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 Pašnovērtējuma ziņojums 

 

 

2018.gada 12.septembrī 

(datums) 

 Iestādes vispārīgs raksturojums. 

1.1. Laurenču sākumskola ir Siguldas novada pašvaldības dibināta izglītības iestāde, kas 

patstāvīgi organizē un īsteno izglītības procesu, nodrošina valsts pamatizglītības standartā 

noteikto izglītības mērķu sasniegšanu un sekmē izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, 

ģimeni, līdzcilvēkiem, Latviju. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzinošā 

darbība. Skolas juridiskā adrese ir Laurenču iela 7, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150. 

1.2. Iestāde īsteno vispārējās pamatizglītības pirmā posma (1. – 6. klasei) programmu (kods 

11011111). Izglītības iestādes akreditācijas termiņš līdz 2020. gada 26. februārim, 

akreditācijas lapa Nr. 2835. Izglītības programmas akreditācijas termiņš 2022.gada 

30.marts, akreditācijas lapa Nr.10551 

1.3. Izglītības iestādes licence. 

 

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Izglītības 

programmas 

kods 

Licences Nr. Licences izdošanas datums/ 

derīguma termiņš 

Pamatizglītības 

1.posma  

(1.-6.klase) 

programma 

11011111 V-6241 27.02.2013./ uz nenoteiktu laiku 

 

1.4. 2017./2018.m.g. Laurenču sākumskolā mācās 325 izglītojamie. No skolas atvēršanas 

2013.gada 1.septembrī izglītojamo skaits ir audzis par 199 izglītojamajiem, klašu skaits 

palielinājies no 8 klasēm līdz 16 klasēm 2017./2018.m.g. Šobrīd izglītojamo skaits pieaug 

un tuvākajos gados prognozējam skaita pieaugumu līdz 400 (katru gadu saskaņā ar Siguldas 

novada domes lēmumu tiek komplektētas trīs pirmās klases, pa 22 izglītojamajiem katrā). 

Izglītības iestāde Siguldā ir vecāku iecienīta un pieprasīta. 

1.5. Skolā strādā 50 pedagogi, no tiem 31 sākumizglītības un pamatizglītības skolotāji. 

1.6. Skolas budžets. 2016.gadā valsts mērķdotācija pedagogu atalgojumam ir 243 792 EUR, 

iestādes pamatbudžets – 776 602 EUR. 2017.gadā valsts mērķdotācija pedagogu 

atalgojumam ir 352 949 EUR, iestādes pamatbudžets – 884 074 EUR. 

2. Iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti). 
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Prioritāte Rezultāti 

1. Mācību saturs 

Turpināt realizēt informātikas un 

dabaszinību apguves programmas 

padziļināti.  

 2017./2018.māc.g. tiek turpināts darbs pie 

aprobētās dabaszinību programmas pilnveides. 

 Skolā ir paplašināts mācību materiālu klāsts 

dabaszinību un informātikas apguvei. 

 5.un 6.klašu izglītojamajiem piedāvājumā ir 

fakultatīvās nodarbības programmēšanā. 

2. Mācīšana un mācīšanās 

Atbalsts izglītojamo individuālo 

mācīšanas kompetenču attīstībai. 

 

 Skolas dienas kārtība ir veidota, tajā iekļaujot 

fakultatīvās nodarbības, pastaigas, plašu interešu 

izglītības piedāvājumu, lai nodrošinātu uz 

izglītojamo vērstu izglītības satura apguvi. 

 Stundu vērošanai izstrādāta speciāla rubrika, 

kurā pievērsta uzmanība izglītojamā spējai 

stundas beigās reflektēt par stundā sasniegto. 

 Tika aktualizēta un pilnveidota izglītojamo 

sasniegumu vērtēšanas kārtība. 

3. Izglītojamo sasniegumi 

Izglītojamo apzinātas mācību darba 

prasmes, to attīstības sekmēšana. 
 Mācību gada laikā pedagogi pastiprināti pievērsa 

uzmanību izglītojamo prasmei reflektēt par 

paveikto stundā, pilnveidojot atgriezeniskās 

saites pielietošanu mācību stundās. 

4. Atbalsts izglītojamiem 

Atbalsts izglītojamo karjeras izglītībā.  Metodiskās komisijas organizē tematiskos 

pasākumus profesiju izvēles jautājumos: 

“Profesiju diena”, “Meža diena”, “Eiropas 

Valodu diena”.  

 Izglītojamie piedalās Junior Achievement 

karjeras izglītības programmas 1.-12. klašu 

izglītojamajiem pasākumā “Ēnu diena 

Veselīgs dzīvesveids  Mācību gada ietvaros izglītojamie piedalās 

dažādās ar veselības jautājumiem saistītās 

lekcijās – zobu veselība, higiēna, traumatisms, 

veselīgs uzturs.  

 Vasaras laikā organizētas divas Veselīga uztura 

un fizisko aktivitāšu nometnes ESF projekta “Esi 

vesels Siguldas novadā!” ietvaros.  

5. Iestādes vide 

Radošas un daudzpusīgas personības 

attīstība, veicinošas izglītības vides 

pilnveidošana. 

 Plašs interešu izglītības programmu 

piedāvājums.  

 Plašs pasākumu un citu aktivitāšu klāsts, kas 

sekmē izglītojamo piederības izjūtas veidošanos 

skolai un kopienai, stiprinot arī skolas tradīcijas. 

Skolas telpu funkcionalitātes, drošības 

un to estētiskā noformējuma 

pilnveidošana.  

 Skolā veikti renovācijas darbi, uzlabojot 

siltumizolāciju, kā arī veikts vairāku telpu 

kosmētiskais remonts. 
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 1.-3.klašu korpusā izveidota atsevišķa 

garderobes telpa 1.klašu izglītojamajiem.  

 Izglītojamie aktīvi tiek iesaistīti telpu 

noformēšanā pasākumu un tematisko svētku 

ietvaros. 

6. Iestādes resursi 

Skolas telpu labiekārtošana un 

tehniskās bāzes pilnveidošana skolas 

pilnvērtīgas darbības nodrošināšanai.  

 Skolā ir mācību procesa prasībām atbilstošs 

klašu telpu, bibliotēkas, kabinetu iekārtojums un 

aprīkojums. Skolā ir visi nepieciešamie 

materiāltehniskie resursi un iekārtas izglītības 

programmas īstenošanai 

 Katrā klasē pedagogiem ir pieejami projektori un 

portatīvais dators.  

 Ir iegādāti 24 jauni planšetdatori 4.-6.klašu 

korpusam.  

 Iegādātas nepieciešamās mēbeles klašu telpām, 

piemēram, skapji u.tml. 

 Tika izveidots atsevišķs kabinets sporta 

pedagogiem.  

7. Iestādes darba organizācija 

Laurenču sākumskolas vadības darbs 

jēgpilna mācību procesa nodrošināšanā.  

 

 Uzsākta “Vērtību projekta” realizācija.  

 Skolas vadība aktīvi iesaistās mācību stundu 

vērošanā, ir izstrādāta mācību stundas vērtēšanas 

rubrika.  

 Tiek nodrošināts nepārtraukts mācību process 

gan pedagogu prombūtnes laikā veselības 

problēmu dēļ, gan kursu u.c. iemeslu dēļ.  

 Regulāri tiek veikta normatīvo aktu 

aktualizēšana, informējot par izmaiņām tajos. 

 Skolā tiek veidotas un veiktas EDURIO 

piedāvātās pašvērtēšanas aptaujas izglītojamiem, 

vecākiem un pedagogiem, veicot to mērķtiecīgu 

izvērtējumu.  

 

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde. 

Ieteikumi Ieteikumu izpilde 

Pilnveidot Metodisko komisiju darbu, 

nodrošinot pēctecību un sadarbību. 

Skolā pilnveidots Metodisko komisiju (MK) darbs. 

Izveidotas 7 MK, kuras regulāri piedalās skolas 

darba organizācijā – mācību procesa uzlabošanā 

(ieteikumi), ārpusstundu pasākumu organizēšanā. 

MK piedalījušās skolas attīstības plāna  izstrādē, 

izvērtējot skolas darbības kvalitātes rādītājus un to 

vērtēšanas kritērijus. 
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Rast iespēju vecāko klašu skolēniem 

padziļināti apgūt IT.  

5.-6.klašu izglītojamie vienu reizi nedēļā apmeklē 

programmēšanas fakultatīvās stundas, kā arī tiek 

piedāvāts multimediju pulciņš kā interešu izglītības 

nodarbība 4.-6.klasēm. 

Turpināt ieviest inovatīvas idejas 

izglītojamo apmācībā. 

Regulāri notiek pedagogu tikšanās, kuru laikā tiek 

runāts par starppriekšmetu saikni – lai izglītojamo 

mācību procesā būtu pēctecība, lai Laurenču 

sākumkolas izglītojamajiem veidotos līdzīga vērtību 

sistēma. Veiksmīga sadarbība bijusi starp vienas 

jomas mācību priekšmetu pedagogiem, kuri 

izstrādājuši kopīgas mācību stundas, radot 

izglītojamajiem starppriekšmetu saiknes pēctecību. 

Nodrošināt jēgpilnāku IKT izmantošanu 

mācību stundās. 

Ir iegādāts vēl viens planšetu komplekts (24 

planšetes), lai nodrošinātu iespēju vismaz divām 

klasēm vienā un tajā pašā laikā/stundā izmantot IKT. 

Tiek nodrošinātas arī pedagogu apmācības par IKT 

izmantošanu mācību procesā.  

Dažādot mācīšanas un mācīšanās 

metodes un formas. 

Pedagogiem tiek piedāvātas skolas organizētas 

apmācības, kas sevī ietver metodiku par efektīvas 

mācību stundas organizēšanu un vadīšanu, kā arī 

pedagogi aktīvi apmeklē dažādus tālākizglītības 

kursus un seminārus.  

Turpināt darbu pie pārbaudes darbu 

kvalitātes uzlabošanas, vienotu prasību 

ievērošanas pārbaudes darbu veidošanā 

un vērtēšanā visos mācību priekšmetos. 

Skolā uzlabota Vērtēšanas kārtība, ar kuru 

iepazīstināti visi vecāki, pedagogi un izglītojamie. 

Īpaša uzmanība pievērsta vienotu kritēriju un prasību 

ievērošanai veidojot pārbaudes darbus. Katrs 

izglītojamais pirms pārbaudes darba tiek 

iepazīstināts ar vērtēšanas kritērijiem un zina, kādas 

prasmes, iemaņas un zināšanas tiks pārbaudītas.  

Pilnveidot atgriezeniskās saites 

izmantošanu mācību stundās kā 

vērtēšanas procesa sastāvdaļu. 

Visa mācību gada garumā izglītojamie pilnveidojuši 

prasmi veidot savu atgriezenisko saiti katras mācību 

stundas beigās. Izglītojamie attīsta prasmi izprast 

atgriezenisko saiti kā savas pilnveides rīku, saprotot, 
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kas mācību stundā jau ir apgūts un saprasts, kā arī 

pilnveidojamās nianses. 

Ir izveidots materiāls, kurā apkopotas skolas 

pedagogu idejas atgriezeniskās saites realizēšana 

mācību stundās.  

Nodrošināt atbalstu skolēniem, kuriem 

mācību darbības prasmes ir apgūtas 

nepilnīgi. 

Ir palielināts atbalsta personāla darbinieku skaits, 

nodrošinot trīs pedagoga palīgus.  

Izglītojamajiem, kuri uzsākuši mācības Laurenču 

sākumskolā, pedagogi veikuši izpēti un analīzi, lai 

noteiktu, kādas ir katra izglītojamā stiprās un vājās 

puses, kāda palīdzība nepieciešama, lai pilnvērtīgi 

varētu turpināt mācības latviešu skolā. Katrs klases 

audzinātājs mācību gada ietvaros izstrādājis 

individuālo darba plānu ar šiem izglītojamajiem, 

norādot, kādas konkrēti prasmes un iemaņas tiks 

uzlabotas, pilnveidotas. Visa mācību gada garumā 

noticis individuāls darbs ar šiem izglītojamajiem. 4 

reizes gadā veikta diagnostika izvērtējot izglītojamā 

sasniegumus un izaugsmi. 

Pilnveidot drošības noteikumu 

aprakstus.  

Ir pilnveidoti skolas drošības noteikumu apraksti, 

piemēram, papildināti iekšējās kārtībās noteikumi, 

pievēršot pastiprinātu uzmanību tieši drošības 

jautājumiem skolās āra vidē un iekštelpās.  

Pilnveidot skolēnu padomes darbu, 

skolēnus aktīvi iesaistot skolas ikdienas 

dzīves uzlabošanā.  

Skolēnu padomes pārstāvji aktīvi iesaistās skolas 

pasākumu organizēšanā un vadīšanā, piemēram, 

Skolotāju diena, pirmo klašu skolēnu 100.diena, 

tematiskās radošās darbnīcas Ziemassvētkos un 

Lieldienās u.tml. 

Pilnveidot interešu izglītības 

piedāvājumu. 

Ir palielināts interešu izglītības nodarbību klāsts, 

piedāvājot 19 interešu izglītības pulciņus, kas ir par 7 

vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā, papildinot 

klāstu ar pulciņiem, kas sasaistīti ar Laurenču 

sākumskolas mācību procesa prioritātēm, piemēram, 
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programmēšanas nodarbības 1.-3.klasēm un angļu 

valoda 4.-6.klasēm.  

Pilnveidot karjeras izglītību, piedāvājot 

skolēniem tematiskos pasākumus 

karjeras jautājumos.  

Metodiskās komisijas mācību gada laikā ir 

realizējušas vairākus tematiskos pasākumus, kas 

saistīti ar karjeras jautājumiem, piemēram, Profesiju 

diena, Eiropas valodu diena un Meža diena.  

Pilnveidot sadarbību ar novada izglītības 

iestādēm, kurās izglītojamie var turpināt 

pamatizglītības 2.posmu (7.-9.kl.). 

Uzsākta veiksmīga sadarbība ar Siguldas Valsts 

ģimnāziju (turpmāk – SVĢ), organizējot gan 

pedagogu savstarpējās tikšanās, gan izglītojamo 

vizītes SVĢ. Ir realizēta abu izglītības iestāžu 

apvienotās komandas dalība starpnovadu olimpiādē, 

kā arī organizēta 6.klašu vecāku tikšanās ar SVĢ 

direktoru, lai pārrunātu vecākus interesējošos 

jautājumus par mācību procesa organizāciju u.tml. 

Pilnveidot darbu ar talantīgajiem 

izglītojamajiem. 

Individuālās konsultācijās pedagogi strādājuši ar 

talantīgajiem izglītojamajiem. Izglītojamie tika 

sagatavoti gan dažādām mācību olimpiādēm, gan 

ārpusstundu un/vai ārpusskolas pasākumiem, 

konkursiem un aktivitātēm.  

Interešu izglītības nodarbības sniedz iespēju 

talantīgajiem izglītojamajiem pilnveidot savus 

talantus un stiprās puses. 

Atbalsta personāla pilnveidošana un 

nodrošināšana. 

Mācību gada laikā izglītojamajiem, vecākiem un 

skolas darbiniekiem tika nodrošināta iespēja 

nepieciešamības gadījumā saņemt atbalsta personāla 

pakalpojumus. Neskatoties uz to, ka šajā periodā 

notika arī atbalsta personāla kadru maiņa, piemēram, 

psihologs pārtrauca darba attiecības, nepārtraukti 

tika nodrošināta speciālistu pieejamība, pieņemot 

jaunus darbiniekus.  

Darbā ar izglītojamajiem piesaistīti pedagoga palīgi. 

Viens 1.-3. klašu izglītojamiem, otrs 4.-6.klašu 

izglītojamiem matemātikas mācību stundās. 
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Izveidota Atbalsta komanda, kuras mērķis ir veicināt 

izglītojamo sekmīgu iekļaušanu izglītības procesā, 

konsultēt izglītojamos, viņu vecākus un iesaistītos 

pedagogus par iekļaujošās izglītības jautājumiem. 

 

Nodrošināt regulāras atbalsta personāla 

pārstāvju savstarpējās tikšanās.  
Izveidota Atbalsta komandas darba kārtība. 

Pilnveidot sadarbību ar Laurenču 

sākumskolas Vecāku atbalsta biedrību. 

Tika uzsākta Laurenču sākumskolas Vecāku atbalsta 

biedrības un Skolas padomes ciešākas sadarbības 

veidošana, organizējot sapulces ar otras puses 

pārstāvju piedalīšanos.  

Turpināt darbu pie izglītojamo 

uzvedības kultūras pilnveidošanas 

mācību stundās, skolas pasākumos. 

2017./2018.mācību gadā uzsākta vērtību projekta 

realizācija, sadarbojoties vecākiem, pedagogiem, 

pašvaldības pārstāvjiem un skolas administrācijai, 

pārskatot un aktualizējot skolas pamatvērtības. Katru 

vērtību raksturo pamudinājumi, kas vērsti uz 

pozitīvu izglītojamā darbību un rīcību, tā 

pilnveidojot izglītojamo personības attīstību.  

Turpināt izkopt skolēnos atbildību par 

savu rīcību un veicināt paškontroli. 

Turpināt veidot estētisku skolas vidi. Skolas vide tika papildināta ar tematiskajām 

izstādēm, piemēram, no Siguldas Novada 

bibliotēkas. Skolas telpās tika izvietoti arī tematiskie 

rotājumi dažādiem svētkiem, to veidošanā iesaistot 

arī izglītojamos.  

Pedagogu komandas paplašināšana. Sakarā ar izglītojamo skaita palielināšanos (papildu 

2 klases) Laurenču sākumskolā tika nodrošināts 

nepieciešamais personāls.  

Nodrošināt pedagogus ar tiem 

nepieciešamajiem IKT resursiem. 

Mācību gada ietvaros katrā klasē tika nodrošināts 

projektors, kā arī sadarbībā ar Laurenču sākumskolas 

Vecāku atbalsta biedrību iegādāti 24 jauni 

planšetdatori lietošanai 4.-6.kl.korpusā.  

Atrast jaunas institūcijas ar kurām varētu 

potenciāli uzsākt jaunas veiksmīgas 

sadarbības. 

Uzsākta sadarbība ar uzdevumi.lv, piedāvājot visiem 

izglītojamajiem PROF pakalpojumu, tāpat tika 

turpināta sadarbība ar “Lielvārds”, piedāvājot 
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pedagogiem soma.lv pakalpojumu. Mācību gada 

beigās Laurenču sākumskolas pievienojās arī Eko 

skolu tīklam.  

4. Septiņu pamatjomu novērtējums. 

4.1. Mācību saturs 

Skolas īstenotā izglītības programma atbilst 27.02.2013. licencētajai mācību programmai. 

Laurenču sākumskolā tiek realizēta vispārējās pamatizglītības pirmā posma (1. – 6. klasei) programma 

(kods 11011111). Programmas saturs ir mūsdienīgs, ievēro pilsētas, novada un plašāka reģiona 

izglītojamo pieprasījumu un vajadzības. 

Pedagogi pārzina mācību priekšmetu standartus, strādā pēc atbilstošām un apstiprinātām 

mācību priekšmetu programmām. Katram mācību priekšmetam pedagogi izstrādā tematisko plānu, 

ievērojot Valsts pamatizglītības standartu prasības. Tematiskie plāni ir katra skolotāja individuālais 

darba dokuments. Nepieciešamo atbalstu mācību darbā pedagogiem nodrošina Metodiskās komisijas 

un direktora vietniece izglītības jomā. 

Plānojot satura apguvei paredzēto laiku, pedagogi ņem vērā izglītojamo spējas, intereses un 

vajadzības. Skolā ir izveidots un apstiprināts pārbaudes darbu grafiks, atbilstoši mācību procesam, 

notiek grafika korekcijas. Pārbaudes darbu grafiks ir publiski pieejams kā skolēniem, tā vecākiem 

mākoņpakalpojumā Google Drive, attiecīgi ļaujot sekot līdzi visām izmaiņām. Visos mācību 

priekšmetos ir noteikts un apstiprināts individuālā darba grafiks, tā ir iespēja plānot darbu gan ar 

izglītojamiem padziļinātai mācību vielas apguvei, gan arī papildu mācību vielas skaidrojumam. 

Pedagogi mācību darbu un tēmas atspoguļo e-klases žurnālā. 

Skolas vadība koordinē un nodrošina iespējas izmantot skolā pieejamos resursus. Mācību 

stundu vērošanai un analīzei izstrādāta speciāla rubrika, ar kuru ir iepazīstināti visi mācību priekšmetu 

pedagogi. Pēc katras stundu vērošanas tiek veikta stundas analīze kopā ar pedagogu, pārrunājot 

veiksmes un uzlabojamās nianses. 

Edurio aptauju rezultāti liecina, ka pedagogi mācību stundās izmanto metodes izglītojamo 

sadarbības veicināšanai, kā arī izprot mācību procesa saiknes ar dzīvi ārpus skolas nozīmīgumu. 

Izglītojamie atzīst, ka pedagogi saprotami izskaidro mācību vielu (90% izglītojamo) un informē par 

to, kā tiks vērtēts konkrētais darbs (85% izglītojamo).  

Padziļinātai mācību priekšmetu apguvei skolā tiek organizētas piecas dažādas mācību 

fakultatīvo stundu grupas - dabaszinības, angļu valoda, krievu valoda, vācu valoda un datorika, kā arī 

programmēšana 5. un 6.klašu skolēniem. Papildu tām skolēniem ir iespēja izvēlēties interešu izglītības 

nodarbības - kori, sportu, dabaszinības, vingrošanu, šahu, multimedijus, programmēšanu, tautas dejas, 

vokālās nodarbības, taustiņintrumentu spēli, ģitārspēli, mākslu, teātri. 
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Pedagogi sava darba pilnveidošanai apmeklē tālākizglītības kursus un dodas pieredzes 

apmaiņas braucienos, kā arī uzņem viesu delegācijas un dalās savā pieredzē ar citiem  

Stiprās puses: 

 Mācību priekšmetu standartu izpilde un skolas izglītības programmu realizācija tiek 

nodrošināta atbilstoši mācību priekšmetu programmām, mācību satura apguves tematiskajiem 

plāniem. Pedagogi atbildīgi veic savu darbu. 

 Laurenču sākumskolas pedagoģiskais kolektīvs izglītojamo vidū ir ļoti labi novērtēts un cienīts. 

Pedagogi mērķtiecīgi seko līdzi izglītības sistēmas novitātēm.  

 Veiksmīgi aprobēta dabaszinību programma. 

 Skolā tiek organizēta regulāra informācijas apmaiņa gan klātienē, gan interneta vidē, 

izglītojamo brīvlaikos tiek organizētas dažāda veida sapulces, pedagogi apmeklē profesionālās 

pilnveides kursus, ņemot vērā kolektīva vajadzības un aktualitātes. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot daudzveidīgu mācību metožu un IKT rīku mērķtiecīgāku izmantošanu. 

 Pilnveidot pedagogu sadarbību mācību priekšmetu ietvaros. 

 Izstrādāt padziļinātu izglītības programmu mācību priekšmetā sports. 

Vērtējums: labi 

 

4.2. Mācīšana un mācīšanās. 

4.2.1.  Mācīšanas kvalitāte. 

Mācību procesā tiek izmantoti  daudzveidīgi metodiskie paņēmieni, pielietojot informācijas 

tehnoloģijas, vizuālās demonstrēšanas iekārtas, mobilo datorklasi. Stundās tiek izmantotas dažādas 

darba organizācijas formas. Skolā ir izstrādāta mājas darbu kārtība, mājas darbi ir daudzveidīgi: 

rakstiskā vai mutiskā veidā, vai praktiski veicami.  

Siguldas novadā ir sākumskolas un mācību priekšmetu metodiskās apvienības, tās 

organizētajos pasākumos iesaistās visi sākumskolas pedagogi. Izglītojamie gan individuāli, gan 

komandās (piemēram, sadarbībā ar Siguldas Valsts ģimnāziju) piedalās novada un novadu apvienības, 

arī valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un sacensībās. 

Ikdienas mācību darbs tiek atspoguļots e-klases žurnālā. Aktuālie jautājumi tiek aplūkoti 

pedagogu kopsapulcēs. Sapulces tiek protokolētas un informācija ievietota e-klasē, kas nodrošina 

informācijas apmaiņu starp visiem. Par mācību darba sasniegumiem, veiksmēm un grūtībām vecāki 

individuāli tiek informēti e-klasē, kā arī individuālās sarunās. 
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Lai veicinātu izglītojamo lasīšanas prasmes, vienu reizi nedēļā visiem izglītojamajiem notiek 

klases audzinātāja vadīta lasīšanas stunda, kuras laikā izglītojamie lasa pašu izvēlētu daiļliteratūras 

grāmatu. 

Mācību gada noslēgumā pedagogi veic sava darba pašvērtējumu un izvirza mērķus 

turpmākajam darbam. Pedagogi analizē valsts diagnosticējošo darbu rezultātus un sasniegumus 

mācību priekšmetos.  

Pedagogi mācību procesā paredz skolēnu praktisko darbību, dabaszinībās un citos mācību 

priekšmetos notiek āra nodarbības, mērķtiecīgi tiek organizētas mācību ekskursijas un mācības ārpus 

skolas. Izglītojamie piedalās LVM “Mammadaba” meistarklasēs. 

Laurenču sākumskolas audzināšanas plāns ir veidots, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes 

ministrijas izstrādātajiem prioritārajiem virzieniem audzināšanas darbā. Audzināšanas darbības 

rezultātā izglītojamiem ir izveidojusies pozitīva vērtīborientācija un cieņpilna attieksme pret sevi un 

apkārtējiem, darbu, dabu, kultūru, kopienu un valsti kopumā. Izglītojamie ievēro iekšējās kārtības un 

citus Laurenču sākumskolas noteikumus, bet ārpusstundu aktivitātes sekmē izglītojamo radošo un 

sociālo prasmju attīstību, karjeras izaugsmi. Mācību nodarbībās un ārpusstundu aktivitātēs tiek veikta 

mācību un audzināšanas darbība, kas ir savstarpēji saistīts, nedalāms un vienots process. Īstenojot 

mērķtiecīgu un koordinētu audzināšanas darbu, tiek stiprināta pedagoģiskā personāla, izglītojamo un 

viņu ģimeņu, kā arī citu audzināšanas darbā iesaistīto institūciju sadarbība. Katrs klases audzinātājs ir 

izstrādājis klases stundu tematisko plānu, ikdienas darbā to papildina ar aktualitātēm un ikdienas 

notikumiem skolā, novadā, valstī un pasaulē, fiksē sadarbību ar vecākiem un skolas atbalsta personālu.  

Stiprās puses: 

 Skolā tiek organizēts izaugsmi veicinošs un skolēniem piemērots mācīšanas process, ir pozitīva 

darba vide. 

 Skolā tiek veikts mērķtiecīgs darbs pie mācību satura saiknes ar reālo dzīvi, mācīšanas procesā 

liela loma tiek piešķirta praktiskajai darbībai. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt ieviest inovatīvas idejas izglītojamo apmācībā. 

 Nodrošināt jēgpilnāku IKT izmantošanu mācību stundās.  

 Turpināt strādāt pie mācību priekšmetu starppriekšmetu saiknes. 

 Nodrošināt vienotu skolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. 

 

Vērtējums: labi 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte. 
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Pedagogi savā darbā veicina izglītojamo mācīšanās motivācijas pilnveidi. Aptauja liecina, ka 

izglītojamajiem ir saprotami mācību darbam izvirzītie vērtēšanas kritēriji. Izglītojamie zina un saprot, 

kā uzlabot mācību sasniegumus. Pedagogi rosina izglītojamos strādāt mērķtiecīgi un atbilstoši spējām. 

Kā ikdienas saziņas forma tiek izmantotas izglītojamo dienasgrāmatas (1.-3.klase), plānotāji (4.-

6.klase) un e-klase. Nepieciešamības gadījumā notiek arī individuālas sarunas ar vecākiem. Lielu 

uzmanību pedagogi velta, lai attīstītu izglītojamo mācīšanās prasmes, mācību stundās izglītojamie 

mācās patstāvīgi strādāt, meklēt informāciju un analizēt, izvērtēt stundas gaitā sasniegto un izprast 

atgriezeniskās saites nozīmi sevis pilnveidošanas procesā. Pedagogiem ir pieejami materiāltehniskie 

resursi – izdevniecības “Lielvārds” komplekti eksperimentiem un pētījumiem.  Mācību motivāciju 

sekmē IKT izmantošana stundās. Izglītojamie gatavo savu darbu prezentācijas, veido animācijas, 

izmanto interneta resursus. Mācību procesā tiek izmantota mobilā datorklase. Skolā tiek nodrošināti 

izglītības programmu apguvei atbilstoši mācību līdzekļi un materiāli.  

Lai motivētu izglītojamos augstākiem sasniegumiem, ik gadu tiek piedāvāts piedalīties skolas, 

novada, novadu apvienības un valsts organizētos un ar mācību procesu saistītos pasākumos – 

olimpiādēs, konkursos, skatēs, projektos. Pedagogi aktīvi piedalās izglītojamo sagatavošanas procesā.   

Izglītojamiem ir iespējas apmeklēt mācību priekšmetu konsultācijas. Vecāki izmanto iespēju 

tikties ar pedagogiem un pārrunāt bērnu sasniegumus un risināt problēmas. Reizi gadā tiek rīkotas 

Vecāku dienas, kad vecākiem ir iespēja piedalīties atklātajās stundās, kā arī pieteikties uz individuālām 

sarunām pie mācību priekšmetu pedagogiem un klases audzinātāja. Skola regulāri informē izglītojamo 

vecākus par aktualitātēm, saziņai tiek izmantota e-klase. 

Stiprās puses: 

 Skolā ir uzkrāta pieredze veiksmīgam darbam padziļinātai mācību priekšmetu apguvei, mācību 

plānā iekļaujot fakultatīvās stundas. 

 Skolā ir izstrādāta sistēma individuālam darbam bērniem ar mācīšanās grūtībām. 

 Izglītojamie aktīvi piedalās dažādos projektos, konkursos un olimpiādēs.  

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Apgūt jaunas mācīšanas un mācīšanās metodes un formas. 

 Pedagogiem pilnveidot izglītojamo sasniegumu izpēti un analīzi, mērķtiecīgi plānojot 

nākamajā mācību gadā veicamās izmaiņas. 

 Veidot ikvienam pedagogam pieejamu skolā izstrādāto metodisko materiālu klāstu dažādos 

mācību priekšmetos. 

 Pilnveidot izglītojamo izaugsmes dinamikas uzskaiti mācību priekšmetos. 

Vērtējums: labi 
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4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa. 

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana notiek saskaņā ar valstī noteikto un skolā izstrādāto 

izglītojamo vērtēšanas kārtību, kura mācību gada laikā tiek izvērtēta metodiskajās komisijās, 

pedagoģiskās padomes sēdēs, veicot nepieciešamās izmaiņas. Vērtēšanas metodes un pārbaudes darbu 

formas atbilst izglītojamo vecumam un mācību saturam. Skolā tiek saskaņots pārbaudes darbu grafiks. 

Izglītojamajiem ir zināma vērtēšanas kārtība visos mācību priekšmetos. Vērtēšana ir sistemātiska, par 

to liecina dokumentācija: klašu žurnāli, izglītojamo dienasgrāmatas vai plānotāji, sekmju izraksti katru 

mēnesi, semestra un mācību gada atskaites, skolas un valsts pārbaudes darbu rezultātu analīze. Visiem 

izglītojamajiem un vecākiem ir pieejama informācija par pārbaudes darbu rezultātiem e-klasē. 

Pedagogi sistemātiski veic vērtējumu uzskaiti e-klases žurnālā. Vērtējumu uzskaite tiek pārraudzīta un 

kontrolēta. Pedagoģiskās padomes sēdē tiek analizēti izglītojamo sasniegumi mācību darbā, pozitīvās 

un negatīvās tendences, izvirzīti uzdevumi darba uzlabošanai. 

Stiprās puses: 

 Izglītojamajiem ir zināmi vērtēšanas kritēriji. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt darbu pie pārbaudes darbu kvalitātes uzlabošanas, vienotu prasību ievērošanas 

pārbaudes darbu veidošanā un vērtēšanā visos mācību priekšmetos. 

 Pilnveidot atgriezeniskās saites izmantošanu mācību stundās kā vērtēšanas procesa sastāvdaļu. 

 Mācību sasniegumu vērtēšanā izmantot dažādus vērtēšanas paņēmienus, pilnveidojot 

vērtēšanas metodes un motivējot izglītojamos turpmākajam darbam. 

Vērtējums: viduvēji 

 

4.3. Izglītojamo sasniegumi. 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā. 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā tiek atspoguļoti e-klasē. Skolā ir noteikta kārtība 

izglītojamo sasniegumu vērtēšanā un uzskaitē. Mācību semestra noslēgumā tiek apkopoti un analizēti 

izglītojamo sasniegumi katrā mācību priekšmetā.  Izglītojamiem tiek dota iespēja uzlabot mācību darba 

vērtējumus. 

Mācību darba vērtējumi 2017./2018.m.g. noslēgumā 

Mācību priekšmets Skolēnu 

skaits 

1-3 balles 

Nepietiekams 

līmenis 

4-5 balles 

Pietiekams 

līmenis 

6-8 balles 

Optimāls 

līmenis 

9-10 balles 

Augsts 

līmenis  

Vidējais 

vērtējums 

gadā 

Latviešu valoda 268 1 17 195 55 7,5 
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Matemātika 268 1 39 157 71 7,30 

Angļu valoda 203 - 23 128 52 7,50 

Krievu valoda 15 - 2 10 3 6,90 

Informātika 64 - 1 45 18 7,80 

Literatūra 64 - 1 43 20 8,00 

Dabaszinības 131 - 9 91 31 7,50 

Pasaules vēsture 19 - - 16 3 7,70 

Latvijas vēsture 19 - 1 15 3 7,50 

Mūzika 131 - 6 66 59 8,10 

Sociālās zinības 131 - 2 55 74 8,60 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

131 - - 31 100 9,00 

Vizuālā māksla 131 - 1 78 52 8,10 

Sports 130 - 2 52 76 8,60 

Vidējais 

vērtējums 

     7,90 

 

Stiprās puses: 

 Palielinoties izglītojamo skaitam, arī mācību sasniegumu rādītāji ikdienas darbā paaugstinās. 

 Pedagogu, atbalsta personāla un administrācijas kopīgs mērķtiecīgs darbs sekmē stabilus 

mācību sasniegumus. 

 Vairumam skolēnu mācību sasniegumi ir optimālā un augstā līmenī. 

 Skolēniem ir iespēja uzlabot sasniegumus mācību darbā. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Veikt izglītojamo regulāru mācību sasniegumu analīzi un dinamikas izpēti. 

 Veicināt izglītojamo mācību darba kvalitatīvu pašvērtēšanu. 

 Motivēt izglītojamos mācību sasniegumu paaugstināšanai ikdienas darbā. 

 Uzkrāto skolēnu mācību sasniegumu materiālu izmantot sava darba pilnveidē, analīzē. 

 

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos. 

Skolā veic sistemātisku mācību procesa organizēšanu veiksmīgai valsts pārbaudes darbu 

norisei. Izglītojamie un vecāki tiek iepazīstināti ar pārbaudes darbu norises laiku un programmu. 
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Diagnosticējošo darbu rezultāti 3.un 6.klasē 

Mācību priekšmets Klase 

 

Skolēnu 

skaits 

Vidējais apguves 

kopprocents skolā 

Augstākais 

apguves 

rādītājs 

Zemākais 

apguves 

rādītājs 

Vidējais 

apguves 

rādītājs valstī 

2017./2018.m.g. 

Matemātika 6. 19 74% 97,37% 52,63% 59,80% 

Latviešu valoda 6. 19 80% 93,68% 49,47% 68,84% 

Dabaszinības 6. 19 77% 93% 53% 62,75% 

Latviešu valoda 3. 72 80,67% 100% 47,83% 76,65% 

Matemātika 3. 72 80% 100% 32,5% 79,72% 

 

Stiprās puses: 

 Izglītojamo augstie rezultāti valsts diagnosticējošos darbos. 

 Izglītojamo ieinteresētība un aizrautība ikdienas mācību darbā. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot pārbaudes darbu rezultātu analīzes procesu, iegūto informāciju ņemot vērā 

turpmākajā darbā. 

 Diagnosticējošo darbu apguves rādītāju starpības amplitūdas mazināšana. 

 Turpināt veikt darbu pie izglītojamo sagatavošanas valsts pārbaudes darbiem, lai nodrošinātu 

pozitīvu sasniegumu dinamiku. 

 

4.4. Atbalsts izglītojamajiem. 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana.  

Skolas pedagogi un darbinieki sniedz vispusīgu atbalstu izglītojamiem. Skolā ir atbalsta 

personāls: logopēds, sociālais pedagogs, psihologs, medicīnas māsa un 3 skolotāja palīgi. Skolā sniedz 

palīdzību skolēniem, kuriem nepieciešams emocionāls vai psiholoģisks atbalsts. Skolas darbinieki 

sniedz skolēniem nepieciešamo atbalstu dažādās ikdienas situācijās.  

Skola sadarbojas ar novada Sociālo dienestu dažādu problēmu risināšanā. Ar pašvaldības 

atbalstu skolēniem ir pieejama konsultācija, ko sniedz novada pedagoģiski medicīniskā komisija un 

novada klīniskais psihologs. Arī skolā gan skolēniem, gan vecākiem tiek piedāvātas psihologa un 

sociālā pedagoga konsultācijas un palīdzība problēmsituāciju risināšanā. Klases audzinātājas skolas 

atbalsta personālu aktīvi iesaista klases stundu organizēšanā. 
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Skolēniem, kam noteikti atbalsta pasākumi mācību darbā, atsevišķas mācību stundas tiek 

organizētas skolotāja palīga vadībā, tā dodot iespēju piemērota tempā un ar papildu palīdzību sekmīgāk 

apgūt mācību vielu. Skolēniem, kas atgriezušies no mācībām ārvalstīs vai uzsāk mācības Latvijā, pēc 

vajadzības tiek nodrošināti atbalsta pasākumi. 

Skolēniem ir pieejama medmāsas palīdzība. Skolā ir kārtība, kā skolas darbinieki informē 

vecākus par negadījumiem, traumām un saslimšanas gadījumiem. Skolēni zina, kā rīkoties saslimšanas 

un traumu gadījumā. Skolā tiek nodrošināta skolēnu drošība. Skolā ir dežurants, kurš koordinē 

nepiederošu personu uzturēšanos skolas telpās. Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, 

evakuācijas plāns, drošības noteikumi, civilās aizsardzības plāns, darba kārtības noteikumi, kārtība par 

vadītāja un pedagoga rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo, 

bērnu personas datu aizsardzības kārtība. Personāls un izglītojamie ir iepazīstināti ar šiem 

noteikumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Tiek organizētas skolēnu praktiskās un teorētiskās 

nodarbības par satiksmes drošības ievērošanu, tiek piedāvātas apmācības velosipēda vadītāja 

apliecības iegūšanai. Skolā ir noteikta kārtība ekskursiju un pārgājienu, kā arī ārpusklases pasākumu 

organizēšanā. Katrs pasākums tiek atzīmēts Laurenču sākumskolas mākoņpakalpojuma Google Drive 

tam paredzētajā dokumentā. Skolā ir automātiskās ugunsdrošības signalizācija, apsardzes signalizācija 

un video novērošanas sistēma. Skola ir atvērta līdz plkst.19:00, piedāvājot interešu izglītības 

nodarbības un pagarināto dienas grupu. 

 Skolā tiek nodrošināta ēdināšana, skola piedalās projektā „Skolas auglis” un „Skolas piens”. 

Skolā tiek ievērotas sanitāri higiēniskās prasības, skolas apkārtne tiek plānveidīgi pilnveidota un 

regulāri kopta.  

Stiprās puses: 

 Skolā ir droša fiziskā un emocionālā vide. 

 Tiek nodrošināta nepārtraukta atbalsta personāla palīdzība dažādās ikdienas un 

problēmsituācijās.  

 Veiksmīga sadarbība ar novada sociālās aizsardzības institūcijām.  

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot drošības noteikumu aprakstus evakuācijas jautājumos. 

 Pilnveidot atbalsta komandas ciešāku sadarbību.  

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.4.2. Atbalsts personības veidošanā. 
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Skolā ir izstrādāta audzināšanas darba programma trīs gadiem. Klašu audzinātāji direktora 

vietniecei audzināšanas jomā katra mācību gada sākumā iesniedz klases stundu tematiskos plānus, veic 

mērķtiecīgu audzināšanas darbu un sniedz atbalstu savas audzināmās klases skolēniem, sadarbojas ar 

vecākiem, skolas pedagogiem un atbalsta personālu. Kopīgi notiek darbs pie skolas tradīciju 

veidošanas un uzturēšanas. Skolēniem ir iespēja pārrunāt viņiem interesējošos jautājumus ar skolas 

darbiniekiem un administrāciju. Regulāri tiek plānotas skolēnu mācību ekskursijas un pārgājieni. 

Skolā darbojas plašs interešu izglītības programmu piedāvājums: dabaszinības, multimediji, māksla, 

mūzikas instrumentu spēle – taustiņinstrumenti, ģitāra un perkusijas, sports, koris, tautas dejas, teātris, 

šahs, vingrošana, programmēšana. Skolā ir apstiprināts interešu izglītības nodarbību saraksts. Interešu 

izglītības nodarbību saturs un apmeklējums tiek atspoguļots e-klases žurnālos. Interešu izglītības 

programmas izstrādātas, lai vispusīgi attīstītu skolēnu personību.  

Skolā ir tradīcijas, kas balstītas uz izglītojamo patriotisko un pilsonisko audzināšanu, veselīga 

dzīvesveida popularizēšanu. Notiek kopīgi svētki un pasākumi: 1.septembra svētki, Sportiska Tēvu 

diena, Dzejas nakts, Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļa, Danču vakars, Pateicības diena, Adventa sveču 

iedegšana, Ziemassvētku koncerts, Vecāku dienas, Teātra dienas, Mākslas nakts, Ģimenes dienas 

koncerts, mācību gada noslēgums. Katru gadu viss skolas kolektīvs apmeklē teātra, operas vai baleta 

izrādi, mūzikas koncertu.  

Stiprinot skolēnu lokālpatriotismu, skola organizē skolēnu dalību novada un starpnovadu 

mācību olimpiādēs, skatēs, konkursos, sporta sacensībās un kultūras pasākumos. Klases pēc skolēnu 

un audzinātāju iniciatīvas piedalās Siguldas novada konkursā “Gada labākā klase Siguldas novadā”, 

apkopojot klases sasniegumus mācību gada laikā. 

Skolā darbojas Skolēnu padome. Ir izstrādāts padomes reglaments. Skolēnu padome piedalās 

skolas pasākumu organizēšanā, reizi divos mēnešos izdod avīzi “Laurēnu ziņas”. Skolēni ar atbildību 

iesaistās klases un skolas pasākumu plānošanā un organizēšanā. Izglītojamie iesaistās labdarības 

pasākumos un akcijās, novada organizētajos pasākumos. 

 

Interešu izglītības programmu piedāvājums, finansējums un izglītojamo skaits, kas piedalās 

interešu izglītības programmās 

Nodarbība Klase Dalībnieku skaits Finansējums 

SPORTS 

Sports 1.-6. 70 Valsts mērķdotācija 

Vingrošana 1.-6. 56 Valsts mērķdotācija 
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Šahs  1.-6. 10 Vecāku līdzfinansējums 

MĀKSLA 

Māksla 1.-6. 40 Vecāku līdzfinansējums 

Teātris 1.-6. 64 Vecāku līdzfinansējums 

Koris 1.-5. 48 Valsts mērķdotācija 

Vokālās 

nodarbības (solo, 

ansamblis, dueti) 

1.-6. 16 Vecāku līdzfinansējums 

Taustiņi 1.-6. 10 Vecāku līdzfinansējums 

Ģitāra 1.-6. 41 Vecāku līdzfinansējums 

Perkusijas 1.-6. 10 Vecāku līdzfinansējums 

Tautas dejas 1.-4. 50 Valsts mērķdotācija 

DABASZINĪBAS UN TEHNOLOĢIJAS 

Dabaszinības 2.-6. 50 Vecāku līdzfinansējums 

Multimediji 1.-6. 21 Vecāku līdzfinansējums 

Programmēšana 1.-4. 12 Vecāku līdzfinansējums 

Stiprās puses: 

 Plašs pasākumu un citu aktivitāšu klāsts, kas sekmē skolēnu piederības izjūtas veidošanos 

skolai un kopienai, stiprinot arī skolas tradīcijas. 

 Interešu izglītības piedāvājums balstīts uz skolas izvirzītajām prioritātēm mācību procesā, 

ļaujot skolēniem papildināt savas zināšanas un pilnveidot prasmes dažādās jomās. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot Skolēnu padomes darbu, mudinot skolēnus iesaistīties ne tikai pasākumu u.c. 

aktivitāšu organizēšanā, bet arī skolēniem aktuālu problēmu risināšanā.  

 Nodrošināt visu klašu dalību Siguldas novada konkursā “Gada labākā klase Siguldas novadā”. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā.  

Klašu audzinātāji audzināšanas stundu plānos un priekšmetu skolotāji – priekšmetu 

tematiskajos plānos, iekļauj tēmas, kas saistītas ar karjeras izvēli. Tiek organizētas mācību ekskursijas 

uz uzņēmumiem, skolēni tiek iepazīstināti ar dažādu profesiju darba specifiku. Metodiskās komisijas 

rīko tematiskos pasākumus, kas veltīti profesiju izvēlei un daudzveidībai – Meža diena, Vecāku 
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profesiju diena, Eiropas valodu diena. Uzsākta sadarbība ar Siguldas Valsts ģimnāziju, dodot gan 

6.klašu skolēniem, gan viņu vecākiem iespēju laicīgi mācību gada ietvaros uzzināt par mācību procesa 

specifiku un izglītības turpināšanu pamatizglītības 2.posmā konkrētajā iestādē. Skolēni tiek  motivēti 

iesaistīties Junior Achievement karjeras izglītības programmas 1.-12. klašu skolēniem pasākumā “Ēnu 

diena”.  

Stiprās puses: 

 Skolā ir divi skolotāji – karjeras konsultanti.  

 Metodiskās komisijas aktīvi iesaistās tematisko pasākumu rīkošanā, kas veltīti profesijas 

izvēles jautājumiem. 

 Klašu audzinātāji un priekšmetu skolotāji veiksmīgi sadarbojas ar dažādu profesiju 

pārstāvjiem, organizējot mācību un klases stundas ar dažādu profesiju pārstāvju piedalīšanos. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Izveidot datu bāzi ar dažādu nozaru pārstāvju kontaktiem, kuri ir atvērti lekcijām, ekskursijām 

savos uzņēmumos u.tml. 

 Turpināt pilnveidot sadarbību ar Siguldas novada izglītības iestādēm, kur Laurenču 

sākumskolas skolēniem ir iespēja turpināt mācības pamatizglītības 2.posmā (7.-9.klase). 

Vērtējums: labi 

 

4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai. 

Skolā tiek veikta skolēnu individuālā izpēte, tiek veikti atbalsta pasākumi izglītojamajiem ar 

mācīšanās grūtībām. Pedagogi saņem ieteikumus no skolas psihologa. Skolā ir noteikts laiks 

individuālam darbam, kura laikā izglītojamie saņem atbalstu no pedagoga mācību darbā. Mācību 

priekšmetu stundās, pārbaudes darbos izglītojamiem, kuriem ir psihologa vai logopēda atzinums, ir 

pieejami atbalsta pasākumi. Skolā darbojas pagarinātā dienas grupa visiem 1.-6.klašu skolēniem. 1.-

4.klašu skolēniem ar runas un rakstu valodas traucējumiem, palīdzību sniedz skolas logopēds, iepriekš 

ar skolotājiem saskaņojot šo skolēnu vajadzības. 

Par panākumiem olimpiādēs un konkursos, sacensībās, skolēni tiek apsveikti, informācija par 

sasniegumiem tiek publicēta skolas mājas lapā. 1.semestra beigās un mācību gada noslēgumā skolēni 

tiek apbalvoti ar īpašām skolas dāvanām. Īpašus apbalvojumus saņem 4.-6.klašu skolēni, kuri 

uzrādījuši vislielāko izaugsmi mācību vērtējumos, salīdzinot ar iepriekšējo semestri, iegūstot 

“Izaugsmes liecību”, bet skolēni, kuru vērtējumi ir 8 balles un augstāk, iegūst “Zelta liecību”.  

2017./2018.m.g. Laurenču sākumskolas skolēni piedalījās 12 atklātajās,  novadu apvienību un 

Siguldas novada olimpiādēs, kā arī 5 konkursos un skatēs. 
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Skolēnu sasniegumi novada un starpnovadu olimpiādēs 

 

 

Godalgotās vietas novada un starpnovadu konkursos un skatēs 

Nr p.k. Konkursa nosaukums Dalībnieku skaits Iegūtās vietas 

1.  Skolēnu radoši pētniecisko darbu 

skate 

8 1.pakāpe – 7 skolēni 

2.pakāpe – 1 skolēns 

2.  Tīnūžu pamatskolas Vides 

konkurss “Izzini un saudzē vidi”  

Komanda  

Nr .k. Olimpiāde Dalībnieku 

skaits 

Iegūtās vietas 

1.  Pierīgas novadu apvienības 4. klašu kombinētā 

olimpiāde “Latvija simtgadē” 

3  

2.  Siguldas un Garkalnes novadu 1. klašu 

olimpiāde 

12 2.vieta – 4 izglītojamie 

Atzinība – 4 

izglītojamie 

3.  Siguldas un Garkalnes novadu kompleksā 

olimpiāde 

12 2.vieta – 4 izglītojamie 

Atzinība – 3 

izglītojamie 

4.  Siguldas, Ķekavas, Salaspils, Olaines, 

Garkalnes un Ikšķiles novadu apvienības 

7.atklātā meiteņu mājturības olimpiāde “Ziedu 

dancis Latvijai” 

2  

5.  8.atklātais vizuālās mākslas konkurss 5.-6. 

klasēm “Latvijas simtgadei” 

2 3.vieta – 1 

izglītojamais 

6.  Siguldas, Ķekavas, Salaspils, Olaines, 

Garkalnes un Ikšķiles novadu apvienības 

sākumskolas matemātikas olimpiāde 

9 3.vieta – 1 

izglītojamais 

Atzinība – 2 

izglītojamie 

7.  Starpnovadu latviešu valodas olimpiāde  11 Atzinība – 1 

izglītojamais 

8.  Matemātikas olimpiāde 5.-6.klasēm 11 3.vieta – 1 

izglītojamais 

Atzinība – 4 

izglītojamie 

9.  Siguldas, Garkalnes un Carnikavas novadu 

apvienības 4.klašu matemātikas valodas 

olimpiāde 

9 2.vieta – 2 skolēni 

10.  Starpnovadu vizuālās mākslas olimpiāde 1.-

4.kl. 

8 3.vieta – 1 

Atzinība – 2 

11.  Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, 

Salaspils un Siguldas novadu apvienības 

konkurss “Rēķini galvā” 

1 2 kārtas, 9. vieta 

12.  Siguldas, Ķekavas, Salaspils, Olaines, 

Carnikavas, Garkalnes un Ikšķiles novadu 6.-

8.klašu kombinētā olimpiāde vēsturē un 

sociālajās zinībās 

komanda 3.vieta 



22 

 

3.  Siguldas un Garkalnes novadu 

skatuves runas konkurss 

5 1.pakāpe – 2 izglītojamie 

2.pakāpe – 1 izglītojamais 

3.pakāpe – 1 izglītojamais 

4.  Siguldas novada skolu konkurss 

“Gada klase” 

5 klases 2 klasēm iegūta nominācija 

“Gada klase” 

5.  Starpnovadu angļu valodas 

konkurss “I can do it”  

2 klases 1.vieta 

 

Stiprās puses: 

 Izglītojamo aktīva dalība un augstie sasniegumi dažāda veida olimpiādēs, konkursos un 

skatēs.  

 Uzsākta sadarbība ar citām novada izglītības iestādēm, veidojot kopīgas komandas mācību 

priekšmetu olimpiādēm un konkursiem. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot darbu ar talantīgajiem izglītojamajiem. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. 

Skolā nav licencēta programma izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. 

Tiek veikta skolēnu individuālo spēju izpēte un apzināti tie izglītojamie, kuriem ir 

nepieciešams atbalsts. Izpētē piedalās klašu audzinātāji, mācību priekšmetu pedagogi Ar direktora 

rīkojumu tiek noteikti atbalsta pasākumi. Mācību priekšmetu pedagogi tiek iepazīstināti ar izpētes 

rezultātiem, izglītojamā spējām dažādās jomās. Pedagogi, ņemot vērā psihologa ieteikumus, sniedz 

atbalsta pasākumus ikdienas mācību darbā. Izglītojamie, kuriem tas ir nepieciešams, strādā ar 

pedagoga palīgu. Pedagoga palīgs sadarbojas ar priekšmetu pedagogiem, plāno nepieciešamo atbalstu. 

2017./2018. mācību gadā skolā strādā trīs pedagoga palīgi. Viens 1.-3. klasēs, otrs 4.-6. klasēs. Pēc 

sarunas ar priekšmeta pedagogu, kopīgi vienojas, vai atbalsts izglītojamajam sniedzams klasē, esot 

kopā ar pārējiem klasesbiedriem, vai atsevišķā telpā. Izglītojamiem, kuri atgriezušies no ārzemēm, tiek 

sastādīts individuāla darba plāns katram semestrim, kas notiek pēc izglītojamā izpētes. Plānā tiek 

noteiktas prasmes, kuras izglītojamajam jāattīsta, piemēram, lasīšanas prasmju pilnveidošana, 

skaitļošanas prasmju attīstīšana. Semestra beigās pedagogs veic darba izvērtējumu un izvirza 

turpmākās darbības mērķus. 

Stiprās puses: 

 Izglītojamiem, kuriem tas ir nepieciešams, tiek nodrošināta atbalsta personāla palīdzība. 

Pieejami trīs pedagoga palīgi. 

 Individuālas nodarbības pie logopēda. 
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Tālākās attīstības vajadzības: 

 Iekārtot un pilnveidot aprīkojumu logopēda un pedagoga palīga kabinetiem. 

 Pilnveidot atbalsta komandas darbu. 

 Uzlabot atbalsta personāla sadarbību ar izglītojamo vecākiem. 

Vērtējums: labi 

 

4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni. 

Sadarbībai ar skolēna ģimeni izmantotās formas: e-klase (sekmes, informācija, e-pasts), 

dienasgrāmata/plānotājs (saziņai ar vecākiem), vecāku sapulces, individuālās telefona sarunas un 

individuālās tikšanās ar vecākiem (tiek fiksētas skolēna personas lietā), klases un skolas pasākumi. 

Skolotāji regulāri informē vecākus par skolēnu sasniegumiem. Vecāki var izvirzīt savus priekšlikumus 

skolas darba pilnveidošanai, skolā darbojas Skolas padome, Laurenču sākumskolas Vecāku atbalsta 

biedrība. Skolas padomes klašu pārstāvji apkopo aktuālos jautājumus un tie tiek risināti Skolas padomē 

un Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrības sapulcēs, kurās aktīvi piedalās arī skolas 

administrācijas pārstāvji. Skolas padome un Vecāku biedrība darbojas atbilstoši nolikumiem. Šajās 

padomēs darbojas visu klašu vecāku pārstāvji.  

Ikdienā vecākiem ir iespēja satikties ar pedagogiem un skolas administrāciju. Reizi gadā tiek 

organizētas Vecāku dienas, kad vecāki tiek aicināti satikties ne tikai ar skolotājiem individuālās 

sarunās, bet arī piedalīties savu bērnu atklātajās mācību stundās. Edurio aptaujas rezultāti liecina, ka 

vecāki 4.-6.klašu posmā vēlētos biežāk saņemt informāciju no priekšmetu pedagogiem un audzinātāja 

par sava bērna stiprajām pusēm. Skolēnu vecāki ir aktīvi un apmeklē skolas organizētos pasākumus – 

1.septembra svētkus, Sportisko tēvu dienu, Danču vakaru un citus pasākumus. Klašu audzinātāji 

organizē kopīgus pasākumus bērniem un vecākiem, vecāki labprāt iesaistās pārgājienu un ekskursiju 

organizēšanā.  

Vecākiem tiek organizētas izglītojošas lekcijas. Reizi gadā skolā tiek godināti vecāki par 

ieguldījumiem un atbalstu skolas dzīvē un attīstībā, tāpat katru gadu tiek rīkotas informatīvas tikšanās 

ar topošo pirmklasnieku vecākiem. Tajās tiek sniegta informācija par skolas vērtībām un ikdienu. 

Stiprās puses: 

 Veiksmīga sadarbība ar Skolas padomi un Laurenču sākumskolas Vecāku atbalsta biedrību, 

kas balstīta uz cieņpilnām un atvērtām savstarpējām attiecībām. 

 Sadarbībā ar Laurenču sākumskolas Vecāku atbalsta biedrību skolā tiek realizēti projekti.  

 Skola ir pieprasīta gan Siguldas novada, gan apkārtējo novadu ģimeņu vidū. 

Tālākās attīstības vajadzības: 
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 Veidot cieņpilnu sadarbību starp skolas kolektīvu un skolēnu vecākiem.  

 Pilnveidot klases audzinātāja un priekšmetu skolotāju sadarbību ar vecākiem, nodrošinot 

regulāru informācijas apriti par skolēna ikdienas gaitām.  

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.5. Iestādes vide. 

4.5.1.  Mikroklimats 

Edurio aptauju rezultāti liecina, ka 94% vecāku ir apmierināti ar skolas telpu iekārtojumu, tīrību 

un kārtību. Skolas administrācija veic mērķtiecīgu darbu pie skolas tēla pilnveidošanas, veicinot 

skolēnos un viņu ģimenēs piederības izjūtas veidošanos skolai. Edurio aptauju rezultāti liecina, ka 57% 

vecāku Laurenču sākumskolu noteikti ieteiktu citiem vecākiem, bet 37% - drīzāk jā, nekā nē. Skolas 

darbība nodrošina vienlīdzīgu attieksmi visiem. Aptauju rezultātu liecina, ka 88% vecāku uzskata, ka 

pedagogi bieži palīdz risināt konfliktsituācijas, ja tādas rodas. Skola ir atvērta sabiedrībai, aktīvi uzņem 

viesus no citām Latvijas izglītības iestādēm u.c. institūcijām, kas saistītas ar izglītības jautājumiem, 

piemēram Ozolnieku vidusskolas kolektīva un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

departamenta, Latvijas Universitātes, Oviedo Universitātes (Spānija), Tartu Universitātes (Igaunija), 

Oviedo Skolotāju izglītības centra (Spānija) un Tartu Sv. Pētera luterāņu skolas pārstāvju vizīte 

Erasmus+ projekta “"Atbalsts pedagogiem personisko kompetenču un rakstura izglītības veicināšanai 

skolās" ietvaros.  

Skolai ir savas tradīcijas: 1.septembra svētki, Sportiskā Tēvu diena, Dzejas nakts, Ziemeļvalstu 

bibliotēkas nedēļa, Danču vakars, Pateicības diena, Adventa sveču iedegšana, pirmo klašu skolēnu 

100.dienas svētki, teātra dienas, Mākslas nakts, foto orientēšanās “Es zinu, kur tas ir!” mācību gada 

noslēgumā. Skolas kolektīvs aktīvi piedalās komandas saliedēšanas pasākumos. Skola ir atvērta 

skolēniem un vecākiem no plkst. 7:00 līdz 19:00. 

Skolas iekšējās kārtības noteikumi katru gadu tiek aktualizēti un pārrunāti ar skolēniem un 

darbiniekiem, iepazīstinot ar tiem arī vecākus un aktīvi sekojot līdzi noteikumu ievērošanai.   

Aptaujas liecina, ka izglītības iestādes pedagogi ir gandarīti par iespēju strādāt šajā skolā.  

Stiprās puses: 

 Starp skolas darbiniekiem un skolēniem pastāv cieņpilnas attiecības. 

 Skolai ir izveidojušās stabilas tradīcijas. 

 Laba sadarbība ar dažādām izglītības iestādēm u.c.izglītības institūcijām pedagogu 

savstarpējās pieredzes apmaiņas jautājumos. 

Tālākās attīstības vajadzības: 
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 Pilnveidot skolēnu savstarpējās attiecības, uzsvaru liekot uz savstarpējās cieņas jautājumiem. 

 Skolas kolektīvs kā sinerģiskas mijiedarbības kopums. 

Vērtējums: labi 

 

4.5.2.  Fiziskā vide. 

Skolā ir norādītas: „Ieeja”, „Izeja”, „Evakuācijas izeja”, gaiteņos redzamās vietās ir izvietoti 

evakuācijas plāni. Skolēniem tiek organizētas evakuācijas mācības, pedagogi tiek instruēti par vienotu 

sistēmu, kādā notiek evakuācija, mācību laikā un pēc tam sniedzot atgriezenisko saiti par 

uzlabojamajām darbībām. Skolēni piedalās skolas telpu noformēšanā. Individuālajos sanitārajos 

mezglos vienmēr ir karstais ūdens, putu ziepes, tualetes papīrs un papīra roku dvieļi. Skolā ir attīstību 

un sadarbību veicinošas spēles. Pie skolas un skolā ir izvietotas video novērošanas kameras, ir norādes 

par tām. Skolas pagalmā skolēniem ir pieejama velo novietne.  

Skolas bibliotēka ir nodrošināta ar daudzveidīgu metodisko materiālu, izziņas literatūras un 

daiļliteratūras krājumu. Dabaszinību kabinetā ir plašs metodisko materiālu un uzskates materiālu 

klāsts.  2017./2018.m.g.uzsākta “Zaļās klases” projekta realizācija, kas paredz izveidot modernu āra 

klasi. Pie skolas ir izveidota kukaiņu māja un dārza kastes, ko skolēni izmanto mācību procesā. Sporta 

stundas notiek Fischer Slēpošanas centra stadionā, skolā ir laba sporta inventāra bāze, kas katru gadu 

tiek papildināta atbilstoši sporta skolotāju ieteikumiem un vajadzībām. 

Stiprās puses: 

 Moderns iekārtojums, plašas un gaišas skolas telpas. 

 Daudzveidīgi materiāli un inventārs mācību procesa nodrošināšanai.  

 Skolēniem droša fiziskā vide.  

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt “Zaļās klases” projekta realizāciju. 

 Puķu ielas 2 korpusa rekreācijas telpu uzlabošana, papildinot tās ar spēlēm, dažāda veida 

mēbelēm.  

Vērtējums: labi 

 

4.6. Iestādes resursi. 

4.6.1. Iekārtas un materiāli tehniskie resursi.  

Skolā ir nepieciešamās telpas un materiāltehniskie resursi, lai nodrošinātu izglītības 

programmu īstenošanu. Edurio aptauju rezultāti liecina, ka 87% skolēnu atzīst, ka ikdienā ir pieejami 

nepieciešamie materiāli, piemēram, grāmatas, žurnāli, kā arī IT resursi – dators, kad tas vajadzīgs 
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mācībām. Klašu telpu iekārtojums atbilst skolēnu skaitam, vecumam un augumam. Katram skolēnam 

ir sava individuālā lāde (1.-3.kl.korpusā) vai plaukts (4.-6.kl.korpusā), kur glabāt lietas, kas 

nepieciešamas skolas ikdienā. Puķu ielas 2 korpusā skolēniem pieejami garderobes skapīši, Laurenču 

ielas 7 korpusā ir divas atsevišķas garderobes telpas – 1.klašu skolēniem un kopā 2. un 3.klašu 

skolēniem. Skolā mēbeles un materiāltehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un droši lietošanai. Skolas 

ieeja, telpas un sanitārie mezgli ir piemēroti cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Ēdināšanas bloks 

atbilst mūsdienu prasībām un ir apgādāts ar jaunām tehnoloģiskajām iekārtām. Bibliotēka nodrošina 

skolēnus un skolotājus ar informācijas pieejamību. Skolēni tiek nodrošināti ar nepieciešamajām 

mācību grāmatām. Visās klasēs ir nodrošinātas moderno tehnoloģiju izmantošanas iespējas. Skolā ir 

nodrošināta centralizēta drukāšanas un kopēšanas iespēja, izmantojot lokālo tīklu. Skolā ir 2 mobilās 

datorklases ar 48 darbavietām, 1.-3.kl. korpusā - datorklase ar 20 darbavietām, 4.-6.klašu korpusā – 

datorklase ar 22 darbavietām. Skolā ir dažādi mūzikas instrumenti interešu izglītības nodarbībām, 

komplekti dabaszinību laboratorijas darbu veikšanai. 

Stiprās puses: 

 Skolēnu skaitam, vecumam, augumam un vajadzībām atbilstošs telpu iekārtojums. 

 Plašs mācību līdzekļu, materiāltehnisko resursu klāsts izglītības programmu realizēšanai. 

 Divas mobilās datorklases ar 48 planšetdatoriem. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Nodrošināt kvalitatīvu, skolas prasībām atbilstošu  interneta pieslēgumu. 

 Skolēnu atpūtas telpu labiekārtošana. 

Vērtējums: labi 

 

4.6.2. Personālresursi. 

Izglītības programmu 2017./2018.m.g. realizē 47 pedagogi, no kuriem 32 strādā pamatdarbā. 

Gandrīz visiem pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 2 pedagogi ir ieguvuši 2.kvalitātes 

pakāpi, 6 pedagogi ir ieguvuši 3.kvalitates pakāpi, 2 pedagogiem ir iegūta 4.kvalitātes pakāpe. 10 

pedagogi ir ieguvuši maģistra grādu. 

Skolā ir atbalsta personāls: divi logopēdi, psihologs, medicīnas darbinieks, bibliotekārs, 3 

skolotāja palīgi, sociālais pedagogs. Skolā strādā sešpadsmit tehniskie darbinieki. Skolas direktoram 

ir vietnieki izglītības, audzināšanas un saimnieciski administratīvajā jomā. 

Skolai ir būtiski, lai kolektīvs darbotos kā komanda, tiktu sasniegti kopējie skolas mērķi, tāpēc 

tiek organizētas kopīgas mācības gan izglītības iestādē, gan ārpus tās, atbilstoši skolas izvirzītajām 

prioritātēm. 
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Skolas darbinieku pienākumi un atbildības jomas ir noteiktas ar darbinieku saskaņotos amata 

aprakstos, skolas vadība zina katra skolotāja darba pieredzi un stiprās puses. Reizi semestrī skolas 

darbinieki veic savu pašvērtējumu, iepriekš izvirzīto uzdevumu analīzi un turpmāko mērķu izvirzīšanu. 

Skolotājiem ir iespēja izteikt priekšlikumus sava un skolas darba uzlabošanai.  

Skolā ir izveidotas septiņas metodiskās komisijas. Skolotāji mērķtiecīgi izmanto dažādus 

tālākizglītības programmu piedāvājumus. Personāla atlase notiek atbilstoši Siguldas novada 

pašvaldības noteikumiem, kas nosaka personālvadības stratēģiju novadā. 

Stiprās puses: 

 Labs IT nodrošinājums skolas pedagogiem. 

 Profesionālu un uz sadarbību vērstu pedagogu komanda. 

 Atbildīgi un pieklājīgi skolas tehniskie darbinieki. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Patstāvīgas pedagogu komandas nodrošināšana.  

 Pedagogu komandas stiprināšana.  

 Skolas interesēm atbilstošas un mērķtiecīgas tālākizglītības plānošana. 

Vērtējums: labi 

 

4.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. 

4.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana. 

Skolas vadība skolas darba plānošanā, kontrolēšanā un vērtēšanā izmanto iepriekšējā mācību 

gada darba analīzi, skolas attīstības plānu, ņemot vērā novada pašvaldības, Skolas padomes, skolēnu 

un vecāku ieteikumus. Skolas vadība organizē un analizē pašvērtēšanas procesu. Skolas pašvērtēšanā 

tiek iesaistīti skolas darbinieki, skolēni un vecāki, aizpildot Edurio aptaujas. Tiek apzinātas skolas 

stiprās puses un apzinātas uzlabojamās jomas. Skolas attīstības plāns tiek papildināts un koriģēts 

atbilstoši attīstības vajadzībām. Skola organizē skolotāju pašvērtēšanu divas reizes gadā, kā arī 

nodrošina individuālas tikšanās iespējas pedagogiem ar skolas vadības komandu. Attīstības plāns 

balstās uz valsts noteiktajām prioritātēm un Siguldas novada attīstības plānā iekļauto izglītības 

attīstības koncepciju. 

Stiprās puses: 

 Skolas attīstības plānošanā piedalās visas iesaistītās puses: vecāki un skolēni, skolas darbinieki, 

pašvaldības pārstāvji. 

 Pedagogiem skaidri izprotama pašvērtēšanas sistēma. 

Tālākās attīstības vajadzības: 
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 Mērķtiecīgas atgriezeniskās saites sniegšana pedagogiem pašvērtējuma analīzes procesā. 

 Attīstības plāna starpposmu efektīvāka izvērtēšana. 

Vērtējums: labi 

 

4.7.2.  Iestādes vadības darbs un personāla vadība. 

Laurenču sākumskolā ir obligātā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija, kas sakārtota 

atbilstoši Laurenču sākumskolas lietu nomenklatūrai. Skolas personālam ir izstrādāti atbilstoši amatu 

apraksti. Skolas vadības struktūra izstrādāta valstī noteiktajā kārtībā. Vadītāju pienākumi, tiesības un 

atbildības jomas ir noteiktas saskaņotos amata aprakstos. Skolas vadības komandas sastāvs: skolas 

direktors, direktora vietniece izglītības jomā, direktora vietniece audzināšanas jomā, direktora 

vietniece saimnieciski administratīvajā darbā. Skolas vadība katru nedēļu tiekas vadības grupas 

sanāksmēs, kuru laikā tiek pārrunātas aktualitātes, risinātas dažādas problēmsituācijas un izvirzīti 

konkrēti paveicamie uzdevumi attiecīgās nedēļas ietvaros. Katram skolas darbiniekiem ir pieejama 

informācija par skolas vadības darba struktūru, pienākumiem, tiesībām un atbildības jomām. Lai 

nodrošinātu informācijas apmaiņu ar skolotājiem, iepazīstinātu ar vadības pieņemtajiem lēmumiem, 

uzklausītu skolotāju viedokli, risinātu aktuālos jautājumus, reizi divās nedēļās un/vai pēc vajadzības 

notiek skolotāju informatīvās sanāksmes. Sanāksmes tiek protokolētas, protokoli izsūtīti e-klasē. 

Informācijas apmaiņa ļoti veiksmīgi tiek uzturēta arī Laurenču sākumskolas mākoņpakalpojumā 

Google Drive, kas ir pieejams visiem Laurenču sākumskolas darbiniekiem. Skolā veicina darbinieku 

pozitīvas attieksmes veidošanu, nodrošinot labus darba apstākļus, atbalstu un profesionālās izaugsmes 

iespējas. Svarīgu jautājumu izlemšanā direktors konsultējas ar kompetentiem speciālistiem un 

darbiniekiem, saglabājot atbildību par galīgā lēmuma pieņemšanu. Vadība uzklausa darbinieku 

vajadzības, ļaujot izteikt viedokli un realizēt savas idejas. Skolas administrācija regulāri informē 

Skolas padomi un novada pašvaldību par sasniegumiem un risināmajiem jautājumiem savā darbā. 

Stiprās puses: 

 Laurenču sākumskolas mākoņpakalpojuma Google Drive veiksmīga izmantošana ikdienas 

darbā.  

 Stabila un uz skolas attīstību tendēta vadības komanda.  

 Efektīvas informatīvās sanāksmes pedagogiem un vadības grupai.  

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Stabilas iekšējās informācijas plūsmas nodrošināšana. 

Vērtējums: ļoti labi 
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4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām. 

Skolas vadība nodrošina sadarbību ar citām institūcijām. Skolai ir laba un regulāra sadarbība 

ar Siguldas novada pašvaldību skolas darba nodrošināšanā, budžeta plānošanā un izpildē, finanšu 

dokumentu apritē, juridisko jautājumu risināšanā. Skola sadarbojas ar Laurenču sākumskolas Vecāku 

atbalsta biedrību, „Latvijas Valsts mežiem”, Vidzemes koncertzāli “Cēsis”, SIA “Jumis”, biedrību 

“Latvijas Zaļā josta”, “Mazā Brīnumzeme”, Edurio. Veiksmīga sadarbība ir izveidojusies ar Siguldas 

novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļu un Siguldas Valsts ģimnāziju, piemēram, skolēnu dalība 

kopīgos konkursos un olimpiādēs, kā arī savstarpējās pedagogu pieredzes apmaiņas. Sporta stundu 

organizēšanā un interešu izglītības nodrošināšanā ir sadarbība ar Siguldas Sporta centru un Fischer 

Slēpošanas centru. Skolā tiek uzņemtas viesu delegācijas, tostarp pirmo reizi piedāvājot iespēju iegūt 

arī profesionālās pilnveides kursu apliecību. 

Stiprās puses: 

 Veiksmīga un cieša sadarbība ar skolas dibinātāju Siguldas novada pašvaldību. 

 Stabila sadarbība ar skolas ilggadējiem sadarbības partneriem.  

 Veiksmīga un patstāvīga sadarbība ar citām izglītības iestādēm un ar izglītības jautājumiem 

saistītajām institūcijām. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot Laurenču sākumskolas pieredzes apmaiņas piedāvājumu dažādu izglītības 

institūciju darbiniekiem.  

 Attīstīt Laurenču sākumskolas piedāvāto profesionālās pilnveides kursu klāstu.  

Vērtējums: ļoti labi 

 

5. Citi sasniegumi (iestādei svarīgais, specifiskais). 

Laurenču sākumskolai ir veiksmīga sadarbība ar skolas dibinātāju – Siguldas novada 

pašvaldību, un Laurenču sākumskolas Vecāku atbalsta biedrību. Visas trīs puses ir noslēgušas 

trīspusēju sadarbības līgumu. Laurenču sākumskolas Vecāku atbalsta biedrība pamatā darbojas kā 

atbalsts mācību procesā, finansējot dažādu mācību materiālu iegādi, piemēram, vizuālās mākslas un 

mājturības stundām, nodrošinot skolēniem klades un burtnīcas, kā arī atbalstot citas pedagogu un 

vecāku iniciatīvas, kas dažādo mācību procesu un skolēnu ikdienas dzīvi.  

Laurenču sākumskolā skolēniem ir iespēja padziļināti apgūt dabaszinības. To apguvei katrai 

klasei nedēļā ir trīs mācību stundas, kā arī skolas pedagogu aprobēta dabaszinību mācību programma. 

Tāpat viens no skolas prioritārajiem virzieniem ir IT joma: skolēni jau no 1.klases apgūst datoriku, 

5.un 6.klases skolēniem katru nedēļu tiek piedāvāta fakultatīvā nodarbība programmēšanā, kā arī 
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skolēniem ir iespēja iesaistīties interešu izglītībā, apmeklējot gan programmēšanas, gan multimediju 

pulciņus. Padziļinātai valodu apguvei visiem 1. un 2.klases skolēniem ir viena angļu valodas 

fakultatīvā stunda nedēļā. Otro svešvalodu - krievu vai vācu valodu, skolēni mācās jau no 3.klases. 

6.klasei ir papildu viena fakultatīvā stunda otrās svešvalodas apguvei.  

Laurenču sākumskolā ir plašs interešu izglītības programmu piedāvājums, ņemot vērā arī 

vecāku un skolēnu ieteikumus. Katru gadu tiek veiktas vecāku aptaujas, lai pilnveidotu interešu 

izglītības piedāvājumu un to kvalitāti.  

Būtiska vieta skolā tiek atvēlēta sportam: ikvienam skolēnam ir iespēja apmeklēt bezmaksas 

papildu sporta un vingrošanas nodarbības pēcpusdienās. Ziemas periodā skolēniem sporta nodarbības 

notiek Fischer slēpošanas centra distanču slēpošanas trasē, nodrošinot skolēniem visu slēpošanai 

nepieciešamo inventāru. 2.līdz 6.klašu skolēniem ir iespēja piedalīties arī bezmaksas peldēšanas 

nodarbībās trīs mēnešu garumā Siguldas Sporta centrā, peldētapmācību integrējot mācību procesā.  

Laurenču sākumskola tiek atvērta plkst.07:00, bet aizvērta plkst.19:00, dodot iespēju 

skolēniem pavadīt mācību procesu, piedalīties interešu izglītības nodarbībās un pagarinātajā dienas 

grupā (gan no plkst.07:00 līdz 08:00, gan no plkst.16:00 līdz plkst.19:00), kā arī pilnvērtīgi pavadīt 

savu brīvo laiku pedagogu uzraudzībā.  

Laurenču sākumskolā ir nostiprinājušās vairākas jau pirmajā skolas darba gadā aizsāktas 

tradīcijas: visi skolas skolēni katru dienu vai vairākas reizes nedēļā dodas stundu garā pastaigā kopā 

ar klases audzinātāju, dodot iespēju skolēniem atpūsties brīvā dabā, rotaļāties, pilnveidot prasmi 

komunicēt ar citiem skolasbiedriem u.tml. Nedēļas izskaņā visiem skolas skolēniem ir viena lasīšanas 

stunda, kuras laikā skolēni lasa brīvi izvēlētu daiļliteratūras grāmatas.  

Reizi mācību gada ietvaros visiem skolas skolēniem tiek organizēts kopīgs brauciens uz teātri, 

operu vai koncertu, bet reizi semestrī katrai klasei ir iespēja doties mācību ekskursijā, ko pilnībā 

finansē Laurenču sākumskolas Vecāku atbalsta biedrība.  

2018.gada vasarā Laurenču sākumskolā tika realizētas trīs nometnes: viena Laurenču 

sākumskolas organizēta nometne ar vecāku līdzfinansējumu 50 skolēniem, un divas Laurenču 

sākumskolas Vecāku atbalsta biedrības nometnes “Veselīga uztura un fizisko aktivitāšu nometnes 

bērniem ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/018 “Esi vesels Siguldas novadā!” ietvaros” bez maksas 48 

skolēniem. 

Laurenču sākumskolas Vecāku atbalsta biedrība aktīvi iesaistās dažādu pasākumu un citu 

aktivitāšu organizēšanā, finansēšanā un realizēšanā: Dzejas nakts, Danču vakars, Mākslas nakts, 

Projektu nedēļa u.c.  

Skola ir atvērta jaunām idejām, inovācijām mācību procesā un tās vides uzlabošanā. Pedagogi 

veiksmīgi izmanto apkārtējās vides iespējas, nodrošinot skolēniem gan mācību stundas, gan interešu 
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izglītības nodarbības āra vidē. Skolas abos korpusos mācību process netiek regulēts ar zvana palīdzību, 

mācot skolēniem atbildību sekot līdzi laikam patstāvīgi.  

 

6. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem). 

 

Mācību saturs  Pilnveidot daudzveidīgu mācību metožu un IKT rīku 

mērķtiecīgāku izmantošanu. 

 Izstrādāt padziļinātu izglītības programmu mācību 

priekšmetā sports. 

Mācīšana un mācīšanās  Turpināt strādāt pie mācību priekšmetu starppriekšmetu 

saiknes. 

 Nodrošināt vienotu skolas mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtību. 

 Pilnveidot izglītojamo izaugsmes dinamikas uzskaiti mācību 

priekšmetos. 

 Turpināt darbu pie pārbaudes darbu kvalitātes uzlabošanas, 

vienotu prasību ievērošanas pārbaudes darbu veidošanā un 

vērtēšanā visos mācību priekšmetos. 

Izglītojamo sasniegumi  Veicināt izglītojamo mācību darba kvalitatīvu pašvērtēšanu. 

 Motivēt izglītojamos mācību sasniegumu paaugstināšanai 

ikdienas darbā. 

 Pilnveidot pārbaudes darbu rezultātu analīzes procesu, iegūto 

informāciju ņemot vērā turpmākajā darbā. 

 Turpināt veikt darbu pie izglītojamo sagatavošanas valsts 

pārbaudes darbiem, lai nodrošinātu pozitīvu sasniegumu 

dinamiku. 

Atbalsts izglītojamiem  Pilnveidot darbu ar talantīgajiem izglītojamajiem. 

 Pilnveidot atbalsta komandas darbu. 

 Veidot cieņpilnu sadarbību starp skolas kolektīvu un skolēnu 

vecākiem.  

 Pilnveidot klases audzinātāja un priekšmetu skolotāju 

sadarbību ar vecākiem, nodrošinot regulāru informācijas apriti par 

skolēna ikdienas gaitām.  
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 Pilnveidot drošības noteikumu aprakstus evakuācijas 

jautājumos. 

 Pilnveidot atbalsta komandas ciešāku sadarbību.  

 Nodrošināt visu klašu dalību Siguldas novada konkursā “Gada 

labākā klase Siguldas novadā”. 

 Turpināt pilnveidot sadarbību ar Siguldas novada izglītības 

iestādēm, kur Laurenču sākumskolas skolēniem ir iespēja 

turpināt mācības pamatizglītības 2.posmā (7.-9.klase). 

 Pilnveidot klases audzinātāja un priekšmetu skolotāju sadarbību 

ar vecākiem, nodrošinot regulāru informācijas apriti par skolēna 

ikdienas gaitām.  

Izglītības iestādes vide  Pilnveidot skolēnu savstarpējās attiecības, uzsvaru liekot uz 

savstarpējās cieņas jautājumiem. 

 Skolas kolektīvs kā sinerģiskas mijiedarbības kopums. 

 Turpināt “Zaļās klases” projekta realizāciju. 

 Puķu ielas 2 korpusa rekreācijas telpu uzlabošana, papildinot 

tās ar spēlēm, dažāda veida mēbelēm.  

Izglītības iestādes resursi  Nodrošināt kvalitatīvu, skolas prasībām atbilstošu  interneta 

pieslēgumu. 

 Skolēnu atpūtas telpu labiekārtošana. 

 Patstāvīgas pedagogu komandas nodrošināšana.  

 Skolas interesēm atbilstošas un mērķtiecīgas tālākizglītības 

plānošana. 

Izglītības iestādes darba 

organizācija 

 Turpināt sadarboties ar institūcijām, ar kurām izveidojusies 

veiksmīga sadarbība. 

 Mērķtiecīgas atgriezeniskās saites sniegšana pedagogiem 

pašvērtējuma analīzes procesā. 

 Attīstības plāna starpposmu efektīvāka izvērtēšana. 

 Stabilas iekšējās informācijas plūsmas nodrošināšana. 

 Attīstīt Laurenču sākumskolas piedāvāto profesionālās 

pilnveides kursu klāstu. 
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SASKAŅOTS 

 Siguldas novada Izglītības pārvaldes vadītāja 

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

 Sandra Tukiša     

(vārds, uzvārds)   (paraksts) 

  

(datums) 

Z.v. 

 

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais 

dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes 

vadītājs 

 

 

 

Kristaps Zaļais 

    

  (vārds, uzvārds)   (paraksts) 

  Z.v. 


