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1. Ievads 
 

 

Tukuma 3.pamatskola (turpmāk – iestāde) atrodas Lielā ielā 18, Tukumā. Pirmsskolas 

programmas īstenošanas vieta – Lielā iela 31. Tukuma 3.pamatskola ir Tukuma novada Domes 

dibināta pamatizglītības iestāde, kas īsteno vispārējo pirmsskolas izglītības programmu un vispārējās 

pamatizglītības programmas. Izglītības programmu apguvē izmantotā valoda – latviešu.  

Uzsākot 2018./2019.m.g. sporta nodarbības notiek Tukuma sporta hallē un rekonstruētajā 

stadionā, kura celtniecība tika uzsākta 2016.gada 15.decembrī.  Būtisku pozitīvu ietekmi sniedz 

jaunuzceltā sporta halle. Tukuma sporta halle ir savienota esošo skolas ēku.  

Skolas pastāvēšanas laikā to vadījuši tās direktori: Aleksandrs Koršakovskis, Sergejs Kavaļišins, 

Nikolajs Solncevs, Nikolajs Zatevahins, Pāvels Liepiņš, Andrejs Kočetkovs, Ēriks Lukmans, Iveta 

Safranoviča, Aina Kovaļenoka un pašlaik Zane Selivanoviča. 

 Tukuma 3.pamatskolā īstenotās izglītības programmas ir licencētas un akreditētas. 

Akreditācijas termiņš – no 2017.gada 9.marta līdz 2023.gada 8.martam (1.tabula). 

1.tabula. Izglītojamo skaits īstenotajās izglītības programmās iestādē 2015. – 2018.m.g.  

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Īstenotā izglītības 

programma 

Licences nr., 

datums 

Izglītojamo skaits uz 1.septembri 

 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 

(prognoze) 

1. Pamatizglītības programma  

(2101 11 11) 

V – 2833 

08.03.2023 

150 170 175 196 200 

2. Pirmsskolas izglītības 

programma 

(0101 11 11) 

V – 4904 18 21 34 40 40 

3. Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem  

(2101 56 11) 

V – 5153 

08.03.2023 

30 31 30 30 30 
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Skolēnu sadalījuma pa klašu grupām uz 2018.gada 1.septembri: 

Klašu grupa Izglītojamo skaits 

Pirmsskolas gr. 4 – 5 g. „Ezīši” 19 

Pirmsskolas gr. 5 – 6 g. „Cālīši” 21 

1.- 4.kl. 81 

5.- 6. kl. 55 

7. - 9.kl. 60 

5. – 9.kl. 115 

 

Skolas personāls 

2018./2019.m.g. skolā strādā 34 pedagogi un 16 tehniskie darbinieki. No tiem 4 pedagogi un 

4 tehniskie darbinieki strādā pirmsskolā Pedagogu sadalījums pa vecuma grupām attēlots 2.tabulā.  

 

2.tabula. Pedagogu skaita sadalījuma pa vecuma grupām. 

Vecuma 

grupa 

24 gadi un 

jaunāki 

25 – 29 

gadi 

30 – 39 

gadi 

40 – 49 

gadi 

50 – 59 

gadi 

60 – 64 

gadi 

65 gadi un 

vecāki 

Pedagogu 

skaits 

3 10 6 10 3 2 0 

  

 

Skolas piedāvātās iespējas un tradīcijas 

 

Izglītojamiem mācību un audzināšanas procesā tiek piedāvātas šādas iespējas: 

 Individuālā darba un fakultatīva nodarbības, konsultācijas dažādu mācību priekšmetu 

apguvei un skolēnu kvalitatīvai sagatavošanai mācību priekšmetu olimpiādēm, 

konkursiem, projektu darbu izstrādēm. 

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

medmāsas, pedagoga palīga) nodrošinājums. 

 Atbalsta pasākumu kompleksa izstrāde – individuālie plāni skolēniem ar mācīšanās 

traucējumiem, reemigrantiem, ilgstoši slimojošiem, u.c. skolēniem. 

 Mācības tiek nodrošinātas vienā maiņā.  

 Neliels skolēnu skaits klasēs. 
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 Bibliotēkas un lasītavas pieejamība un jaunākās literatūras, laikrakstu nodrošinājums.  

 Pagarinātās dienas grupas nodrošinājums 1. – 3. klasē.  

 Izglītojamiem saistošs interešu izglītības programmu piedāvājums. 

 Vienota un personalizēta skolas dienasgrāmata. 

 Izglītības programmas sākot ar bērna sagatavošanu pirmsskolā līdz pamatskolas 

izglītības apguvei. 

 Sadarbībā ar Tukuma Ledus halli, nodrošinātas slidošanas nodarbības. 

 Iespēja piedalīties skolēnu pašpārvaldes un skolas padomes darbībā.  

 Pilsētas sabiedriskā transporta kustība saskaņota ar mācību stundu sākuma laiku.  
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2. Misija, vīzija, skolas vērtības 
 

 

 

Tukuma 3.pamatskolas misija: 

Tukuma 3.pamatskolā tiekas cilvēki,  kas iedvesmo, papildina un izglīto viens otru, veicinot 

personīgo un kolektīvo izaugsmi.  

Tukuma 3.pamatskolas vīzija: 

Cieņpilna, atbildīga, uz sadarbību vērsta skolas saime, kas tiecas uz inovatīvu un izaugsmi 

veicinošu mērķu realizēšanu.  

Tukuma 3.pamatskolas vērtības: 

CIEŅA, ATBILDĪBA, SADARBĪBA. 
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3. Tukuma 3.pamatskolas darbības pašvērtējums 
 

 

Stiprās puses Vājās puses 

 Profesionāls pedagoģiskais personāls. 

 Materiāltehniskais nodrošinājums. 

 Pilnvērtīgs atbalsta personāla 

nodrošinājums. 

 Jauno pedagogu piesaiste. 

 Sadarbība ar Latvijas Universitāti, studentu 

prakšu vietu nodrošināšanai. 

 Individuāla pieeja mācību satura apguvei, 

veicot individuālo plānu izstrādi (speciālās 

pamatizglītības programma izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem). 

 Plānveidīgi un jēgpilni organizēts 

metodiskais darbs. 

 Regulāra, jēgpilna un sistemātiska pedagogu 

un tehnisko darbinieku darba izvērtēšana. 

 Regulāra sadarbība ar izglītojamo vecākiem. 

 Izstrādāta sistēma un pasākumu kopums 

problēmsituāciju risināšanai audzēkņiem, 

piesaistot pedagogus, vecākus, atbalsta 

personālu, administrāciju. 

 Pagarinātās dienas grupas nodrošinājums 1. 

– 3.kl. audzēkņiem. 

 Atbalsts pedagogu profesionālai pilnveidei.  

 Pirmsskolas piesaiste pēctecības 

nodrošināšanai.  

 Savstarpējā pedagogu pieredzes apmaiņa. 

 Bibliotēkas fonda plašs nodrošinājums. 

 Aktīvs skolas ārpusstundu darbs, noturīgas 

tradīcijas. 

 Plašs interešu izglītības programmu 

piedāvājums. 

 Kvalitatīvs pedagoģiskais darbs pirmsskolā.  

 Plānveidīggs un jēgpilns darbs ar 

pirmsskolas un skolas vecākiem. 

 Nepietiekami aktīvs skolas padomes darbs.  

 Nepieciešams aicināt blakus darbā citu 

izglītības iestāžu pedagogus obligāto mācību 

priekšmetu satura apguves nodrošināšanai.  

 Nepietiekams finansējums kapitālajiem 

remontdarbiem. 

 Ēkas fasādes renovācijas nepieciešamība.  

 Nepietiekama digitālo iespēju izmantošana. 

 Vecāku iesaiste bērnu mācīšanās un skolas 

dzīves procesos. 

 Skolēnu motivācijas trūkums.  

 Vecāku pasivitāte vienotās e-klases sistēmas 

lietošanā.  

 Nepietiekams atbalsts talantīgajiem bērniem.  

 Zēnu mājturības un tehnoloģiju kabineta 

materiāltehniskās bāzes nodrošinājums. 

 Meiteņu mājturības un tehnoloģiju kabineta 

materiāltehniskās bāzes nodrošinājums. 

 Nepietiekams datortehnikas nodrošinājums 

mācību kabinetos. 

 Nepieciešamība pilnveidot zināšanas un 

pieredzi darbā ar pirmsskolu, pirmsskolas 

metodisko darbu. 
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Iespējas Riski 

 Veicināt pedagogu sadarbību skolēnu prasmju 

mērķtiecīgai attīstīšanai.  

 Analizējot izglītojamo intereses un 

nepieciešamību, paplašināt interešu izglītības 

piedāvājumu. 

 Mērķtiecīga pedagogu tālākizglītība atbilstoši 

iestādes vajadzībām. 

 Attīstīt sadarbību ar citām izglītības un kultūras 

iestādēm, NVO, pašvaldības, valsts un 

privātstruktūrām. 

 Sekmēt vecāku iesaistīšanos sava bērna mācību 

procesā. 

 Skolēnu piesaiste īstenojot speciālās 

pamatizglītības programmu skolēniem ar 

mācīšanās traucējumiem. 

 Uz kompetencēm balstītā mācību satura ieviešana 

skolā. 

 Plānot atbalstu talantīgajiem skolēniem. 

 Datorikas un medijpratības prasmju apguve.  

 Izveidot jaunu skolas māja lapu. 

 Definēt skolas misiju, vīziju, vērtības, ieviest tās 

ikdienas dzīvē.  

 Izstrādāt skolas logo. 

 Piedalīties „Ekoskolas” projektā. 

 Organizēt vecākiem saistošas lekcijas, tikšanās. 

 Attīstīt sporta dzīves notikumus un tradīcijas. 

 Sekmēt sistemātisku skolas un ārpus skolas 

pasākumu kvalitātes un norises izvērtēšanu. 

 No valsts izbraukušo skolēnu skolas 

neapmeklēšana, kas ietekmē skolēnu 

pārcelšanu nākamajā klasē. 

 Sociālo problēmu ietekme uz mācību 

un audzināšanas procesa 

nodrošināšanu.  

 Pieaugošais bērnu ar mācīšanās 

traucējumiem skaits klasē rada 

pedagogam izaicinājumu, lai 

nodrošinātu kvalitatīvu mācību 

procesu. 

 Nepietiekama vecāku sadarbība kavē 

skolēna individuālo izaugsmi. 
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4. Tukuma 3.pamatskolas darbības prioritārie virzieni un to īstenošana  

2018./2019. – 2020./2021.gadam 
 

„Organizējot mūsdienīgu mācību procesu ilgtspējīgai attīstībai, mums ir būtiski nodrošināt 

dziļās mācīšanās rezultātā caurviju kompetenču veidošanu, kas šodienas jaunietim palīdzēs risināt 

nākotnes izaicinājumus”. (Fullan, M. Great to Excellent: Launching the Next Stage of Ontario’s 

Education Agenda, 2013.) 

Pamatjoma 2018./2019. 

Mācību saturs Prioritāte Turpināt iestrādes kompetenču pieejas nodrošināšanai mācību saturā. 

Pedagogu pieredzes apmaiņa mērķtiecīgas mācību stundas īstenošanā. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

 Mērķtiecīgas pedagoģiskā skolas un pirmsskolas personāla tikšanās, 

analizējot mācību stundā sasniedzamā rezultāta un atgriezeniskās saites 

nodrošināšanas īstenošanu, mācību metožu un darba organizācijas formu 

dažādību. 

 Ikdienas mācību darbā ievēro satura apguves pēctecību, akcentē kopīgās 

apgūstamās prasmes un to izmantojamību reālajā dzīvē. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Prioritāte Mācību procesa pilnveide, izmantojot inovatīvas idejas. 

Mācību procesa pilnveide, izmantojot diferencētu pieeju skolēnu 

personības izaugsmei. 

Pedagogu sadarbība mācību stundu kvalitātes paaugstināšanai. 

Stiprināt skolēnu, viņu vecāku un darbinieku piederības izjūtu savai 

ģimenei, skolai, pilsētai,  valstij (pilsoniskās kompetences veicināšana). 

Sasniedzamais 

rezultāts 

 Pedagogu sadarbības grupu tikšanās vienu reizi mēnesī. 

 Kompetenču pieeja mācību satura plānošanā skolā un pirmsskolā.  

 Savstarpējā mācību stundu vērošana, vēroto stundu analīze. 

 Vadības komandas stundu vērošana un analīze. 

 Pedagogu profesionālā pilnveide. 

 Tehnoloģiju elementu integrācija mācību priekšmetu saturā. 

 Skolēnu, viņu vecāku un darbinieku iesaiste Latvijas 100 gadu svinību 

norisēs dažādās jomās, iesaiste skolas misijas, vīzijas un vērtību 

izstrādē. 

Skolēnu 

sasniegumi 

Prioritāte Mērķtiecīgs un efektīvs atbalsts skolēna individuālai izaugsmei. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

 Klašu audzinātāji, skolotāji, vecāki un skolēni sadarbojas, atbalsta 

skolēnu mērķu sasniegšanā. 

 Skolēnu attīstības dinamikas izvērtējums ikdienas mācību darbā.  

 Atbalsts talantīgiem skolēniem un skolēniem ar mācīšanās 

traucējumiem. 

 Interešu izglītības programmas piedāvājuma dažādošana un 

programmu izstrāde. 

 Atbalsta personāla nodrošinājums (sociālais, speciālais pedagogs, 

pedagoga palīgs, logopēds, psihologs). 

 Skolēnu iesaiste ārpus skolas un skolas pasākumu organizēšanā, 
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vadīšanā.  

Atbalsts 

skolēniem 

Prioritāte Atbalsts skolēnam mācīšanās mērķu sasniegšanā. 

“Mācīšanās mācīties” kompetences ieviešana ikdienas darbā. 

“Problēmu risināšana un kritiskā domāšana” kompetences ieviešana 

ikdienas darbā. 

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. 

Atbalsts izglītojamiem karjeras jautājumos. 

Dalība projektā „Latvijas skolas soma”. 

Dalība projektā „Ekoskola”. 

Pedagogu, izglītojamo un vecāku sadarbības veicināšana. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

 Skolas mācību priekšmetu olimpiādes pirms novada olimpiāžu 

posmiem. 

 Priekšmeta skolotāju, klases audzinātāju, atbalsta personāla un 

vecāku sadarbība skolēna mācīšanās mērķu sasniegšanai. 

 Projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  

(Nr. 8.3.2.2/16/I/001) īstenošana skolā. 

 Projekta „Pumpurs” (Nr. 8.3.4.0/16/I/001) atbalsta programmas 

ieviešana skolā. 

 Dalība „Karjeras nedēļa 2018” pasākumu ietvaros, karjeras 

konsultanta piesaiste. 

 Karjeras atbalsts klases stundu un mācību priekšmetu  ietvaros. 

 Projekta „Latvijas skolas soma” kultūras pasākumu apmeklēšana. 

 Skolēnu, skolotāju, vecāku iesaiste „Ekoskolas” programmā, 

„Ekoskolas” aktivitāšu īstenošana skolā. 

 Vienotu vērtību izvirzīšana un publiskošana. 

 Skolēnu līdzatbildība un prasme analizēt savu sasniegumu 

dinamiku, izmantojot skolēnu pašvērtējuma veidlapas. 

Skolas vide Prioritāte Tukuma sporta halles pieejamība sporta un ārpus stundu nodarbībām. 

Skolas tēla veidošana un popularizēšana. 

Skolas vides uzlabošana, padarot to bērniem saistošu. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

 Kvalitatīva sporta stundu darba organizācija. 

 Pilnvērtīga un kvalitatīva sporta dzīve skolā. 

 Jaunas un aktuālas skolas mājas lapas izveide. 

 „Atvērto durvju” diena skolā. 

 Izglītojamo, vecāku un sabiedrības informēšana, izmantojot sociālos 

tīklus. 

 Skolēnu skaita pieaugums. 

 Skolas kausu, apbalvojumu, suvenīru, dāvinājumu izvietošanas stenda 

izveide. 

Resursi Prioritāte Drošības paaugstināšana un kārtības nodrošināšana  skolas teritorijā 
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un skolā. 

Mājturības un tehnoloģiju kabineta kosmētiskais remonts un 

labiekārtošana. 

Mācību kabinetu mēbeļu nomaiņa. 

Uzlabot skolas materiāltehnisko bāzi. 

Pedagogu un tehnisko darbinieku profesionālā pilnveide.  

Ergonomiskas vides radīšana skolēniem un darbiniekiem. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

 Video novērošana skolā un skolas teritorijā. 

 Datortehnikas iegāde un materiāltehniskās bāzes modernizācija 

(stacionārie datori, portatīvais dators, projektors, ekrāns, krāsainais 

printeris). 

 Virtuves iekārtas izbūve mājturības un tehnoloģiju kabinetā. 

 Skolēnu galdu un krēslu nomaiņa mācību telpās. 

 Skolas fasādes kāpņu pārbūve.  

 Pedagogu apmācības darbam ar speciālās pamatizglītības programmas 

izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. 

 Bērnu tiesību aizsardzības kursu apmeklēšana (pēc nepieciešamības).  

 Mācību materiālu un tehniskās bāzes papildinājums.  

 “Efektīva uz skolēna mācīšanos virzīta stunda” tematiskais seminārs. 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Prioritāte Mērķtiecīga un sistemātiska skolas darba kvalitātes izvērtēšana un 

attīstības plānošana ilgtspējīgai skolas darba organizēšanai. 

Skolas sadarbība ar dažādām izglītības iestādēm un institūcijām. 

Pilnveidot pirmsskolas metodisko darbu. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

 Pedagogu pašvērtējums un individuālo mērķu izvirzīšana nākamajam 

mācību gadam. 

 Izglītojamo mācību un personīgo sasniegumu izvērtējums. 

 Pieredzes apmaiņa skolotāju kolektīvā par novitātēm izglītībā - skolā 

un ārpus skolas, savstarpēja stundu vērošana un analīze. 

 Vecāku, izglītojamo, pedagogu, tehnisko darbinieku aptauju rezultāti. 

 Skolas vadības komandas pašvērtējums un vadības komandas 

diskusijas par sasniegto. 

 Sadarbība ar Tukuma novada pašvaldības iestādēm (Tukuma kultūras 

nams, Tukuma pašvaldības un valsts policija, Tukuma 

Multifunkcionālais Jauniešu  iniciatīvu centrs, Tukuma novada 

Sociālais dienests, utt.) 

 Regulāras Skolas padomes sanāksmes, akcentējot vecāku aktīvu 

līdzdarbību skolas attīstībai. 

 Skolēnu pašpārvaldes aktīva iesaiste Skolas padomes darbā. 

 Regulāra skolas un ārpus skolas pasākumu kvalitātes izvērtēšana. 
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 Atbalsta sistēmas izvede jaunajiem pedagogiem. 

 Metodiskā kabineta izveide pirmsskolā, piesaistot metodiķa darba 

slodzi. 
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Pamatjoma 2019./2020. 

Plānojot attīstības prioritātes, pieļaujamas izmaiņas. 

Mācību saturs Prioritāte Turpināt iestrādes kompetenču pieejas nodrošināšanai mācību saturā. 

Pedagogu pieredzes apmaiņa mērķtiecīgas mācību stundas īstenošanā. 

Skolas vērtību – CIEŅA, ATBILDĪBA, SADARBĪBA akcentēšana 

mācību satura plānošanā, realizēšanā. 

Kompetenču pieejas ieviešana pirmsskolā. 

IKT integrēšana pirmsskolā. 

Pirmsskolas bērnu līdzdalība mācību satura plānošanā. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

 Mērķtiecīgas pedagoģiskā personāla tikšanās, analizējot mācību 

stundā sasniedzamā rezultāta un atgriezeniskās saites nodrošināšanas 

īstenošanu, mācību metožu un darba organizācijas formu dažādību. 

 Ikdienas mācību darbā ievēro satura apguves pēctecību, akcentē 

kopīgās apgūstamās prasmes un to izmantojamību reālajā dzīvē. 

 Mācību satura tematiskajā plānojumā tiek īpaši nostiprinātas 

vērtības- CIEŅA, ATBILDĪBA, SADARBĪBA. 

 Pedagogi ir atvērti bērnu iniciatīvai un ierosinājumiem mācību satura 

tematu izvēlē un apguves plānošanā. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Prioritāte Mācību procesa pilnveide, izmantojot inovatīvas idejas. 

Mācību procesa pilnveide, izmantojot diferencētu pieeju skolēnu 

personības izaugsmei. 

Pedagogu sadarbība mācību stundu kvalitātes paaugstināšanai. 

Sadarbības, saziņas, digitālās, kompetenču ieviešana ikdienas darbā. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

 Pedagogu sadarbības grupu tikšanās vienu reizi mēnesī. 

 Kompetenču pieeja mācību satura plānošanā, īstenošanā skolā un 

pirmsskolā.  

 Savstarpējā mācību stundu vērošana, vēroto stundu analīze. 

 Vadības komandas stundu vērošana un analīze. 

 Pedagogu profesionālā pilnveide. 

 Tehnoloģiju elementu integrācija mācību priekšmetu saturā. 

Skolēnu 

sasniegumi 

Prioritāte Mērķtiecīgs un efektīvs atbalsts skolēna individuālai izaugsmei. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

 Klašu audzinātāji, skolotāji, vecāki un skolēni sadarbojas, atbalsta 

skolēnu mērķu sasniegšanā. 

 Skolēnu attīstības dinamikas izvērtējums ikdienas mācību darbā.  

 Atbalsts talantīgiem skolēniem un skolēniem ar mācīšanās 

traucējumiem. 

 Atbalsta personāla nodrošinājums (sociālais, speciālais pedagogs, 

pedagoga palīgs, logopēds, psihologs). 

 Skolēnu iesaiste ārpus skolas un skolas pasākumu organizēšanā, 

vadīšanā.  
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Atbalsts 

skolēniem 

Prioritāte Atbalsts skolēnam mācīšanās mērķu sasniegšanā. 

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. 

Atbalsts izglītojamiem karjeras jautājumos. 

Dalība projektā „Latvijas skolas soma”. 

Dalība projektā „Ekoskola”. 

Pedagogu, izglītojamo un vecāku sadarbības veicināšana. 

Interešu izglītības piedāvājuma paplašinājums. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

 Skolas mācību priekšmetu olimpiādes pirms novada olimpiāžu 

posmiem. 

 Priekšmeta skolotāju, klases audzinātāju, atbalsta personāla un 

vecāku sadarbība skolēna mācīšanās mērķu sasniegšanai. 

 Projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  

(Nr. 8.3.2.2/16/I/001) realizācija. 

 Projekta „Pumpurs” (Nr. 8.3.4.0/16/I/001) atbalsta programmas 

realizācija. 

 Dalība „Karjeras nedēļa 2019” pasākumu ietvaros. 

 Karjeras atbalsts klases stundu un mācību priekšmetu  ietvaros. 

 Projekta „Latvijas skolas soma” realizācija. 

 Skolēnu, skolotāju, vecāku iesaiste „Ekoskolas” programmā, 

„Ekoskolas” aktivitāšu realizācija. 

 Daudzveidīgs, skolēniem saistošs interešu izglītības piedāvājums. 

Skolas vide Prioritāte Skolas tēla veidošana un popularizēšana. 

Emocionālās un fiziskās vides pilnveide komptencēs balstītas 

mācīšanās pieejas nodrošināšanai. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

 „Atvērto durvju” diena skolā. 

 Izglītojamo, vecāku un sabiedrības informēšana, izmantojot sociālos 

tīklus, skolas mājas lapu. 

 Skolēnu skaita pieaugums. 

 Skolas un pirmsskolas labiekārtošana, balstoties uz vecumposma 

īpatnībām un kompetencēs balstītas mācīšanaš principiem. 

Resursi Prioritāte Mācību telpu kosmētiskais remonts. 

Pirmsskolas foajē, garderobes, kāpņu, 2.stāva gaiteņa kosmētiskais 

remonts. 

Mācību telpu grīdas segumu nomaiņa. 

Ēdnīcas kosmētiskais remonts. 

Zēnu mājturības un tehnoloģijas kabineta darba galdu nomaiņa,, 

materiāltehniskās bāzes papildināšana. 
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Telpu pielāgojums sadarbībai ar Tukuma 2.vidusskolu. 

Mācību kabinetu mēbeļu nomaiņa. 

Uzlabot skolas materiāltehnisko bāzi. 

Pedagogu un tehnisko darbinieku profesionālā pilnveide.  

Sasniedzamais 

rezultāts 

 Datortehnikas iegāde un materiāltehniskās bāzes modernizācija. 

 Skolēnu galdu un krēslu nomaiņa mācību telpās. 

 Mācību materiālu un tehniskās bāzes papildinājums.  

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Prioritāte Mērķtiecīga un sistemātiska skolas darba kvalitātes izvērtēšana un 

attīstības plānošana ilgtspējīgai skolas darba organizēšanai. 

Skolas sadarbība ar dažādām izglītības iestādēm un institūcijām. 

Vecāku, pedagogu, tehnisko darbinieku tematiskās lekcijas, semināri. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

 Pedagogu pašvērtējums un individuālo mērķu izvirzīšana nākamajam 

mācību gadam. 

 Izglītojamo mācību un personīgo sasniegumu izvērtējums. 

 Pieredzes apmaiņa skolotāju kolektīvā par novitātēm izglītībā - skolā 

un ārpus skolas, savstarpēja stundu vērošana un analīze. 

 Vecāku, izglītojamo, pedagogu, tehnisko darbinieku aptauju 

rezultāti. 

 Skolas vadības komandas pašvērtējums un vadības komandas 

diskusijas par sasniegto. 

 Pedagogu un tehnisko darbinieku profesionālā pilnveide. 

 Sadarbība ar Tukuma novada pašvaldības iestādēm (Tukuma 

kultūras nams, Tukuma pašvaldības un valsts policija, Tukuma 

Multifunkcionālais Jauniešu  iniciatīvu centrs, Tukuma novada 

Sociālais dienests, utt.) 

 Regulāras Skolas padomes sanāksmes, akcentējot vecāku aktīvu 

līdzdarbību skolas attīstībai. 
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Pamatjoma 2020./2021. 

Plānojot attīstības prioritātes, pieļaujamas izmaiņas. 

Mācību saturs Prioritāte Uz kompetencēm balstīta mācību satura ieviešana 1., 4., 7.klasē. 

Pedagogu pieredzes apmaiņa mērķtiecīgas mācību stundas īstenošanā. 

Pirmsskolas bērnu līdzdalība mācību satura plānošanā. 

IKT integrēšana pirmsskolā. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

 Kompetencēs balstītas mācīšanās pieejas principu īstenošana. 

 Tehnoloģiju integrēšana pirmsskolas nodarbību plānošanā un 

īstenošanā. 

 Mērķtiecīgas pedagoģiskā personāla tikšanās. 

 Ikdienas mācību darbā ievēro satura apguves pēctecību, akcentē 

kopīgās apgūstamās prasmes un to izmantojamību reālajā dzīvē. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Prioritāte Mācību procesa pilnveide, izmantojot inovatīvas idejas. 

Mācību procesa pilnveide, izmantojot diferencētu pieeju skolēnu 

personības izaugsmei. 

Pedagogu sadarbība mācību stundu un pirmsskolas rotaļnodarbību 

kvalitātes paaugstināšanai. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

 Pedagogu sadarbības grupu tikšanās vienu reizi nedēļā. 

 Savstarpējā mācību stundu vērošana, vēroto stundu analīze. 

 Vadības komandas stundu vērošana un analīze. 

 Pedagogu profesionālā pilnveide. 

 Tehnoloģiju elementu integrācija mācību priekšmetu saturā. 

Skolēnu 

sasniegumi 

Prioritāte Mērķtiecīgs un efektīvs atbalsts skolēna individuālai izaugsmei. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

 Klašu audzinātāji, skolotāji, vecāki un skolēni sadarbojas, atbalsta 

skolēnu mērķu sasniegšanā. 

 Skolēnu attīstības dinamikas izvērtējums ikdienas mācību darbā.  

 Atbalsts talantīgiem skolēniem un skolēniem ar mācīšanās 

traucējumiem. 

 Atbalsta personāla nodrošinājums un papildinājums (sociālais, 

speciālais pedagogs, pedagoga palīgs, logopēds, psihologs). 

 Skolēnu iesaiste ārpus skolas un skolas pasākumu organizēšanā, 

vadīšanā.  

Atbalsts 

skolēniem 

Prioritāte Atbalsts skolēnam mācīšanās mērķu sasniegšanā. 

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. 

Atbalsts izglītojamiem karjeras jautājumos. 

Dalība projektā „Latvijas skolas soma”. 

Dalība projektā „Ekoskola”. 

Pedagogu, izglītojamo un vecāku sadarbības veicināšana. 

Sasniedzamais  Skolas mācību priekšmetu olimpiādes pirms novada olimpiāžu 
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rezultāts posmiem. 

 Priekšmeta skolotāju, klases audzinātāju, atbalsta personāla un 

vecāku sadarbība skolēna mācīšanās mērķu sasniegšanai. 

 Projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  

(Nr. 8.3.2.2/16/I/001) realizācija. 

 Projekta „Pumpurs” (Nr. 8.3.4.0/16/I/001) atbalsta programmas 

realizācija. 

 Dalība „Karjeras nedēļa 2020” pasākumu ietvaros. 

 Karjeras atbalsts klases stundu un mācību priekšmetu  ietvaros. 

 Projekta „Latvijas skolas soma” kultūras pasākumu apmeklēšana. 

 Skolēnu, skolotāju, vecāku iesaiste „Ekoskolas” programmā, 

„Ekoskolas” aktivitāšu īstenošana skolā. 

Skolas vide Prioritāte Skolas tēla veidošana un popularizēšana. 

Skolas vides uzlabošana, padarot to bērniem saistošu. 

Emocionālās un fiziskās vides pilnveide komptencēs balstītas 

mācīšanās pieejas nodrošināšanai. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

 „Atvērto durvju” diena skolā. 

 Izglītojamo, vecāku un sabiedrības informēšana, izmantojot sociālos 

tīklus, skolas mājas lapu. 

 Skolēnu skaita pieaugums. 

 Skolas un pirmsskolas labiekārtošana, balstoties uz vecumposma 

īpatnībām un kompetencēs balstītas mācīšanaš principiem. 

Resursi Prioritāte Mācību telpu kosmētiskais remonts. 

Mācību telpu grīdas segumu nomaiņa. 

Mācību kabinetu mēbeļu nomaiņa. 

Skaņu sistēmas iegāde. 

skolas materiāltehnisko bāzes papildināšana. 

Pedagogu un tehnisko darbinieku profesionālā pilnveide.  

Sasniedzamais 

rezultāts 

 Datortehnikas iegāde un materiāltehniskās bāzes modernizācija. 

 Skolēnu galdu un krēslu nomaiņa mācību telpās. 

 Bērnu tiesību aizsardzības kursu apmeklēšana (pēc nepieciešamības).  

 Mācību materiālu un tehniskās bāzes papildinājums. 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

Prioritāte Mērķtiecīga un sistemātiska skolas darba kvalitātes izvērtēšana un 

attīstības plānošana ilgtspējīgai skolas darba organizēšanai. 

Skolas sadarbība ar dažādām izglītības iestādēm un institūcijām. 
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nodrošināšana Vecāku, pedagogu, tehnisko darbinieku tematiskās lekcijas, semināri. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

 Pedagogu pašvērtējums un individuālo mērķu izvirzīšana nākamajam 

mācību gadam. 

 Izglītojamo mācību un personīgo sasniegumu izvērtējums. 

 Pieredzes apmaiņa skolotāju kolektīvā par novitātēm izglītībā - skolā 

un ārpus skolas, savstarpēja stundu vērošana un analīze. 

 Vecāku, izglītojamo, pedagogu, tehnisko darbinieku aptauju 

rezultāti. 

 Skolas vadības komandas pašvērtējums un vadības komandas 

diskusijas par sasniegto. 

 Sadarbība ar Tukuma novada pašvaldības iestādēm (Tukuma 

kultūras nams, Tukuma pašvaldības un valsts policija, Tukuma 

Multifunkcionālais Jauniešu  iniciatīvu centrs, Tukuma novada 

Sociālais dienests, utt.) 

 Regulāras Skolas padomes sanāksmes, akcentējot vecāku aktīvu 

līdzdarbību skolas attīstībai. 

 Izglītojošas lekcijas un tikšanās vecākiem vienu reizi 2 mēnešos. 

 Skolas attīstības plāna izvērtēšana un analīze. 
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Tukuma 3.pamatskolas attīstības plāna izstrādes pamatprincipi 

 

 

Tukuma 3.pamatskolā katra mācību gada noslēgumā tiek veikt mācību gada izvērtējums 

visās darbības jomās. Pamatojoties uz jomu izvērtējumu, tiek veidots jaunā mācību gada darba plāns 

visās skolas darbības jomās. Katra mācību gada semestra noslēgumā galvenokārt tiek izvērtēti 

mācību, audzināšanas un ārpusstundu darba plāna izpilde tekošā semestra ietvaros.  

Veicot attīstības plāna izstrādi, visā izstrādes procesā tiek iesaistīts pedagoģiskais personāls, 

skolas padome, skolēni, vecāki.  

Izstrādājot izglītības iestādes attīstības plānu, tas tiek saskaņots ar iestādes dibinātāju- 

Tukuma novada Domi. 

 

  

Tukuma 3.pamatskolas direktore 

Zane Selivanoviča 

2019.gada 12. februārī. 

Mācību gada 
izvērtējums

Ikgadējais darba 
plāns, plāna izpilde

Iepriekšējā gada 
paveiktā analīze un 
uzdevumi tālākai 
attīstības plānošanai

Mācību darba 
izvērtējums

Audzināšanas un 
ārpusstundu darba 
izvērtējums


