vokālo ansambli ,,Saulstariņš”, 1.-4.klašu kori, 5.-5.klašu kori, 

dramatisko studiju, kapellu „Teice”, praktisko ģitārspēli, galda spēļu un mākslīgās kāpšanas iemaņu 

apguvi nodarbības,  mazpulku, jaunsargus, sporta spēļu pulciņu, volejbola pulciņu un skolas avīzes 

veidošanā. Katra mācību gada sākumā skolēniem un vecākiem tiek sniegta informācija par interešu 

izglītības nodarbībām, to norises laiku un vietu. Interešu izglītības nodarbību grafiks izvietots 

informatīvajā stendā. Interešu izglītības jomā ir gūti labi panākumi. Pēdējo gadu laikā regulāri 

izpelnās atzinību vokālais ansamblis ,,Saulstariņš” un kapella „Teice”,  ar ļoti labiem rezultātiem 

startējot gan reģionālajos, gan valsts mēroga konkursos un skatēs. Skolēni, vecāki, pedagoģiskais 

kolektīvs regulāri tiek informēts par izglītojamo individuālajiem un skolas komandu sasniegumiem. 

Notiek regulāras interešu izglītības programmu dalībnieku snieguma skates – atskaites un jubileju, 

svētku koncerti, konkursi, izstādes. Mācību gada noslēgumā tiek rīkots pasākums „Pateicības 

diena”, kurā skolēni, kas ir izcīnījuši godalgotas vietas sacensībās un konkursos, saņem Krustpils 

novada pašvaldības piešķirtās naudas balvas un skolas atzinības rakstus. 

2.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā  

Klašu audzinātāju tematiskajos plānos obligāti tiek ietverti karjerizglītības jautājumi, 

atbilstoši klases stundu programmas sadaļas „Karjeras izvēle” piedāvātājām tēmām. Klašu 

audzinātāji skolēniem un viņu vecākiem sniedz informāciju par tālākizglītības iespējām. Katru gadu  
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otrajā semestrī tiek izveidots informatīvs stends, kur var iepazīties ar informāciju par tālākizglītības 

iespējām dažādos līmeņos. 

Skolas bibliotēkā un pie direktora vietnieka ir pieejami daudzveidīgi metodiskie materiāli 

par karjerizglītības darba organizēšanu ar skolēniem un vecākiem, jo skola nodrošina iespēju 

regulāri apmeklēt kursus karjerizglītības jautājumu apguvei. Atbilstoši iespējām tiek organizētas 

mācību ekskursijas uz uzņēmumiem un iestādēm. 

Karjeras dienu ietvaros skolā viesojas gan profesionālo, gan vidējo izglītības iestāžu 

pārstāvji, kas informē par tālākizglītības iespējām. Ir izveidojusies laba tradīcija skolas 

absolventiem viesoties skolā un iepazīstināt 9.-8.klašu skolēnus ar savas tālākmācību iestādes 

piedāvājumu un prasībām. Katru gadu 8.-9.klašu skolēni apmeklē informatīvo pasākumu „Skola 

20.......”, kā arī karjeras dienas pasākumus Jēkabpils pilsētā. Skolā  tiek rīkoti pasākumi, kuros tiek 

aktualizēti karjerizglītības jautājumi. Ir apkopota informācija par 9.klases absolventu tālākizglītību. 

2.4.4.  Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

4.4.4.1. Talantīgo skolēnu izaugsmes veicināšana 

Krustpils pamatskolā tiek apzināti talantīgie skolēni un viņu vajadzības. Mērķtiecīgi tiek 

veicināta talantīgo skolēnu dalība olimpiādēs, pētniecisko darbu lasījumos  un citos konkursos. 

Skolotājiem un skolēniem tiek piedāvāta informācija par iespējām piedalīties konkursos un 

olimpiādēs, iesaistīties projektos  un citās aktivitātēs. Informācija tiek izlikta skolas informācijas 

stendos, skolotāju istabā. Ir izveidota datu bāze par skolēnu piedalīšanos olimpiādēs, konkursos, 

projektos u.c., kas tiek regulāri papildināta. Ir izstrādāta ,,Kārtība skolēnu  pētniecisko darbu 

izstrādei” . Darbu koordinē direktora vietniece izglītības jomā. Skolēni par gūtajiem sasniegumiem 

tiek uzteikti mācību gada beigās „Pateicības dienā”. Skolēni, kuru mācību sasniegumi liecībās ir no 

7,5 līdz 10 ballēm, saņem  „Zelta” un „Sudraba” liecības mācību gada beigās. Ir izstrādāta „Kārtība 

skolēnu motivēšanai augstiem mācību sasniegumiem”. Skolēni par augstu sabiedrisko aktivitāti, 

skolas vārda popularizēšanu sabiedrībā un izciliem mācību sasniegumiem tiek ierakstīti skolas 

Goda grāmatā.  

2016./2017.m.g. skolēni guvuši augstus sasniegumus konkursos, olimpiādēs, sacensībās un 

skatēs starpnovadu un reģionālā līmenī:  

starpnovadu lielo skolu sacensības futbolā 6.-7.klases zēnu komandai- 3.vieta,  Jēkabpils pilsētas un 

starpnovadu sporta sacensībās basketbolā 5. klases zēnu komanda- 3.vieta, 7. klases zēnu komandai- 

3.vieta, starpnovadu lielo skolu sacensības tautas bumbā 3. klases komanda- 3.vieta, 5. klases komandai- 

3.vieta, 4. klases komandai- 3.vieta,  peldēšanas sacensībās- 8.klases skolēnam- 3.vieta, starpnovadu 

skolēnu sporta spēļu sacensības vieglatlētikā, šķēpa mešana- 9.a klases skolniecei- 3.vieta, starpnovadu 

skolēnu sporta spēļu sacensības vieglatlētikā, lodes grūšana- 9.a klases skolniecei- 2.vieta, starpnovadu 

skolēnu sporta spēļu sacensības četrcīņā- zēnu komandai-2.vieta, Raivis Randohs (7.a kl.)- 2.vieta, Lāčplēša 

dienai veltītajā skrējienā  “Krustpils 2016”  vienam 9.a klases skolēnam- 1.vieta, vienam 9.a klases 

skolēnam- 2.vieta, vienam 9.a klases skolēnam  3.vieta, vienam 8.klases skolēnam- 2.vieta, vienam 8. klases 

skolēnam - 1.vieta, Piedzīvojumu sacensībās “Remoss”, Jelgavā- vienam 8. klases skolēnam - 3.vieta, vienam 

9.a klases skolēnam - 3.vieta, “Jaunie Rīgas sargi “- 8.-9.klases komandai- 3.vieta, volejbola sacensībās- 5. 

klases zēnu komandai- 3.vieta, 4. -5. klases meiteņu komandai- 2.vieta, 6.-7. klases zēnu komandai- 3.vieta, 

6.-7. klases meiteņu komandai- 3.vieta, Latvijas Mazpulku XXI sporta spēlēs Zaļais Starts 2017 Sējā-

mazpulcēnu komandai-3.vieta. Jēkabpils pilsētas un starpnovadu vokālās mūzikas konkursā ,,Balsis”- 1.-
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4.kl.ansamblis ,,Saulstariņš”- 1.pakāpe, reģionālais vokālās mūzikas konkursā ,,Balsis”- 1.-4.kl.ansamblis 

,,Saulstariņš”- 2.pakāpe, latviešu tautas dziesmu dziedāšanās sacensības “ Lakstīgala 2017” (1. kārta)-1.-4. 

klašu ansamblis “ Mazputniņi” – 1.pakāpe, 1.-4. klašu ansamblis “Lakstīgalas” – 2.pakāpe, latviešu tautas 

dziesmu dziedāšanās sacensības “ Lakstīgala 2017” Latgalē (2. kārta)- 1.-4. klašu ansamblis “ Mazputniņi” – 

1.pakāpe, 1.-4. klašu ansamblis “Lakstīgalas” – 2.pakāpe, zēnu vokālistu konkursā ,,Aiviekstes lakstīgalas”- 

vienam 2. klases skolēnam - 1.pakāpe, vienam 3. klases skolēnam – 1.pakāpe. “Pulkā eimu, pulkā teku 

2017” Sēlijas novada sarīkojums “Zinu, zinu tēva sētu”- folkloras kopa “Teice”- 1.pakāpe. 

2.4.4.2. Palīdzība skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības 

Skola sistemātiski organizē darbu ar skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības. Pedagogi 

šiem izglītojamiem izvirza prasības, ko nosaka „Kārtība, kādā tiek izvērtēti skolēnu mācību 

sasniegumi”. Tajā ir noteiktas prasības skolēniem plānoto tēmas noslēgumu pārbaudes darbu 

veikšanai, kā arī pārbaudes darbu izpildei un iekavētās mācību vielas apguvei. Pedagogi un vecāki, 

kā arī klases audzinātāji un priekšmetu skolotāji sadarbojas, lai sekmētu to skolēnu izaugsmi, 

kuriem ir grūtības mācībās. Skolā ir noteikti  laiki pedagogu individuālajam darbam ar skolēniem, 

kuros viņi var saņemt priekšmetu skolotāju palīdzību, apgūt iekavēto mācību vielu vai uzlabot 

mācību sasniegumus.  Individuālo nodarbību grafiks ir ievietots informatīvajā stendā un pie katra 

mācību kabineta durvīm.  Skolā ir apzinātas skolēnu vajadzības, kuriem ir problēmas mācībās un 

mācību stundu kavējumi. Radušās problēmas tiek savlaicīgi konstatētas un veiktas nepieciešamās 

darbības, iesaistot skolas speciālo pedagogu, skolotāja palīgu, psihologu un logopēdu. Klašu 

audzinātāji, priekšmetu skolotāji, atbalsta personāls un skolas vadība seko līdzi šo skolēnu 

disciplīnai un mācību darbam. Skolēni un viņu vecāki ir iepazinušies ar kārtību, kādā izskata 

skolēnu pienākumu nepildīšanu, kas ir ietverta Iekšējās kārtības noteikumos skolēniem.  

2.4.5. Atbalsts skolēniem ar speciālām vajadzībām 

Izglītības iestādē tiek nodrošināta nepieciešamība saņemt tāda veida atbalstu, kas rada 

iespēju izglītojamajam apgūt izglītības programmu, ņemot vērā viņa veselības stāvokli, spējas un 

attīstības līmeni. Ir licencēta speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem (kods 21015611, Nr.V-5041) un speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem 

ar garīgās attīstības traucējumiem ( kods 21015811, Nr. V- 6652).  Visi skolotāji, kas strādā šajās 

programmās, ir papildinājuši savas kompetences kursos par mūsdienīga mācību procesa īstenošanu 

speciālajā izglītībā, izmantojot praktiskā darba metodes. Sekmēts skolas atbalsta personāla 

komandas darbs, ir noteikta  “Kārtība atbalsta komandas darbam”. Izglītības iestādē tiek veicināta 

sadarbība starp atbalsta personālu, skolas administrāciju, pedagogiem  un vecākiem, izvērtēti 

speciālistu darba rezultāti. Veiksmīgi tiek koordinēts skolēnu ar speciālajām vajadzībām 

pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās korekcijas darbs, īstenoti atbalsta pasākumi, konsultēti 

vecāki un iesaistītas citas institūcijas darbā ar izglītojamajiem. Sadarbībā ar skolas administrāciju 

tiek plānotas skolas darbības un tālākizglītība. Atbalsta personāls piedalās atbalsta pasākumu 

izstrādē dažādos mācību priekšmetos sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotājiem, tiek veikts 

konsultatīvais, izglītojošais darbs ar skolotājiem, vecākiem. Skolēniem ar speciālajām vajadzībām 

tiek attīstīti daudzveidīgi mācību stimuli, kas atbilst psihiskajām īpatnībām un nodrošina 

izglītošanās motivāciju, kā arī tiek novērtētas skolēnu  vajadzības, ievirzes, spējas. Daudzveidīgas ir 

atbalsta formas skolēniem ar speciālajām vajadzībām-  stundas, nodarbības  pie speciālā pedagoga, 

psihologa, logopēda nodarbības, atsevišķu mācību priekšmetu mācīšana grupās, integrēšana visu 

mācību priekšmetu stundās, pagarinātās dienas grupas nodarbības, pedagoga palīga piesaiste 
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mācīšanas un mācīšanās procesā. Darbā ar izglītojamiem ir ievērots individuālās pieejas princips un 

tiek nodrošinātas izglītošanās iespējas visiem,  kuriem vispārpieņemtie attīstības veicināšanas 

paņēmieni izrādījušies neefektīvi, dota iespēju skolēniem apgūt izglītības programmu, ņemot vērā 

viņa veselības stāvokli, spējas un attīstības līmeni. 

 

 

2.4.6.  Sadarbība ar skolēna ģimeni  

Skola sistemātiski informē vecākus par skolas darbu (ieraksti skolēnu dienasgrāmatās, sarunas 

ar vecākiem, ziņojumi vecāku sapulcēs, pasākumu afišas, skolas avīze, informācija novada 

laikrakstā „Krustpils novadnieks”, Krustpils novada mājas lapā u.c.) atbilstoši izstrādātajai kārtībai 

„Krustpils pamatskolas skolotāju un vecāku sadarbībai skolēnu mācību sasniegumu pilnveidošanai 

un informēšanai par skolas darba aktualitātēm”. Klašu audzinātāji savlaicīgi ziņo vecākiem par 

grūtībām, kas radušās mācību procesā, regulāri tiek atjaunota informācija par vecāku nodarbošanos, 

kontakttālruņiem. Labi darbojas skolvdības sistēma E-klase, kas veicina sadarbību starp visām 

mācību procesā iesaistītajām pusēm. 

Divas reizes mācību gada laikā tiek organizētas skolas vecāku sanāksmes, kuru norisei tiek 

meklētas un izmantotas dažādas darba formas. Sākumskolā praktizējam trīspusējās sarunas- vecāks, 

skolēns, klases audzinātājs, tādejādi panākot 100% atgriezenisko saikni no vecākiem un nodrošinot 

pilnvērtīgu informācijas apmaiņu. Uz vecāku sanāksmēm tiek uzaicināti vieslektori, kuri izglīto 

vecākus par viņiem un skolai aktuāliem jautājumiem. Vecāku sapulcēs tiek piedāvātas gan 

praktiskas nodarbības, gan teātra uzvedumi, lai vecāki ne tikai papildinātu savas zināšanas par 

audzināšanas jautājumiem, bet arī gūtu pozitīvas emocijas un sadarbība ar skolu kļūtu ciešāka un 

atvērtāka. 

Skolas un sabiedrības pozitīvu komunikāciju veicina arī skolas padome, kura iesaistās skolas 

darbā un aktīvi piedalās kopīgu pasākumu vecākiem un skolotājiem organizēšanā, balstoties uz 

„Krustpils pamatskolas padomes nolikumu” (no 16.09.2013.). 

Skolas pasākumi tiek plānoti skolai un vecākiem piemērotā laikā, vecāki tiek īpaši aicināti uz 

šiem pasākumiem, laicīgi saņemot informāciju par to norisi. Vecāki labprāt līdzdarbojas kopā ar 

bērniem skolas pasākumos (sporta dienas, Lieldienu svinēšana, skolas vides uzlabošana). 

Sadarbojoties ar skolas padomi, tiek analizēti vecākiem organizētie pasākumi un to lietderība. 

Uzsākot mācību gadu, skolēnu vecāki atkārtoti tiek informēti par iekšējās kārtības noteikumu 

skolēniem saturu, iepazīšanos ar tiem apliecinot ar parakstu skolēna dienasgrāmatā zem 

noteikumiem. 

Klašu sapulcēs vecāki saņem informāciju par klases aktualitātēm, jautājumiem, kas skar 

mācību procesu, notiekošajiem pasākumiem un turpmākajiem plāniem. Klašu audzinātāju sniegtā 

informācija vecākiem ir pārdomāta, savlaicīga. 2016./2017.mācību gadā, lai veicinātu skolēnu- 

skolotāju- vecāku sadarbību tika noorganizētas 2 nodarbības skolēnu vecākiem, kā arī skolēnu 

vecāku un pedagoģisko darbinieku sadraudzības vakars..        

Skolas darba stiprās puses pamatjomā „Atbalsts skolēniem”: 

- skolēniem radīta optimāla mācību vide; 

- skolā nodrošināts efektīvs psiholoģiskais un sociālpedagoģiskais atbalsts, piesaistot 

psihologu, 2 logopēdus, speciālo pedagogu un 2 pedagoga palīgus; 



21 
 

- skolas atbalsta personāls iesaistās mācīšanās procesa izvērtēšanā un uzlabošanā; 

- skolēni jūtas ērti skolas telpās un tās apkārtnē; 

- daudzveidīgs interešu izglītības programmu piedāvājums. 

 

 

Tālākās attīstības vajadzības:  

- izglītot vecākus par bērnu mācību procesu, akcentējot kompetenču pieejā balstītu vispārējās 

izglītības saturu un caurviju kompetences  mācību standartu realizācijas jautājumiem; 

- aktivizēt vecāku līdzdalību veselības, sporta izglītības un cilvēkdrošības jautājumu apguvē 

skolēniem; 

- aktivizēt klašu audzinātāju un mācību priekšmetu skolotāju sadarbību, pielietojot 

individuālos skolēnu izpētes rezultātus mācību procesa nodrošināšanā. 

 

2.5. SKOLAS VIDE  

2.5.1. Skolas mikroklimats 

Skola veiksmīgi plāno un īsteno skolas tēla veidošanu, ievieš jaunas un kopj pastāvošās 

tradīcijas. Skolā  organizētais mācību un ārpusstundu darbs ir pamats pozitīvam skolas tēlam, kas 

tiek saglabāts, izkopjot tradīcijas, veidojot skolotājos, skolēnos un vecākos piederības apziņu un 

lepnumu par savu skolu. Piederības izjūtu skolai sekmē audzēkņu darbu izstādes, pašu rīkotie 

pasākumi un koncerti. Liela daļa skolēnu atzīst, ka savstarpējā sadarbībā, gatavojot pasākumus, 

iesaistoties projektos, uztver skolotāju kā sadarbības partneri. Jau par tradīciju kļuvušas audzinātāju 

rīta sarunas ar klasi, kā arī labestības stundas. Ir laba sadarbība starp skolotājiem un tehniskajiem 

darbiniekiem. Skolai ir savs karogs un himna, savas dienasgrāmatas. Skola apzina un atbalsta katra 

darbinieka spējas un paveikto darbu. Izglītojamie un personāls jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no 

vecuma, dzimuma, nacionālās, reliģiskās piederības. Konfliktsituācijas tiek risinātas taisnīgi, 

uzklausot visas tajā iesaistītās puses. Organizējot skolas pasākumus, tiek ievērota dzimumu 

līdztiesība – līdzvērtīgi tiek organizēta gan meiteņu, gan zēnu iesaistīšanās. Skolā ir izstrādātas 

„Darba aizsardzības instrukcijas izglītojamajiem”, Iekšējās kārtības noteikumi skolēniem un  

„Kārtība rīcībai, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību”. Ir 

izveidota „Krustpils pamatskolas kārtība izglītojamo uzvedības vērtēšanai”.   

Skolai raksturīgas labvēlīgas savstarpējās attiecības starp pedagogiem, skolēniem, skolēnu 

vecākiem un darbiniekiem, to apliecina Atzinības raksts par aktīvu dalību konkursā un darba devēja 

atbalstu cienīgu darba apstākļu nodrošināšanā pedagogiem LIZDA rīkotajā konkursā „Pedagogam 

draudzīgākā izglītības iestāde”. Par skolēnu sasniegumiem  mācību olimpiādēs, konkursos, 

sacensībās tiek informēts skolas kolektīvs. Skolas darbinieki tiek izvirzīti novada un valsts 

apbalvojumiem. Jaunie darbinieki skolā saņem atbalstu.  

2016./2017.m.g.skolēni  tika iesaistīti arī radiopārraižu veidošanā, vadīšanā. Šie pasākumi 

palīdzēja skolēnos veidot piederības sajūtu skolai. Skolas 1.stāva gaitenī ir ierīkots ekrāns, uz kura 
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parādās svarīgākā skolas informācija- par dažādiem notikumiem skolas, klases dzīvē, par skolēnu 

veiksmēm ārpusskolas aktivitātēs, par drošību, skolas vēsturi un jubilāriem. 

Lai stiprinātu patriotisma, valstiskuma apziņu, sadarbojoties ar klašu audzinātājiem, tika 

organizēts konkurss “Es mīlu Latviju”, tika organizēti Baltā galdauta svētki, konkurss Meklējot 

Lāčplēsi, Barikāžu atceres pasākums. Uz klases stundām tika aicināti cilvēki- Latvijai svarīgu 

notikumu acu liecinieki, valsts patrioti, interesantas personības, skolēni apmeklēja muzejus, lai 

iepazītos ar Latvijas vēstures faktiem. 

 

Drošības ievērošanai tiek  veiktas skolēnu un darbinieku  instruktāžas.  Pie skolas ieejas 

durvīm ir darbinieks – dežurants, gaiteņos tiek organizētas skolotāju dežūras starpbrīžos. Tiek 

stingri kontrolēta skolas apmeklētāju plūsma, balstoties uz noteikumiem „Par nepiederošu personu 

uzturēšanās kārtību Krustpils pamatskolā”. Skolā valda uz savstarpējo cieņu un sadarbību vērsta 

gaisotne. 

 

2.5.2. Skolas fiziskā vide  

2.5.2.1. Izglītības iestādes iekšējās vides sakoptība  

 Izglītības iestādes kopējā telpu platība ir 2175 m2. .Laika periodā no 2010. gada līdz 

2014.gadam  skolā  tika veikti lieli remontdarbi - visu mācību kabinetu un telpu remonts, sporta 

zāles remonts, iebūvēta papildus atpūtas telpa  1.-4.kl. skolēniem un pagarinātās grupas vajadzībām, 

veikts remonts bibliotēkā un izveidota lasītava-atpūtas telpa. 2016.gadā uz jaunā skolas korpusa 

telpām tika pārvietots mājturības un tehnoloģiju kabinets zēniem, speciāli izveidotā telpā. 

Sanitārhigiēniskie apstākļi telpās ir atbilstoši mācību procesa vajadzībām. Izglītības iestādes telpas 

ir tīras un kārtīgas, tās atbilst sanitāri higiēniskajām prasībām. Izglītības iestādē ir veikti 

apgaismojuma mērījumi, tie atbilst prasībām.  Skolai  ir sava katlu māja, tādējādi iespējams regulēt 

temperatūru izglītības iestādē.  Izglītības iestādē ir  3 apkopējas, kuras regulāri veic telpu mitro 

uzkopšanu. Skolā ir izstrādāts „Krustpils pamatskolas telpu uzkopšanas plāns” Sanitārie mezgli un 

roku mazgātuves ir nodrošinātas atbilstoši higiēnas prasībām.  Katrā stāvā ir evakuācijas plāni un 

norādes par izejām.  Izglītības iestādes fiziskā vide ir funkcionāli un higiēniski atbilstoša, estētiska 

un tiek pastāvīgi pilnveidota.  Gaiteņos ir stendi ar audzēkņu vizuālās mākslas darbiem. Gaiteņi ir 

apzaļumoti ar telpaugiem. Skolēni piedalās telpu noformēšanā svētkiem un izglītības iestādes vides 

uzkopšanā un sakārtošanā. Klasēs ir dežuranti, kuri rūpējas par telpu kārtību un tīrību starpbrīžos.  

Ir atjaunots mācību kabinetu iekārtojums. Skolēnu ērtībai gaiteņos izvietoti soliņi, galdiņi un 

mīkstās mēbeles. 99% vecāku un 86% izglītojamo anketās piekrīt, ka izglītības iestāde vienmēr ir 

tīra un kārtīga. Veiksmīgs risinājums rasts skolēnu iespējai atpūsties un vērtīgi pavadīt brīvo laiku: 

5.-9.klašu skolēni labprāt pēc stundām uzturas skolas bibliotēkas lasītavas telpā, savukār 1.-4.klašu 

skolēniem ir speciāli iekārtota pagarinātas grupas klase. Ar 2017./2018.m.g. 1.septembri skolā katru 

dienu strādā logopēds, ir iekārtota klase logopēda darbam ar izglītojamiem. 

2.5.2.2. Izglītības iestādes ārējas vides sakoptība. 

Apkārtne ir estētiski iekārtota, apzaļumota un tiek uzturēta labā kārtībā. Izglītības iestādē ir 

sētniece un skolas saimniecības pārzine, kuras rūpējas par skolas teritorijas uzturēšanu kārtībā. 

Divas reizes  mācību gadā tiek rīkotas skolas apkārtnes labiekārtošanas un  sakopšanas talkas, kurās 
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piedalās gan  skolēni, gan vecāki.  Izglītības iestādes teritorijā ir sporta laukums, rotaļu un atpūtas 

laukums, kur izglītojamie brīvajās stundās un starpbrīžos var atpūsties svaigā gaisā.  

2017.gada vasarā tika izveidota ,,Zaļā klase”, kas ļaus daudzveidot mācību metodoloģiju un 

bērnu tuvināšanu dabai. To izmantos bioloģijas, mākslas, mūzikas un citu priekšmetu apgūšanā, 

klases stundu rīkošanā, kā arī āra pasākumu organizēšanā. 

 

 

Skolas darba stiprās puses pamatjomā „Skolas vide”: 

- pašvaldības un projektu līdzekļu piesaiste izglītības iestādes fiziskās  vides labiekārtošanai; 

- plānveidīgi un mērķtiecīgi veikts izglītības iestādes telpu remonts, izglītības iestādes 

teritorijas iežogošana,  skolas pagalma plākšņu nomaiņa; 

- izglītojamo un izglītības iestādes darbinieku ieinteresētība strādāt un mācīties sakoptā, 

estētiski noformētā vidē; 

- skolai ir senas tradīcijas, sava atribūtika; 

- skolā ir detalizēti izstrādāti iekšējo kārtību reglamentējošie dokumenti; 

- skolas mikroklimats ir labvēlīgs, vērsts uz sadarbību. 

 

Tālākās attīstības vajadzības:  

- veidot un popularizēt skolas pozitīvo tēlu, 

- sagatavot Krustpils pamatskolas 150 gadu jubilejas pasākumu 25.08.2018.; 

- renovēt izglītības iestādes sporta, rotaļu un atpūtas laukumus; 

- sadarbībā ar pašvaldību, turpināt uzlabot skolas fizisko vidi; 

- turpināt uzlabot skolēnu savstarpējo attiecību un uzvedības kultūru; 

- uzturēt drošu, humānu, izglītojošu un audzinošu skolas vidi. 

2.6. SKOLAS RESURSI  

2.6.1.  Iekārtas un materiāltehniskie resursi  

Izglītības iestādei ir visas telpas sekmīgai mācību procesa nodrošināšanai, to iekārtojums 

nodrošina izglītības programmas realizēšanu, tās ir sakoptas un estētiski noformētas, tam piekrīt 

91% vecāku. Pie katras telpas ir norāde ar telpas nosaukumu, telpas noslogojumu un atbildīgo 

darbinieku. Izglītības iestādei ir sporta zāle, sporta laukums, kam šogad tiek izstrādāts renovācijas 

projekts. Ārpusstundu nodarbības notiek sporta zālē, bibliotēkā un klašu telpās. Izglītības iestādes 

sanitārie mezgli atbilst sanitārajām prasībām. Skolā ierīkota ugunsdrošības sistēma un apsardze. Ir 

veikti visu kabinetu un klašu telpu remonti.  

Izglītības iestādē ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamie materiāltehniskie 

resursi. Skolā tiek nodrošināta informācija par pieejamo aparatūru, mācību  tehniskajiem līdzekļiem 

un resursiem, ir atbildīgā persona par šo resursu uzglabāšanu. Izglītības iestādes materiāltehniskie 

resursi ir darba kārtībā un droši lietošanai. Saimniecības pārzine  rūpējas par tehnisko līdzekļu 

savlaicīgu salabošanu. Pedagogi un skolēni mācību procesā un ārpusstundu nodarbībās izmanto 
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materiāli tehniskos resursus. 94% pedagogu piekrīt, ka viņiem ir visi darbam nepieciešamie resursi. 

Pedagogi mācību telpās  un izglītojamie var izmantot datorus informātikas kabinetā, skolotāju 

istabā, bibliotēkā un kabinetos. Izglītības iestādē ir arī  bezvadu interneta pieslēgums, kas ļauj 

mācību darbā izmantot modernās tehnoloģijas dažādu mācību priekšmetu mācīšanai.  

 Skola nodrošina izglītojamos ar mācību grāmatām un darba burtnīcām visos mācību 

priekšmetos pamatizglītības standarta apgūšanai. Izglītības iestādes bibliotekāre informē pedagogus 

un izglītojamos par bibliotēkā pieejamiem materiāliem un to izmatošanu. Mācību līdzekļu klāsts 

katru gadu tiek plānots metodiskajās komisijās un papildināts atbilstoši iedalītajam finansējumam. 

100% pedagogu atzīst, ka izglītības iestādes vadība rosina pedagogus lietot jaunas metodes 

mācīšanas un mācīšanās procesā.  Skolā visās mācību telpās ir nodrošināts  interneta pieslēgums, 

pieejams kopētājs,8 printeri, laminētājs, dokumentu kamera,   multimediju projektori visos mācību 

kabinetos, 3 interaktīvās tāfeles,1 pārnēsājamā interaktīvās tāfeles sistēma “U-BOARD”, 9 

portatīvie datori, 25 stacionārie datori, fakss. 

 

2.6.2. Personālresursi 

Skolā ir visu izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls un atbalsta 

personāls, visu darbinieku izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Pedagogu sastāva nemainīgums ir apliecinājums viņu apmierinātībai ar darba vietu. Ir izveidota 

apmeklēto kursu, semināru uzskaites sistēma, apmeklētās aktivitātes tiek ievadītas vienotā datu 

bāzē. Pedagogiem regulāri tiek sniegta vispusīga informācija par profesionālās kvalifikācijas 

piedāvājumu, iespējām. Jaunākās atziņas, pozitīvā pieredze tiek apspriesta saturisko jomu 

apvienībās un pedagoģiskās padomes sēdēs. Ar savu darbu, inovācijām, erudīciju skolotāju guvuši 

ievērību pašvaldības un valsts mērogā. Pedagogu profesionālā pilnveidošanās notiek metodiskā 

darba ietvaros skolā un ārpus tās. Pedagogi aktīvi piedalās dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās 

aktivitātēs gan izglītības iestādē, gan ārpus tās. Divas skolotājas vada starpnovadu skolotāju 

metodiskās apvienības (sociālo zinību skolotāju MA, skolu psihologu MA) un regulāri organizē 

seminārus, sanāksmes, kursus, mācību priekšmetu olimpiādes un konkursus, kā bāzes vietu 

izmantojot Krustpils pamatskolu, viena skolotāja VISC projekta ietvaros sagatavota konsultanta 

darbam atbalsta sniegšanai kolēģiem, savukārt 6 skolotāji ir apguvuši mentordarbības prasmes. 

Katru gadu pedagogiem tiek organizēti pieredzes apmaiņas kultūrizglītojoši braucieni uz citām 

izglītības iestādēm Latvijā.  

Skolā strādā atbalsta personāls - skolas medmāsa, 2 logopēdi, psihologs, speciālais 

pedagogs un 2 skolotāja palīgi. 

Skolotāju sastāvs pēc profesionālās darbības kvalitātes pakāpes: 
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Skolotāji piedalās pedagoģiskās pieredzes popularizēšanā skolā un ārpus skolas starpnovadu 

mācību priekšmeta skolotāju semināros.  

           2015./2016.m.g. skolā tika ieviesta E-klase.   Šī skolavadības sistēma atvieglo skolotājiem 

darbu, gatavojot dažādas atskaites, informējot vecākus par skolēna mācību gaitām un piedāvājot 

skolēniem ērtāk un ātrāk uzzināt atzīmes, kavējumus, uzdotos darbus mājās un citas ar skolu 

saistītās aktivitātes. 

                Ar klases audzinātāju darbu sasistītās informācijas pieejamībai, ērtākai apritei tika 

izveidota digitāla vide, izmantojot Gmail piedāvātās iespējas. Pilnveidotas skolotāju sadarbības 

prasmes, risinot darba jautājumus, plānojot skolas un ārpusskolas aktivitātes, kopīgi darbojoties 

skolas 4 projektos. 

 

Skolas darba stiprās puses pamatjomā „Skolas resursi”: 

- ir nepieciešamās telpas mācību procesa, izglītojamo un pedagogu darba vajadzībām; 

- telpu iekārtojums atbilst mācību procesa nodrošināšanai un izglītojamo skaitam; 

- skolēni tiek nodrošināti ar visām mācību procesam nepieciešamajām grāmatām un darba 

burtnīcām; 

- izglītības iestāde ir nodrošināta ar interneta pieslēgumu.  

Tālākās attīstības vajadzības:  

- turpināt pedagogu apmācību darbam ar modernajām informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijām;  

- regulāri papildināt skolas bibliotēkas fondus; 

- optimāli izmantot telpu, iekārtu un resursus pamatizglītības standartu realizēšanas procesā; 

- personāla profesionālajā pilnveidē izmantot ES fondu projektu piedāvātās tālākizglītības 

iespējas. 

 

2.7. SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA  

2.7.1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

13% 

54% 

20% 

13% 

Skolotāju skaits pēc profesionālās darbības kvalitātes 
pakāpes 

2.pakāpe

3.pakāpe

4.pakāpe

nav pakāpes
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Skolas pašnovērtēšanas sistēma ir skaidri strukturēta un plānota. Pašnovērtēšanu katra 

mācību gada beigās veic metodiskās komisijas, klašu audzinātāji, katrs skolotājs. Pedagogi ir 

apguvuši prasmi noteikt darba stiprās puses un turpmākai darbībai nepieciešamos uzlabojumus. 

Personāls tiek rosināts regulārai savas darbības pašnovērtēšanai, tās ietvaros personāls izsaka 

ierosinājumus un norāda vajadzības. Skolas vadība sistemātiski organizē pārraudzību un vērtēšanu 

visās darba jomās, īpašu uzmanību pievēršot konkrētā mācību gada prioritātēm. Divas reizes 

mācību gada laikā PP sēdēs tiek izvērtēti izglītojamo mācību sasniegumi. Pašnovērtējums ir 

objektīvs un pamatots, tas ietver kvalitatīvo un kvantitatīvo analīzi. Pašnovērtēšanā konstatētās 

skolas darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus apkopo un analizē, aktualizē dažādās 

sanāksmēs, līdz ar to kolektīvs  šo informāciju zina un izmanto, plānojot turpmāko darbību. Skolas 

attīstības plāns un tajā izvirzīto prioritāšu īstenošanas plānojums ir loģiski strukturēts, pārskatāms, 

tas tiek veidots triju gadu periodam. Prioritāšu īstenošanas plānojums ietver mērķus, uzdevumus un 

novērtēšanas kritērijus. Attīstības plānošana iekļaujas skolas darba plānošanā– katra mācību gada 

darba plāns ir pakārtots attīstības plānam. Prioritātes tiek izvirzītas, ņemot vērā izglītības iestādes 

pamatmērķus un pašnovērtējumā konstatētās stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus.  

 

 

2.7.2.  Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība  

Vadības darba organizēšana un plānošana  

Izglītības iestādei ir izstrādāta precīza vadības struktūra. Izglītības iestādes vadītāju skaits 

atbilst normatīvo aktu prasībām, ir direktore un 3 vietnieki ar kopējo likmi 1,1.  Ir noteikti 

direktores un vietnieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas. Ir izstrādāta „Kārtība atbalsta 

komandas darbam Krustpils pamatskolā”. Visiem izglītības iestādes darbiniekiem ir pieejama 

informācija par izglītības iestādes vadības darba struktūru, pienākumiem, tiesībām un atbildības 

jomām. Tās ir zināmas arī izglītojamiem, viņu vecākiem un citām ieinteresētām personām.  

Izglītības iestādē ir izveidota profesionāla vadības komanda un tiek nodrošināts tās veiksmīgs darbs, 

ko apliecina aptaujas rezultāti. Izglītības iestādes vadība analizē, plāno, organizē un vada iestādes 

darbu, ņemot vērā attīstības vajadzības. Regulāri notiek vadības sanāksmes.  Direktores vietnieki 

par plānoto un paveikto darbu informē vadības apspriedēs, bet pedagogus informatīvajās sanāksmēs 

un pedagoģiskās padomes sēdēs.  Pirms lēmuma pieņemšanas direktore konsultējas ar iestādes 

darbiniekiem, uzklausa priekšlikumus izglītības iestādes vadības un izglītības iestādes darba 

uzlabošanai, saglabājot atbildību par galīgā lēmuma pieņemšanu, to atzīst 100% pedagogu.  

Izglītības iestādes direktore un viņas vietnieki profesionāli, kvalitatīvi un radoši veic uzticētos 

pienākumus.  Direktores vietnieces izglītības jomā koordinē izglītības iestādes metodisko komisiju 

darbu.  

Izglītības iestādes darba organizēšana un personāla pārvaldība  

 Izglītības iestādē ir pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā dokumentācija, tā 

izstrādāta precīzi, demokrātiski un atbilst likumu un citu normatīvo aktu prasībām, kārtota saskaņā 

ar arhīvā apstiprināto lietu nomenklatūru.  Izglītības iestādē atbilstoši Izglītības likumam darbojas 

izglītības iestādes padome, kuras darbu uzskata par lietderīgu gan vecāki, gan skolotāji.  

Izglītības iestādes nolikums apstiprināts ar Krustpils novada domes sēdes lēmumu. 

Dokumentu izstrādes posmā notiek apspriešana metodiskajās komisijās, tie saskaņoti izglītības 
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iestādes padomē, pedagoģiskās padomes sēdēs, izglītojamo pašpārvaldē.  Dokumentācija regulāri 

tiek pārskatīta, izdarīti grozījumi un papildinājumi. Vadības darba struktūra atspoguļota izglītības 

iestādes nolikumā.  Izglītības iestādes direktorei ir noteikti pieņemšanas laiki, par kuriem informēti 

vecāki un izglītojamie. Izglītības iestādes vadības un pedagogu darba slodzes sadalītas, ņemot vērā 

normatīvajos aktos noteiktās prasības, radošo darbību, mācīšanas sasniegumus. Personāla 

pārvaldība tiek organizēta tā, lai respektētu un saskaņotu abu pušu intereses, lai radītu maksimālu 

pozitīvu ikviena darbinieka attieksmi pret savu darbu, rūpējoties par vidi, kurā viņš strādā, darba 

apstākļiem, atalgojumu, karjeras iespējām.  Izglītības iestādes direktore ir noslēgusi darba 

koplīgumu ar Krustpils pamatskolas LIZDA arodorganizāciju un Krustpils novada pašvaldību par 

darba aizsardzības, drošības, veselības aizsardzības un sociālo garantiju jautājumiem. Analizējot 

personāla pašvērtējumu, tiek apzināts katra darbinieka personīgais potenciāls, kas tiek mērķtiecīgi 

izmantots izglītības iestādes prestiža un konkurētspējas uzturēšanai. Izglītības iestādei ir stratēģija 

personālattīstībai, izglītības iestādē notiek personāla savlaicīga plānošana, kā arī kvalifikācijas 

paaugstināšanas plānošana, kas nodrošina kvalitatīvu izglītības iestādes funkcionēšanu.  

 

 

 

2.7.3.  Skolas sadarbība ar citām institūcijām  

Izglītības iestāde sadarbojas ar dibinātāju – KRUSTPILS novada domi. Izglītības iestādei ir 

nodrošināta iespēja iesniegt priekšlikumus, informēt par vajadzībām izglītības iestādes vides 

sakārtošanā un uzlabošanā, sadarboties ar Izglītības un kultūras pārvaldi.  Dome finansiāli 

atbalstījusi izglītības iestādes labiekārtošanu: izglītības iestādes mācību telpu kapitālais remonts, 

papildtelpas iebūve un gaiteņu, tualešu remonts, izglītības iestādes apkārtnes labiekārtošana-žoga 

atjaunošana , sporta zāles, bibliotēkas telpu remonts, skolas pagalma seguma nomaiņa, mājturības 

un tehnoloģiju kabineta zēniem izveidošana skolas jaunajā korpusā , ,,Zaļās klases” izveide   

Izglītības iestādes direktore ir Krustpils novada domes deputāte, un tādējādi ir iespēja piedalīties 

budžeta izskatīšanas procesā Krustpils novada domē. 

Izglītības iestādei ir veiksmīga, produktīva sadarbība ar pašvaldības institūcijām. Pašvaldība 

nodrošina bibliotekāru, psihologu, logopēdu, nodrošina tehniskā personāla atalgošanu.  Izglītības 

iestādei ir laba sadarbība ar Krustpils novada pašvaldības Izglītības pārvaldi. Izglītības iestāde 

sadarbojas ar Krustpils  novada pašvaldības un Jēkabpils pilsētas Sociālo dienestu, Krustpils novada  

un Jēkabpils pilsētas  bāriņtiesām. Skola veiksmīgi sadarbojas ar Jēkabpils pilsētas Administratīvā 

departamenta  Iekļaujošās izglītības atbalsta centru. No 2013.gada 3.oktobra skolai ir noslēgts 

trīspusējs līgums ar Valsts izglītības satura centru un Krustpils novada pašvaldību par  Inovatīvās 

pieredzes (Ekselences) skolu sadarbības tīkla veidošanu, lai nodrošinātu Eiropas sociālā fonda 

projekta “Dabaszinātnes un matemātika” ilgtspēju un uzsākto pārmaiņu ieviešanu. No 2008.gada ir 

noslēgts sadarbības līgums ar valsts probācijas dienestu. Valsts Veselības inspekcija, VUGD, 

Pārtikas un veterinārā dienesta pārbaužu akti liecina, ka izglītības iestāde sadarbībā ar pašvaldību 

rūpējas par izglītojamo veselību un drošību.  

2017./2018.mācību gadā kā dalībskola piedalās 4 projektos: 4 projektos:  

1) ESF projekts - Kompetenču pieeja mācību saturā (2016 – 2021), 

2) ESF projekts - Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (2017 – 2020, 
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3) IKVD projekts – Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (2017 – 

2022), 

4) LOK projekts - Sporto visa klase (piedalīsies 3.klase). 

Izglītības iestādei ir nodrošināta iespēja regulāri ievietot informāciju Krustpils novada mājas 

lapā - www.krustpils.lv, kā arī avīzē  „Krustpils novadnieks”un „Skolas Vēstis”.  

 

Skolas darba stiprās puses pamatjomā „Skolas darba organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana”: 

- izglītības iestādes vadība veiksmīgi vada iestādes darbu, tā ir ieinteresēta izglītības iestādes 

darbības pilnveidošanā;  

- iestādes darba plāns aptver visas izglītības iestādes darba pamatjomas, ir konkrēts, attīstību 

veicinošs; 

- lēmumu un iekšējo normatīvo dokumentu pieņemšanā administrācija konsultējas ar 

pedagoģisko kolektīvu; 

- izglītības iestādei ir laba, kvalitatīva sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām; 

- pozitīvā sadarbība sekmē iestādes attīstību. 

Tālākās attīstības vajadzības:  

- turpināt pilnveidot izglītības iestādes darba organizāciju, vadības pārraudzības darbu, 

efektīvi izmantojot E-klases skolvadības sistēmu; 

- pilnveidot metodes katra darbinieka personīgā potenciāla izmantošanā; 

- attīstīt un uzlabot izglītības iestādes starptautisko sadarbību; 

- plašāk izmantot iespēju popularizēt izglītības iestādi plašsaziņas līdzekļos; 

- pilnveidot skolotāju savstarpējās sadarbības prasmes; 

- pilnveidot mācību priekšmetu mācīšanas kvalitātes sistemātisku pārraudzību un vērtēšanu. 
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3. CITI SASNIEGUMI 

Novadu mācību olimpiāžu un konkursu dalībnieku sasniegumi 2016./2017. m.g.  

Skolēnu dalība Godalgotas vietas % 

Mājturības un tehnoloģiju 

olimpiāde 

Mājturības un tehnoloģiju 

olimpiāde 

41% 

Piedalījās 12 skolēni (2 no 

6.a klases, 3 no 7.a klases,  2 

no 8.klases, 3 no 9.a.klases  

un 2 no 5.a klases) 

 

Meitenes: (9.a kl.) – 2.vieta 

                     (7.a kl.) – atzinība 

                     (6.a kl.) - atzinība 

Zēni:(9.a kl.) – 3.vieta 

         (7.a kl.) – 2.vieta 

 

Latviešu valodas un literatūras 

olimpiāde 

Latviešu valodas un literatūras 

olimpiāde 

16% 

Piedalījās 6 skolēni ( 2 no 9.a 

klases, 1 no 8.klases, 2 no 5a 

klases, 1 no 4.klases) 

Vienai dalībniecei (9.a kl.) – 

atzinība 

 

Matemātikas olimpiāde Matemātikas olimpiāde 0% 

2. Piedalījās 5 skolēni (1 no 9.a 

klases, 2 no 7.a klases, 2 no 

4.klases) 

  

Angļu valodas olimpiāde Angļu valodas olimpiāde 0% 

Piedalījās viens skolēns no 

9.a klases 

  

Ģeogrāfijas olimpiāde10.-12.kl Ģeogrāfijas olimpiāde 100% 

Piedalījās viens skolēns no 9.a 

klases  

9.a klases skolēns – 2.vieta  

Fizikas olimpiāde Fizikas olimpiāde 100% 

Piedalījās viens skolēns no 9.a 

klases 

9.a klases skolēns – 2.vieta  

Ķīmijas olimpiāde Ķīmijas olimpiāde 100% 

Piedalījās viens skolēns no 9.a 

klases 

9.a klases skolēns – 2.vieta  

Vēstures olimpiāde Vēstures olimpiāde 100% 

Piedalījās divi  9.a klases skolēni 

 

9.a klases skolēns – 2.vieta 

(izvirzīts uz valsts olimpiādi) 

9.a klases skolniece-atzinība 

 



30 
 

Bioloģijas olimpiāde Bioloģijas olimpiāde 100% 

Piedalījās viens skolēns no 9.a 

klases 

9.a klases skolēns – 1.vieta 

(izvirzīts uz valsts olimpiādi) 

 

Skatuves runas konkurss Skatuves runas konkurss 100% 

      Piedalījās 7 skolēni ( 1 no 

2.klases, 2 no 3.klases, 1 no 4.klases, 

1 no 5.a klases, 1 no 7.a klases, 1 no 

9.a klases) 

       

(9.a .kl.) – 1.vieta 

(3.kl.) – 1.vieta 

izvirzīta uz 2.kārtu (2.vieta 

reģionā) 

 (3.kl.) – 2.vieta 

 (5.a kl.) – 2.vieta  

 ( 2.kl.)– 2.vieta 

(4. kl.) -2.vieta  

7.   (7.a kl.) – 2.vieta 

 

Sociālo zinību konkurss Sociālo zinību konkurss 100% 

     Piedalījās viens skolēns no 4. 

klases  

 4. klases skolēns – atzinība  

Krievu valodas konkurss Krievu valodas konkurss 50% 

Piedalījās 8 skolēni  (4 no 

9.a klases, 4 no 7.a klases) 
 3.vieta 9.a klases  komandai  

Ķīmijas konkurss Ķīmijas konkurss  

   Piedalījās viens skolniece no 9.a 

klases 
  

Dabaszinību  neklātienes konkurss Dabaszinību konkurss  

 Piedalījās 9 skolēni ( 5 no  (5.a 

klases,  

3 no 6.a klases, 1 no 6.b klases) 

   

Bioloģijas konkurss,,Ieskaties 

dabā” 

Bioloģijas konkurss 25% 

Piedalījās 4 skolēni no 7.a klases 7.a klases skolēns –  2.vieta, 

izvirzīts uz 2.kārtu 

 

Konkurss ,,Lasītprieks” Konkurss ,,Lasītprieks” 60% 

Piedalījās 5 skolēni ( 2 no 5.a klases, 

2 no 7.a klases, 1 no 6.b klases) 

 

1. (5.a) -2.vieta 

2. (7.a kl.) - atzinība 

3. (5.a) – 2.vieta 
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ZPD konkurss ZPD konkurss 100% 

Piedalījās 3 skolēni no 9.a klases 1. (9.a kl.) – 1.vieta 

2.  (9.a kl.) – 2.vieta 

3. (9.a) – 2.vieta 

 

 

2016./17.m.g. Krustpils pamatskolas skolēni piedalījās 9 (iepriekšējā m.g. arī 9) mācību 

priekšmetu olimpiādēs un 8 mācību konkursos. Labi rezultāti ir visās olimpiādēs, kurās skolu 

pārstāvēja viens 9.a klases skolnieks, kurš guva godalgotas vietas 8 olimpiādēs un 2 no tām tika 

izvirzīts uz valsts olimpiādēm. Pateicoties viņam, pirmo gadu esam veiksmīgi startējuši ģeogrāfijas 

olimpiādē 10.-12.klasei. Veiksmīga dalība  ZPD konkursā, kurā savus darbus prezentēja 9.a klases 

meitenes. Pie godalgotām vietām tika arī konkursa “Lasītprieks” dalībnieki. 

 

 

Skolēnu sasniegumi starpovadu mācību olimpiādēs un konkursos 2015./2016. m.g.  

Skolēnu dalība Godalgotas vietas % 

Mājturības un tehnoloģiju 

olimpiāde 

Mājturības un tehnoloģiju 

olimpiāde 

30% 

Piedalījās 8 skolēni no 5.-9.klasei (5.a kl.) – atzinība 

(7.kl.) – atzinība 

(8.a kl.) – 2.vieta 

(6.a kl.) – atzinība 

 

Latviešu valodas un literatūras 

olimpiāde 

Latviešu valodas un literatūras 

olimpiāde 

10% 

Piedalījās 5 skolēni no 4.-9.klasei (8.a kl.) – 2.vieta  

Matemātikas olimpiāde Matemātikas olimpiāde 40% 

Piedalījās 5 skolēni no 6.-8.klasei (8.a kl.) – atzinība 

(6.a kl.) –atzinība 

 

Angļu valodas olimpiāde Angļu valodas olimpiāde 40% 

Piedalījās 5 skolēni no 6.-9.klasei  (6.a kl.) -1.vieta 

(6.a kl.) – atzinība 

 

Vizuālās mākslas olimpiāde Vizuālās mākslas olimpiāde 75% 

Piedalījās 6 skolēni no 5.-8.klasei (5.a kl.) – 3.vieta 

(6.a kl.) – 3.vieta 

(8.a kl.) – 3.vieta 

(8.a kl.) – 2.vieta 

 

Fizikas olimpiāde Fizikas olimpiāde  

Piedalījās 1 skolēns no 9.klases   

Vēstures olimpiāde Vēstures olimpiāde  

Piedalījās 1 skolēns no 9.klases   

Bioloģijas olimpiāde Bioloģijas olimpiāde 100% 

Piedalījās 1 skolēns no 8.klases (8.a kl.) – 2.vieta  

Skatuves runas konkurss Skatuves runas konkurss 100% 

Piedalījās 8 skolēni no 1.-9.klasei (8.a .kl.) – 1.vieta 

(4.a kl.) – 1.vieta un 2.vieta 

reģionā 

( 1.kl.)– 2.vieta 

(3. kl.) -2.vieta  

(4.a kl.) – 2.vieta 

(9. kl.) – 2.vieta 
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(6.a kl.) – 3.vieta      

Sociālo zinību konkurss Sociālo zinību konkurss 100% 

Piedalījās 2 skolēni no 4.klases  (4.a kl.) – atzinība 

 (4.a kl.) –atzinība   

 

Krievu valodas olimpiāde Krievu valodas olimpiāde 100% 

Piedalījās 2 skolēni no 8.klases  (8.a.kl.) – atzinība 

 (8.a kl.) – 3.vieta 

 

Ķīmijas konkurss Ķīmijas konkurss  

Piedalījās 1 skolens no 9.klases   

Dabaszinību  konkurss Dabaszinību konkurss 100% 

 Piedalījās 3 skolēni no 6.klases  (6.a kl.) – atzinība 

(6.a kl.) – atzinība 

(6.a kl.) – 3.vieta              

 

Bioloģijas konkurss,,Ieskaties 

dabā” 

Bioloģijas konkurss 50% 

Piedalījās 2 skolēni no 8.klases 

  

        (8.a kl.) – atzinība 2.kārtā  

Konkurss ,,Lasītprieks”   

Piedalījās 4 skolēni 6.a klasei 

 

  

ZPD konkurss ZPD konkurss 100% 

Piedalījās 3 skolēni no 8.-9.klasei (9.kl.) – 2.vieta 

(8.a kl.) – 1.vieta 

(8.a) – atzinība 

 

 

2015./2016. mācību gadā skolēni piedalījās 9 mācību priekšmetu olimpiādēs un 7 mācību 

konkursos. Atbilstoši izvirzītai prioritātei bija veiksmīga piedalīšanās ZPD konkursā. Labi rezultāti 

ir ikgadēji visās olimpiādēs, vienīgi jāatzīst, ka ar katru gadu procentuāli paliek arvien mazāk 

skolēnu, kuru zināšanas ir augstajā līmenī, un viņi ir spējīgi sacensties olimpiāžu līmenī. 

 

Krustpils pamatskolas skolēnu godalgotas vietas 2014./2015. m.g. 

Starpnovadu mācību olimpiādēs un konkursos 

Skolēnu dalība Godalgotas vietas % 

Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 30% 

Piedalījās 9 skolēni no 4.-9.klasei (9.a kl.) – atzinība 

(8.kl.) – atzinība  

(7.a kl.) – atzinība 

(9.a kl.) – 3.vieta 

 

Latviešu valodas un literatūras 

olimpiāde 

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 10% 
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Piedalījās 5 skolēni no 4.-9.klasei (4.a kl.) – 2.vieta  

Matemātikas olimpiāde Matemātikas olimpiāde 50% 

Piedalījās 4 skolēni no 4.-9.klasei  (7.a.kl.) – 3.vieta 

 (5.a kl.) – 2.vieta 

 

Angļu valodas olimpiāde Angļu valodas olimpiāde  

Piedalījās viens 9.klases skolēns   

Vizuālās mākslas olimpiāde Vizuālās mākslas olimpiāde 30% 

Piedalījās 7 skolēni no 5.-9.klasei (9.a kl.) -1.vieta 

(9.a kl.) – 2.vieta 

 

Fizikas olimpiāde Fizikas olimpiāde  

Piedalījās viens 9.a klases skolēns (9.a kl.) – atzinība 100% 

Ķīmijas olimpiāde Ķīmijas olimpiāde  

Piedalījās viens 9.a klases skolēns   

Vēstures olimpiāde Vēstures olimpiāde  

Piedalījās viens 9.a klases skolēns (9.a kl.) – 2.vieta 100% 

Bioloģijas olimpiāde Bioloģijas olimpiāde  

Piedalījās viens 9.a klases skolēns (9.a kl.) – 1.vieta 100% 

Skatuves runas konkurss Skatuves runas konkurss 100% 

Piedalījās 4 skolēni no 2.-8.klasei  (7.a .kl.) – 1.vieta 

(2. kl.) – 2.vieta 

(3.a kl.) -2.vieta  

 (8. kl.) – 3.vieta 

7.  

Sociālo zinību konkurss Sociālo zinību konkurss 100% 

Piedalījās viena 4.a klases skolniece 

  

(4.a kl.) – atzinība 

 

 

Krievu valodas konkurss Krievu valodas konkurss 75% 

Piedalījās 4 skolēni no 7.-9.klasei  (6.kl.) – 2.vieta 

(7.a kl.) – 2.vieta 

(8.a.kl.) – atzinība 
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Ķīmijas konkurss Ķīmijas konkurss 100% 

Piedalījās 4 skolēni no 9.a klases 1.vieta komandai  

Dabaszinību  konkurss Dabaszinību konkurss 100% 

Piedakījās viens 6.klases skolēns 6.kl.)   - 2.vieta  

Bioloģijas konkurss Bioloģijas konkurss 100% 

Piedalījās viens skolēns no 7.a klases         (7.a kl.) – atzinība 2.kārtā  

ZPD konkurss ZPD konkurss 100% 

Piedalījās 2 skolēni no 8.-9.klasei (8.kl.) – 1.vieta 

 (9.a kl.) – 3.vieta 

 

2014./15. m. g. piedalījāmies 10 (pag.m.g. 8) mācību priekšmetu olimpiādēs un 7(6) mācību konkursos. 

Atbilstoši izvirzītai prioritātei veiksmīga piedalīšanās ZPD konkursā. Šogad startējām arī ķīmijas un fizikas 

(veiksmīgi) olimpiādēs, pateicoties 9.a klases skolniekam O.Jakovļevam. Labi rezultāti ir ikgadēji visās 

olimpiādēs, labāk ir veicies vizuālās mākslas olimpiādē, mazāk latviešu valodas. 
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Krustpils pamatskolas dalība projektos 

Laiks Projekts 

2013/.2014.m.g. -Skolas komandas dalība LU DZM IC (sadarbībā ar VISC)  skolu 

sadarbības tīklā dabas zinību un matemātikas mācīšanas uzlabošanai skolā 

1.-6.klasē 

-ESF projektā ,,Pedagogu konkurentspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos”  5 skolotāji ieguva profesionālās darbības 

kvalitātes pakāpi 

- Līdzdalība projektā bērnu radošās un tehniskās  domāšanas attīstīšanai 

“MINIPHANOMENTA”  

2014./2015.m.g. - Skolas komandas dalība LU DZM IC (sadarbībā ar VISC)  skolu 

sadarbības tīklā dabas zinību un matemātikas mācīšanas uzlabošanai 

skolā 1.-6.klasē 

2015./2016.m.g. - Skolas dalība  Datorikas mācību programmas 1.-9.klasei aprobācijā. 

- Ar 2015./2016.m.g. Krustpils pamatskola ir kļuvusi par Junior 

Achievement  (JA Latvija) dalībskolu. 

2016./2017.m.g. - ESF projekts - Kompetenču pieeja mācību saturā (2016 – 2021), 

- Skolas dalība  Datorikas mācību programmas 1.-9.klasei aprobācijā. 

2017./2018.m.g. - ESF projekts - Kompetenču pieeja mācību saturā (2016 – 2021), 

- ESF projekts - Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 

(2017 – 2020, 

- IKVD projekts – Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai (2017 – 2022), 

- LOK projekts - Sporto visa klase (piedalīsies 3.klase). 

-  
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4. TĀLĀKĀ ATTĪSTĪBA 

Skolas uzdevumi:  

 Turpināt kvalitatīvi īstenot vispārējās pamatizglītības programmu un Speciālās 

pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar mācību traucējumiem un skolēniem ar garīgās 

attīstības traucējumiem,  atbilstoši Valsts vispārējās pamatizglītības standartam.  

 Izvēlēties radošas un inovatīvas izglītības darba metodes un formas.  

 Turpināt sadarboties ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem) un atbalsta personālu, lai 

nodrošinātu obligātās pamatizglītības ieguvi skolēniem.  

 Gatavot skolēnus aktīvai līdzdarbībai sabiedrības dzīvē, lēmumu pieņemšanai demokrātiskā 

sabiedrībā, spējai uzņemties atbildību. 

 Radīt iespējas pieredzes iegūšanai un pašizteiksmei, kas veicina izglītojamo vēlēšanos 

mācīties un attīsta spēju neatkarīgi spriest un izteikt savu viedokli.  

 

Vīzija – SKOLA IKVIENAM!  

Krustpils  pamatskola ir izglītības iestāde, uz kuru izglītojamais vēlas nākt, jo tajā IKVIENAM ir 

iespēja augt, attīstīties un pilnveidoties drošā, radošā un mājīgā vidē.  

Misija  

Mēs nodrošinām kvalitatīvu, pamatskolas un iekļaujošo izglītību, balstoties uz izglītojamā 

individuālajām zināšanām, prasmēm, spējām un talantiem, rosinot lepoties ar saviem panākumiem 

un nebaidīties par savām neveiksmēm un kļūdām.  

Mēs piedāvājam draudzīgu, aktīvu, radošu, mājīgu vidi, kurā:  

 izglītojamajam ir vēlme un iespēja būt visu darba dienu,  

 līdzās pastāv inovācijas un tradīcijas,  

 savstarpēji sadarbojas izglītojamie, skolotāji un vecāki,  

 izglītojamo skaits klasēs ir neliels, piemērots arī iekļaujošajai izglītībai,  

 skolēni jau no 1.klases mērķtiecīgi tiek virzīti veiksmīgai savas karjeras izvēlei (sevis 

vadībai) un tās piepildīšanai,  

 aktīva un interesanta ārpusklases dzīve,  

 tiek veicināta draudzīga attieksme pret apkārtējo vidi.  

 

Mēs kopā veidojam skolu, ar kuru var lepoties ikviens! 

  



37 
 

1.pielikums 

Nozīmīgākie Krustpils pamatskolas pedagogu profesionālās darbības sasniegumu apliecinājumi 2014.-2017.gadá 

   Pašvaldības līmenī Valsts mērogā 

1. Ilze Balode 2017. Pateicība par skolēnu labu sagatavošanu 

Jēkabpils novadu apvienības mājturības un 

tekstiltehnoloģiju olimpiādei 

Izglītības un kultūras pārvalde 

 

  2017. Pateicība par skolēnu iedvesmošanu radošai 

darbībai interešu izglītības nodarbībās  

Krustpils pamatskola 

 

  2017. Pateicība par veiksmīgu skolēnu 

sagatavošanu mājturības un tehnoloģiju 

olimpiādei, Latvijas Mazpulku sporta 

spēlēm un par neatsveramu ieguldījumu 

Krustpils pamatskolas skolēnu izglītošanā 

un radoša mācību procesa nodrošināšanā 

2016./2017.m.g. 

Krustpils novada pašvaldība 

 

  2016. Par skolēnu labu sagatavošanu Jēkabpils 

novadu apvienības mājturības un 

tekstiltehnoloģiju olimpiādei 

Izglītības un kultūras pārvalde 

 

  2016. Pateicība par veiksmīgu sagatavošanu 

mājturības un tehnoloģiju olimpiādei un 

neatsveramu ieguldījumu Krustpils 

pamatskolas skolēnu izglītošanā un radoša 

mācību procesa nodrošināšanā 

2015./2016.m.g. 

Krustpils novada pašvaldība 

 

  2015. Pateicība par skolēnu labu sagatavošanu 

Jēkabpils novadu apvienības mājturības un 

tekstiltehnoloģiju  olimpiādei 

Izglītības un kultūras pārvalde 

 

2. Inita Beinaroviča 2017. Pateicība par ieguldīto darbu, sagatavojot 

skolēnus Jēkabpils novadu apvienības 

literārā pasākuma ,,Lasītprieks” konkursam 

,,Darba tikums latviešu tautas sadzīves 

pasakās” 

Izglītības un kultūras pārvalde 

 

  2017. Pateicība par skolēnu labu sagatavošanu 

Jēkabpils novadu apvienības 8.-9.kl. 

latviešu valodas un literatūras olimpiādei 

Izglītības un kultūras pārvalde 

 

  2017. Pateicība par veiksmīgu skolēnu 

sagatavošanu Skatuves runas konkursam un 

par neatsveramu ieguldījumu Krustpils 

pamatskolas skolēnu izglītošanā un radoša 

mācību procesa nodrošināšanā 

2016./2017.m.g. 

Krustpils novada pašvaldība 

 

  2016. Pateicība par skolēnu sagatavošanu 

Jēkabpils novadu apvienības latviešu 

valodas un literatūras olimpiādei, Skatuves 

runas konkursam un par neatsveramu 

ieguldījumu Krustpils pamatskolas skolēnu 

izglītošanā un radoša mācību procesa 

nodrošināšanā 2015./2016.m.g. 

Krustpils novada pašvaldība 

 

  2016. Pateicība par skolēnu sagatavošanu 

Jēkabpils novadu apvienības latviešu 
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valodas un literatūras olimpiādei Izglītības 

un kultūras pārvalde 

  2015. Pateicība par veiksmīgu audzēkņu 

sagatavošanu 2014./2015.mācību gadā. 

Krustpils novada pašvaldība 

 

  2014. Atzinības raksts par izciliem sasniegumiem 

mācību darbā 

Krustpils novada pašvaldība 

 

3. Velta Bojāre 2017. Pateicība par skolēnu labu sagatavošanu 

Jēkabpils novadu apvienības krievu valodas 

komandu konkursam 6.-9.kl. 

Izglītības un kultūras pārvalde 

 

  2016. Pateicība par veiksmīgu skolēnu 

sagatavošanu krievu valodas olimpiādei un 

par neatsveramu ieguldījumu Krustpils 

pamatskolas skolēnu izglītošanā un radoša 

mācību procesa nodrošināšanā 

2015./2016.m.g. 

Krustpils novada pašvaldība 

 

  2016. Pateicība par skolēnu labu sagatavošanu 

Jēkabpils novadu apvienības krievu valodas 

olimpiādei 8.-9.kl. 

Izglītības un kultūras pārvalde 

 

  2015. Pateicība par skolēnu labu sagatavošanu 

Jēkabpils novadu apvienības krievu valodas 

konkursam 6.-9.kl. 

Izglītības un kultūras pārvalde 

 

4. Solvita Erdlāne 2017. Pateicība par skolēnu iedvesmošanu radošai 

darbībai interešu izglītības nodarbībās  

Krustpils pamatskola 

 

  2016. Pateicība par skolēnu labu sagatavošanu 

Jēkabpils novadu apvienības vizuālās 

mākslas olimpiādei 

Izglītības un kultūras pārvalde 

 

  2016. Pateicība par veiksmīgu skolēnu 

sagatavošanu Jēkabpils novadu vizuālās 

mākslas olimpiādei un par neatsveramu 

ieguldījumu Krustpils pamatskolas skolēnu 

izglītošanā un radoša mācību procesa 

nodrošināšanā 2015./2016.m.g. 

Krustpils novada pašvaldība 

 

  2016. Pateicība par skolēnu sagatavošanu 

pamatskolēnu pētniecisko darbu 

konkursam. 

Jēkabpils Valsts ģimnāzija 

 

  2015. Atzinības raksts par skolēnu mākslinieciski 

kvalitatīvu, augstvērtīgu jaunradi 

Krustpils novada pašvaldība 

 

  2015. Pateicība par skolēnu labu sagatavošanu 

Jēkabpils novadu apvienības vizuālās 

mākslas olimpiādei 

Izglītības un kultūras pārvalde 

 

5. Inese Grauduma 2017. Pateicība par ieguldīto darbu, sagatavojot 

skolēnus Jēkabpils novadu apvienības 

literārā pasākuma ,,Lasītprieks” konkursam 

,,Darba tikums latviešu tautas sadzīves 

pasakās” 

Izglītības un kultūras pārvalde 

 

  2017. Pateicība par veiksmīgu skolēnu 

sagatavošanu. skatuves runas konkursam, 

konkursam ,,Lasītprieks” un par 

neatsveramu ieguldījumu Krustpils 
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pamatskolas skolēnu izglītošanā un radoša 

mācību procesa nodrošināšanā 

2015./2016.m.g. 

Krustpils novada pašvaldība 

  2017.  Atzinība par ieguldīto darbu audzēkņu 

sagatavošanā skatuves runas un literāro 

uzvedumu konkursa 2.kārtai Latgales 

novadā Preiļos 

Preiļi novada bērnu un jauniešu centrs 

  2017. Pateicība par skolēnu iedvesmošanu radošai 

darbībai interešu izglītības nodarbībās  

Krustpils pamatskola 

 

6. Inga Ieviņa 2015. Pateicība par ieguldīto darbu, sagatavojot 

skolēnus Jēkabpils novadu apvienības 

literārajam pasākumam ,,Lasītprieks” 

,,Gadalaiki latviešu dzejā, īpaši godinot 

Raini un Aspaziju” 

Izglītības un kultūras pārvalde 

 

7. Maija Kīne 2017.  Pateicība par radošo darbību un aktīvu 

ieguldījumu darbā ar jaunatni, 

popularizējot latviešu tautas tradīcijas un 

latviešu tautas dziesmu dziedāšanu, 

piedaloties Latgales novada Latviešu 

tautas dziesmu dziedāšanas sacensībā 

,,Lakstīgala 2017” 

Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs 

  2017. Pateicība par veiksmīgu skolēnu 

sagatavošanu starpnovadu un valsts mēroga 

mūzikas un vokālistu konkursos, 

11.atklātajā pētniecisko darbu konkursā un 

par neatsveramu ieguldījumu Krustpils 

pamatskolas skolēnu izglītošanā un radošā 

mācību procesa nodrošināšanā 

2016./2017.m.g. 

Krustpils novada pašvaldība 

 

  2017. Pateicība par skolēnu iedvesmošanu radošai 

darbībai interešu izglītības nodarbībās  

Krustpils pamatskola 

 

  2016. Pateicība par veiksmīgu skolēnu 

sagatavošanu starpnovadu un valsts mēroga 

mūzikas un vokālistu konkursos, 

10.atklātajā zinātniski pētniecisko darbu 

konkursā, konkursā ,,Euro Run” un par 

neatsveramu ieguldījumu Krustpils 

pamatskolas skolēnu izglītošanā un radoša 

mācību procesa nodrošināšanā 

2015.//2016.m.g. 

Krustpils novada pašvaldība 

 

  2016.  Pateicība par nesavtību, dāsnumu un 

patiesu ieinteresētību bērnu 

mākslinieciskās pašdarbības veicināšanā 

gatavojoties vokālās mūzikas konkursa 

,,Balsis” Latgales novada kārtai 

Līvānu BJC 

  2016. Pateicība par skolēnu sagatavošanu 

pamatskolēnu pētniecisko darbu konkursam 

Jēkabpils Valsts ģimnāzija 

 

  2015.  Pateicība par atsaucību un ieguldīto 

darbu, organizējot nodarbības skolēniem 

un seminārus skolotājiem ECB un 

Latvijas Bankas rīkoto sacensību 

skolēniem ,,Eiro skrējiens” kampaņas 
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ietvaros 

Latvijas Bankas ekonomiskās 

izglītotības interneta vietne ,,Naudas 

skola” 

  2015.  Atzinības raksts par nozīmīgu 

ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā 

Izglītības un zinātnes ministrija 

  2015.  Atzinība par ieguldījumu, izglītojot 

bērnus par pretkorupcijas jautājumiem 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas 

birojs 

  2015.  Atzinības raksts par ieguldīto darbu 

skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības 

veicināšanā Zemgales reģionālajā 

skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 

6.konferencē 

  2015.  Pateicība par skolēnu sagatavošanu 

24.Bībeles svētkiem-olimpiādei 

,,Glābšana Kristū” 

Latvijas kristīgo skolotāju asociācija 

  2015.  Pateicības raksts par skolēnu 

sagatavošanu vokālās mūzikas konkursa 

,,Balsis 2015” 2.kārtai (Latgales novads) 

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu 

centrs 

  2015. Pateicība par veiksmīgu audzēkņu 

sagatavošanu 2014./2015.mācību gadā. 

Krustpils novada pašvaldība 

 

  2015. Pateicība par skolēnu sagatavošanu 

pamatskolēnu pētniecisko darbu konkursam 

Jēkabpils Valsts ģimnāzija 

 

  2015. Pateicība par radošumu, pārsteidzošu 

izdomu, enerģiju un dzīvesprieku vadot 

meistardarbnīcas ,,Skanošā vasara. Arvīdam 

Žilinskim- 110” laikā no 2015.gada 

27.jūlija līdz 7.augustam 

A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skola 

 

  2015. Pateicība par piedalīšanos koncertā 

,,Dziesmotā diena Saukā” 

Saukas pagasta pārvalde 

 

8. Aivita Ķiploka 2017.  Pateicība par ieguldījumu ,,Olimpiskās 

dienas 2016” pasākumu organizēšanā un 

veiksmīgā norisē 

Latvijas Olimpiskā komiteja 

  2017. Pateicība par augstvērtīgiem sasniegumiem 

sportā 2016.gadā 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

 

  2017. Pateicība par veiksmīgu skolēnu 

sagatavošanu stapnovadu un valsts mēroga 

sporta sacensībās un neatsveramu 

ieguldījumu Krustpils pamatskolas skolēnu 

izglītošanā un radoša mācību procesa 

nodrošināšanā 

Krustpils novada pašvaldība 

 

  2016. Pateicība par veiksmīgu skolēnu 

sagatavošanu starpnovadu un valsts mēroga 

sporta sacensībās un par neatsveramu 

ieguldījumu Krustpils pamatskolas skolēnu 

izglītošanā un radoša mācību procesa 

nodrošināšanā 2015./2016.m.g. 

Krustpils novada pašvaldība 
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  2016. Pateicība par augstvērtīgiem sasniegumiem 

sportā 2015.gadā 

Jēkabpils pilsētas dome 

 

  2016. Nominācija ,,Sporta skolotājs” 

Starpnovadu skolu sporta skolotāju MA 

 

  2015.  Pateicība par ieguldījumu ,,Olimpiskās 

dienas 2015” pasākuma organizēšanā un 

veiksmīgā norisē 

LOK ģenerālsekretārs Ž.Tikmers 

  2015. Pateicība par augstvērtīgiem sasniegumiem 

sportā 2014.gadā 

Jēkabpils pilsētas dome 

 

  2014.  Pateicība par veiksmīgu sadarbību 

Latvijas olimpiskās dienas organizēšanā 

un atbalstu olimpisko ideju 

popularizēšanā 

Latvijas Olimpiskā komiteja 

  2014.  Atzinības raksts par nozīmīgu 

pedagoģiskā darba ieguldījumu izglītības 

sistēmas attīstībā 

Latvijas Republikas Izglītības un 

Zinātnes Ministrija 

  2014. Atzinības raksts par ieguldīto darbu 

Jēkabpils novada attīstībā nominācijā: 

Skolotājs. 

Jēkabpils novada pašvaldība 

 

  2014. Atzinības raksts par izciliem sasniegumiem 

mācību darbā 

Krustpils novada pašvaldība 

 

9. Antra Laitāne 2017. Pateicība par ieguldīto darbu, sagatavojot 

skolēnus Jēkabpils novadu apvienības 

literārā pasākuma ,,Lasītprieks” konkursam 

,,Darba tikums latviešu tautas sadzīves 

pasakās” 

Izglītības un kultūras pārvalde 

 

  2016. Pateicība par skolēnu labu sagatavošanu 

Jēkabpils novadu apvienības angļu valodas 

olimpiādei 6.kl. 

Izglītības un kultūras pārvalde 

 

  2016. Pateicība par veiksmīgu skolēnu 

sagatavošanu Jēkabpils novadu apvienības 

angļu valodas olimpiādei un par 

neatsveramu ieguldījumu Krustpils 

pamatskolas skolēnu izglītošanā un radoša 

mācību procesa nodrošināšanā 

2015./2016.m.g. 

Krustpils novada pašvaldība 

 

  2016. Pateicība par radošumu, atsaucību, 

ieinteresētību un ieguldīto darbu, 

organizējot Jēkabpils novadu apvienības 

literārā pasākuma ,,Lasītprieks” konkursu 

,,Draudzība mūs vieno” 

Izglītības un kultūras pārvalde 

 

  2015. Pateicība par ieguldīto darbu, sagatavojot 

skolēnus Jēkabpils novadu apvienības 

literārajam pasākumam ,,Lasītprieks” 

,,Gadalaiki latviešu dzejā, īpaši godinot 

Raini un Aspaziju” 

Izglītības un kultūras pārvalde 

 

  2014. Pateicība par iegūto atzinību Jēkabpils 

novadu apvienības angļu val. olimpiādē 

6.klasēm 
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Jēkabpils novada izglītības un kultūras 

pārvalde 

10. Daina Lapiņa 2016. Pateicība par skolēnu labu sagatavošanu 

Jēkabpils novadu apvienības sociālo zinību 

konkursam 4.kl. 

Izglītības un kultūras pārvalde 

 

  2016.  Tencinājums par ieguldījumu, auklējot 

jauno daiļrunātāju talantus, skolēnu 

skatuves runas un mazo formu 

uzvedumu konkursa 2.kārtā 

Žūrija (D.Jurka, D.Liepniece, 

Z.Neimanis) 

  2016. Pateicība par veiksmīgu skolēnu 

sagatavošanu Skatuves runas konkursam un 

par neatsveramu ieguldījumu Krustpils 

pamatskolas skolēnu izglītošanā un radoša 

mācību procesa nodrošināšanā 

2015./2016.m.g. 

Krustpils novada pašvaldība 

 

  2015. Pateicība par veiksmīgu audzēkņu 

sagatavošanu 2014./2015.mācību gadā. 

Krustpils novada pašvaldība 

 

  2014. Atzinības raksts par sasniegumiem mācību 

darbā 

Krustpils novada pašvaldība 

 

11. Ina Leikuča 2017. Pateicība par veiksmīgu skolēnu 

sagatavošanu Skatuves runas konkursam un 

par neatsveramu ieguldījumu Krustpils 

pamatskolas skolēnu izglītošanā un radoša 

mācību procesa nodrošināšanā 

2016./2017.m.g. 

Krustpils novada pašvaldība 

 

  2016. Pateicība par veiksmīgu skolēnu 

sagatavošanu Jēkabpils novadu apvienības 

sociālo zinību konkursam un par 

neatsveramu ieguldījumu Krustpils 

pamatskolas skolēnu izglītošanā un radoša 

mācību procesa nodrošināšanā 

2015./2016.m.g. 

Krustpils novada pašvaldība 

 

  2015. Pateicība par skolēnu labu sagatavošanu 

Jēkabpils novadu apvienības sociālo zinību 

konkursam 4.kl. 

Izglītības un kultūras pārvalde 

 

  2015. Pateicība par skolēnu labu sagatavošanu 

Jēkabpils novadu apvienības krievu valodas 

konkursam 6.-9.kl. 

Izglītības un kultūras pārvalde 

 

  2015. Pateicība par veiksmīgu audzēkņu 

sagatavošanu 2014./2015.mācību gadā. 

Krustpils novada pašvaldība 

 

  2014. Atzinības raksts par sekmīgu skolēnu 

sagatavošanu starpnovadu matemātikas 

olimpiādei un sociālo zinību konkursam 

Krustpils novada pašvaldība 

 

  2014.  Atzinības raksts par nozīmīgu 

pedagoģiskā darba ieguldījumu izglītības 

sistēmas attīstībā 

Izglītības un Zinātnes ministrija 

12. Dace Miezīte 2017. Pateicība par ieguldīto darbu, sagatavojot 

skolēnus Jēkabpils novadu apvienības 

literārā pasākuma ,,Lasītprieks” konkursam 
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,,Darba tikums latviešu tautas sadzīves 

pasakās” 

Izglītības un kultūras pārvalde 

  2017. Pateicība par veiksmīgu skolēnu 

sagatavošanu. skatuves runas konkursam un 

par neatsveramu ieguldījumu Krustpils 

pamatskolas skolēnu izglītošanā un radoša 

mācību procesa nodrošināšanā 

2015./2016.m.g. 

Krustpils novada pašvaldība 

 

  2017. Pateicība par skolēnu iedvesmošanu radošai 

darbībai interešu izglītības nodarbībās  

Krustpils pamatskola 

 

  2016. Pateicība par skolēnu sagatavošanu 

Jēkabpils novadu apvienības literārā 

pasākuma ,,Lasītprieks” konkursam 

“Draudzība mūs vieno” 

Izglītības un kultūras pārvalde 

 

  2015. Pateicība par skolēnu labu sagatavošanu 

Jēkabpils novadu apvienības latviešu 

valodas un literatūras olimpiādei 5.kl. 

Izglītības un kultūras pārvalde 

 

  2015. Pateicība par ieguldīto darbu, sagatavojot 

skolēnus Jēkabpils novadu apvienības 

literārajam pasākumam ,,Lasītprieks” 

,,Gadalaiki latviešu dzejā, īpaši godinot 

Raini un Aspaziju” 

Izglītības un kultūras pārvalde 

 

  2015. Pateicība par veiksmīgu audzēkņu 

sagatavošanu 2014./2015.mācību gadā. 

Krustpils novada pašvaldība 

 

  2014. Atzinības raksts par skolēnu sagatavošanu 

mācību priekšmetu olimpiādēm 

Jēkabpils novada izglītības un kultūras 

pārvalde 

 

  2014. Atzinības raksts par izciliem sasniegumiem 

mācību darbā 

Krustpils novada pašvaldība 

 

13. Jolanta Navenicka 2017. Pateicība par skolēnu labu sagatavošanu 

Jēkabpils novadu apvienības bioloģijas 

olimpiādei 9.-12.kl. 

Izglītības un kultūras pārvalde 

 

  2017. Pateicība par skolēnu labu sagatavošanu 

Jēkabpils novadu apvienības ģeogrāfijas 

olimpiādei 9.-12.kl. 

Izglītības un kultūras pārvalde 

 

  2017. Pateicība par skolēnu labu sagatavošanu 

Jēkabpils novadu apvienības bioloģijas 

konkursam ,,Ieskaties dabā” 

Izglītības un kultūras pārvalde 

 

  2017. Pateicība par veiksmīgu skolēnu 

sagatavošanu bioloģijas olimpiādei, 

ģeogrāfijas olimpiādei un par neatsveramu 

ieguldījumu Krustpils pamatskolas skolēnu 

izglītošanā un radoša mācību procesa 

nodrošināšanā 2015./2016.m.g. 

Krustpils novada pašvaldība 

 

  2015. Pateicība par skolēnu labu sagatavošanu 

Jēkabpils novadu apvienības bioloģijas 

konkursam ,,Ieskaties dabā” 

Izglītības un kultūras pārvalde 

 

  2015. Pateicība par veiksmīgu audzēkņu  
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sagatavošanu 2014./2015.mācību gadā. 

Krustpils novada pašvaldība 

  2015. Pateicība par skolēnu labu sagatavošanu 

Jēkabpils novadu apvienības bioloģijas 

olimpiādei 9.-12.kl. 

Izglītības un kultūras pārvalde 

 

  2014. Pateicība par skolēnu sagatavošanu  

olimpiādei 

Krustpils novada pašvaldība 

 

  2014. Atzinības raksts par izciliem sasniegumiem 

mācību darbā. 

Krustpils novada pašvaldība 

 

  2014. Pateicība par skolēnu labu sagatavošanu 

Jēkabpils novadu apvienības bioloģijas 

konkursam ,,Ieskaties dabā” 

Izglītības un kultūras pārvalde 

 

14. Arnita Pore 2017. Pateicība par skolēnu labu sagatavošanu 

Jēkabpils novadu apvienības sociālo zinību 

konkursam 4.kl. 

Izglītības un kultūras pārvalde 

 

  2017. Pateicība par skolēnu iedvesmošanu radošai 

darbībai interešu izglītības nodarbībās  

Krustpils pamatskola 

 

15. Guna Pusbarniece 2017. Pateicība par skolēnu labu sagatavošanu 

Jēkabpils novadu apvienības fizikas 

olimpiādei 

Izglītības un kultūras pārvalde 

 

  2017. Pateicība par veiksmīgu skolēnu 

sagatavošanu Jēkabpils novadu apvienības 

fizikas olimpiādei. 

Krustpils novada pašvaldība 

 

  2016. Atzinības raksts par izciliem panākumiem 

profesionālās meistarības celšanā 

Krustpils novada pašvaldība 

 

  2016. Pateicība par veiksmīgu skolēnu 

sagatavošanu matemātikas olimpiādē, par 

neatsveramu ieguldījumu Krustpils 

pamatskolas skolēnu izglītošanā un radoša 

mācību procesa nodrošināšana 

2015./2016.m.g. 

Krustpils novada pašvaldība 

 

  2016. Pateicība par skolēnu labu sagatavošanu 

Jēkabpils novadu apvienības matemātikas 

olimpiādei 5.- 8.kl. 

Izglītības un kultūras pārvalde 

 

  2016. Pateicība par skolēnu sagatavošanu 

pamatskolēnu pētniecisko darbu 

konkursam. 

Jēkabpils Valsts ģimnāzija 

 

  2015. Pateicība par skolēnu labu sagatavošanu 

Jēkabpils novadu apvienības fizikas 

olimpiādei 5.-8.kl. 

Izglītības un kultūras pārvalde 

 

  2015. Pateicība par veiksmīgu audzēkņu 

sagatavošanu 2014./2015.mācību gadā. 

Krustpils novada pašvaldība 

 

16. Ilva Robežniece  2017. Pateicība par veiksmīgu skolēnu 

sagatavošanu Jēkabpils novadu apvienības 

ķīmijas olimpiādei un par neatsveramu 

ieguldījumu Krustpils pamatskolas skolēnu 

izglītošanā un radoša mācību procesa 

nodrošināšanā 2016./2017.m.g. 
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Krustpils novada pašvaldība 

  2016. Pateicība par skolēnu labu sagatavošanu 

Jēkabpils novadu apvienības dabaszinību 

konkursam 6.klasēm 

Krustpils novada pašvaldība 

 

  2015. Atzinības raksts par radošu un godprātīgu 

darbu Krustpils pamatskolā 

Krustpils novada pašvaldība 

 

  2015. Pateicība par skolēnu labu sagatavošanu 

Jēkabpils novadu apvienības ķīmijas 

konkursam 8.-9.kl. komandām 

Izglītības un kultūras pārvalde 

 

  2015. Pateicība par skolēnu labu sagatavošanu 

Jēkabpils novadu apvienības dabaszinību 

konkursam 6.kl. 

Izglītības un kultūras pārvalde 

 

  2015. Pateicība par veiksmīgu audzēkņu 

sagatavošanu 2014./2015.mācību gadā. 

Krustpils novada pašvaldība 

 

  2015. Atzinības raksts par ieguldījumu 

arodbiedrības darbā laika posmā no 2010.-

2015.gadam 

LIZDA Jēkabpils SAO 

 

  2014. Atzinības raksts par izciliem sasniegumiem 

mācību darbā 

Krustpils novada pašvaldība 

 

17. Imants Silavs 2017. Pateicība par skolēnu labu sagatavošanu 

Jēkabpils novadu apvienības mājturības un 

kokapstrādes tehnoloģiju olimpiādei 5.-9.kl. 

Izglītības un kultūras pārvalde 

 

  2017. Pateicība par skolēnu iedvesmošanu radošai 

darbībai interešu izglītības nodarbībās  

Krustpils pamatskola 

 

  2017. Pateicība par veiksmīgu skolēnu 

sagatavošanu mājturības un tehnoloģiju 

olimpiādei un par neatsveramu ieguldījumu 

Krustpils pamatskolas skolēnu izglītošanā 

un radoša mācību procesa nodrošināšanā 

2016./2017.m.g. 

Krustpils novada pašvaldība 

 

  2016.  Pateicība par atbalstu un ieguldījumu 

Oļģerta Šabanska kausa volejbolā norisē 

Neretā 

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola 

  2016. Pateicība par veiksmīgu skolēnu 

sagatavošanu mājturības un tehnoloģiju 

olimpiādei, starpnovadu un valsts mēroga 

sporta sacensībās un par neatsveramu 

ieguldījumu Krustpils pamatskolas skolēnu 

izglītošanā un radoša mācību procesa 

nodrošināšanā 2015./2016.m.g. 

Krustpils novada pašvaldība 

 

  2016. Pateicība par skolēnu labu sagatavošanu 

Jēkabpils novadu apvienības mājturības un 

kokapstrādes tehnoloģiju olimpiādei 5.-9.kl. 

Izglītības un kultūras pārvalde 

 

  2015. Pateicība par skolēnu labu sagatavošanu 

Jēkabpils novadu apvienības mājturības un 

kokapstrādes tehnoloģiju olimpiādei 6.-9.kl. 

Izglītības un kultūras pārvalde 

 

  2015. Pateicība par veiksmīgu audzēkņu 

sagatavošanu 2014./2015.mācību gadā. 
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Krustpils novada pašvaldība 

  2014.  Pateicība par ieguldījumu Neretas 

novada svētku organizēšanā 

Neretas novada pašvaldība 

  2014.  Pateicība par ,,Arvīda Velmes pieminās 

kausa” volejbolā sacensību iedibināšanu 

Neretā 

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola 

  2014. Atzinības raksts par izciliem sasniegumiem 

mācību darbā 

Krustpils novada pašvaldība 

 

  2014. Pateicība par skolēnu labu sagatavošanu 

Jēkabpils novadu apvienības mājturības un 

kokapstrādes tehnoloģiju olimpiādei 6.-9.kl. 

Jēkabpils Izglītības un kultūras pārvalde 

 

  2014.  Goda diploms par aktīvu atbalstu 

volejbola attīstībā novadā un valstī 

Latvijas Sporta Veterānu-Senioru 

savienība 

18. Vija Stiebriņa 2017. Pateicība par skolēnu labu sagatavošanu 

Jēkabpils novadu apvienības mājturības un 

tekstiltehnoloģiju olimpiādei 

Izglītības un kultūras pārvalde 

 

 

 

Pašnovērtējuma ziņojums akceptēts 

Pedagoģiskās padomes sēdē 2017. gada 29.augustā 

 

 

Krustpils pamatskolas direktore  Vija Stiebriņa                 

  

 

   

 

 


