
 

Dignājas pamatskolas ziņojums 2012.gada pārskatam 
  

DDiiggnnāājjaass  ppaammaattsskkoollaa  atrodas Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā. Tās dibinātājs ir Jēkabpils  novada dome. 

Skolai ir licencētas izglītības programmas: 

1. Pamatizglītības  programma (21011111 ) - 46 izglītojamais. 

2. Pirmsskolas izglītības programma (01011111) - 16 izglītojamie. 

Skolā strādā 13 pedagoģiskie darbinieki. 

Skolas vadību nodrošina direktore. 

Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

Darbības prioritātes un  virzieni 2011./2012.m.g.: 

Dignājas pamatskolas 2011./2012.m.g. prioritāšu īstenošana 

 



 

Pamatjoma Priotitāte  

Mācību saturs Pamatizglītības 
mācību priekšmetu 
standartu satura 
izmaiņu īstenošana. 

Uzsākta Latvijas vēstures un Pasaules vēstures mācīšana 6.klasē. 
Matemātikā, bioloģijā, ķīmijā un fizikā 7.un 8. klasē tika uzsākts izmantot 

atbalsta materiālus programmas īstenošanai, kas pieejami projekta „Dabaszinātnes 
un matemātika” mājas lapā www.dzm.lv . VISC 2011 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Skolas un 
ģimenes kopsadarbības 
aktualizēšana un 
pilnveidošana. 

Skola un skolēnu vecāki sadarbojas, sniedzot atbalstu skolēniem mācībās. 
Vecāki saņem regulāru informāciju par sava bērna mācību sasniegumiem. Virzīta un 
attīstīta skolas un ģimenes kopēja darbība skolēnu audzināšanas procesā. 

Skolēnu 

sasniegumi 

Skolēnu 
sasniegumi valsts 
pārbaudes darbos 

Skolotāji izmantojuši dažādas mācību metodes, skolēnu mācību sasniegumu 
uzlabošanai valsts pārbaudes darbos, analizējuši to rezultātus. 

Atbalsts 

skolēniem 

Atbalsta sniegšana 
skolēniem veselības 
aprūpes un sociālās 
palīdzības jomā, 
drošības garantēšana 

Notikuši izglītojoši pasākumi skolēnu drošības jautājumos (tikšanās ar 
nepilngadīgo lietu inspektori, iecirkņa pilnvaroto), veselības un sociālajā jomā 
(izglītojošas lekcijas un prezentācijas par pusaudžu veselības jautājumiem). 
Pilnveidoti drošības noteikumi, apsekots skolēnu veselības stāvoklis. 

Skolas vide Skolas tēla 
veidošana un tradīciju 
izkopšana 

Skolēnu, vecāku un pedagogu līdzdarbības aktualizēšana skolas tēla 
veidošanā. 

Skolas iesaistīšanās mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas 
daudzpusējās partnerības projektā „Eiropas kamermūzika”. Publicitātes uzturēšana. 

Resursi Skolas personāla 
nodarbinātības 
efektivitāte un attīstība. 

Skolas personāls ir pilnā mērā nokomplektēts. Darbinieku pienākumi, tiesības 
un atbildības jomas ir noteiktas darbinieku amatu aprakstos. Sekmīgi darbojas 
atbalsta personāls. 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Vērtībizglītības 
īstenošana skolā 
sadarbībā ar skolēna 
ģimeni 

 

Aktivizēts skolēnu līdzpārvaldes darbs. Sniegts metodiskais atbalsts 
vērtībizglītības īstenošanā, iesaistot skolēnus, vecākus, skolotājus kopīgos darba un 
atpūtas pasākumos. 

 

 

 



 

Pedagoģiskie darbinieki visu gadu pastāvīgi paaugstinājuši kompetenci šādos virzienos: 

priekšmeta mācīšanas metodikā; 

pedagoģijā un psiholoģijā; 

datorzinībās; 

audzināšanas jautājumos; 

skolvadības jautājumos; 

starptautisku projektu partnerībā. 

Skola piedāvā divu svešvalodu izvēles iespējas - angļu, krievu. 

Veselības aprūpes regulārai nodrošināšanai skolā strādā medicīnas darbiniece. Pirmsskolas grupas darbība nodrošina izglītības 

nepārtrauktību, ģimenes vienotību, jaunu skolēnu piesaisti. 

Lai sekmīgāk nodrošinātu izglītības programmu realizēšanu, skolā darbojas trīs metodiskās komisijas: 

Valodu, sabiedrības un mākslu metodiskā komisija; 

Tehnoloģiju un zinātņu pamatu metodiskā komisija; 

Klašu audzinātāju metodiskā komisija. 

Metodisko komisiju uzdevums ir plānot, un analizēt mācību darba prioritātes, mērķtiecīgi īstenot individuālo darbu ar izglītojamajiem, 

ņemot vērā viņu spējas, interese, vajadzības, mācību darba īpatnības un motivāciju. 

Pārskats par piedalīšanos un sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos: 

 
Mācību priekšmets 

 
Skolēns 

Novadu (2.posms)  
Sasniegums Klase Skolotāja(s) 

Latviešu val., lit. (dzimtā) K.Stroža  
S.Cielava  

8.kl. 
8.kl. 

I.Brandule  

Matemātika A.Dūna  
N.Kusiņš  

7.kl 
7.kl. 

B.Upeniece  

Mājturība (zēniem) N.Kusiņš  
S.Ziemelis 

7.kl. 
9.kl. 

M.Štolnieks 
 

Atzinība 

Mājturība (meitenēm) E.Zaharevska  8.kl. M.Štolnieks  



 

Konkurss „Lasītprieks” P.Pavāre  
K.Miežāne  
K.Saviča  
S.Baltmane  

6.kl.  
6.kl. 
6.kl. 
9.kl. 

I.Brandule Pateicība 

Olimp.latviešu valodā A.Gailis  4.kl. S.Krēsliņa 1.vieta 
Sociālās zinības A.Gailis. 4.kl. S.Krēsliņa 2.vieta 
Konkurss angļu valodā P.Pavāre  6.kl. S.Strade Atzinība 
Olimpiāde angļu valodā J.M.Grigorjevs  9.kl. S.Strade Atzinība 
Konk. biol. „Ieskaties dabā” A.Dūna  

K.Stroža  
7.kl. 
8.kl. 

A.Ķiploka  

Dabaszinības P.Pavāre 6.kl. S.Krēsliņa Atzinība 
 

Skola piedāvā daudzpusīgas interešu izglītības programmas- folkloras kopa, ansamblis, teātris, mazpulks, ekopulciņš, sporta pulciņi, 

karjeras izglītības un angļu valodas fakultatīvi. Skola darbojās Ekoskolu programmā. Mazpulcēni īsteno individuālus projektus dažādu 

dārzeņu audzēšanā, kas veicina skolēnu uzņēmējdarbības prasmju veidošanu. Mazpulku darba gads sākās ar konferenci janvārī Rīgā un 

noslēdzās ar projektu forumu novembrī Krustpils pamatskolā.  

Informācija par dalību un gūtajiem rezultātiem plašsaziņas līdzekļu un dažādu institūciju organizētajos konkursos, atklātajās 

reģionālajās olimpiādēs u.c. aktivitātēs 2011./2012.m.g. 

N.p.k. 
Konkursa 

nosaukums Darbības veids 
Institūcija, kas konkursu 

organizējusi 
Dalībnieku 

skaits Gūtie rezultāti 

Skolotājs, kurš 
sagatavojis 

dalībai 

1 
Caur izpratni 
aktīvai rīcībai 

Skolā veikts 
energoaudits, ūdens 

audits, atkritumu audits Biedrība "Zaļā josta" 20 Pateicība 

Benita 
Upeniece 
Silvija Krēsliņa 
Inese Vilcāne 

2 Zelta Sietiņš Skatuves runa 
Daugavpils novada kultūras 
pārvalde 1 Pateicība Silvija Krēsliņa 

3 Būsim atbildīgi Bateriju vākšana SIA "Zaļā josta" 18 
Savākti 10kg 
bateriju 

Benita 
Upeniece 

4 
Jauno satiksmes 

dalībnieku forums Sacensības 
CSDD un Okarte sadarbībā ar 
mārketinga projektu aģentūru 7 2.vieta Aivita Ķiploka 



 

"Fortius" 

5 
 "Teci, teci, teci, 

valodiņa" Stāstnieku konkurss VISC 5 2.pakāpe 
Aīda 
Bikauniece 

6 
 "Teci, teci, teci, 

valodiņa" Stāstnieku konkurss Jēkabpils BJC 5 1.pakāpe 
Aīda 
Bikauniece 

7 Lakstīgalai - 10 
Latviešu tautas dziesmu 

konkurss Jēkabpils BJC 5 1.pakāpe 
Aīda 
Bikauniece 

8 Lakstīgalai - 10 
Latviešu tautas dziesmu 

konkurss Latgales novads Preiļu BJC 5 1.pakāpe 
Aīda 
Bikauniece 

9 Lakstīgalai - 10 
Latviešu tautas dziesmu 

konkurss BJC Altona, Rīga 5 Pateicība 
Aīda 
Bikauniece 

10 

Sēlijas konkurss 
Dziesmu dziedu  

kāda bija Dziedātāju konkurss Jēkabpils BJC, Mazā grupa 5 1.pakāpe 
Aīda 
Bikauniece 

11 

Sēlijas konkurss 
Dziesmu dziedu  

kāda bija Dziedātāju konkurss Jēkabpils BJC 6 

4 skolēniem 
1.pak. 
2 skolēniem 
2.pak. 

Aīda 
Bikauniece 

12 

Sēlijas konkurss 
Dziesmu dziedu  

kāda bija Dziedātāju konkurss Rīgā LBN 10 

5 skolēniem 
1.pak. 
5 skolēniem 
2.pak. 

Aīda 
Bikauniece 

13 Klaberjakte 2012 Muzikantu konkurss Jēkabpils BJC 9 1.pakāpe 
Aīda 
Bikauniece 

14 Klaberjakte 2012 Muzikantu konkurss Rīga LBN 9 2.pakāpe 
Aīda 
Bikauniece 

15 Vedam danci Dancotāju konkurss Jēkabpils BJC 12 1.pakāpe 
Aīda 
Bikauniece 

16 Vedam danci Dancotāju konkurss Rīga LBN 12 3.pakāpe 
Aīda 
Bikauniece 

17 
Sēlijas Novada 

Reģionālā pārvalde  Pulkā eimu, puklā teku Rubeņu KN 17 Pateicība 
Aīda 
Bikauniece 

18 
Folkloras kopu 

nacionālais Pulkā eimu, puklā teku Jelgava 16 Pateicība 
Aīda 
Bikauniece 



 

pasākums 

19 
Starptautiskais 

festivāls Baltika   Rīga Kultūras biedrība 20 1.pakāpe 
Aīda 
Bikauniece 

20 
Mazpulcēnu 

projekti 
Projektu rakstīšana, 

īstenošana, aizstāvēšana Biedrība Latvijas mazpulki 16 Sertifikāti Arta Pavāre 

21 
Makulatūras 

vākšanas akcija 
Makulatūras  

vākšana 36 

Pateicība 
Savāktas  
2 tonnas 

Silvija Krēsliņa  
Gita Namiņa 

 

Visa gada garumā skola īstenoja Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas daudzpusējās partnerības projektu European 

Chamber Music (Eiropas kamermūzika). Šī projekta ietvaros 2012.gada septembrī Dignājas pamatskolā viesojās delegācijas no Itālijas, 

Spānijas, Turcijas, Polijas, Lietuvas, kā arī vietējie sadarbības partneri no Ābeļu un Dunavas pamatskolām. Tika nodrošinātas projektā 

plānotās sanāksmes, koncerts, tikšanās ar vecākiem, pašvaldības pārstāvjiem, vietējo sabiedrību un citas aktivitātes piecu dienu garumā. 

Skolotājiem bija iespēja piedalīties projekta mobilitātes citās valstīs Spānijā un Polijā. 

Informācija par dalību projektos 2011./2012. mācību gadā 

Projekta nosaukums  un  finansētājs Skolas ieguvumi projektā 

Mūžizglītības programmas 
Comenius apakšprogrammas 
daudzpusējās partnerības projekts 

European Chamber Music (Eiropas 
kamermūzika) 

ES līdzfin. 100% apjomā 

Kultūras apmaiņa starp Eiropas valstīm, jaunas pieredzes apguve, svešvalodas prasmju 
uzlabošana 

Apgūt Eiropas valstu mūziku, izmantot jaunās tehnoloģijas paplašināt zināšanas par 
Eiropas kultūras dažādību 

Aģentūras ‘Pieci” organizēts projekts 
jauniešiem 

„Par sapratni, pret vardarbību” ES 
līdzfin. 

Jauniešu apmācība, prezentāciju veidošana, mācību semināru apmeklēšana, nodarbību 
vadīšana citiem skolēniem skolā 

 



 

Skolā notikuši tradicionālie pasākumi: Zinību diena, Skolotāju diena, Mārtiņdienas tirdziņš skolā, Lāčplēša diena, Latvijas gadadienas 

svinības, Ziemassvētku balle u.c. pasākumi, Valentīndiena, Meteņi, Māmiņdienas pasākumi, Pēdējais zvans (žetonu vakars), pirmsskolas 

sešgadīgo bērnu izlaidums, mācību ekskursijas un pārgājieni, izlaidums. 

Skolas bibliotēkā papildināts literatūras krājums: iegādātas 76 mācību grāmatas par 352LVL, 94 daiļliteratūras grāmatas par 164 LVL, 

mācību līdzekļi par 133LVL. 

Skolas saimnieciskā darbība. 

Īstenots projekts ar VAS Latvijas Hipotēku un zemes bankas klientu kluba „Mēs paši” atbalstu un labiekārtota skolas apkārtne, tapuši 

dambretes un klasīšu laukumi, iegādāti trīs lieli koka soli. 

Veikts pirmsskolas telpu kapitālais remonts, renovēta mācību nodarbību telpa. Skolas telpās veikts kosmētiskais remonts, iegādātas un 

atjaunotas mēbeles mācību kabinetiem. Labiekārtota dušas telpa skolas ēkā. 

Uzstādītas norādes zīmes pie skolas un pirmsskolas ēkām un sporta laukuma. 

 


