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Sikšņu pamatskolas pašnovērtējuma ziņojuma aktualizācija 

2019./2020.m.g. 

1. Vispārīgā daļa 

Izglītojamo skaits 

Mācību gads Izglītojamo skaits 1.-

9.klasēs 

Izglītojamo skaits pirmsskolas grupās 

5 – 6 gadīgie bērni 1,5 -4 gadīgie bērni 

2018./2019. 45 9 8 

2019./2020. 40 8 7 

2020./2021. 41 7 9 

 

Īstenotās izglītības programmas 

Sikšņu pamatskola 2019./2020.mācību gadā īstenoja trīs  izglītības programmas: 

 

Nr. Izglītības 

programmas 

kods 

Izglītības programmas 

nosaukums 

Licences 

numurs 

Licences izdošanas 

datums un derīguma 

termiņš 

Izglītojamo 

skaits 

programmā 

1. 2101 11 11 Pamatizglītības 

programma 

V-7677 19.11.2014. 

( uz nenoteiktu laiku) 

39 

2. 0101 11 11 Vispārējās pirmsskolas 

izglītības programma 

V-7647 07.11.2014. 

( uz nenoteiktu laiku) 

15 

3. 2101 56 11 Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamiem 

ar mācīšanās traucējumiem 

V-8196 20.08.2015. 

( uz nenoteiktu laiku) 

1 

 

Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums un pieejamība 

Sikšņu pamatskolā 2019./2020.mācību gadā strādāja 11 pedagogi, no tiem: 

- 7 pedagogi īstenoja pamatizglītības programmu ( mūziku un angļu valodu –arī pirmsskolā) 

- 2 pedagogi strādāja tikai pirmsskolas grupās 



- skolotāja-logopēde strādāja gan pamatskolā, gan pirmsskolā 

- 1 pedagogs bija tikai  interešu izglītībā 

Bez tam skolā strādāja: 

- Rucavas novada sociālais pedagogs 

- sadarbībā ar Jaunsardzes centru arī jaunsargu instruktors 

- sadarbībā ar Nīcas vidusskolu projekta ietvaros – karjeras konsultante. 

 

       Sikšņu pamatskolas vīzija –skola, kas piedāvā konkurētspējīgu izglītību, akcentējot katra izglītojamā 

personības, radošo spēju un talantu attīstību, veselīgu un sportisku dzīvesveidu. 

 

         Sikšņu pamatskolas misija – veidot mūsdienīgu izglītības vidi, nodrošinot  kvalitatīvu izglītības 

procesu, sniedzot  izglītojamiem pašapliecināšanās iespējas un motivāciju tālākizglītībai. 

 

Sikšņu pamatskolas pašreizējā attīstības posma galvenās vērtības: 

 

Cieņa – mēs cienām sevi un līdzcilvēkus, ko apliecinām ar savu attieksmi un rīcību. 

Sadarbība- tā ir labas komandas pamats. Mūsu skola ir komanda – skolēni, vecāki un skolas darbinieki. 

Izaugsme – mēs augstu vērtējam iespēju apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas, nemitīgi sevi pilnveidot un 

attīstīt. 

Atbildība – mēs esam atbildīgi par savu rīcību un vārdiem, par savas rīcības sekām. Mēs esam 

līdzatbildīgi par skolā notiekošo. 

Patriotisms – mēs veidojam interesi un piederības izjūtu savai ģimenei, skolai, pagastam, novadam, 

Latvijai. 

      Sikšņu pamatskolas darbības pamatmērķis – īstenot izglītības procesu, lai attīstītu ikviena skolēna 

dzīvesdarbības prasmes, spējas un talantus, stiprinātu patriotismu, kultūridentitāti, valstisko apziņu un 

radītu iespējas pilsoniskajai līdzdalībai skolas un vietējās kopienas  dzīvē. 

 

2019./2020.m.g.prioritātes  un rezultāti 

1. Pārmaiņu ieviešana mācību saturā pirmsskolas izglītības pakāpē. 

   Pirmsskolas izglītības pakāpē uzsākta jaunā satura ieviešana. Pirmsskolas izglītības pedagogi 

apmeklējuši profesionālās pilnveides kursus un seminārus, kā arī pieredzes apmaiņas pasākumu. Iegūtās 

zināšanas un atziņas tiek izmantotas ikdienas darbā. 

2. Izglītojamo jēgpilna iesaistīšana mācību procesā. 

   Gatavojoties jaunā pamatizglītības standarta ieviešanai, pedagogi mācījās ikdienas mācību procesā 

ieviest jēgpilnus uzdevumus, organizēt izglītojamo pašvadītu mācīšanos, komunicēt par sasniedzamo 



rezultātu un atgriezenisko saiti, mācīja izglītojamiem veikt sava darba pašvērtējumu. Prioritātes 

realizēšanā tika izmantota pilotskolu pedagogu un savstarpējā pieredze. Pedagogi veiksmīgi plāno darbu, 

strādājot ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās grūtības, ar talantīgajiem izglītojamiem, kā arī  

organizējot darbu apvienotajās klasēs. 

3. Izglītojamo patriotisma, valstiskās apziņas stiprināšana, radot iespēju pilsoniskajai līdzdalībai 

skolas un vietējās kopienas dzīvē. 

   Izglītojamie iesaistījās veidošanā un piedalījās pasākumos skolā, pagastā un novadā, tādējādi sekmējot 

iespēju iepazīties ar Rucavas novada kultūrvidi, apzināties tās vērtības un  nozīmi. Izglītojamie mācību un 

ārpusstundu darbā turpināja iepazīties ar Latvijas kultūrvēsturiskajām vērtībām, mācījās svinēt valsts 

svētkus, kā arī latviešu gadskārtu svētkus. Ikdienas komunikācijā un saskarsmē izkopa savstarpējo 

attiecību kultūru, mācījās izprast savas un citu vajadzības, uzņemties atbildību par savu rīcību un vārdiem. 

 

Projekti, kuros skola iesaistījās 2019./2020.mācību gadā 

- “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” – tika nodrošināts individuālas  

konsultācijas  sākumskolas skolēniem lasītprasmes un rakstītprasmes uzlabošanai, notika mācību 

vizītes pilnveidojot zināšanas STEM un vides jomā, notika  izglītojoši pasākumi un inovatīvas 

nodarbības. Profesionālās pilnveides kursi … 

- “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas  samazināšanai” – tika izveidoti individuālā atbalsta 

plāni sešiem skolēniem un tika nodrošinātas individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, kuros 

zināšanu un prasmju līmenis ir zems. Notika profesionālās pilnveides kursi pedagogiem … 

- “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālājās izglītības iestādēs” – notika sadarbībā ar kaimiņu 

Nīcas novadu un Nīcas vidusskolu, notika vairāki karjeras izglītības atbalsta pasākumi, karjeras 

nedēļas, izglītojamo izpēte. 

- “Latvijas Skolas soma”- izglītojamiem tika dota iespēja apmeklēt kultūras pasākumus. 

- “Skolas piens un auglis” 

 

2019./2020.mācību gadā sadarbība izglītības programmu īstenošanā ar : 

- uzdevumi.lv 

- soma.lv 

Audzināšanas darba prioritātes  trīs gadiem, kuras spēkā 2019./2020.mācību gadā 

( spēkā  2019./2020.- 2021./2022.m.g.) 

Mācību gads Prioritāte  

2019./2020.m.g. Izglītojamo patriotisma, valstiskās apziņas stiprināšana, radot iespēju 

pilsoniskajai līdzdalībai skolas un vietējās kopienas dzīvē. 



2020./2021.m.g. Izglītojamo līdzatbildības un līderības veicināšana, mērķtiecīgi iesaistoties 

mācību procesā, kultūras pasākumos un tradīciju veidošanā 

2021./2022.m.g. Izglītojamo iesaiste apzinīgas pozitīvās uzvedības veicināšana, sekmējot 

vērtību un tikumu praktizēšanu. 

 

Pēdējās akreditācijas laikā sniegto ieteikumu īstenošanas rezultāti 

  Sikšņu pamatskolā pēdējā izglītības iestādes un īstenojamo izglītības programmu akreditācija un 

direktores atestācija notika 2017.gada oktobrī, piedaloties ekspertu komisijai. Akreditācijas termiņš  6 

gadi – līdz 01.11.2023. Akreditācijas ekspertu komisija izteica vairākus priekšlikumus darba pilnveidei 

Sikšņu pamatskolā. Sniedzam informāciju par norādīto ieteikumu  ieviešanu. 

 Ieteikums Izpilde 

1. Veikt izmaiņas izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtībā atbilstoši 

MK noteikumu Nr. 468 “Noteikumi par 

valsts pamatizglītības standartu, 

pamatizglītības mācību priekšmetu 

standartiem un pamatizglītības 

programmu paraugiem” 31.p., 

nodrošinot  apzīmējuma “nv” lietošanu 

informatīviem ierakstiem.  

Ir veiktas izmaiņas skolas iekšējā normatīvajā dokumentā  

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.  

Veikts izskaidrojošs darbs ar pedagogiem, vecākiem un 

izglītojamiem par apzīmējuma “nv” lietošanu 

informatīviem ierakstiem klašu e-žurnālos un izglītojamo 

dienasgrāmatās ( 2017.gada novembris/decembris) 

2. Vērtēšanas procesā izmantot visus 

izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtībā paredzētos vērtēšanas 

veidus. 

Notikušas vairākas pedagogu metodiskās apspriedes, 

kurās aktualizēta un analizēta izglītojamo vērtēšanas 

kārtība, pārrunāti iespējamie un izmantojamie vērtēšanas 

veidi. Pedagogi darba procesā cenšas to ievērot un 

pilnveidot vērtēšanas veidus. Direktores vietniece 

regulāri pārrauga vērtēšanas procesu.  

3. Iespēju robežās nodrošināt dabaszinātņu 

kabineta aprīkojumu ar mūsdienīgām 

informācijas tehnoloģijām. 

Sskolā izveidoti divi kabineti dabaszinātņu jomas 

priekšmetu mācīšanai – kabinets fizikai/ matemātikai, un  

ķīmijai/bioloģijai/dabaszinībām.  Fizikas/matemātikas 

kabinetam iegādāta interaktīvā tāfele ar portatīvo datoru. 

Otram kabinetam iegādāts portatīvais dators un 

televizors. Abu kabinetu aprīkojums papildināts ar 

vairākiem demonstrāciju komplektiem, interaktīvajiem 

mācību līdzekļiem, laboratorijas piederumiem. 



 

Citi sasniegumi 

- Veiksmīga pilsētas skolu izglītojamo adaptēšanās lauku skolā. Izglītojamie ar nepietiekamiem 

vērtējumiem liecībā pilsētas skolās pēc mērķtiecīga individuālā darba spēj turpināt sekmīgu 

pamatizglītības ieguvi un veiksmīgi iekļauties mūsu skolas dzīvē, atrast un izkopt talantus, kļūt par 

pozitīviem līderiem. 

- Jaunsargu kustība kā pozitīvā motivācija. 

- Skolai labi rezultāti  “Zaļās jostas” organizētajās makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas akcijās, 

kā arī Liepājas RAS organizētajā nolietoto elektropreču vākšanas konkursā. 

 

Sikšņu pamatskolas pašnovērtējums pa jomām un kritērijiem, noslēdzot 2019./2020.m.g. 

1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas 

Kritērijs “Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas” Sikšņu pamatskolā tiek 

īstenots atbilstoši vērtējumam “Labi”. To apliecina informācija: 

 Mācību priekšmetos īstenotās programmas atbilst licencētajām pamatizglītības programmām. 

 Skolotāji paredz mācību darba diferenciāciju un individualizāciju, kā arī  atbalsta pasākumus 

izglītojamiem, kuriem grūtības mācībās; veido individuālo izglītības plānu izglītojamajam, kurš 

mācās speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem; 

izglītojamiem, kuri attiecīgajā klasē mācās otru gadu. 

 Skolas vadība veicina un nodrošina pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi. 

 Pedagogi iepazinušies ar jauno mācību priekšmetu standartu, pārrunājuši to trijās pedagoģiski-

metodiskās padomes sēdēs. Skolotāji ir dalījušies pieredzē par tālākizglītības kursos gūtajām 

atziņām. Pedagogi ir uzklausījuši pilotskolu pedagogu pieredzi. 

Kritērija “Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas” stiprās puses mūsu skolā, 

noslēdzot 2019./2020.m.g.: 

- Izglītības programmu piedāvājumu skolā papildina interešu izglītības programmas. 

- Audzināšanas prioritātes tiek integrētas mācību priekšmetu saturā, ārpusstundu aktivitātēs mācību 

priekšmetos, skolas pasākumos. 

- Skolas iesaistīšanās projektos papildina izglītības satura apguvi, sniedz individuālu  atbalstu 

izglītojamiem, kuriem tas nepieciešams. 

Kritērija “Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas” turpmākās attīstības prioritātes: 

*Turpināt savstarpējo sadarbību starp pedagogiem mācību satura plānošanā kompetenču izglītības 

kontekstā, uzsākot realizēt jauno pamatizglītības standartu. 

 



2. Mācīšana un mācīšanās 
 

Kritērijs “Mācīšanas kvalitāte” Sikšņu pamatskolā tiek īstenots atbilstoši vērtējumam “Labi”. To 

apliecina informācija: 

 Analizējot skolas izvirzīto prioritāti 2019./2020.m.g. – pārmaiņu ieviešana mācību saturā 

pirmsskolas izglītības pakāpē,  pirmsskolas pedagogi ir strādājuši pēc jaunajām pirmsskolas 

vadlīnijām. Par to liecina nodarbību plānojums, vērotās nodarbības un sarunas ar vecākiem. 

 Analizējot skolas izvirzīto prioritāti 2019./2020.m.g. – izglītojamo jēgpilna iesaistīšana mācību 

procesā, pedagogi vērotajās stundās izmanto jēgpilnus mācību uzdevumus, organizē pašvadītu 

mācīšanos. No aptaujas anketām var secināt, ka 87% skolēnu jēgpilni iesaistās mācību procesā. 

 Pēc stundu vērošanas  varēja secināt, ka  80 % pedagogu stundas sākumā komunicē par 

sasniedzamo rezultātu. Atgriezeniskā saite tika sniegta praktiski visās vērotajās mācību stundās. 

 Veicot mācību darba analīzi 2019./2020.m.g. 1.semestra beigās var secināt, ka izglītojamiem, kuri 

mācās apvienotajās klasēs, ir vieglāk realizēt pašvadītu mācīšanos. 

 Izglītojamo un pedagogu mērķtiecīgā un veiksmīgā sadarbība attālinātā mācību procesa laikā 

nodrošināja sekmīgu mācību gada nobeigumu. 

Kritērija “Mācīšanas kvalitāte” stiprās puses mūsu skolā, noslēdzot 2019./2020.m.g.: 

- pedagogi izprot, ka izglītojamo jēgpilna iesaistīšanās mācību procesā ir atkarīga no pedagoga 

mācību darba organizācijas un izvēlētajām metodēm; 

- pedagogu profesionalitāte spēj nodrošināt kvalitatīvu mācību satura apguvi strādājot apvienotajās 

klasēs. 

Kritērija “Mācīšanas kvalitāte” turpmākās attīstības prioritātes: 

*Veicināt pedagogu savstarpējo sadarbību, uzsākot  kompetenču pieejā balstītā mācību satura 

ieviešanu. 

*Pilnveidot pedagogu IT prasmes un iemaņas. 

 

Kritērijs “Mācīšanās kvalitāte” Sikšņu pamatskolā tiek īstenots atbilstoši vērtējumam “Labi”. To 

apliecina informācija: 

 Skolā dominē uz sadarbību balstīta mācīšana un mācīšanās, kas saistīta ar savstarpēju dialogu  

starp  izglītojamiem un izglītojamais-pedagogs. Par to liecina vērojumi mācību stundās un 

izglītojamo aptauju rezultāti. 

 Novērojumi stundās liecina, ka gandrīz visi pedagogi mērķtiecīgi organizē izglītojamo mācīšanos, 

māca vērtēt pašiem savu un citu darbu, strādāt radoši, strādāt atbilstoši spējām, izteikt savu 

viedokli. 



 Liels un vērtīgs atbalsts mācību procesā ir individuālās konsultācijas, kas tiek piedāvātas projektu 

ietvaros. 

Kritērija “Mācīšanās kvalitāte” stiprās puses mūsu skolā, noslēdzot 2019./2020.m.g.: 

- izglītojamo sasniegumus ikdienas darbā pa semestriem un mācību gadiem  mācību priekšmetos 

individuāli katram skolēnam, klasei un skolai kopumā uzskaita un analizē pedagoģiski-metodiskās 

padomes sēdēs; 

- izglītojamie un pedagogi strādā sadarbojoties. 

     Kritērija “Mācīšanās kvalitāte” turpmākās attīstības prioritātes: 

*Palīdzēt izglītojamiem pilnveidot pašvadītas mācīšanās prasmes. 

*Veicināt izglītojamo pašvērtējuma prasmju attīstību. 

 

Kritērijs “Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa” Sikšņu pamatskolā tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam “Labi”. To apliecina informācija: 

 Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanai, uzskaitei un analīzei.  Katra 

semestra noslēgumā tiek apkopoti un individuāli izvērtēti izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā. 

Tiek plānota turpmākā darbība mācību procesa pilnveidošanai. 

 Pedagogi sistemātiski vērtē izglītojamo sniegumu, iekļaujot gan diagnosticējošo, gan formatīvo, 

gan summatīvo vērtēšanu. 

 Klašu audzinātāji regulāri ( reizi mēnesī) sagatavo izglītojamiem sekmju izrakstus, lai informētu 

vecākus par viņu bērnu sekmēm. 

Kritērija “Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa” stiprās puses mūsu skolā, noslēdzot 

2019./2020.m.g.: 

- skolā ir noteiktas un tiek ievērotas vienotas prasības mācību sasniegumu vērtēšanai; 

- vecākiem ir pieejama informācija par bērnu sasniegumiem; 

- vērtēšanas procesā iegūto informāciju pedagogi analizē un izmanto mācību procesa turpmākai 

attīstībai un plānošanai. 

Kritērija “Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa” turpmākās attīstības prioritātes: 

*Pilnveidot pedagogu izpratni par formatīvo vērtēšanu, tās nozīmi izglītojamo mācību sasniegumu 

izaugsmē. 

*Aktualizēt mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību atbilstoši nepieciešamībai. 

 

3. Skolas resursi 

Kritērijs “Iekārtas un materiāltehniskie resursi” Sikšņu pamatskolā tiek īstenots atbilstoši vērtējumam 

“Labi”. To apliecina informācija: 



 Skolā ir gandrīz visas izglītības programmu realizācijai nepieciešamās telpas un materiāltehniskie 

resursi izglītojamo un pedagogu vajadzību nodrošināšanai. Mācību telpu iekārtojums atbilst 

izglītojamo skaitam, vecumam un augumam.  

 Gandrīz visās skolas telpās ir internets. Pedagogiem ir pieejami vairāki printeri, kopētāji, skeneris. 

Mācību procesā tiek izmantotas divas interaktīvās tāfeles, vairāki televizori, projektors, CD 

atskaņotāji.  Informātikas kabinetā ir  9 darba vietas.  

 Sporta nodarbības notiek plašā  un labi aprīkotā sporta zālē, inventārs regulāri tiek papildināts. 

 Skolai ir pietiekams finansējums mācību grāmatu, darba burtnīcu un mācību līdzekļu iegādei. 

Izglītojamie nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināti arī ar individuālajiem mācību līdzekļiem. 

Kritērija “Iekārtas un materiāltehniskie resursi” stiprās puses mūsu skolā, noslēdzot 2019./2020.m.g.: 

- izglītojamie ir nodrošināti ar mācību grāmatām un mācību līdzekļiem; 

- plaša un labi aprīkota sporta zāle; 

- portatīvo datoru pakāpeniska iegāde skolotāju vajadzībām; 

- regulāri tiek pārskatīts un papildināts mācību līdzekļu klāsts kabinetos. 

Kritērija “Iekārtas un materiāltehniskie resursi” turpmākās attīstības prioritātes: 

*Turpināt kabinetu labiekārtošanu, materiāltehniskās bāzes atjaunošanu un pilnveidošanu ar  IT 

 

Kritērijs “ Personālresursi” Sikšņu pamatskolā tiek īstenots atbilstoši vērtējumam “Labi”. To apliecina 

informācija: 

 Sikšņu pamatskolā 2019./2020.mācību gadā strādāja 11 pedagogi, no tiem: 7 pedagogi īstenoja 

pamatizglītības programmu ( mūziku un angļu valodu –arī pirmsskolā), 2 pedagogi strādāja tikai 

pirmsskolas grupās, skolotāja-logopēde strādāja gan pamatskolā, gan pirmsskolā, speciālais 

pedagogs, 1 pedagogs bija tikai  interešu izglītībā. Bez tam skolā strādāja Rucavas novada 

sociālais pedagogs, sadarbībā ar Jaunsardzes centru arī jaunsargu instruktors, kā arī sadarbībā ar 

Nīcas vidusskolu projekta ietvaros – karjeras konsultante. 

 Visiem pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, ir 4 pedagoģijas maģistri. 

 Pedagogu darba slodze ir atbilstoša finanšu līdzekļiem un klašu komplektu skaitam. Skolotāji 

strādā atbilstoši savai kvalifikācijai. 

 100% pedagogu ir apmeklējuši profesionālās pilnveides kursus. Ņemot vērā jaunā pamatizglītības 

standarta ieviešanu, pedagogi gan klātienē, gan attālināti piedalījušies semināros un vebināros.  

Tālākizglītības kursos un semināros iegūtā informācija tiek apspriesta pedagogu kolektīvā. 

 Pedagogi tiek informēti par iespējām un rosināti apmeklēt profesionālās pilnveides kursus. 

 Pedagogiem mainot dzīves vai darba vietu, vienmēr ir izdevies atrast citu pedagogu. 

Kritērija “Personālresursi” stiprās puses mūsu skolā, noslēdzot 2019./2020.m.g.: 



- visiem pedagogiem ir atbilstoša kvalifikācija un tālākizglītība, 

- skola sniedz atbalstu pedagogu profesionālās meistarības pilnveidei, 

- pedagogi mērķtiecīgi un regulāri pilnveido savu profesionalitāti. 

Kritērija “Personālresursi” turpmākās attīstības prioritātes: 

*Pilnveidot pedagogu IT prasmes un iemaņas. 

*Nodrošināt pedagogiem tālākizglītību speciālās izglītības jomā ( tiem, kuriem nepieciešams), kā arī 

pilnveidot zināšanas jauno mācību priekšmetu mācīšanai. 

 *Pilnveidot sadarbību ar citu novadu skolu pedagogiem. 

 

4. Izglītojamo mācību sasniegumi 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā –  Klašu vidējās atzīmes pēdējo divu mācību gadu nobeigumā 

Klase 2018./2019.m.g. Klase 2019./2020.m.g. 

1.klase - 2.klase 7,50 

2.klase 6,40 3.klase 6,67 

3.klase 7,13 4.klase 7,54 

4.klase 7,65 5.klase 7,42 

5.klase 6,42 6.klase 5,89 

6.klase 6,93 7.klase 6,64 

7.klase 6,00 8.klase 6,46 

8.klase 6,64 9.klase 6,77 

9.klase 6,79 - - 

 

Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Diagnosticējošo darbu rezultāti 6.klasē 2019./2020.m.g.- 2018./2019.m.g. 

Diagnosticējošais 

darbs 

2019./2020. 2018./2019. 

Kopvērtējums 

% skolā 

Kopvērtējums % pēc 

urbanizācijas (lauki) 

Kopvērtējums 

% skolā 

Kopvērtējums % pēc 

urbanizācijas (lauki) 

Matemātika 35,29 61,52 53,47 51,51 

Dabaszinības 44,64 52,59 59,69 57,87 

Latviešu valoda 62,90 61,88 70,56 61,25 

5.  



Diagnosticējošo darbu rezultāti 3.klasē   2019./2020.m.g.- 2018./2019.m.g. 

Diagnosticējošais 

darbs 

2019./2020. 2018./2019. 

Kopvērtējums 

% skolā 

Kopvērtējums 

% pēc 

urbanizācijas 

(lauki) 

Kopvērtējums 

% skolā 

Kopvērtējums 

% pēc 

urbanizācijas 

(lauki) 

Matemātika 48,30 56,6 80,77 73,62 

Latviešu valoda 86,39 73,3 74,4 69,89 

 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 

Eksāmenu rezultāti par pamatizglītības ieguvi 2019./2020.m.g. – 2018./2019.m.g.- 2017./2018.m.g. 

Valsts pārbaudes 

darbs 

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

Kopvērtējums 

% skolā 

Kopvērtējums 

% pēc 

urbanizācijas 

(lauki) 

Kopvērtējums 

% skolā 

Kopvērtējums 

% pēc 

urbanizācijas 

(lauki) 

Kopvērtējums 

% skolā 

Kopvērtējums 

% pēc 

urbanizācijas 

(lauki) 

Latviešu valoda - - 61,70 62,92 47,42 64,77 

Angļu valoda - - 59,62 67,92 46,16 68,01 

Latvijas vēsture - - 57,64 60,23 47.45 64,78 

Matemātika  - - 47,33 51,48 27,55 49,79 

 

*2019./2020.mācību gadā valsts pārbaudes darbi 9.klasei atcelti, pamatojoties uz ārkārtējo situāciju valstī sakarā ar 

Covid-19 

 

Sikšņu pamatskolas direktore                                                                           Sandra Malakauska 

01.10.2020. 


