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1. Skolas vispārīgs raksturojums 

Tukuma 3.pamatskola ir Tukuma pašvaldības dibināta vispārējās izglītības iestāde, kas 

īsteno šādas programmas: 

Programmas  

nosaukums 
Kods 

Licence Skolēnu 

skaits Datums Nr. 

Pamatizglītības programma 21011111 03.09.2010. V-2833 150 

Pamatizglītības mazākumtautību 

programma 

21011121 

(2.modelis) 
03.09.2010. V-2834 

10 

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību 

programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem  

21015621 

(2.modelis) 
03.09.2010. V-2835 0 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar valodas traucējumiem 21015511 21.06.2011  V-4398 
0 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem  

21015611 04.06.2012  V-5153 
30 

 
Pirmsskolas izglītības programma  

 

01011111 
 
22.11.2011  

 

V-4904 18 

 

Speciālās pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamajiem ar jauktiem 

attīstības traucējumiem 

 

01015611 18.10.2012  V-5705  
  

0 

 

Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās Izglītības likums, Bērnu 

tiesību aizsardzības likums, citi ārējie normatīvie akti, kā arī skolas nolikums, reglamenti un citi 

iekšējie normatīvie akti.  

 

Skolēnu skaits 

2015./2016.mācību gadā skolā mācās 208 skolēni. 

Skolēnu sadalījums pa klašu grupām: 

1. – 4. klases  97 

5. – 6. klases  49 

7. – 9. klases  44 

5. – 9. klases  93 

Pirmsskolas grupās – 18 

Klašu komplekti ir 12, pirmsskolas grupas – 2. 

 

 

 

 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37394&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37394&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37394&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37394&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=41139&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=41139&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=41139&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=41139&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=41139&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=39401&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=39401&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=39401&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42456&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42456&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42456&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42456&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42456&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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Skolas personāls 

2015./2016. mācību gadā skolā strādā 31 pedagogs, no kuriem 23 strādā pamatdarbā. 

Skolotāju pašreiz iegūtā izglītība: 

 augstākā pedagoģiskā – 25 (81%) 

 iegūst augstāko pedagoģisko izglītību – 3 (10%) 

 ar citu augstāko izglītību – 4 (13%) 

 maģistri – 9 (29%) 

 

Pedagogu sadalījums pa vecuma grupām 

Vecuma 

grupas 

20-29 

gadi 

30-39 

gadi 

40-49 

gadi 

50-59 

gadi 

60 gadi un 

vecāki 

Skaits 3 5 12 6 5 

% 10 16 39 19 16 

 

Skolas vadību nodrošina direktore un direktora vietnieks izglītības jomā. Skolā darbojas 

4 metodiskās komisijas, kuru darbu vada direktora vietnieks izglītības jomā: 

 Valodu un mākslas, cilvēks un sabiedrība, sports metodiskā komisija; 

 Tehnoloģiju un zinātņu pamatu metodiskā komisija; 

 Sākumskolas metodiskā komisija; 

 Klašu audzinātāju metodiskā komisija. 

Skolā darbojas atbalsta personāla komisija, kuras sastāvā ir psihologs, sociālais 

pedagogs, speciālais pedagogs, logopēds un skolas medmāsa. 

Skolas ēkas uzturēšanu nodrošina 18 tehniskie darbinieki. 

 

Sociālā vide 

Tukuma 3. pamatskolā mācās skolēni no Tukuma un tuvākās apkārtnes: 

Nr. p.k. Pilsēta, pagasts vai novads Skolēnu skaits 

1.  Tukums 191 

2.  Slampe 2 

3.  Smārde 3 

4.  Tume 1 

5.  Rauda(Sēmes pag.) 1 

6.  Degole 2 

7.  Sēme 4 

8.  Jaunsāti 4 
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Skolas īpašie piedāvājumi: 

 bērnu uzraudzības grupa „Ķepa“; 

 izglītības programmas sākot ar bērnu sagatavošanu skolai līdz pamatskolai; 

 atbalsta personāla (psihologa, logopēda, sociālā pedagoga, speciālā pedagoga, 

medmāsas) pakalpojumu sniegšana; 

 bibliotēkas un lasītavas pieejamība; 

 interneta pieslēguma pieejamība visās citās telpās; 

 pagarinātās dienas grupas sākumskolā; 

 informātikas kabinetu ar interneta pieslēgumu pieejamība; 

 skolēnu mācību sasniegumi tiek atspoguļoti e-klasē; 

 plašs interešu izglītības programmu piedāvājums; 

 paralēli mācību stundām skolēniem ir iespēja apmeklēt fakultatīvās nodarbības mācību 

priekšmetu padziļinātai apguvei; 

 vecāku dienas un atvērto durvju dienas; 

 adaptācijas nodarbības topošajiem pirmklasniekiem. 

 

Interešu izglītība 

Skolas izglītojamajiem ir iespēja attīstīt savas spējas interešu izglītības programmās. 

 Kombinētie rokdarbi "Radošā darbnīca" (3.-6.kl.) 

 Mākslas pulciņš. Zīmēšana, gleznošana (1.-4.kl.) 

 Vokālais ansamblis "Crescendo" (2.-7.kl.) 

 Aerobika "Kaprise" (1.-9.kl.) 

 Sporta spēles (1.-9.kl.) 

 Skolas avīze "Mozaīka" (5.-9.kl.) 

 Dizains. Skolas mājas lapas noformēšana. (5.-9.kl.) 

 Vides pētnieki "Dabaszinību laboratorija" (9.kl.) 

 Skolas parlaments "Demokrāts" (5.-9.kl.) 

 

Fakultatīvās nodarbības 

Padziļināta mācību priekšmeta apguve: 

 1., 2., 3.klases – latviešu valoda; 

 4.klase – matemātika;  

 5., 8.klases – angļu valoda; 

 6.klases – krievu valoda (2.svešvaloda); 

 7.klase – bioloģija; 

 9.a klase – Latvijas vēsture; 

 9.b klase – latviešu valoda un literatūra. 
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2. Tukuma 3.pamatskolas darbības pamatmērķi 

 

Mērķis 

Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts 

pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu, demokrātiskas un mūsdienīgas iestādes 

veidošanu. 

 

Uzdevumi 

1. Īstenot izglītības programmas, tās mērķus un uzdevumus. 

2. Veicināt kvalitatīvas mācību un materiālās bāzes veidošanu izglītojamo radošo un fizisko 

spēju attīstībai. 

3. Radīt labvēlīgus apstākļus izglītojamo vispusīgai attīstībai. 

4. Veidot izglītojamos labas kultūras un uzvedības iemaņas aktīvai līdzdalībai procesos 

demokrātiskas sabiedrības apstākļos un spēju uzņemties atbildību, risinot kopīgas 

problēmas. 

5. Novērtēt izglītības procesa kvalitāti un plānot tālāko darbību. 

6. Sadarboties ar izglītojamo vecākiem, lai nodrošinātu un veicinātu pozitīvu izglītojošo 

darbību, kvalitatīvu informācijas apmaiņu un sadarbību izglītības programmu mērķu 

sasniegšanā. 

7. Racionāli izmantot skolai piešķirtos resursus. 

 

3. Skolas attīstībai risināmie galvenie uzdevumi 

Skolas attīstība balstās uz 4 pamatvērtībām: 

 cieņa; 

 radošums; 

 sadarbība; 

 izaugsme. 

1. Panākt kvalitatīvu vispārējo zināšanu un prasmju apguvi, pilnveidojot mācību saturu un 

metodiku. 

2. Mācību materiālu, iekārtu, aprīkojuma atjaunošana un modernizācija. 

3. Informāciju tehnoloģiju izmantošana mācīšanas un mācīšanās procesā. 

 

 

 



6 
 

4. Skolas darba pašvērtējums 

4.1 Mācību saturs 

Skolas darba stiprās puses: Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolotāji racionāli plāno savu darbu, ņemot vērā 

izglītojamo spējas, vajadzības un intereses. 

 Skolotāji ir atvērti inovācijām. 

 Skolotāji sadarbojas mācību procesa uzlabošanā. 

 Daudzveidīgu mācību metožu izmantošana 

mācību procesā. 

 

4.2. Mācīšana un mācīšanās 

Skolas darba stiprās puses:  Tālākās attīstības vajadzības 

 Vērtēšanas metodes ir atbilstošas izglītojamo 

vecumam un mācību priekšmeta specifikai. 

 Skolēnu zināšanu pārbaude ir plānveidīga un 

izmaiņas tiek saskaņotas ar skolēniem. 

 Skolotāja un skolēnu mērķtiecīga sadarbība. 

 Attīstīt skolēnos kritisko domāšanu (prasmi 

mācīties, patstāvīgi strādāt ar dažādiem 

informācijas avotiem). 

 Iesaistīt skolēnus ar zemu mācību motivāciju 

uzņemties līdzatbildību par mācību darbu, kā arī 

plašāk izmantot piedāvātās papildus iespējas. 

 Daudzveidīgu mācību līdzekļu un mācību 

metožu izmantošana. 

 Pilnveidot un paplašināt IT izmantošanu 

mācīšanas un mācīšanās procesā. 

 Pielietot apgūtās kompetences dažādos mācību 

priekšmetos un reālajā dzīvē. 

 

4.3. Skolēnu sasniegumi 

Skolas darba stiprās puses:  Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolēnu dalība konkursos un projektos. 

 Mācību sasniegumi tiek regulāri vērtēti un 

analizēti. 

 Skola uzskaita un analizē skolēnu sasniegumus 

valsts pārbaudes. 

 Skolā ir iespēja saņemt individuālās 

konsultācijas visos mācību priekšmetos. 

 Visu klašu izglītojamie un viņu vecāki regulāri 

tiek iepazīstināti ar mācību sasniegumiem. 

 Paaugstināt skolēnu runas un rakstu kultūru. 

 Veicināt skolēnu personīgo atbildību par aktīvu 

iesaistīšanos ikdienas mācību procesā. 

 Veicināt skolēnu līdzdalība mācību priekšmetu 

olimpiādēs. 

 

4.4. Atbalsts skolēniem 

Skolas darba stiprās puses:  Tālākās attīstības vajadzības 

 Atbalsta personāla pieejamība, lai nodrošinātu 

kvalitatīvu palīdzību izglītojamajiem. 

 Plašs interešu izglītības programmu 

piedāvājums, kas veicina vispusīgu izglītojamo 

 Turpināt darbu ar izglītojamiem, kuriem ir zema 

mācību motivācija. 

 Diferencētas pieejas nodrošināšana skolēniem. 
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attīstību. 

 Daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi. 

 Izglītojamo dalība konkursos, projektos un 

sporta sacensībās. 

 Droši apstākļi skolā un skolas organizētajos 

ārpusstundu pasākumos. 

 

4.5. Skolas vide 

Skolas darba stiprās puses:  Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolai ir savas tradīcijas, kas tiek koptas un 

attīstītas. 

 Skolā ir labvēlīga mācību vide. 

 Pakāpeniska mācību kabinetu labiekārtošana. 

 Sakopta un estētiski noformēta mācību vide. 

 Pagrabstāva un garderobju renovācija. 

 Zēnu mājturības un tehnoloģijas kabineta 

renovācija un labiekārtošana. 

 Ieviest skolas vērtības skolas dzīvē. 

 

4.6. Resursi 

Skolas darba stiprās puses:  Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolā strādā kvalificēts un radošs pedagoģiskais, 

atbalsta un tehniskais personāls. 

 Pedagogi aktīvi izmanto tālākizglītības 

piedāvājumus. 

 Mācību grāmatu un darba burtnīcu 

nodrošinājums. 

 Pedagogi tiek nodrošināti darbam ar informāciju 

tehnoloģijām. 

 Veicināt pedagogu pašizglītošanos darbā ar IT 

un palielināt to izmantošanu mācību procesā. 

 Papildināt elektroniskos mācību līdzekļus. 

 Turpināt mācību telpu iekārtošanu atbilstoši 

mūsdienīga mācību procesa organizēšanai. 

 

4.7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Skolas darba stiprās puses:  Tālākās attīstības vajadzības 

 Veiksmīga skolotāju un skolas vadības 

sadarbība. 

 Mērķtiecīgi plānota pedagogu tālākizglītība. 

 Skolā izstrādāti un regulāri tiek papildināti 

iekšējie normatīvie akti.  

 

 Aktīva pedagogu iesaiste metodisko komisiju 

darbā. 

 Turpināt izstrādāt iekšējos normatīvos aktus 

atbilstoši izmaiņām ārējos normatīvos aktos. 

 Pilnveidot personāla darba kvalitātes 

izvērtēšanas sistēmu. 

 Pilnveidot sadarbību un informācijas apriti ar 

vecākiem, izmantojot e-klases sniegtās iespējas. 

 Turpināt sadarbību ar skolas dibinātāju par 

skolas fiziskās vides labiekārtošanu. 
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Prioritāšu īstenošana 2011./2012. – 2014./2015. m. g. 

Skolas darbības jomas Darbības prioritāte Sasniegtais 

1.Mācību saturs  Mācību priekšmetu standartu pārzināšana un 

mācību darba plānošana saskaņā ar tiem; 

 Sekot pārbaudes darbu grafika izpildei. 

Tika paveikta pamatizglītības programmas apguve (1.-8.kl.). Tika paveikta speciālās 

pamatizglītības programmas ieviešana izglītojamiem ar valodas traucējumiem un 

izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. Latvijas vēstures kā atsevišķa mācību 

priekšmeta mācīšanās metožu pilnveidošana atbilstoši mācību satura mērķim un 

uzdevumiem. Tika izvērtēta speciālās pamatizglītības programmas ieviešana. Skolotāji 

un skolēni seko pārbaudes grafika izpildei.  

2. Mācīšana un 

mācīšanās 

 Attīstīt skolēnos prasmi mācīties, patstāvīgi 

strādāt ar dažādiem informācijas avotiem;  

 Iesaistīt skolēnus ar zemu mācību motivāciju 

uzņemties līdzatbildību par mācību darbu, kā 

arī plašāk izmantot piedāvātās papildus 

iespējas. 

Mācību procesā skolotāji rosina un iesaista skolēnus izmantot dažādus informācijas 

avotus, kā arī prezentēt patstāvīgos darbus mācību procesā. Projekta nedēļas ietvaros 

katrs 5.-9.klases skolēns izveido un aizstāv referātu par noteiktu tēmu. Skolā ir 

izveidoti metodisko komisiju mēneši, kuru ietvaros skolā notiek dažādas aktivitātes 

(konkursi, tematiskās pēcpusdienas, olimpiādes un mācību priekšmetu nedēļas u.c.). 

Skolēnu sasniegumi tiek vērtēti atbilstoši skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtībai. Ir izstrādāti individuālo atbalsta pasākumu plāni. Tika aktualizēta IT 

izmantošana mācību procesā. Daudzi skolotāji izmanto jaunākās mācību metodes un 

tehnoloģijas. 

3. Skolēnu sasniegumi  Nostabilizēt skolas vienotās vērtēšanas 

kārtības ievērošanu; 

 Saskatīt skolēnu ikdienas darba tendences, 

savlaicīgi veikt korekcijas; 

 Skolēnu mācību sasniegumu analīze ikdienas 

darbā un valsts pārbaudes darbos. 

Katra mācību gada beigās tiek veikta pārbaudes darbu analīze, mācību sasniegumu 

apkopojums, salīdzināšana e-klasē, kā arī metodiskajās komisijās un Metodiskajā 

padomē, tiek rasti risinājumi problēmjautājumiem un tālākai attīstībai. Izglītojamo 

prasmju un sasniegumu vērtēšana notiek ievērojot Tukuma 3.pamatskolas mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtību. Ir izstrādāts un veiksmīgi darbojas pārbaudes darbu 

grafiks. Regulāri un mērķtiecīgi tiek iesaistīts atbalsta personāls mācību sasniegumu 

uzlabošanā. Pedagogi sadarbojas ar klašu audzinātājiem un vecākiem bērnu individuālo 

interešu, vajadzību un spēju apzināšanā. Skolotāji regulāri informē skolēnu vecākus par 

skolēnu mācību darbu un tā rezultātiem.  

4. Atbalsts skolēniem  Pilnveidot atbalsta personāla sadarbību un 

darbu. 

Skolas atbalsta personāls ir iepazīstinājis pedagogus ar dažādām skolēnu uztveres 

īpatnībām, mācīšanās stiliem un to izmantošanas iespējām diferencēta mācību procesa 

organizēšanai, vadīšanai. Skolā sadarbībā ar atbalsta personālu notiek regulārs darbs ar 

izglītojamiem, kuriem ir mācību grūtības. Skolēni un pedagogi kopīgi veido atgādnes 



 

9 
 

dažādu mācību priekšmetu apguvē skolēniem, kuriem nepieciešami atbalsta pasākumi. 

Skolēni tiek motivēti mācību sasniegumu uzlabošanai. Tika apzinātas problēmas bērnu 

ģimenēs. Strādāts, lai samazinātu neattaisnotus kavējumus (ziņots sociālajam 

dienestam). 

5. Skolas vide  Turpināt popularizēt skolas tēlu;  

 Turpināt iekārtot skolas apkārtni, iegādāties un 

novietot velosipēdu turētājus. 

Notiek aktīva dalība konkursos, projektos, skatēs un mācību priekšmetu olimpiādēs. 

Skolas apkārtne tiek labiekārtota, ir iespēja glabāt velosipēdus iekārtotā telpā. Tika 

izremontēta bibliotēkas telpa.  

6. Resursi  Sadarbībā ar pašvaldību turpināt risināt 

jautājumu par piebūves celtniecību (sporta 

zāle, skolotāju istaba, ēdnīca, bibliotēka, zēnu 

mājturības kabinets);  

 Nodrošināt skolu ar nepieciešamajiem 

resursiem, lai nodrošinātu kvalitatīvas 

pirmskolas un pamatizglītības realizēšanas 

iespējas. 

Tika rekonstruēta ēdnīcas telpa, izremontēta bibliotēka. Veikts ēkas Lielajā ielā 18 

aizmugurējās fasādes remonts. Veikta ēkas Lielajā ielā 31 evakuācijas izejas durvju 

nomaiņa. Ir pabeigta ventilācijas skursteņu izveide ar mērķi nodrošināt jumta 

siltināšanu skolas ēkai Lielā ielā 18. Ir veikts nosūces sistēmas remonts skolas virtuvē. 

Izremontēts skolas vestibils (Lielā iela 18). 

 

7. Skolas darba 

organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 

 Veicināt skolotāju dalību pedagogu radošo 

darbu skatē un projektos. 

Skolas iekšējie normatīvie akti izstrādāti atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem. Ir 

ieviesta e-klase, kuru izmanto ikdienas darbā, kas sniedz iespēju sagatavot dažādas 

atskaites, informēt vecākus par skolēna mācību gaitām, kā arī piedāvāt skolēniem ērtāk 

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

aktivitātes. Administrācija veic regulāru kontroli un notiek pārraudzība par ierakstu 

veikšanu e-klasē. Tika pilnveidots skolas iekšējās kontroles darbs. Tika analizēts 

attīstības plāns un izstrādāts projekts. 
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5. Skolas attīstības prioritātes 2015./2016. – 2017./2018.m.g 

Pamatjoma 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. 2017./2018.m.g. 

1.Mācību saturs  Pamatizglītības programmas 

apguves turpināšana (1.-9.kl.) 

 Turpināt padziļināti ieviest 

speciālās pamatizglītības 

programmu izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

 Pilnveidot angļu valodas  

mācīšanās metožu atbilstoši 

mācību satura mērķim un 

uzdevumiem (no 1.klases) 

 Turpināt padziļināti ieviest 

speciālās pamatizglītības 

programmu izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

 Pilnveidot angļu valodas  

mācīšanās metožu atbilstoši 

mācību satura mērķim un 

uzdevumiem 

 Daudzveidīgu mācību metožu 

izmantošana mācību procesā 

 Daudzveidīgu mācību metožu 

izmantošana mācību procesā 

2. Mācīšana un mācīšanās  Skolēniem ar zemu mācību 

motivāciju uzņemties līdzatbildību 

par mācību darbu, kā arī plašāk 

izmantot piedāvātās papildus 

iespējas 

 Talantīgo izglītojamo izaugsmes 

veicināšana 

 Pilnveidot projektu nedēļas 

organizēšanas kārtību, pielāgojot 

to skolēnu attīstības līmenim un 

spējām 

 Skolēniem ar zemu mācību 

motivāciju uzņemties līdzatbildību 

par mācību darbu, kā arī plašāk 

izmantot piedāvātās papildus 

iespējas 

 Talantīgo izglītojamo izaugsmes 

veicināšana 

 

 Skolēniem ar zemu mācību 

motivāciju uzņemties līdzatbildību 

par mācību darbu, kā arī plašāk 

izmantot piedāvātās papildus 

iespējas 

 Talantīgo izglītojamo izaugsmes 

veicināšana 

 

3. Skolēnu sasniegumi  Skolēnu līdzdalība mācību 

priekšmetu olimpiādēs 

 Skolēnu atbildības paaugstināšana 

par mācību rezultātu 

sasniegumiem 

 Paaugstināt skolēnu runas un 

rakstu kultūru. 

4. Atbalsts skolēniem  Diferencētas pieejas nodrošināšana 

skolēniem 

 Diferencētas pieejas nodrošināšana 

skolēniem 

 Diferencētas pieejas nodrošināšana 

skolēniem 



 

11 
 

 Aktīvs darbs ar „riska ģimenēm”  Aktīvs darbs ar „riska ģimenēm”  Turpināt darbu ar izglītojamiem, 

kuriem ir zema mācību motivācija 

5. Skolas vide  Skolas pagrabstāva un garderobju 

renovācija 

 Iekārtot mājturības un vizuālās 

mākslas kabinetus 

 Atjaunot fizikas laboratorijas 

materiālo bāzi pilnvērtīgai 

laboratorijas darbu izpildei 

 Iegādāties interaktīvo tāfeli ar 

AktivInspire programmu 

 Skolas teritorijas labiekārtošana 

 Labiekārtot klašu telpas 1.stāvā ar 

IT 

 

6. Resursi  Skolas materiāltehnisko resursu un 

iekārtu atjaunošana un efektīva to 

izmantošana 

 Ventilācijas sistēmas izveidošanai 

zēnu darbmācības kabinetam, 

ģērbtuvei un palīgtelpai Lielā iela 

18 

 Remonts zēnu darbmācības 

kabinetā, ģērbtuvē, palīgtelpā. 

 Skolas 11., 12., 13., 14., 16., un 

17.kabineta grīdu nomaiņa uz 

linoleja segumu un kosmētiskais 

remonts. 

 Skolas materiāltehnisko resursu un 

iekārtu atjaunošana un efektīva to 

izmantošana  

 Skolas priekšējās fasādes remonts 

 Skolas 28., 27., 26., 24., 25. un 

23.kabineta grīdu nomaiņa uz 

linoleja segumu un kosmētiskais 

remonts 

 Elektroinstalācijas darbi 1. un 

2.stavā 

 Skolas zāles (2.stāvs) remonts 

 Skolas ēdnīcas remonts 

 Meiteņu, zēnu, darbinieku tualešu 

remonts 

7. Skolas darba organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

 Skolas attīstības plāna izstrāde 

 Turpināt e-klases piedāvāto iespēju 

izmantošanu un iegūtās 

informācijas aprobāciju mācību 

procesa pilnveidei 

 Aktīva pedagogu iesaiste 

metodisko komisiju darbā 

 Personāla darba kvalitātes 

izvērtēšanas sistēmas izveide 

 

 Attīstības plāns 2015./2016. – 2017./2018.mācību gadam apspriests Tukuma 3.pamatskolas pamatskolas Pedagoģiskās padomes sēdē 28.08.2015. 


