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1 Esošā situācija 

1.1 Mācību saturs  

Skola mācību procesu īsteno atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 

ministrijas licencētai izglītības programmai: 

Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klases) matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena 

programma, programmas kods 11013111, licences Nr.V-9260, izsniegšanas datums 08.08.2017., 

akreditācijas termiņš 15.01.2026. 

Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klases) programma, programmas kods 11011111, licences 

Nr.V-2613, izsniegšanas datums 12.06.2020. 

Mācību valoda – latviešu. Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klases) matemātikas, 

dabaszinātņu un tehnikas virziena programmas licence iegūta ar mērķi padziļināti apgūt STEM 

mācību priekšmetus. Grozījumi izglītības programmā ir veikti atbilstoši normatīvo aktu prasībām 

2014.gadā un 2017.gadā. 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

1. Mācību satura un audzināšanas darba 

integrācija. 

2. Pedagogu atvērtība inovācijām izglītības 

satura īstenošanā. 

1. Aktualizēt izglītības programmu saskaņā 

ar jauno – kompetenču pieejā balstīto 

izglītības saturu. 

2. Turpināt dažādu mācību priekšmetu 

skolotāju sadarbību, īstenojot mācību 

satura integrāciju. 

1.2 Mācīšana un mācīšanās  

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

1. Atbilstoši skolas prioritātēm veiksmīgi 

realizēts metodiskais atbalsts pedagogiem. 

2. Veiksmīgi plānota un realizēta pedagogu 

sadarbības sistēma (dalīšanās pieredzē, 

mācību stundu vērošana, mācību stundu 

vadīšana pārī, sadarbības grupa). 

3. Pedagogu prasme organizēt darbu mācību 

stundās, lai tiktu attīstītas katra skolēna 

individuālās spējas. 
4. Skolēnu centrēts mācību process, kurš 

caurvijas ar audzināšanas procesu. 

5. Ieinteresēti, atbalstoši un uz sadarbību 

vērsti vecāki, kas sekmē vispusīgi attīstītas 

personības izaugsmi un palīdz sasniegt 

skolēnu augstos mācību rezultātus. 

6. Skolēni izmanto skolas piedāvātās iespējas 

savu spēju pilnveidei un mācību 

sasniegumu paaugstināšanai. 

7. Vienota un saprotama skolēnu zināšanu 

vērtēšanas un vērtējumu uzskaites kārtība. 

1. Pilnveidot pedagogu prasmi plānot 

efektīvu mācību stundu atbilstoši skolā 

izstrādātajiem snieguma līmeņiem. 
2. Pilnveidot darbu pie mācību stundas 

refleksijas daļas, balstoties uz stundā  

izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem. 

3. Izvērtēt mājas darbu nozīmīgumu 

(jēgpilnumu). 

4. Aktualizēt vērtēšanas kārtību  un  

skolēnu zināšanu, prasmju, attieksmju 

vērtēšanas kritērijus saskaņā ar jauno – 

kompetenču pieejā balstīto izglītības 

saturu. 
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1.3 Skolēnu sasniegumi  

Godalgotas vietas pilsētas olimpiādēs un ZPD % 

 
Skolēnu vidējais zināšanu un prasmju apguves līmenis 1.klasēs (procentos) 

  2016./2017.m.g. 2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 

Latviešu valoda 88.67 85.84 81.38 87.31 

Matemātika 88.85 81.46 76.23 88.4 

 

Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 2. – 6.klasēs (procentos) 

Mācību 

priekšmeti 

2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 

1-3 
balles 

4-5 
balles 

6-8 
balles 

9-10 
balles 

1-3 
balles 

4-5 
balles 

6-8 
balles 

9-10 
balles 

1-3 
balles 

4-5 
balles 

6-8 
balles 

9-10 
balles 

Latviešu valoda 0.0% 9.7% 68.7% 21.6% 0.0% 9.0% 71.90% 19.1% 0.0% 6.0% 76.5% 17.5% 

Matemātika 0.0% 12.1% 63.5% 24.4% 0.2% 12.2% 64.4% 23.2% 0.0% 12.5% 60.8% 26.7% 

 

Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 3. – 6.klasēs (procentos) 

Mācību 

priekšmeti 

2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 
  

Angļu valoda 0.0% 10.3% 62.1% 27.6% 0.0% 9.0% 62.5% 28.5% 0.0% 7.6% 60.2% 32.2%   

0

20

40

60

80

100

120

Matem. Viz.m. Angļu val. Latv.val. ZPD Mājt. un
tehn.

Mūzika Franču
val.

2014./2015. 2015./2016. 2016./2017.

2017./2018. 2018./2019. 2019./2020.



 

5 

 

Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 4. – 6.klasēs (procentos) 

Mācību 

priekšmeti 

2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

4-5 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles  

Krievu valoda 0.0% 7.8% 67.2% 25.0% 0.0% 17.5% 46.0% 36.5% 0.0% 15.0% 58.3% 26.7%   

Vācu valoda 0.0% 5.0% 55.0% 40.0% 0.0% 7.1% 64.3% 28.6% 0.0% 0.0% 50% 50%   

Franču valoda 0.0% 3.2% 58.1% 38.7% 0.0% 15.4% 46.1% 38.5% 0.0% 6.2% 68.8% 25.0%  

Informātika 0.0% 12.7% 57.5% 29.8% 0.0% 6.8% 70.6% 22.6% 0.0% 4.5% 64.7% 30.8%  

Dabaszinības 0.0% 6.5% 79.6% 13.9% 0.0% 12.7% 75.3% 12.0% 0.0% 6.1% 83.5% 10.4%  

Sociālās zinības 0.0% 2.0% 62.6% 35.4% 0.0% 1.4% 74.6% 24.0% 0.0% 1.3% 56.8% 41.9%  

Latvijas vēsture 0.0% 12.2% 79.1% 8.7% 0.0% 8.9% 78.9% 12.2% 0.0% 6.8% 83.0% 10.2%  

Pasaules vēsture 0.0% 17.4% 73.0% 9.6% 0.0% 17.8% 77.8% 4.4% 0.0% 18.2% 73.9% 8.0%  

Mājturība un 

tehnoloģijas 

0.0% 1.7% 43.5% 54.8% 0.0% 0.4% 49.1% 50.5% 0.0% 0.3% 42.9% 56.8%  

Sports 0.0% 1.0% 59.9% 39.1% 0.0% 0.00% 56.4% 43.6% 0.0% 0.3% 59.5% 40.2%  

Mūzika 0.0% 0.0% 58.5% 41.5% 0.0% 4.2% 62.9% 32.9% 0.0% 4.2% 57.4% 38.4%  

Vizuālā māksla 0.0% 4.4% 47.3% 48.3% 0.0% 3.2% 57.6% 39.2% 0.0% 0.0% 48.1% 51.9%  

Literatūra 0.0% 3.7% 66.0% 30.3% 0.0% 2.8% 73.9% 23.3% 0.0% 3.9% 61.6% 34.5%  

Kopā 0.0% 6.9% 62.5% 30.6% 0.0% 7.1% 65.9% 27.1% 0.0% 5.2% 62.2% 32.6%  

 

3.klašu skolēnu sasniegumi ikdienas darbā (procentos) 

Mācību 

priekšmeti 
1-3 balles 4-5 balles 6-8 balles 9-10 balles 

Mācību gads 2017./ 

2018. 

m.g. 

2018./ 

2019. 

m.g. 

2019./ 

2020. 

m.g. 

2017./ 

2018. 

m.g. 

2018./ 

2019. 

m.g. 

2019./ 

2020. 

m.g. 

2017./ 

2018. 

m.g. 

2018./ 

2019. 

m.g. 

2019./ 

2020. 

m.g. 

2017./ 

2018. 

m.g. 

2018./ 

2019. 

m.g. 

2019./ 

2020. 

m.g. 

Latviešu valoda 0.0 0.0 0.0 3.8 1.9 5.7 65.4 66.4 79.4 30.8 31.8 14.9 

Matemātika 0.0 0.0 0.0 10.6 7.5 12.6 66.3 63.5 72.5 23.1 29.0 14.9 

6.klašu skolēnu sasniegumi ikdienas darbā (procentos) 

Mācību 

priekšmeti 
1-3 balles 4-5 balles 6-8 balles 9-10 balles 

Mācību gads 2017./ 

2018. 
m.g. 

2018./ 

2019. 
m.g. 

2019./ 

2020. 
m.g. 

2017./ 

2018. 
m.g. 

2018./ 

2019. 
m.g. 

2019./ 

2020. 
m.g. 

2017./ 

2018. 
m.g. 

2018./ 

2019. 
m.g. 

2019./ 

2020. 
m.g. 

2017./ 

2018. 
m.g. 

2018./ 

2019. 
m.g. 

2019./ 

2020. 
m.g. 

Latviešu  val. 0.0 0.0 0.0 21.7 25.6 8.0 58.3 68.9 78.4 20.0 5.6 13.6 

Matemātika 0.0 0.0 0.0 22.6 21.1 34.1 48.7 68.9 55.7 28.7 10.0 10.2 

Dabaszinības 0.0 0.0 0.0 12.2 20.0 8.0 69.5 71.1 84.0 18.3 8.9 8.0 
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Skolēnu sasniegumi valsts diagnostikas darbos 
 2015./2016. 2016./2017. 2017./2018. 2018./2019. 2019./2020. 
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Latv.val. 

3.kl. 
82.00 77.44 74.20 77.00 78.92 64.21 76.65 76.65 75.07 80.13 75.80 74.17 81.00 78.50 77.22 

Matemātika 
3.kl. 

79.00 73.91 72.00 71.00 70.59 68.92 86.10 79.72 77.33 86.56 80.42 78.59 67.00 62.00 59.42 

Latv.val. 

6.kl. 
67.00 64.02 64.00 72.00 66.88 64.00 69.00 68.84 69.00 70.76 65.84 64.00 73.00 64.98 63.23 

Matemātika 
6.kl. 

77.00 68.00 66.25 69.00 62.00 60.80 72.65 59.80 59.90 64.00 56.78 55.87 74.00 65.31 65.15 

Dabaszinības 

6.kl. 
65.00 64.92 64.12 67.00 65.02 64.91 68.10 62.75 63.33 65.06 60.60 61.74 54.00 52.42 52.77 
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Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

1. Skolēnu optimālo un augsto sasniegumu 

lielais īpatsvars ikdienas darbā. 

2. Atbalsta personāla un projekta „Atbalsts 

izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībā” ietvaros piesaistītā personāla 

kvalitatīvs darbs izglītojamo mācīšanās 

traucējošo faktoru novēršanai. 

3. Vidējie rādītāji valsts diagnosticējošos 

darbos ir augstāki nekā valstī. 

4. Skolēnu sasniegumu līmenis valsts 

diagnosticējošos darbos ir atbilstošs 

mācību sasniegumu līmenim ikdienas 

darbā. 

1. Pilnveidot skolēnu prasmi, uzņemoties 

līdzatbildību par mācīšanās rezultātiem. 

2. Pilnveidot skolēnu tekstpratību dažādos 

mācību priekšmetos. 

3. Veicināt skolēnu izziņas aktivitāti, 

virzoties uz mācīšanos iedziļinoties. 

4. Organizēt pedagogu sadarbības grupas 

tālākai mācību procesa efektivitātes 

paaugstināšanai. 

 

1.4 Atbalsts izglītojamiem  

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

1. Spēcīga atbalsta personāla komandas 

sadarbība. 

2. Rezultatīva atbalsta personāla sadarbība ar 

klašu audzinātājām. 

3. Veiksmīga pedagogu sadarbība pēctecības 

nodrošināšanai. 

4. Skolēnu grupu nodarbību vadīšana 

problēmsituāciju, fiziskās, emocionālās 

vardarbības gadījumos. 

5. Skolēni regulāri tiek izglītoti drošības 

jautājumos.  

6. Skolēni un skolas darbinieki zina, kā rīkoties 

negadījumu, traumu, saslimšanas gadījumos 

un evakuācijas gadījumā. 

7. Daudzveidīgs ārpusstundu pasākumu un 

nodarbību piedāvājums izglītojamo spēju un 

talantu pilnveidei 

8. Skolēni aktīvi piedalās skolas organizētajos 

mācību un audzināšanas pasākumos un 

pārstāv skolu ārpusskolas rīkotajos 

pasākumos. 

9. Vecāki un absolventi iesaistās karjeras 

izglītībā. 

10. Augsti skolēnu sasniegumi mācību 

1. Iesaistīt skolēnus drošas emocionālās vides 

pilnveidei. 

2. Ierīkot caurlaižu sistēmu, izmantojot 

turniketus. 

3. Ierīkot automātiskās balss ugunsgrēka 

izziņošanas sistēmu. 
4. Ulihas ielas mācību vietai nodrošināt 

izglītojamiem drošu pāreju uz izglītības iestādi no 

vienvirziena Elkoņu ielas. 

5. Veicināt skolēnu izaugsmes domāšanu, 

izmantojot pozitīvo motivāciju un 

pilnveidojot daudzveidīgu mācīšanās 

stratēģiju izmantošanas prasmes. 

6. Pilnveidot skolēnu organizatoriskās un 

plānošanas prasmes, iesaistot pasākumu 

organizēšanā un vadīšanā. 

7. Veicināt skolēnu interesi apmeklēt 

individuālās izpētes nodarbības pie karjeras 

konsultanta. 

8. Dažādot atbalsta pasākumus mācību procesā 

skolēniem ar grūtībām mācībās. 

9. Vairāk izmantot individualizāciju un 

diferenciāciju mācību priekšmetu stundās, 

tādējādi nodrošinot mācīšanas un mācīšanās 
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priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, 

sporta sacensībās. 

11. Savlaicīga skolēnu spēju izpēte. 

12. Skolā tiek piedāvātas plašas iespējas aktīvai 

vecāku līdzdalībai. 

procesa norisi pielāgotu skolēna individuālajām 

īpatnībām. 
10. Pilnveidot mācību priekšmeta skolotāja un 

skolotāja palīga sadarbību izglītojamo talantu 

attīstīšanai. 

11. Organizēt izglītojošus pasākumus vecākiem 

par jaunākajām tendencēm izglītībā. 

1.5 Skolas vide  

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

1. Skolai ir tradīcijas, kas veicina skolēnu, 

vecāku un pedagogu piederību izglītības 

iestādei. 

2. Skolā ir pozitīva sadarbības vide. 

3. Skolā tiek realizēti daudzveidīgi pasākumi 

pozitīva mikroklimata nodrošināšanai. 
4. Izglītības iestādes mērķtiecīga vecāku, pedagogu 

un izglītojamo iesaiste izglītības iestādes 

tradīcijās, lai veicinātu piederību savai skolai. 

5. Skolas fiziskās vides sakārtošanā iesaistās 

pedagogi, vecāki un izglītojamie. 

6. Plānveidīgi tiek realizēts Skolas telpu 

remonts. 

1. Iesaistīt skolēnus jaunu skolas tradīciju 

veidošanā. 

2. Toma ielas ēku paplašināt ar piebūvi, plānojot 

skolas vidi mūsdienīga mācību procesa 

nodrošināšanai 1.-6.klašu skolēniem. 

 

1.6 Resursi  

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

1. Skolēni tiek nodrošināti ar nepieciešamajiem 

mācību līdzekļiem. 

2. Skolā pieejams plašs mācību metodisko un 

tehnisko līdzekļu klāsts. 

3. Skolā ir visi nepieciešamie personāla resursi 

izglītības programmas realizēšanai 
4. Kompetenti, tālākizglītībai atvērti pedagogi. 

5. Iesaistīšanās Eiropas Savienības projektos. 

1. Turpināt papildināt kabinetu aprīkojumu ar 

ergonomiskām mēbelēm un mūsdienīgām 

tehnoloģijām. 

2. Pilnveidot pedagogu prasmes kompetencēs 

balstītā izglītības satura realizēšanai 

 

1.7 Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana  

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

1. Skolas darba pašvērtēšanas procesā tiek 

iesaistīti darbinieki, izglītojamie un viņu 

vecāki. 

2. Regulāri tiek sniegta informācija par gada 

darba plāna īstenošanu, veiktas korekcijas. 

3. Skolas vadība veicina inovāciju ieviešanu 

atbilstoši mūsdienu aktualitātēm. 

4. Skolas vadība katru gadu atbilstoši Skolā 

izvirzītajām prioritātēm plāno un realizē darba 

izvērtējumu un tālāko attīstību. 

5. Skolas sadarbība ar plašu institūciju loku. 

6. Aktīva dalība valsts un starptautiska līmeņa 

projektos (gan pedagogi, gan skolēni). 

1. Regulāri organizēt iesaistīto pušu aptaujas, lai 

savlaicīgi izzinātu nepieciešamos 

uzlabojumus. 

2. Pilnveidot sadarbības formas ar administratīvi 

saimniecisko personālu. 

3. Pieteikt dalību valsts un starptautiskos 

projektos atbilstoši skolas prioritātēm, 

sniedzot iespēju pilnveidot savas prasmes gan 

skolēniem, gan pedagogiem 
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2 Attīstības prioritātes 2020./2021.m.g.- 2022./2023.m.g. 

Pamatjoma 2020./2021.m.g. 2021./2022.m.g. 2022./2023.m.g. 

Mācību saturs  
Izglītības programmas aktualizēšana 

saskaņā ar jauno – kompetenču pieejā 

balstīto izglītības saturu 
 

Mācīšana un mācīšanās Efektīva mācību procesa nodrošināšana   

Skolēnu sasniegumi 

Skolēnu sasniegumu 

paaugstināšana, pilnveidojot 

pašvadītas mācīšanās prasmes  

Skolēnu izaugsmes domāšanas 

veicināšana, realizējot individuālu un 

diferencētu pieeju mācību stundās 

Skolēnu kognitīvo un metakognitīvo 

prasmju pilnveide, izmantojot dziļās 

domāšanas uzdevumus mācību stundās  

Atbalsts skolēniem 
Savlaicīgas un individualizētas pieejas 

nodrošināšana nepieciešamā atbalsta 

sniegšanai skolēniem 
  

Skolas vide   
Inovatīvas un multifunkcionālas vides 

nodrošināšana  

Resursi  
Mācību resursu nodrošināšana 

atbilstoši mūsdienīgam mācību 

procesam  
 

Skolas darba organizācija, vadība 

un kvalitātes nodrošināšana 

 

 
 

Skolas darba izvērtēšana attīstības 

plāna izstrādei 
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2.1 Prioritāšu īstenošanas plāns 2020./2021.m.g. 

Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās 

Prioritāte Efektīva mācību procesa nodrošināšana 

Mērķis Pilnveidot pedagogu prasmi plānot efektīvu mācību stundu atbilstoši skolā izstrādātajiem snieguma līmeņiem 

 Atbildīgais Laiks Resursi 

Uzdevums Nr.1 Nostiprināt pedagogu prasmi izvirzīt konkrētu sasniedzamo rezultātu katrā mācību stundā un ārpusstundu pasākumā 

Novērtēšanas kritēriji Visi pedagogi apmeklējuši kursus par efektīvas mācību stundas plānošanu, 

organizēšanu, vadīšanu. 

K.Bārdule 2020.10. SIIC lektors, 

finanses 

 Organizētas 5 sanāksmes 1.un 4.klašu skolotāju sadarbības grupai, 

nodrošinot atbalstu efektīvas mācību stundas plānošanā, vadīšanā 

I.Ziedkalne 2020.09.,11., 

2021.01.,03.,05. 

Protokoli  

 Skolotāji zina iespējas, kā skolēniem mācīt izmantot tehnoloģijas mācību 

satura izveidei 

K.Bārdule, 

S.Meža 

2020.10. Seminārs, 

hospitācijas 

 Skolotāji un klašu audzinātāji integrē skolas vērtības mācību un 

audzināšanas saturā 

I.Ziedkalne, 

S.Novada 

2021.05. stundu 

hospitācija 

 95% vērotajās mācību stundās un ārpusstundu pasākumos pedagogi izvirza 

konkrētu sasniedzamo rezultātu.  

I.Ziedkalne, 

S.Novada 

2021.05. Hospitācijas, 

scenāriji 

Uzdevums Nr.2 Izvērtēt mājas darbu nozīmīgumu 

Novērtēšanas kritēriji Visi uzdotie mājas darbi ir jēgpilni, veicina stundas tēmas apguvi, skolēni 

tos spēj izpildīt patstāvīgi. 

I.Ziedkalne 2020.12. e-klases 

ierakstu analīze 

 Mājas darbi netiek uzdoti pirms skolēnu brīvdienām I.Ziedkalne 2020.12. e-klase 

 95% skolēni vienmēr izpilda mājas darbus I.Ziedkalne 2020.11. Info.no skolot. 

Uzdevums Nr.3 Aktualizēt vērtēšanas kārtību  un  skolēnu zināšanu, prasmju, attieksmju vērtēšanas kritērijus saskaņā ar jauno – 

kompetenču pieejā balstīto izglītības saturu 

Novērtēšanas kritēriji Izstrādāta vērtēšanas kārtība, ietverot caurviju prasmju vērtēšanu. I.Ziedkalne 2020.09.  

 Novadīti 2 semināri skolā par vērtēšanas rubriku izveidi A.Kundziņa, 

I.Žimante 

2020.10. Pilsētas 

metodiķis 

 Lielākā daļa skolotāju prot veidot vērtēšanas rubrikas. S.Meža 2021.04. Anketas, 

individuālas 

sarunas 
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Pamatjoma Skolēnu sasniegumi 

Prioritāte Skolēnu sasniegumu paaugstināšana, pilnveidojot pašvadītas mācīšanās prasmes 

Mērķis Pilnveidot skolēnu mācīšanās prasmi, uzņemoties līdzatbildību par mācīšanās rezultātiem 

  Atbildīgais Laiks Resursi 

Uzdevums Nr.1 Pilnveidot skolēnu prasmi mācīties apzināti un patstāvīgi 

Novērtēšanas kritēriji Visās klasēs ir atgādnes atbilstoši mācību priekšmeta saturam un par 5 

patstāvīgas mācīšanās soļu stratēģiju. 

K.Bārdule 2020.09. Kancelejas 

preces 

 Visās mācību stundās skolēni izmanto 5 patstāvīgas mācīšanās soļu 

stratēģiju. 

I.Ziedkalne 2020.12., 

2021.05. 

Mācību stundu 

hospitācija, 

individuālas 

sarunas 

 Visi skolotāji dalījušies pieredzē par 5 patstāvīgas mācīšanās soļu 

stratēģijas realizēšanu kompetenču ieviešanas sadarbības grupā. 

I.Ziedkalne 1 x 2 mēnešos Protokoli 

 Skolēni, klašu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji līdzdarbojas 

mācību sasniegumu dinamikas apkopošanā un izvērtēšanā. 

Klašu  

audzintāji  

S.Novada 

2x mācību 

gadā 

Dinamikas/ 

pašvērtējuma 

lapas 

 75% mācību stundās tiek pilnveidotas skolēnu sadarbības prasmes. I.Ziedkalne 2021.05. Hospitācijas, 

skolot.atskaites 

 Organizētas 5 pedagogu sadarbības grupas sanāksmes 5.klašu skolēnu 

pašvadītas mācīšanās prasmju pilnveidei un mācību procesa efektivitātes 

paaugstināšanai. Skolotāji vienojušies par vienotām prasībām. 

V.Jautre 2020.09.,11., 

2021.01.,03.,0

5 

Protokoli 

 Lielākā daļa 4.-6.klašu skolēni aptaujā atzīst, ka zina un izmanto 5 

patstāvīgas mācīšanās soļu stratēģiju, ar palīdzību plāno savu darbu, zina, 

kur vērsties pēc palīdzības. 

S.Meža 2020.12., 

2021.04. 

Aptauja 

Uzdevums Nr.2 Pilnveidot skolēnu tekstpratību dažādos mācību priekšmetos 

Novērtēšanas kritēriji Organizētas 5 skolotāju lasītprasmes grupas nodarbības par tekspratības 

jautājumiem dažādos mācību priekšmetos. Skolotājiem ir vienota pieeja 

tekstpratības pilnveidei. 

D.Krētaine 2020.09.,11., 

2021.01.,03.,0

5 

Protokoli, 

hospitācija 

 Sadarbības grupas skolotāji apmeklējuši kolēģu mācību stundas, izmanto 

gūto pieredzi savā darbā. 

D.Krētaine 2021.05. Vērošanas 

lapas 

 Skolēnu vidējie rezultāti valsts diagnosticējošajos darbos ir optimālā un 

augstā līmenī. 

I.Ziedkalne 2021.03. Valsts diagn.d. 

rezultāti 

 Skolēni iesaistīti starptautiskā skolu sadarbības projektā, pilnveido valodu 

prasmes. 

K.Bārdule 2021.05. Erasmus KA2 
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Pamatjoma Atbalsts skolēniem 

Prioritāte Savlaicīgas un individualizētas pieejas nodrošināšana nepieciešamā atbalsta sniegšanai skolēniem 

Mērķis Veicināt skolēnu izaugsmes domāšanu, izmantojot pozitīvo motivāciju  

  Atbildīgais Laiks Resursi 

Uzdevums Nr.1 Pilnveidot skolēnu organizatoriskās un plānošanas prasmes, iesaistot pasākumu organizēšanā un vadīšanā 

Novērtēšanas kritēriji Organizēti 3 pasākumi sadarbībā ar vecākiem. S.Novada 2021.05.  

 Skolēnu dome realizējusi 5 aktivitātes. S.Novada 2021.05. Skolēnu domes 

darba 

izvērtējums 

 Pasākumu izvērtēšanā iesaistīti 75% izglītojamie. S.Novada 2021.05. Pasākumu 

izvērtējumi 

 Skolēni iesaistīti starptautiskā skolu sadarbības projektā STEM jomā, 

pilnveido plānošanas prasmes. 

K.Bārdule 2021.05. Erasmus KA2 

 Skolēni iesaistīti eTwinning projektos. Realizēti 3 eTwinning projekti. K.Bārdule 2020.09. 

2021.05. 

Informācija, 

finanses 

Uzdevums Nr.2 Dažādot atbalsta pasākumus mācību procesā skolēniem ar grūtībām mācībās 

Novērtēšanas kritēriji Sadarbojoties klases audzinātājam un skolas psihologam, savlaicīgi veikta 

skolēna spēju izpēte, lai noteiktu nepieciešamos, atbilstošākos atbalsta 

pasākumus. 

I.Gūtmane 2021.05.  

 Organizētas 4 sanāksmes mācību priekšmetu skolotāju un pedagogu palīgu 

sadarbības izvērtēšanai un turpmākās sadarbības plānošanai. 

I.Ziedkalne 2020.09, 11., 

2021.02.,04 

 

 Pilnveidots un papildināts atgādņu krājums koplietošanas dokumentos. 

Atgādnes, plakāti izlikti mācību klasēs. 

I.Ziedkalne 2021.04. Kancelejas 

preces 

Uzdevums Nr.3 Izmantot individualizāciju un diferenciāciju mācību priekšmetu stundās, tādējādi nodrošinot mācīšanas un mācīšanās 

procesa norisi pielāgotu skolēna individuālajām īpatnībām 

Novērtēšanas kritēriji 50% mācību stundās ir nodrošināti diferencēti uzdevumi skolēniem. I.Ziedkalne 2021.05. Hospitāciju 

materiāli 

 Organizēti 2 semināri par apvērstās klases iespējām mācību procesa 

individualizācijai un diferencēta mācību procesa realizēšanai. 

K.Bārdule 2020.10., 

2021.03. 

Prezentācija, 

izdale 

 4.un 6.klasēs veikts pētījums par apvērstās klases pieejas īstenošanas 

rezultativitāti. 

K.Bārdule 2021.06. Pētījuma 

metodikas 

izstrāde 

 2 skolotājas izmantojušas apvērstās klases pieeju savās mācību stundās. K.Bārdule, 

I.Lipska 

2021.05. Materiālu 

izveide 
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Uzdevums Nr.4 Pilnveidot mācību priekšmeta skolotāja un skolotāja palīga sadarbību skolēnu talantu attīstīšanai 

Novērtēšanas kritēriji 75% vērotajās mācību stundās talantīgajiem izglītojamajiem tiek piedāvāti 

augstākas grūtības pakāpes uzdevumi. 

I.Ziedkalne 2021.05. Mācību stundu 

hospitācija 

 75% skolēni, kas piedalījušies pilsētas olimpiādēs, ieguvuši godalgotas 

vietas. 

I.Ziedkalne 2021.05.  

 100% skolēni, kas piedalījušies pētniecisko darbu lasījumos pilsētā, ieguvuši 

godalgotas vietas. 

I.Ziedkalne 2021.05.  

 50% skolēnu piedalās fakultatīvajās nodarbībās skolā. I.Ziedkalne 2021.05.  

Uzdevums Nr.5 Veicināt skolēnu interesi apmeklēt individuālās izpētes nodarbības pie karjeras konsultanta 

Novērtēšanas kritēriji Sniegta informācija 6.klašu skolēniem par iespēju izzināt savas spējas. I.Gūtmane 2020.09. Materiāli, 

reklāma 

 Vismaz 10% 6 klašu skolēni apmeklējuši karjeras konsultanta individuālās 

izpētes nodarbības. 

I.Gūtmane 2021.05.  

 Karjeras izglītības speciālists organizē vismaz vienu stundu mācību gada 

laikā katrā klasē par karjeras izglītības tēmu. 

I.Gūtmane 2021.05.  

 Organizēts 2 karjeras izglītības pasākums skolēniem – profesiju iepazīšana 

(1.-3.klase), darba vērošana (4.-6.klase). 

I.Gūtmane 2021.03.  

 Dibināti trīs 5. – 6.klašu skolēnu mācību uzņēmumi, katrs piedalījies vismaz 

2 skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņos. 

S.Novada 

B.Saimniece 

2021.05.  

Uzdevums Nr.6 Organizēt izglītojošus pasākumus vecākiem par jaunākajām tendencēm izglītībā 

Novērtēšanas kritēriji Organizēta vecāku anketēšana - pamatizglītības standarta ieviešana. S.Meža 2020.10. Anketa 

 Organizēta 1 lekcija vecākiem par jautājumiem, kas saistīti ar bērnu 

audzināšanu, fizisko un garīgo veselību, drošību. 

K.Bārdule, 

S.Novada 

2020.11. Lektors 

 Organizēts vecāku forums - pamatizglītības standarta ieviešana. K.Bārdule 2021.02 Scenārijs 

 2 reizes gadā visās klasēs organizētas Individuālas sarunas ar vecākiem un 

bērnu par to, ko viņš prot, ko vēl jāmācās 

K.Bārdule, 

S.Novada 

2020.11., 

2021.04. 

Skolēna 

pašvērtējums 
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2.2 Prioritāšu īstenošanas plāns 2021./2022.m.g  

Pamatjoma Mācību saturs 

Prioritāte Izglītības programmas aktualizēšana saskaņā ar jauno – kompetenču pieejā balstīto izglītības saturu 

Mērķis Apgūt zināšanas un prasmes mācību priekšmetos, apmeklējot izglītojošus pasākumus/ekskursijas 

  Atbildīgais Laiks Resursi 

Uzdevums Nr.1 Mērķtiecīgi iekļaut mācību saturā izglītojošas ekskursijas  

Novērtēšanas kritēriji Aprobēta 1.,2.un 4.,5.klašu mācību priekšmetu programmu sasaiste ar 

izglītojošiem pasākumiem/ekskursijām. 

I.Ziedkalne, 

S.Novada 

2022.05.  

 Izstrādāts mācību priekšmetu apguvē ietveramo pasākumu/ekskursiju 

plāns 1., 2.un 4.,5. klasēm. 

S.Novada 2022.05.  

 Visas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” aktivitātes tiek integrētas mācību 

priekšmetu apgūstamajās tēmās. 

S.Novada 2022.05. Izvērtējuma  

veidlapas  

Uzdevums Nr.2 Īstenot mācību satura integrāciju, sadarbojoties dažādu mācību priekšmetu skolotājiem 

Novērtēšanas kritēriji Organizētas 10 pāru stundas. I.Ziedkalne 2022.05. Plāni 

 Pilnveidots koplietošanas dokuments mācību satura tēmu plānošanai. S.Meža 2021.09.  

 Notikušas 5 pedagogu, kuri strādā 1.,2.,4.,5.klasēs, sanāksmes, kurās 

pedagogi dalījušie pieredzē, vienojušies par vienotām prasībām. 

I.Ziedkalne 2021.09.,11., 

2022.01.,03.,05. 

 

 Realizētas 4 mācību satura apguves nodarbības ārpus skolas, sadarbojoties 

vairāku jomu skolotājiem. 

I.Ziedkalne 2022.05. Sadarbība, 

plānošana 

 2 skolotājas apmeklējušas kursus par mācību procesa diferenciāciju un 

skolēnu individuālo spēju pilnveidi, dalījušās pieredzē un pielieto apgūtās 

zināšanas mācību procesā. 

K.Bārdule 2021.10. Erasmus KA1 

 Skolēni iesaistīti eTwinning projektos. Realizēti 4 eTwinning projekti, 

integrējot apgūstamo mācību saturu. 

K.Bārdule 2022.05. Plānošana, 

sadarbība 

 50% mācību stundās skolēni izmanto tehnoloģijas mācību satura izveidei. I.Ziedkalne 2022.05. Pieredze, 

hospitācijas 
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Pamatjoma Skolēnu sasniegumi    

Prioritāte Skolēnu izaugsmes domāšanas veicināšana, realizējot individuālu un diferencētu pieeju mācību stundās 

Mērķis Pilnveidot skolēnu mācīšanās prasmi, uzņemoties līdzatbildību par mācīšanās rezultātiem 

  Atbildīgais Laiks Resursi 

Uzdevums Nr.1 Pilnveidot skolēnu prasmi mācīties apzināti – plānot, analizēt un izvērtēt savu mācīšanās procesu 

Novērtēšanas kritēriji Lielākā daļa skolēnu prot reflektēt par savu mācīšanos. I.Ziedkalne 2022.05. Hospitācijas, 

individ.sarunas  

 90% mācību un klases stundās tiek mācītas (darba plānošana) un lietotas (5 

soļu metode) pašvadītas mācīšanās prasmes. 

I.Ziedkalne 2022.05. Mācību stundu 

hospitācijas 

 Organizētas 5 pedagogu sadarbības grupas sanāksmes 6.klašu skolēnu 

pašvadītas mācīšanās prasmju pilnveidei un mācību procesa efektivitātes 

paaugstināšanai. Skolotāji vienojušies par vienotām prasībām. 

V.Jautre 2021.09.,11., 

2022.01.,03.,05. 

Protokoli 

 Lielākā daļa 4.-6.klašu skolēni atzīst, ka spēj patstāvīgi savu darbu plānot, 

izvērtēt, zina, kur vērsties pēc palīdzības. 

S.Meža 2021.11., 

2022.04. 

Anketa 

 80% mācību stundās tiek pilnveidotas skolēnu sadarbības prasmes. I.Ziedkalne 2022.05. Hospitācijas, 

skolot.atskaites 

Uzdevums Nr.2 Pilnveidot pedagogu prasmi sniegt skolēniem individualizētu atgriezenisko saiti, balstoties uz stundā  izvirzītajiem 

mērķiem un uzdevumiem 

Novērtēšanas kritēriji 100% vērotajās mācību stundās skolotājs sniedz atgriezenisko saiti 

skolēniem. 

I.Ziedkalne 2021.05. mācību stundu 

hospitācija 

 75% vērotajās mācību stundās tiek sniegta diferencēta un individualizēta 

atgriezeniskā saite. 

I.Ziedkalne 2021.05. mācību stundu 

hospitācija 

 Lielākā daļa skolēnu prot izvērtēt savu rīcību, balstoties uz vērtību trijstūrī 

noteiktajiem kritērijiem. 

S.Meža 2021.10., 

2022.04. 

Anketas 

 Lielākā daļa skolēnu prot sniegt atgriezenisko saiti klasesbiedriem par veikto 

darbu vai rīcību. 

I.Ziedkalne, 

S.Novada 

2022.05. Hospitācijas 

Uzdevums Nr.3 Pilnveidot skolēnu tekstpratību dažādos mācību priekšmetos 

Novērtēšanas kritēriji Organizētas 5 skolotāju lasītprasmes grupas nodarbības par tekspratības 

jautājumiem dažādos mācību priekšmetos. Skolotājiem ir vienota pieeja 

tekstpratības pilnveidei. 

D.Krētaine 2021.09.,11., 

2022.01.,03.,05 

Protokoli, 

hospitācija 

 Skolotāji dalījušies pieredzē, apmeklējot kolēģu mācību stundas. D.Krētaine 2022.05. Vērošanas lapas 

 Skolēnu vidējie rezultāti valsts diagnosticējošajos darbos ir optimālā un 

augstā līmenī. 

I.Ziedkalne 2022.03. Valsts diagn.d. 

rezultāti 
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Pamatjoma Resursi 

Prioritāte Resursu nodrošināšana atbilstoši mūsdienīgam mācību procesam 

Mērķis Pilnveidot pedagogu prasmes un mācību telpu aprīkojumu mūsdienīga mācību procesa realizēšanai. 

  Atbildīgais Laiks Resursi 

Uzdevums Nr.1 Papildināt kabinetu aprīkojumu ar ergonomiskām mēbelēm 

Novērtēšanas kritēriji Iegādāti 75 vienvietīgi skolēnu soli, krēsli (Uliha iela 1 kab., Toma iela 

19.kab, 24.kab). 

K.Bārdule, 

B.Ivanova 

2022.05. Finanses 19000 

eiro 

 Iegādāti 5 biroja krēsli skolotājiem. K.Bārdule, 

B.Ivanova  

2022.05. Finanses 250 

eiro 

Uzdevums Nr.2 Papildināt kabinetu aprīkojumu ar mūsdienīgām tehnoloģijām 

Novērtēšanas kritēriji Iegādāti 20 datori skolotājiem. K.Bārdule, 

B.Ivanova  

2022.05. 6000 eiro 

 Iegādātas 5 datu kameras. K.Bārdule, 

B.Ivanova  

2022.05. 2500 eiro 

 Iegādāti 90 planšetdatori angļu valodai (30), matemātikai (30), 

dabaszinībām (30). 

K.Bārdule, 

B.Ivanova  

2022.05. 19000 eiro 

 Iegādāts interaktīvais ekrāns matemātikas kabinetā (18.kab.). K.Bārdule, 

B.Ivanova  

2022.05. 6000 eiro 

Uzdevums Nr.3 Pilnveidot pedagogu prasmes kompetencēs balstītā izglītības satura realizēšanai 

Novērtēšanas kritēriji Skolotāji apmeklējuši skolā organizētos kursus par kompetenču pieejas 

īstenošanu mācību procesā. 

K.Bārdule 2021.12. Lektors 

 Realizēti 5 eTwinning projekti, integrējot apgūstamo mācību saturu. K.Bārdule 2022.06. Plānošana, 

informācija 

Uzdevums Nr.4 Piesaistīt jauniešus brīvprātīgā darba veikšanai skolā 

Novērtēšanas kritēriji Vismaz 2 jaunieši iesaistīti darbā skolā, tādējādi veicinot caurviju prasmju 

un saziņas svešvalodā pilnveidi skolēniem. 

K.Bārdule 2022.05. Sadarbība ar 

LiepU 
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2.3 Prioritāšu īstenošanas plāns 2022./2023.m.g. 

Pamatjoma Skolēnu sasniegumi 

Prioritāte Skolēnu kognitīvo un metakognitīvo prasmju pilnveide, izmantojot dziļās domāšanas uzdevumus mācību stundās 

Mērķis Pilnveidot skolēnu mācīšanās prasmi, uzņemoties līdzatbildību par mācīšanās rezultātiem.  

  Atbildīgais Laiks Resursi 

Uzdevums Nr.1 Mācīt skolēniem dažādas mācīšanās stratēģijas, lai sasniegtu mērķi 

Novērtēšanas kritēriji Lielākā daļa skolēnu uzrauga savu progresu, pēc nepieciešamības meklējot 

palīdzību. 

S.Novada 2022.11., 

2023.04. 

Individuālas 

sarunas, anketas 

 Lielākā daļa skolēnu spēj novērtēt savu progresu, izvirzīt konkrētus mērķus. S.Meža 2023.05. Individuālas 

sarunas, anketas 

 75% mācību stundās skolotāji māca skolēniem dažādas mācīšanās stratēģijas. I.Ziedkalne 2023.05. Hospitācijas 

Uzdevums Nr.2 Pilnveidot skolēnu tekstpratību dažādos mācību priekšmetos 

Novērtēšanas kritēriji Organizētas 5 skolotāju lasītprasmes grupas nodarbības par tekspratības 

jautājumiem dažādos mācību priekšmetos. Skolotājiem ir vienota pieeja 

tekstpratības pilnveidei. 

D.Krētaine 2022.09.,11., 

2023.01.,03.,05. 
Protokoli, 

hospitācija 

 Skolēnu vidējie rezultāti valsts diagnosticējošajos darbos ir optimālā un augstā 

līmenī. 

I.Ziedkalne 2023.03. Valsts diagn.d. 

rezultāti 

 Lielākā daļa skolēnu spēj izmantot tehnoloģijas mācību satura izveidei. I.Ziedkalne 2023.05. Pieredze, 

hospitācijas 

Uzdevums Nr.3 Veicināt skolēnu izziņas aktivitāti, virzoties uz mācīšanos iedziļinoties 

Novērtēšanas kritēriji Notikušas 5 pedagogu sadarbības grupas sanāksmes, kurās pedagogi dalījušie 

pieredzē, vienojušies par vienotām prasībām kompetenču pieejas īstenošanā. 

I.Ziedkalne 2022.09.,11., 

2023.01.,03.,05. 
 

 90% vērotajās mācību stundās tiek izmantoti produktīvie uzdevumi atbilstoši 

apgūstamajam mācību saturam. 

I.Ziedkalne 2023.05. Mācību stundu 

hospitācija 

 Lielākā daļa skolēnu prot reflektēt par savu mācīšanos. I.Ziedkalne 2022.11., 

2023.05. 

Hospitācija, 

individuālas 

sarunas 

 75% vērotajās stundās skolotāji sniedz individualizētu un diferencētu 

atgriezenisko saiti skolēnam. 

I.Ziedkalne 2023.05. Mācību stundu 

hospitācija 

 85% mācību stundās tiek pilnveidotas skolēnu sadarbības prasmes. I.Ziedkalne 2023.05. Hospitācijas, 

skolot.atskaites 
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Pamatjoma Skolas vide 

Prioritāte Inovatīvas un multifunkcionālas vides nodrošināšana 

Mērķis Izveidot inovatīvu, multifunkcionālu un drošu skolas vidi 

  Atbildīgais Laiks Resursi 

Uzdevums Nr.1 Pilnveidot skolas vidi mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai 1.-6.klašu skolēniem 

Novērtēšanas kritēriji Piesaistīti finanšu resursi skolas ēkas būvniecībai. K.Bārdule 2021.05. ESF, 

pašvaldības 

līdzekļi 

 Izveidots projekts skolas ēkas paplašināšanai. K.Bārdule 2022.09. Dome 

 Uzsākti ēkas paplašināšanas darbi. K.Bārdule 2023.09. Dome 

 Ierīkota caurlaižu sistēma, izmantojot turniketus. K.Bārdule 2023.09. Pašvaldības 

līdzekļi 

 Ierīkota automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu. K.Bārdule 2023.09. Pašvaldības 

līdzekļi  

Uzdevums Nr.2 Iesaistīt skolēnus drošas emocionālās vides pilnveidei 

Novērtēšanas kritēriji Visās klasēs novadītas izglītojošas aktivitātes/diskusijas/klases stundas, 

kas veicina pozitīvu savstarpējo attiecību veidošanu skolēnu vidū. 

A.Vasiļjeva 

I.Gūtmane 

Mācību gads Nodarbību 

plāns 

 Skolas mājas lapā pieejami 10 (katras 4.-6.klases skolēni veido 1 video) 

skolēnu veidoti video vienaudžu psiholoģiskās un fiziskās vardarbības 

novēršanai. 

S.Novada 2022.12. Videokamera, 

montāža  

 Skolas mājas lapā pieejams skolēnu domes izstrādāts uzskates materiāls 

par rīcības plānu neiecietības novēršanai. 

S.Novada 2022.12. Infografika 

 90% skolēnu norāda, ka skolā jūtas droši, netiek psiholoģiski un fiziski 

ietekmēti. 

S.Meža 2023.03. Skolēnu 

anketēšana 

Uzdevums Nr.3 Iesaistīt skolēnus jaunu skolas tradīciju veidošanā 

Novērtēšanas kritēriji Organizētas 3 tolerances un labestības dienu pasākumi ar dažādām  uz 

iecietību vērstām aktivitātēm (16.novembris - starptautiskā iecietības 

diena). 

S.Novada 2022.11., 12. 

2023.03. 

Pasākumu 

analīze 

 Skolēnu dome apkopojusi vienaudžu priekšlikumus par skolēnus 

interesējošiem pasākumiem un īsteno tos skolas dzīvē. 

S.Novada 2023. 05. Novadīti 

pasākumi 
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Pamatjoma Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Prioritāte Skolas darba izvērtēšana attīstības plāna izstrādei 

Mērķis Izveidot skolas attīstības plānu, balstoties uz iepriekšējā plānošanas perioda rezultātiem, darbinieku un skolēnu 

vajadzībām 

  Atbildīgais Laiks Resursi 

Uzdevums Nr.1 Iesaistīt darbiniekus, skolēnus un vecākus skolas darba izvērtēšanas procesā 

Novērtēšanas kritēriji Organizēta skolēnu, vecāku, darbinieku anketēšana skolas darba 

izvērtēšanai, nepieciešamo uzlabojumu izzināšanai. 

K.Bārdule, 

S.Meža 

2023.01. Anketas  

 Organizēts vecāku, skolēnu forums skolas darba izvērtēšanai, apkopoti 

priekšlikumi. 

K.Bārdule 2023.02. Scenārijs, 

apskatāmie 

jautājumi 

 Darbinieku veidotās darba grupas izanalizējušas skolas darbu, iesnieguši 

izvērtējumu. 

K.Bārdule 2023.04. 3 darba grupu 

sanāksmes 

Uzdevums Nr.2 Pilnveidot sadarbības formas ar administratīvi saimniecisko personālu 

Novērtēšanas kritēriji Organizēta skolēnu radošo darbu izstāde par skolas administratīvi 

saimnieciskā personāla darba nozīmīgumu. 

S.Novada 2022.12. Radošo darbu 

izstādes 

nolikums  

 Realizētas individuālas direktores sarunas ar administratīvi saimniecisko 

personālu. 

K.Bārdule 2023.04. Sarunas plāns 

 

 Organizēts gada noslēguma pasākums administratīvi saimnieciskam 

personālam. 

K.Bārdule 2023.06. Finanses 

ekskursijai 

Uzdevums Nr.3 Pieteikt dalību valsts un starptautiskos projektos atbilstoši skolas prioritātēm, sniedzot iespēju pilnveidot savas prasmes 

gan skolēniem, gan pedagogiem 

Novērtēšanas kritēriji Realizēti kursi skolā visiem pedagogiem atbilstoši jaunākajām tendencēm 

izglītībā. 

K.Bārdule 2022.08. Lektors 

 Uzrakstīts projekta pieteikums Erasmus KA1 pedagogu profesionālai 

pilnveidei. 

K.Bārdule 2023.02.  

 Uzrakstīts projekta pieteikums Erasmus KA2 skolu savstarpējai sadarbībai. K.Bārdule 2023.03.  

 Dalība pašvaldības projektā. K.Bārdule 2023.05.  
 

 


