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1. SKOLAS VISP R GS RAKSTUROJUMS
Pildas pamatskola atrodas Ludzas novada Pildas pagastā, 17 km no Ludzas, Dagdas
virzienā. P c administrat vi teritoriālās reformas stenošanas 2009. gadā, skolas dibinātājs ir
Ludzas novada pašvald ba. Skolas darb bu regul Pildas pamatskolas nolikums, kas apstiprināts
Ludzas novada domes s d .
Skolas pirmsākumi Pildas pagastā mekl jami 1862. gadā. 2012. gadā skola nosvin ja 150
gadu jubileju.
1956. gadā apvienoja Pildā esošās latviešu un krievu skolas, izveidojot divplūsmu skolu.
Gadu gaitā skola atradās daudzās māc bām slikti piem rotās koka kās, tāp c 1969. gadā
tika uzcelta tipveida skolas ka ar sporta zāli, 12 klašu telpām, z nu un meite u mājtur bas
kabinetiem. 1986. gadā uzcelta skolas piebūve ar 6 klašu telpām.
Kopš 2006./2007. māc bu gada māc bas skolā notiek tikai latviešu valodā.
Lai efekt vāk izmantotu valsts un pašvald bas finans jumu, pedagogu personāla un
materiālos resursus, kā ar izgl t bas iestāžu telpu noslogot bu atbilstoši izgl tojamo skaitam, 2010.
gada 23. decembra Ludzas novada domes s d tika pie emts l mums ar 2011. gada 30. jūniju
reorganiz t Pildas pamatskolu, pievienojot ukšu pamatskolu.
2011. gadā ES projekta ietvaros ir notikusi v rien ga skolas sporta zāles un stadiona
rekonstrukcija. Regulāri tiek pilnveidota un atjaunota skolas materiāli tehniskā bāze.
Kopš 2011./2012. māc bu gada skolas direktore ir Inese Romanova.
Skolai ir sava simbolika – karogs un logo.
Skola steno pamatizgl t bas programmu (programmas kods 2101 11 11), licences Nr. V5213, izdota 2012. gada 9. jūlijā.
1.1. Skol nu skaita dinamika
M c bu gads

2011./2012.
2008./2009.

2009./2010.

2010./2011.

(p c
apvienošanas)

2012./2013.

77

73

69

99

89

9

6

5

8

8

Skol nu
skaits
Klašu
komplektu
skaits

2013./2014.m.g. skolā mācās 83 skol ni no Pildas,
Ludzas pils tas. Ir 8 klašu komplekti (nav 4. klases).

ukšu, Pure u, Isnaudas pagastiem,

1.2. Skolas darbinieki
Skolā strādā 28 darbinieki, no tiem 17 pedago iskie darbinieki, 11 tehniskie darbinieki.
15 pedagogiem Pildas pamatskola ir pamatdarba vieta. Visiem pedagogiem ir augstākā
pedago iskā izgl t ba.
Diviem pedagogiem ir ties bas strādāt speciālās izgl t bas programmās. Skolā strādā pieci
pedagogi ma istri, viens pedagogs – mentors. Profesionalitāte tiek regulāri papildināta un
pilnveidota tālākizgl t bas kursos, izgl tojošos semināros, konferenc s. Skolā darbojas divas
metodiskās komisijas.
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Skolā strādā pedagogi ar lielu darba pieredzi.
 6,3 % pedagogu ir vecumā l dz 30 gadiem, 37,5% – l dz 39 gadiem, 12,5 % – l dz 49 gadiem
un 37,5 % – l dz 59 gadiem, virs 60 gadiem – 6,3%.
 Projekta „Pedagogu konkur tsp jas veicināšana izgl t bas sist mas optimizācijas apstākļos”
rezultātā asto iem skolotājiem ir pieš irta II profesionālās darb bas kvalitātes pakāpe, trijiem–
III pakāpe.
Notiek regulāra sadarb ba ar Ludzas novada sociālo dienestu un psihologu, kā ar ar
pagasta sociālo darbinieku un bāri tiesas locekli. 2013./2014. māc bu gadā skolā strādā skolotājs
logop ds.
1.3. Skolas pašie pied v jumi











iesp ja iegūt kvalitat vu pamatskolas izgl t bu nelielās klas s ;
nodarb bas J. Soikāna Ludzas mākslas skolas klas , kas darbojas skolas telpās;
sporta nodarb bas plašā, renov tā sporta zāl , galda tenisa un trenažieru telpās, stadionā,
laba sadarb ba ar Ludzas novada Sporta skolu;
papildus izgl tošanās fakultat vajās nodarb bās un interešu izgl t bas programmās;
iesp ja apgūt sporta deju pamatus;
iesp ja apgūt krist gās māc bas pamatus;
pagarinātās dienas grupa 1. – 4. klašu skol niem;
pašvald bas autobusi skol nu atvešanai un aizvešanai no skolas;
atbalsta pasākumi skol niem ar māc šanās trauc jumiem.

1.4. Finansi lais nodrošin jums
Pildas pamatskola tiek finans ta no valsts budžeta m r dotācijas un Ludzas novada
pašvald bas budžeta l dzekļiem, normat vajos aktos noteiktajā kārt bā. L dzekļu apriti un uzskaiti
veic Ludzas novada pašvald bas grāmatved ba.
Gads
2010.
2011.
2012.
2013.

Kop jais skolas budžets (Ls)
127609
132559
187437
174373

1.5. Soci l s vides ss raksturojums
Skolas sociālā vide cieši saist ta ar apkārtnes iedz votāju sociāli – ekonomiskajām probl mām.
Skolā mācās b rni no 57 imen m. No tām :
 daudzb rnu imenes – 15 (26,3%);
 trūc gās imenes statuss – 28 imen m (49%);
 aizbildniec bā 3 b rni (5,3 %);
 abi vecāki ārzem s 1 skol nam (1,7%);
 nepilnas imenes 8 skol niem (14%).
Tikai 17 ime u b rniem (29,8%) dzimtā ir latviešu valoda. Cittautiešu imenes -31
(54,4%), jauktās imenes – 9 (15,8%).
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2. SKOLAS DARB BAS PAMATM R I (iepriekš jo m c bu gadu priorit tes un konkr ti
rezult ti)
Skolas darb bas m r is ir veidot izgl t bas vidi, organiz t un stenot izgl tošanas procesu, kas
nodrošinātu valsts pamatizgl t bas standartā noteikto pamatizgl t bas m r u sasniegšanu.
Skolas darb bas pamatvirziens ir izgl tojošā un audzinošā darb ba.
Skolas uzdevumi:
1. stenot pilnu vispār jās pamatizgl t bas programmu pamatskolā;
2. sagatavot izgl tojamos (turpmāk tekstā – skolēnus) izgl t bas turpināšanai nākošajā
izgl t bas pakāp un apzinātai profesijas apguvei;
3. izv l ties māc bu un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina skol na
person bas vispus gu, harmonisku att st bu;
4. sagatavot skol nus akt vai l dzdal bai sabiedr bas dz v , sekm t l mumu pie emšanas
prasmju att st bu un sp ju uz emties atbild bu;
5. racionāli izmantot izgl t bai atv l tos finanšu resursus;
6. sadarboties ar skol nu vecākiem (aizbild iem) un sabiedr bu, lai nodrošinātu obligātās
pamatizgl t bas iegūšanu visiem skolas vecuma b rniem.
Priorit tes un rezult ti (2010./2011.m.g. – 2012./2013.m.g.).
Pamatjoma
Mācību saturs

Priorit te
Izgl t bas programmu
aktualizācija.

Sasniegtais rezult ts
2012. gadā licenc ta jauna
pamatizgl t bas programma
(programmas kods 2101 11 11).

Valsts standarta pamatizgl t bā
pras bu stenošana, pakāpeniski
ieviešot dabaszin bu un
matemātikas priekšmetu satura
reformas, māc bu priekšmetus
„Latvijas v sture” un „Pasaules
v sture”.

Kopš 2011./2012. māc bu gada
skolotāji ievieš satura reformas
biolo ijā, fizikā, mijā, matemātikā.
Skolotāji izmanto Eiropas Savien bas
struktūrfondu projekta „Dabaszinātnes
un matemātika” ietvaros izveidotās
māc bu priekšmetu paraugprogrammas,
skolotāju atbalsta materiālus, ir
apmekl juši projekta tālākizgl t bas
kursus.
V stures skolotāja apguvusi
profesionālās kvalifikācijas pilnveides
programmu „Latvijas v sture 6. – 9.
klasei”, izmanto jaunus māc bu
l dzekļus, em v rā metodiskos
ieteikumus un pilnveido darba metodes.
Skol nu māc bu sasniegumi tiek
analiz ti un plānots turpmākais darbs.

Māc bu satura plānošanas
vienotu pras bu izstrāde.

Pedago iskās padomes s d
(31.08.2012.) pie emts l mums par
tematiskajos plānos iekļaujamajām
sadaļām. Skolotāji plāno māc bu saturu,
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emot v rā māc bu priekšmeta
specifiku.
Mācīšana un
mācīšanās

V rt šanas kā māc bu procesa
sastāvdaļas pilnveidošana.

2011. gadā izstrādāta un tiek stenota
jauna skol nu māc bu sasniegumu
v rt šanas kārt ba. Ar to iepaz stināti
visi skolas pedagogi, skol ni un vecāki.
Skol ni mācās objekt vi v rt t savus
sasniegumus ar paši.

Skol nu – vecāku – skolotāju
sadarb bas un informācijas
apmai as pilnveide.

Ir pieaudzis skolas vecāku kopsapulču
apmekl tāju skaits. Vecāki regulāri
sa em ikm neša sekmju izrakstus,
informat vus zi ojumus par
ārpusstundu aktivitāt m un skol nu
dal bu tajos, notiek individuālas
sarunas un vecāku viedokļu
noskaidrošana ar aptauju pal dz bu.
Klašu audzinātāji dažādo darba formas
ar vecākiem, iesaistot tos skolas vai
klases pasākumos. Skolā tiek
organiz tas Vecāku dienas, kuru laikā
vecākiem ir iesp jams v rot māc bu
procesu un piedal ties dažādās
aktivitāt s.

Skolēnu sasniegumi

Skol nu māc bu sasniegumu
atspoguļošanas un anal zes
sist mas pilnveide.

Ir izveidota vienota skol nu māc bu
sasniegumu atspoguļošanas un anal zes
sist ma. Kopsavilkumi tiek veidoti
semestra un māc bu gada beigās,
skolotāji analiz skol nu valsts
pārbaudes darbu rezultātus p c
vienotām formām. Ar apkopoto
informāciju visi skolotāji tiek
iepaz stināti pedago iskās padomes
s d s, kur ar tiek lemts par
turpmākajām darb bām rezultātu
uzlabošanai.

Atbalsts skolēniem

Skol nu emocionālo
psiholo isko un sociālo
vajadz bu nodrošināšana.

Skolai ir izveidojusies laba sadarb ba ar
Ludzas novada sociālo dienestu. Lielu
pal dz bu sniedz sociālā dienesta
psiholo e, kura skolā strādā vienu
dienu ned ļā un pagasta sociālā
darbiniece. Vasaras periodā skolā
darbojas sociālā dienesta finans tās
radošās darbn cas trūc go ime u
b rniem, šādu ime u b rni ir
piedal jušies projektā „Garā pupa” un
devušies ekskursijā uz R gu.
Skolotāji pal dz b rniem risināt vi u
probl mas un konfliktus, māca
uz emties atbild bu un veido pozit vu
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attieksmi. Klašu audzinātāji r ko klases
kolekt vu salied jošus pasākumus –
pārgājienus, ekskursijas, klases
vakarus, radošās darbn cas kopā ar
vecākiem.
Skola ir kust bas „Draudz ga skola”
dal bniece.
Skolā var apgūt krist gās māc bas
pamatus, laba sadarb ba ar Pildas
Romas katoļu bazn cas priesteri.

Skolas vide

Atbalsts skol niem, kuriem ir
grūt bas māc bās.

Nodrošinātas psihologa konsultācijas,
skol ni apmekl individuālās
nodarb bas p c māc bu stundām,
vairākiem skol niem ir noteikti atbalsta
pasākumi. Skol niem, kuri ir pārcelti
nākošā klas ar zemu v rt jumu, tiek
izstrādāts individuālais atbalsta
pasākumu plāns konkr tajā māc bu
priekšmetā.

Atbalsts talant go skol nu
izaugsmei.

Lai att st tu b rnu radošos talantus,
kopš 2011./2012. māc bu gada skolā
darbojas Ludzas mākslas skolas klase.
Vienu dienu ned ļā, Mākslas skolas
klases b rni tiek vesti uz nodarb bām
Ludzā.
Skolai ir labas trad cijas un sasniegumi
sportā, tāp c tiek atbalst tas visas
sportiskās aktivitātes. Vairākām klas m
ir fakultat vās nodarb bas sportā, skolā
darbojas Ludzas novada Sporta skolas
interešu izgl t bas pulci š, un b rni,
kuri apmekl Sporta skolas nodarb bas
Ludzā, tiek nodrošināti ar pašvald bas
transportu.
Sp j gākie skol ni tiek motiv ti
piedal ties māc bu priekšmetu
olimpiād s un konkursos.
Skolā darbojas apbalvojumu sist ma –
skol ni sa em Atzinības rakstus un
Pateicības par sasniegumiem, par
pašiem nopelniem tiek pieš irta skolas
Goda zīme.

Pieder bas apzi as un lepnuma
par skolu veidošana

Izstrādāta skolas karoga lietošanas
kārt ba, izveidots skolas logo.
2012. gadā nosvin ta skolas 150.gadu
jubileja, kas pulcināja kopā visus skolas
absolventus un darbiniekus.
Gatavojoties jubilejai, skolas foaj
izveidota ekspoz cija par skolas v sturi,
savākti jauni novadp tniec bas
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materiāli.
Sporta komandām iegādātas vienotas
sporta formas.
Nomain ta skolas nosaukuma izkārtne.
Skolas fiziskās vides
labiekārtošana.

Sporta zāles un stadiona rekonstrukcija,
apkures sist mas rekonstrukcija, gr das
seguma mai a I stāva gaite os, skol nu
garderobes remonts un labiekārtošana,
māc bu kabinetu remonts (dabaszin bu
un meite u mājtur bas un tehnolo iju),
nomain tas skolas ieejas durvis,
iekārtota skolotāju garderobe.
Kabinetos iegādātas jaunas m beles –
dokumentu skapji, dabaszin bu
kabinetā skol nu galdi un kr sli,
demonstrāciju galds, nomain tas
m beles damzāl , izlietnes vairākās
klašu telpās.
Skolas koplietošanas telpas
apzaļumotas ar telpaugiem.
Veikts skolas pagalma celi u un kāp u
remonts.
Tiek paši domāts par skolas telpu
noform jumu gaidot gadskārtu un
valsts sv tkus.

Resursi

Materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošana.

Informatizācijas projekta ietvaros skola
sa musi 7 skol nu datorkomplektus, 2
portat vos datorus un multimediju
komplektu, iegādāts jauns
datorkomplekts skolas sekretāres
darbam, kop tājs skolotāju istabā,
interakt vā tāfele, iegādāts jauns sporta
inventārs, sporta apavi un formas,
māc bu l dzekļi mijas laboratorijai,
trauki skolas damzālei un virtuvei,
trimeris.

Skolas darba

Skolas darbu reglament jošo
dokumentu atbilst ba likumu
pras bām

Aktualiz ti un pilnveidoti vairāki
iekš jie normat vie akti, izstrādāts
jauns skolas nolikums, iesniegumu
izskat šanas kārt ba, kārt ba, kādā tiek
organiz tas skol nu dežūras, skolas
karoga lietošanas kārt ba, lietved bas
dokumentu aprites kārt ba, skol nu
personas datu aizsardz bas kārt ba,
jauni amatu apraksti.

organizācija, vadība
un kvalitātes
nodrošināšana

8

3. IEPRIEKŠ J V RT ŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE
Ieteikums
Izstrādāt vienotas prasības tematisko
plānu izveidei, organizēt efektīvu
atbalstu metodisko komisiju vadītājiem
un skolotājiem, nodrošināt izvirzīto
prasību ievērošanas pārraudzības
sistēmu. Pilnveidot skolas metodisko
darbu, nodrošināt iespēju attīstīties un
paplašināt darba saturu, atbilstoši
skolas nolikumā noteiktajiem darbības
virzieniem.

Izpilde
Reorganiz ta metodiskā darba sist ma skolā (mazāk
MK, toties kvalitat vāks darbs). Skolotāju istabā ir
izveidots metodiskais „stūr tis” (metodiskie ieteikumi,
pieredze, jaunāko metodisko materiālu apskate). Tiek
veikta MK darba un dokumentācijas kontrole atbilstoši
iekš jās kontroles plānam un kontroles rezultātu
izskat šana apspried s pie administrācijas. MK vad tāji,
darba dažādošanai un pedagogu zināšanu pilnveidei,
piesaista dažādus speciālistus (sociālo darbinieku,
psihologu, logop du).

Pilnveidot skolēnu mācību sasniegumu
vērtēšanas procesu, izmantojot
piemērotas darba formas un metodes,
stingri ievērojot valstī noteikto
vērtēšanas kārtību, kā arī skolas
mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.
Periodiski veikt katra mācību
priekšmeta mācīšanas un mācīšanās
kvalitātes, ikdienas mācību sasniegumu
un mājas darbu izpildes regularitātes
izvērtējumu.

Pilnveidota un papildināta skolas māc bu sasniegumu
v rt šanas kārt ba. Tiek veikta katra māc bu priekšmeta
māc šanas un māc šanās kvalitātes kontrole (iekš jās
kontroles grafiks skolas darba plānā). Tiek kontrol ta
mājas darbu izpildes regularitāte un kvalitāte. Māc bu
sasniegumu v rt šanas jautājumi tiek skat ti metodisko
komisiju s d s, apspried s pie administrācijas.

Nodrošināt iespējas nepieciešamības
gadījumā izglītojamiem saņemt
psihologa palīdzību.

Sadarbojamies ar Ludzas novada sociālā dienesta
psiholo i.

Metodiskajā darbā plānot mācību
darbības individualizāciju un
diferenciāciju, sniedzot lielāku atbalstu
skolēniem ar grūtībām mācībās.

Priekšmetu skolotāji stundās izmanto diferenc tus
uzdevumus, sniedz atbalstu skol niem ar grūt bām
māc bās (individuālas konsultācijas p c māc bu
stundām). Sadarb bā ar psiholo i, skol niem ar grūt bām
māc bās tika diagnostic tas probl mas un noteikti
atbalsta pasākumi.

Katru septembri iepazīstināt skolēnus
ar iekšējās kārtības noteikumiem.

Skol ni ar skolas iekš jās kārt bas noteikumiem tiek
iepaz stināti katra māc bu gada sākumā. Par
iepaz stināšanu ar noteikumiem ir atbild gi klašu
audzinātāji.

Ieplānot skolas iekštelpu kosmētisko
remontu.

Katru gadu, skolas budžeta iesp ju robežās, tiek plānots
un realiz ts iekštelpu kosm tiskais remonts.

Skolas attīstības plānošanā objektīvi
vērtēt potences un izvirzīt reālus
mērķus attīstībām. Attīstības plāna
veidošanā pieturēties skolas darbības
pamatjomu sadalījumam.

Ir izveidots skolas att st bas plāns 2013./2014.2015./2016. māc bu gadam. Veidojot skolas att st bas
plānu, ir iev rots sadal jums pa pamatjomām.
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Radīt skolā apstākļus, kas veicinās
kolektīva aktīvu līdzdalību darba
organizācijā.

Skolas darba plānošanā tiek iesaist ti skolotāji un skolas
darbinieki. Tiek emti v rā visi izteiktie priekšlikumi.
Dažādi jautājumi tiek skat ti apspried s pie
administrācijas.

4. SKOLAS SNIEGUMS KVALIT TES R D T JOS VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS
KRIT RIJOS
4.1. PAMATJOMA – M

C BU SATURS

Skolā tiek stenota pamatizgl t bas programma.
Visi skolotāji darbā izmanto VISC piedāvātās māc bu priekšmetu paraugprogrammas.
Skolotāji izprot savu māc bu priekšmetu standartos noteiktos m r us un uzdevumus, zina
priekšmetu obligāto saturu, skol nu sasniegumu v rt šanas formas un kārt bu. Skolā ir vienotas
pras bas māc bu priekšmetu satura tematiskajai plānošanai un klašu audzinātāju darba plānošanai.
Plānos tiek veiktas korekcijas, ja tas nepieciešams skol nu māc šanās tempa vai vielas apguves
grūt bu d ļ.
Māc bu satura apguvei paredz tā laika sadal jums lielākajā daļā priekšmetu ir optimāls, lai
skol ni var tu sasniegt savām sp jām atbilstošus rezultātus. Skolotāji plāno un veic individuālo
darbu, konsultācijās strādājot ar skol niem, kuriem nepieciešama papildus pal dz ba māc bu satura
apguv .
Skolas vad ba pārrauga un kontrol tematisko plānu izstrādi. Skolotāji var griezties pie
skolas vad bas, ja nepieciešamas konsultācijas un informācija plānu izstrādei.
Stipr s puses
1. Pedago iskā personāla un skolas vad bas sadarb ba māc bu satura apguves pilnveidošanā.
2. Racionāla skolotāju darba plānošana, emot v rā izgl tojamo sp jas, intereses un
vajadz bas.
Turpm k s att st bas vajadz bas
Uzsākt darbu pie speciālās pamatizgl t bas programmas izgl tojamiem ar māc šanās
trauc jumiem licenc šanas un ieviešanas.
V rt jums: labi
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4.2. PAMATJOMA – M

C ŠANA UN M C ŠAN S

4.2.1. M c šanas procesa kvalit te
Visi skolotāji atz st, ka pārzina savu māc bu priekšmetu standartus, ir atv rti visam
jaunajam.
Skolotāju izmantotās metodes ir daudzveid gas un atbilst skol nu sp jām, vecumam,
māc bu priekšmetu specifikai un māc bu satura pras bām. Māc bu metožu izv le tiek kori ta
atkar bā no skol nu māc šanās tempa un patn bām, pārbaudes darbu rezultātiem. Māc bu stundās
ir iesp jams izmantot mūsdien gus māc bu l dzekļus un informāciju tehnolo ijas.
Māc bu priekšmetu programmu stenošanā tiek nodrošināta māc šanas saikne ar reālo
dz vi. Skol niem ir iesp ja doties māc bu ekskursijās, kurās tiek apmekl ti ražošanas uz mumi,
iepaz ti dabas, v stures un kultūras objekti. Lai rad tu interesi par dabaszināt u un eksaktajiem
māc bu priekšmetiem, katru gadu skol ni piedalās Zinātnieku nakts pasākumos R zekn vai
Daugavpil . Skol ni tiek rosināti piedal ties dažādu organizāciju r kotajos vides projektos un
konkursos.
Lai sekm tu skol nu patstāv gā darba un p tnieciskās iema as, nostiprinātu zināšanas un
prasmes, uzdotie mājas darbi ir daudzveid gi. Mājas darbi regulāri tiek pārbaud ti visos māc bu
priekšmetos.
Skolotāji māc bu darbā cenšas iesaist t visus skol nus, iedrošina un mudina izteikt savu
viedokli, analiz t un secināt, veikt pašv rt jumu un savstarp jo v rt jumu.
Stipr s puses
1. Pozit va skolotāju attieksme pret māc šanas procesu.
2. Māc šanas procesā tiek izmantotas skolā pieejamās informācijas tehnolo ijas.
3. Augsti sasniegumi sporta sacens bās.
Turpm k s att st bas vajadz bas
1. Turpināt darbu pie māc šanas procesa individualizācijas.
2. Strādāt pie skol nu māc bu sasnieguma dinamikas izp tes visos māc bu priekšmetos .
V rt jums: labi

4.2.2. M c šan s procesa kvalit te
Skolotāji m r tiec gi organiz skol nus māc bu darbam un veido vi os motivāciju
māc ties. Māc šanās procesā skol ni var izmantot datorklasi, skolas bibliot kas un māc bu
kabinetu resursus, sporta bāzi. Lielākā daļa skol nu akt vi piedalās māc bu procesā, taču daļa
skol nu reiz m neprot plānot savu darbu, nav motiv ti darbam. L dzatbild ba par māc bu procesa
norisi ne vienm r ir pietiekama. Daudziem skol niem ir jāpilnveido latviešu valodas lietošanas
prasmes, jāuzlabo rakstu darbu kultūra.
Skol ni mācās strādāt grupās, sadarboties, pal dz cits citam māc bu procesā. Skol niem ir
iesp ja v rt t savu un citu skol nu darbu, vi i mācās prezent t to klasei vai lielākam skat tāju un
klaus tāju lokam skolas organiz tās projektu ned ļas nosl gumā.
Tiek veikta kav jumu uzskaite. Tā liecina, ka lielākā daļa skol nu bez attaisnojoša iemesla
māc bu stundas nekav . Skolā ir izstrādāta „Kārt ba, kā re istr izgl tojamo neierašanos izgl t bas
iestād ”. Tiek analiz ti kav jumu iemesli un stenoti pasākumi kav jumu nov ršanai.
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Stipr s puses
1. Skolotāji m r tiec gi organiz skol nus māc bu darbam un veido vi os motivāciju māc ties.
2. Palielinājusies iesp ja skol niem māc bu procesā izmantot IT matemātikā, mijā, biolo ijā,
fizikā.
Turpm k s att st bas vajadz bas
1. Rosināt izgl tojamos pilnveidot savas pašv rt juma prasmes, uz emties atbild bu par savu
darbu, māc ties to plānot.
2. Pilnveidot skol nu runas un rakstu darbu kultūru.
V rt jums: viduv ji

4.2.3. V rt šana k m c bu procesa sast vdaļa
V rt jot skol nu sasniegumus, skolotāji iev ro valst noteikto v rt šanas kārt bu un skolā
izstrādāto māc bu sasniegumu v rt šanas kārt bu.
V rt šanas metodes un formas atbilst skol nu vecumam un māc bu priekšmeta specifikai.
Skol niem ir zināma un saprotama v rt šanas kārt ba visos māc bu priekšmetos. Skolotāji veic
v rt jumu uzskaiti, veicot ierakstus klases žurnālos un citos valsts noteiktajos dokumentos
(sekmju kopsavilkuma žurnālos, liec bās, personas lietās). V rt jumu uzskaite tiek pārraudz ta.
V rt jumus operat vi analiz gan ikdienā, gan sākumskolas skolotāju metodiskās komisijas
sanāksm s, gan pedago iskās padomes s d s un anal zes rezultātus izmanto māc bu procesa
pilnveidošanai.
Skolā ir vienotas pras bas pārbaudes darbu analiz šanai, skol nu māc bu sasniegumu
apkopošanai. Atseviš os māc bu priekšmetos ir maz starpv rt jumu, ne vienm r v rt jumi tiek
savlaic gi izlikti.
Stipr s puses
1. Ir izstrādāta un darbojas skol nu māc bu sasniegumu v rt šanas kārt ba.
2. Skolotāji v rt , uzskaita un analiz izgl tojamo sasniegumus. Rezultātu anal ze tiek
izmantota māc bu procesa uzlabošanai.
Turpm k s att st bas vajadz bas
1. Nepieciešams pilnveidot v rt šanu ikdienas darbā.
2. Ar māc bu sasniegumu v rt šanas kārt bu atkārtoti iepaz stināt vecākus.
V rt jums: labi

4.2.4. Sadarb ba ar vec kiem
Skola regulāri un vispus gi inform vecākus par visām skolas darba rež ma izmai ām, par
māc bu satura jautājumiem, valsts pārbaudes darbu kārtošanas procesu un aktualitāt m skolas
darbā. Skolotāji sniedz informāciju vecākiem, ja b rnam ir nepieciešams jebkāda veida atbalsts vai
pal dz ba, saska o b rna piedal šanos ārpusskolas pasākumos.
Vecākiem sniegtā informācija ir kvalitat va un savlaic ga.
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Sadarb bai ar vecākiem tiek mekl tas un izmantotas daudzpus gas formas – skol nu
dienasgrāmatas, informat vie pazi ojumi, telefonu sarunas, vecāku dienas, klases un skolas vecāku
sapulces, radošās darbn cas u.c.
Galvenā sadarb bas forma tom r ir individuālās sarunas ar vecākiem, par katra skol na
māc bu sasniegumiem, uzved bu, ārpusstundu aktivitāt m u.c. Vecāki var izteikt savus
priekšlikumus un ierosinājumus skolas darbam vecāku sapulc s, Skolas padom vai individuāli
skolas direktorei. Vecāku izteiktos priekšlikumus analiz un izmanto turpmākajā darbā.
Skola m r tiec gi plāno un organiz pasākumus vecākiem, taču vecāku ieinteres t ba
pasākumu apmekl šanā var tu būt lielāka. Sadarb ba ir akt vāka un veiksm gāka 1. – 4. klas s,
kad vecāki pārsvarā visus jautājumus risina ar klases audzinātāju, iesaistās ārpusstundu pasākumu
sagatavošanā.
95 % aptaujāto vecāku zina, kā jār kojas, ja b rns nevar ierasties skolā;
84,7 % piekr t, ka vecāku sapulces un tikšanās ir labi sagatavotas un organiz tas;
87 % atz st, ka b rnam tiek dota iesp ja piedal ties dažādos skolas organiz tajos
pasākumos un ārpusstundu aktivitāt s;
26 % v las vairāk informācija par skolas nākotnes iecer m un att st bas virzieniem;
64 % atz st skolas padomes darb bu par lietder gu.
Stipr s puses
1. Vecākiem sniegtā informācija ir kvalitat va un savlaic ga.
2. Vecākiem tiek dota iesp ja regulāri apmekl t skolas r kotos ārpusstundu pasākumus un
piedal ties to sagatavošanā.
3. Vecāki var izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus skolas darbam.
Turpm k s att st bas vajadz bas
1. Pilnveidot sadarb bas formas vecāku l dzdal bai skolas dz v .
2. Aktiviz t Skolas padomes darbu.
V rt jums: labi
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4.3. PAMATJOMA - SKOL

NU SASNIEGUMI

4.3.1. Skol nu sasniegumi ikdienas darb
Katra semestra beigās priekšmeta skolotāji iesniedz informāciju par skol nu māc bu
sasniegumiem direktores vietniecei māc bu darbā, kurā atspoguļo to skol nu skaitu, kuru
sasniegumi ir 9,10 balles (augsts l menis), 8,7,6 balles (optimāls l menis), 5, 4 balles (viduv js
l menis), 3,2,1 balle (vājš l menis), nosaucot katru konkr tu skol nu un māc bu priekšmetus, kuros
ir iegūts nepietiekošs v rt jums.
Māc bu sasniegumu rezultāti tiek analiz ti pedago iskās padomes s d s, par galveno m r i
izvirzot māc bu procesa uzlabošanu.
Skol nu sasniegumi 2012./2013. m c bu gada nosl gum :
Skol nu skaits ar v rt jumu
Optim ls
Viduv js
l menis
l menis
8; 7; 6
%
5; 4
%
34 – 59%
23 – 40%
37 – 64%
19 – 33%
32 – 43%
38 – 54%
31 – 68%
15 – 32%
25 – 43%
29 – 50%
14 – 56%
10 – 44%
22 – 56%
13 – 34%
20 – 61%
13 – 39%
9 – 48%
9 - 47%
13 – 68%
6 – 32%
20 – 61%
13 – 39%
18 – 67%
9 – 33%
15 – 56%
9 – 33%

M c bu priekšmets

Klase

Skol nu
skaits

Latviešu valoda
Literatūra
Angļu valoda
Krievu valoda
Matemātika
Dabaszin bas
Informātika
Biolo ija
Fizika
mija
eogrāfija
Latvijas v sture
Pasaules v sture
Latvijas un pasaules
v sture
Sociālās zin bas
Mūzika
Mājtur ba un
tehnolo ijas
(meiten m)
Mājtur ba un
tehnolo ijas (z niem)
Vizuālā māksla
Sports

5. – 9.
5. – 9.
4. – 9.
6. – 9.
5. – 9.
5. – 6.
5. – 7.
7. – 9.
8. – 9.
8. – 9.
7. – 9.
6. – 7.
6. – 7.

58
58
72
46
58
24
39
33
19
19
33
27
27

Augsts
l menis
10; 9
%
1 – 2%
4 – 10%
1 – 5%
3 – 11%

V jš
l menis
3; 2; 1
%
1 – 1%
2 – 3%
2 – 3%
3 – 5%
-

8. – 9.
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1 – 5%

11 – 58%

7 – 37%

-

5. – 9.
4. – 9.

58
72

3 – 5%
14 – 19%

36 – 62%
42 – 59%

19 – 33%
16 – 22%

-

5. – 9.

32

8 – 26%

22 – 68%

2 – 6%

-

5. – 9.

26

3 – 12%

23 – 88%

-

-

5. – 9.
4. – 9.

58
72

25 - 43%
32 – 46%

33 – 57%
29 – 41%

9 – 13%

-

Kop : 4. – 9.

850

95 – 11%

486 – 57%

259 – 31%

8 – 1%

Skolā vairāk kā pusei skol nu (57 %) ir optimāls apguves l menis visos māc bu
priekšmetos, augsts – 11 %, viduv js – 31 %. Sal dzinoši niec gs ir nepietiekamo v rt jumu skaits
(1 %). Visvairāk augsta l me a nov rt jumu ir sa emts sportā, vizuālajā mākslā, mājtur bā un
tehnolo ijās.
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Skol niem, māc bu sasniegumu uzlabošanai, ir iesp ja apmekl t konsultācijas māc bu
priekšmetos.
Pildas pamatskolas
skol nu m c bu darba rezult ti
2012./2013.m.g. nosl gum pa l me iem
Vājš
l menis, 1%
Augsts l menis,
11%
Viduv js l menis,
31%
Optimāls l menis,
57%

Pildas pamatskolas skol nu m c bu darba rezult ti pa l me iem
(sal dzinājumā pa māc bu gadiem)

60%

57% 57%
49%

50%

42%
2010./2011.m.g.

40%

34%
31%

2011./2012.m.g.

30%

2012./2013.m.g.

20%
11%
10%

8% 7%
1% 2% 1%

0%
augsts

opti āls

viduvējs

vājš

Ir iev rojami palielinājies augsto un optimālo v rt jumu skaits, nedaudz samazinājās
viduv jo un vājo v rt jumu skaits.
4.3.2. Skol nu sasniegumi valsts p rbaudes darbos.
Pedagogi katru gadu veic valsts pārbaudes darbu rezultātu anal zi, sal dzina tos ar ikdienas
darba rezultātiem, raksta pašv rt jumu, izvirza uzdevumus turpmākajam darbam.
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Pildas pamatskolas
Valsts p rbaudes darbu rezult ti 3. klasei
(sal dzinājumā pa māc bu gadiem)

0.49
Mate ātika
0.55

0.61
Latviešu valoda
0.48

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

2011./2012.m.g.

0.6

0.7

0.8

0.9

1

2010./2011.m.g.

(2012./2013.m.g. 3.klases skolā nebija)
Ir palielinājies apguves koeficients latviešu valodā par 0,13, savukārt matemātikā apguves
koeficients ir samazinājies par 0,06.
Valsts p rbaudes darbu rezult ti 6. klasei
(sal dzinājumā pa māc bu gadiem)

0.6
Dabaszi ības

0.54
0.65
0.65

Mate ātika

0.42
0.54
0.61

Latviešu valoda

0.47
0.54
0

0.1

0.2

2012./2013.m.g.

0.3

0.4

0.5

2011./2012.m.g.
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0.6

0.7

0.8

2010./2011.m.g.

0.9

1

Rezultāti galvenokārt ir atkar gi no konkr tu pārbaudes darbu sarež t bas pakāpes un
klases sagatavot bas.
9. klases eks menu rezult ti
(sal dzinājumā pa māc bu gadiem)

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

0.77
0.63 0.63

0.58

0.63

0.7

0.66

0.67
0.6

0.58
0.47

0.51

0.61

0.53

0
Latviešu valoda

Krievu valoda

2010./2011.m.g.

A gļu valoda
2011./2012.m.g.

Mate ātika

Vēsture

2012./2013.m.g.

Latviešu valodā vid jais apguves koeficients ir samazinājies par 0,05 , to iesp jams
izskaidrot ar š s konkr tās klases skol nu māc bu sp jām. Krievu valodas apguves process ir bijis
viļ veid gāks (koeficients pieauga 2011./2012.m.g. par 0,14 un nākošā gadā samazinājās par
0,11). Rezultāti matemātikā ir viszemākie. Latvijas un pasaules v stur augstākie rezultāti bija
2011./2012.m.g.
9. klases valsts p rbaudes darbu rezult ti pa apguves l me iem
Zin šanu
l menis
Augsts
(10,9)

Optimāls
(8,7,6)

Viduv js
(5,4)

Vājš
(3,2,1)

M c bu priekšmets
Krievu valoda
Angļu valoda
Latviešu valoda
Latvijas un pasaules v
Matemātika
Krievu valoda
Angļu valoda
Latviešu valoda
Latvijas un pasaules v
Matemātika
Krievu valoda
Angļu valoda
Latviešu valoda
Latvijas un pasaules v
Matemātika
Krievu valoda
Angļu valoda
Latviešu valoda
Latvijas un pasaules v
Matemātika

sture

sture

sture

sture
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2010./2011.
m.g.

2011./2012.
m.g.

2012./2013.
m.g.

10%
0
0
0
0
60%
50%
50%
83%
33%
30%
50%
50%
17%
50%
0
0
0
0
17%

18%
0
8%
8%
0
82%
100%
67%
75%
67%
0
0
25%
17%
33%
0
0
0
0
0

17%
0
0
0
0
67%
0
66%
33%
33%
16%
0
34%
67%
33%
0
0
0
0
34%

Krievu valodā nov rojams augsto v rt jumu pieaugums, paši 2011./2012.m.g.
Matemātikā sasniegumi ir vienā l men , iz emot 2011./2012.m.g. Latviešu valodā domin
optimāls un vid js l menis. Latvijas un pasaules v stur labākie rezultāti bija (83% – optimāls
l menis un 17% – viduv js) 2010./2011.m.g., bet 2012./2013.m.g. parād jās ar augsts l menis
(8%).
Stipr s puses
1. Skolā ir nodrošināts sistemātisks, nepārtraukts izgl tošanās process.
2. Skol niem, māc bu sasniegumu uzlabošanai, ir iesp ja apmekl t konsultācijas māc bu
priekšmetos.
3. Liela uzman ba tiek piev rsta 1. semestra māc bu sasniegumu anal zei, uzdevumu
izvirz šanai, kas dod iesp ju uzlabot 2. semestra māc bu darba rezultātus.
T l k s att st bas vajadz bas
1. Veicināt skol nu māc bu motivāciju.
2. Pilnveidot skol nu māc šanās prasmes, lai paaugstinātu sasniegumus ikdienas māc bu
darbā un valsts pārbaudes darbos.
V rt jums: labi
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4.4. PAMATJOMA – ATBALSTS SKOL

NIEM

4.4.1. Vesel bas aprūpe, skol nu droš ba un soci l pal dz ba
Skol nu ikgad jās vesel bas pārbaudes notiek regulāri-katra māc bu gada sākumā Pildas
ambulanc . Tur tiek uzglabātas skol nu medic nas kartes, medic nas darbinieki plānveid gi un
savlaic gi veic profilaktisko pot šanu. Skol niem, kuri piedalās sporta sacens bās, tiek veiktas
padziļinātās medic niskās apskates. Notiek regulāra informācijas apmai a starp klašu
audzinātājiem un vecākiem par katra skol na vesel bas stāvokli.
Zobārstniec bas pakalpojumi tiek nodrošināti ar Latgales Mutes vesel bas centra Zobu
busi a pal dz bu, kas ne tikai labo zobus, bet veic profilaktiskās apskates, māca mutes un zobu
higi nas pamatus. Skola nodrošina zobu higi nista apmekl jumus sākumskolas skol niem Ludzā.
Uz skolas informat vā stenda ir pieejama informācija par neatliekamās medic niskās
pal dz bas izsaukšanu un r c bu negad jumu, traumu un saslimšanas gad jumos. Skol ni zina, kur
skolā ir pirmās pal dz bas aptieci as.
Skola ir iesaist jusies programmā „Skolas auglis”, organiz pasākumus, kas veicina
izpratni par vesel gu uzturu. Apgalvojumam, ka skolā māca vesel gu dz vesveidu, piln bā piekr t
76,5% aptaujāto skol nu un 69% atz st, ka zina, kā r koties b stamās vai ārkārtas situācijās.
Visi skolas darbinieki rūp jas par skol nu droš bu skolā un tās teritorijā. Skolā ir izstrādāti
reglament joši dokumenti par droš bu pasākumos un skolas teritorijā, kabinetos, ar tiem ir
iepaz stināti visi skol ni un personāls. Skol ni klašu žurnālu instruktāžu lapās, bet darbinieki
darba aizsardz bas žurnālos ar parakstiem apliecina, ka apzinās savu atbild bu par droš bu un savas
vesel bas sargāšanu.
Katrā stāvā ir evakuācijas plāns. Skol ni un personāls ir apmāc ti, kā r koties ārkārtas
situācijās un evakuācijas gad jumā, tiek veikta praktiskā apmāc ba.
Par to skol nu droš bu, kuri p c māc bu stundām gaida autobusu, atbild dežūr jošais
skolotājs.
Katru gadu, uzsākot māc bas, sadarb bā ar Ludzas policijas iecirkni, skolā tiek organiz tas
Droš bas dienas, kurās tiek aktualiz ti dažādi ar droš bu saist ti jautājumi, sekm ta izpratne par
savu un citu droš bu, vesel bas saglabāšanu.
Stipr s puses
1. Regulāra droš bas instruktāžu veikšana, droš bas dienu organiz šana.
2. Pedagogu, psihologa un vecāku m r tiec ga sadarb ba skol nu fiziskās un gar gās
vesel bas veicināšanā.
3. Skol niem tiek nodrošināta droša nokļūšana l dz skolai un mājup.
Turpm k s att st bas vajadz bas
Turpināt skol nos att st t izpratni par vesel gu dz vesveidu.
V rt jums: ļoti labi

4.4.2. Atbalsts person bas veidošan
Klases audzinātāju darbs ir plānveid gs, notiek saska ā ar valsts nostādn m, kā ar skolas
audzināšanas darba prioritāt m un uzdevumiem. Klases audzinātāju stundās apskat tās t mas
sekm pozit vu person bas paš bu un sociālo iema u att st šanu.
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Skolā izveidota Skol nu dome. Darbojoties Skol nu dom , izgl tojamie att sta plānošanas,
organiz šanas un pasākumu vad šanas iema as, mācās atbild bu.
Skolā tiek organiz tas skol nu dežūras. Ir skol nu dežūras klas un skolā. Skolas dežuranti
kopā ar dežūrskolotājiem nodrošina skolas iekš jās kārt bas noteikumu iev rošanu.
Finans juma trūkuma d ļ, skolā nav savu interešu izgl t bas programmu. Jau trešo gadu
skolā darbojas Ludzas novada Sporta skolas pulci š “Sporta sp les”, 2012./2013.m.g. darbojās
Ludzas novada B rnu un jauniešu centra pulci š “Erud ts”. Skol ni var apmekl t J. Soikāna
Ludzas Mākslas skolas klasi un Ludzas novada Sporta skolu. Lai sniegtu ieguld jumu skol nu
vispus gas person bas att st šanā, skola piedāvā fakultat vajās nodarb bās apgūt deju pamatus,
teātra mākslu, att st t savas vokālās prasmes dziedot ansambl . Skol ni akt vi piedalās ar Pildas un
ukšu Tautas namu pašdarb bas pulci u darbā.
Skol ni piedalās ārpusskolas konkursos, skat s, sacens bās un citās aktivitāt s, iegūstot
godalgotas vietas un atzin bas. 2012./2013. māc bu gadā skolas audz k i atbalst ja sociālo
projektu „Dāvini savai Latvijai” un sniedza savu ieguld jums Likte dārza tapšanā. Katru gadu
akt vi iesaistāmies pavasara Lielajās talkās un Labo darbu ned ļās.
Skola inform skol nus, vecākus un skolas darbiniekus par skol nu individuālajiem un
skolas komandu sasniegumiem.
Stipr s puses
1. Skol ni var piedal ties skolas darba plānošanā un pilnveid , dažādu jautājumu risināšanā.
2. Skolai ir laba sadarb ba ar novada Mākslas un Sporta skolām, pagastu Tautas namiem.
Turpm k s att st bas vajadz bas
Turpināt izzināt un att st t skol nu sp jas un talantus
V rt jums: labi
4.4.3. Atbalsts karjeras izv l
Skolas bibliot kā ir pieejama informācija skol niem un vi u vecākiem par tālākās
izgl t bas iesp jām p c pamatskolas beigšanas. Informācijas ieguvei skol ni var izmantot
datorklasi un interneta resursus.
9.klases audz k i piedalās nu dienas pasākumos, apmekl tuvākās profesionālās
izgl t bas iestādes Atv rto durvju dienās, ir ciemojušies novada vidusskolās, kur tiek iepaz stināti
ar iesp jām apgūt vid jās izgl t bas programmas. Skola atbalsta skol nu piedal šanos citu iestāžu
organiz tajos karjeras izv les pasākumos.
Skolā notiek skol nu interešu apzināšana un izp te.
Ar karjeras izgl t bu saist tās t mas tiek apskat tas audzināšanas stundās un atseviš i
jautājumi integr ti ar māc bu priekšmetu saturā, tom r skol nu un vecāku aptauju rezultāti
liecina, ka informācijas par profesijām un iesp jām tās apgūt skolā var tu būt vairāk.
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Pildas pamatskolas absolventu tālākā izgl t ba:
Skola, kur absolvents m c s

2011. g.

2012. g.

2013. g.

(7 absolventi)

(13 absolventi)

(12 absolventi)

Ludzas pils tas imnāzija

3

4

3

Ludzas novada vakara
vidusskola

1

4

2

Kaunatas vidusskola

2

-

-

Malnavas koledža

1

1

2

Austrumlatgales profesionālā
vidusskola

-

3

3

R zeknes mākslas koledža

-

-

1

R gas stila un modes
profesionālā vidusskola

-

1

-

R gas valsts tehnikums

-

-

1

Stipr s puses
Skolā ir uzkrāts informat vais un metodiskais materiāls par tālākās izgl t bas iesp jām,
karjeras veidošanu.
Turpm k s att st bas vajadz bas
Pilnveidot skol nu karjeras izgl t bas pasākumu sist mu.
V rt jums: labi

4.4.4. M c šan s procesam sniegtais atbalsts
Skol nu piedal šanās konkursos, olimpiād s un dažādos projektos vienm r tiek atbalst ta.
To atz st 88% skol nu.
Sasniegumi māc bu priekšmetu olimpiād s:
2010./2011.
Olimpi de
Starpnovadu sākumskolas 3.klases
skol nu kombin tā olimpiāde
Starpnovadu krievu valodas (svešvaloda)
olimpiāde
Mājtur bas un tehnolo iju olimpiāde
Vizuālās mākslas olimpiāde „Ko varam

8.

Rezult ts
3. vieta
atzin ba
3. vieta

9.
4.

atzin ba
3. vieta

Klase
3.
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pagatavot un „garš gi” uzz m t”
Latvijas un pasaules v stures olimpiāde

9.

2.vieta

2011./2012.
Krievu valodas (svešvaloda) olimpiāde

8.

atzin ba

Matemātikas olimpiāde
Vizuālās mākslas olimpiāde

5.
6.

atzin ba
atzin ba

4.

2 atzin bas

7.

atzin ba

7.

1. vieta

2012./2013.
Ludzas, Ciblas un Zilupes novadu
apvien bas matemātikas olimpiāde 4. kl.
Ludzas, Ciblas un Zilupes novadu
apvien bas krievu valodas (svešvalodas)
eseju konkurss
Ludzas, Ciblas un Zilupes novadu
apvien bas vizuālās mākslas olimpiāde
„M s par Latviju”

Skolotāji, plānojot darbu, em v rā to skol nu vajadz bas, kuriem ir grūt bas māc bās, un
kuriem ir noteikti atbalsta pasākumi. Pal dz bu māc bu darbā skol ni var sa emt apmekl jot
individuālās konsultācijas, kas organiz tas visiem skol niem pieejamā laikā. 94% aptaujāto
skol nu atz st, ka skola nodrošina iesp ju apmekl t konsultācijas un papildus nodarb bas dažādos
māc bu priekšmetos. Priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji un vecāki sadarbojas, lai rastu
individuālu risinājumu katrai situācijai.
Pal dz bu māc bu darbā var sa emt ar apmekl jot pagarinātās dienas grupas nodarb bas (1.
– 4. klašu skol niem). Ar 1. – 6. klašu skol niem strādā logop ds. Psiholo isko pal dz bu sniedz
Ludzas novada sociālā dienesta psiholo e. Nepieciešam bas gad jumā skola nodrošina mājas
apmāc bu ilgstoši slimojošiem skol niem.
Stipr s puses
1. Skol niem, kuriem māc bas sagādā grūt bas, tiek piedāvāta nepieciešamā pal dz ba.
2. Vecāki, izmantojot dažādas sadarb bas formas, regulāri tiek inform ti par skol nu
rezultātiem māc bu darbā. Sadarb ba tiek virz ta, lai sekm tu skol nu izaugsmi.
Turpm k s att st bas vajadz bas
Pilnveidot darbu ar talant gajiem skol niem, jo skolotāji atz st, ka sistemātiskāks un
regulārāks ir darbs ar skol niem, kuriem ir māc šanās grūt bas, nevis ar talant gajiem b rniem.
V rt jums: labi
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4.5. PAMATJOMA – SKOLAS VIDE
4.5.1. Skolas mikroklimats
Tiek plānota un stenota skolas t la veidošana. Skolai ir savs karogs un logo, sporta
komandu formas t rpi. Ir izstrādāta skolas karoga lietošanas kārt ba. Ir izveidota skolas
apbalvojumu sist ma – Atzinības un Pateicības raksti, Goda z me.
Skolai ir savas trad cijas: Zin bu diena, Ziedu kompoz ciju izstādes, Mi eļdienas tirdzi š,
Skolotāju dienas svin šana, Lāčpl ša dienas pasākumi, Valsts sv tku svin šana, Adventes laika
pasākumi, Ziemassv tku egl tes, Valent ndiena, Mātes dienas svin bas, konkurss „Mana dziesma”,
skolas jubilejas, absolventu salidojums reizi piecos gados. Tas veido darbiniekos, skol nos un
vecākos lepnumu par pieder bu savai skolai. 70,6% aptaujāto skol nu atz st, ka skolas organiz tie
ārpusklases pasākumi ir interesanti.
Skolā cenšas nov rst fiziskos un morālos pāridar jumus, taisn gi tiek risinātas
konfliktsituācijas. Situāciju risināšanā iesaistās klašu audzinātāji, skolas direktore,
nepieciešam bas gad jumā ar vecāki, policijas darbinieki.
Vad bas, personāla un skol nu attiec bās pārsvarā valda labv l ba, savstarp jā cie a,
uztic šanās un izpal dz ba. Skol niem, skolotājiem, vecākiem un skolas darbiniekiem ir iesp ja
izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus. Attieksme pret skolas apmekl tājiem ir labv l ga un
korekta.
Skol nu un skolotāju sasniegumi tiek nov rt ti, par tiem inform skolas darba l nijās,
sv tku pasākumos, pašvald bas av z , informat vajos stendos. Skol nu darbi tiek izvietoti skolas
telpās.
Iekš jās kārt bas noteikumos paredz tas skol nu ties bas un pienākumi, pamudinājumu un
apbalvojumu sist ma, atbild ba par iekš jās kārt bas noteikumu neiev rošanu. Iekš jās kārt bas
noteikumu iev rošanu pārrauga skolotāji, skolas vad ba, skol nu pašpārvalde. Ir gad jumi, kad
atseviš i skol ni iekš jās kārt bas noteikumus neiev ro – nosebo vai kav māc bu stundas, trauc
citiem māc bu darbu, izturas agres vi pret citiem audz k iem vai skolotājiem. Kā r koties tādos
gad jumos, ar ir noteikts Iekš jās kārt bas noteikumos.
Skolas darbinieki, skol ni un vecāki zina, kā jār kojas, lai pazi otu par skol na
nokav šanos vai neierašanos.
Stipr s puses
1. Daudzveid gas skolas trad cijas.
2. Skolai ir sava simbolika.
3. Stabils skolotāju un tehnisko darbinieku kolekt vs.
Turpm k s att st bas vajadz bas
1. Labv l gas savstarp jās sadarb bas vides veicināšana.
2. Skolas mājas lapas izveide.
V rt jums: labi

4.5.2. Skolas fizisk vide
Skolas apkārtne ir t ra un kārt ga. Skol ni piedalās skolas apkārtnes labiekārtošanā, t r bas
un kārt bas uztur šanā.
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Regulāri tiek plānoti un veikti telpu remontdarbi budžeta iesp ju robežās: visās telpās
nomain ti logi, izremont ti dabaszin bu un mājtur bas un tehnolo iju (meiten m) kabineti, skol nu
garderobe, renov ta sporta zāle un stadions, nomain ts gr das segums pirmā stāva koridoros,
nomain tas skolas ieejas durvis, veikta skolas apkures sist mas renovācija, iegādātas jaunas
m beles damzāl un sākumskolas kabinetos.
Skolas telpas ir drošas skol niem un darbiniekiem, redzamās vietās ir evakuācijas plāni,
norād tas izejas. Visās skolas telpās ir ier kota ugunsdz s bas signalizācija.
Regulāri tiek domāts par telpu est tisko noform šanu.
Stipr s puses
1. Skolas kolekt vs cenšas uztur t apkārtni un skolas telpas t ras un pat kamas.
2. Katru gadu skolas telpās tiek veikti remonti un atjaunots inventārs atbilstoši finansiālajām
iesp jām.
Turpm k s att st bas vajadz bas
1. Turpināt skolas apkārtnes labiekārtošanu.
2. Turpināt remontdarbus un telpu apr kojuma atjaunošanu, veicināt atseviš u telpu est tiskā
noform juma uzlabošanu.
V rt jums: labi
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4.6. PAMATJOMA – RESURSI
4.6.1. Telpu, iek rtu un resursu nodrošin jums un izmantošana
Skolā ir visas izgl t bas programmas stenošanai nepieciešamās telpas. Telpu iekārtojums
atbilst skol nu skaitam, vecumam un augumam. Telpu izmantojums ir racionāls un atbilst māc bu
procesa pras bām.
Skolā ir izgl t bas programmas realizācijai nepieciešamie materiāli tehniskie resursi. Katru
gadu, budžeta iesp ju robežās, to klāsts tiek papildināts vai atjaunots. Iekārtas un tehniskie l dzekļi
ir darba kārt bā un droši lietošanai, skola rūp jas par bojāto tehnisko l dzekļu savlaic gu
salabošanu. Visās klašu telpās ir nodrošināta pieeja bezvadu internetam, ir datori skolotāju
darbam, taču vairāki no tiem ir novecojuši. Datorklas ir 15 datori ar interneta piesl gumu,
skol niem un skolotājiem ir pieejami kop tāji, skeneris, video projektori, DVD, CD atska otāji,
videokamera, televizori. Jaunās tehnolo ijas (interakt vās tāfeles, projektori) māc bu procesam ir
pieejamas visiem skol niem un skolotājiem, skolotājiem ir zināma kārt ba to izmantošanai.
P d jos gados paši tiek domāts par materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu dabaszin bu un
mijas kabinetos.
Skolā ir atbilstoši iekārtota sporta zāle un stadions, atjaunots nestandarta sporta ier ču
laukums. Pie renov tās sporta zāles ir rbtuves ar dušas telpām.
Skolas bibliot ka nodrošina visus skol nus ar māc bu grāmatām, skolotājiem ir pieejama
metodiskā literatūra, vārdn cas, enciklop dijas, preses izdevumi, tiek atjaunots b rnu
daiļliteratūras fonds. Skolā ir noteikta kārt ba bibliot kas un datorklases izmantošanai.
Stipr s puses
1. Skolā ir visas nepieciešamās telpas māc bu procesa nodrošināšanai.
2. Skolā ir renov ta sporta zāle un stadions, pietiekošs nodrošinājums ar sporta inventāru.
3. Skolas bibliot ka nodrošina visus skol nus ar māc bu grāmatām.
Turpm k s att st bas vajadz bas
1. Iegādāties jaunus datorus māc bu kabinetiem.
2. Veikt z nu mājtur bas un tehnolo iju kabinetu remontu, atjaunot un moderniz t šo
kabinetu materiāli tehnisko bāzi.
V rt jums: labi

4.6.2. Skolas finansu resursu nodrošin jums un izmantošana
Skolai ir patstāv gs, normat vajos aktos noteiktajā kārt bā apstiprināts skolas budžets.
Skolas budžetu veido valsts finans jums (m r dotācijas) un pašvald bas finans jums.
Skolas pedagogi un darbinieki tiek iesaist ti budžeta plānošanā, plānojot nepieciešamo
materiāli tehnisko bāzi gan kabinetu pilnveidošanai un māc bu literatūrai, gan saimniec bas sf rai.
Skola cenšas piesaist t papildus l dzekļus, piedaloties dažādos projektos. Finansu resursus
izmanto atbilstoši skolas izvirz tajām prioritāt m un vajadz bām un saska ā ar normat vajos aktos
noteikto kārt bu. To izlietojums ir efekt vs. Skolas direktore pārrauga finansu resursus un
nepieciešam bas gad jumā, konsult joties ar pašvald bu un skolas darbiniekiem, veic
nepieciešamās korekcijas.
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Stipr s puses
Skolas darbinieku iesaist šana budžeta l dzekļu plānošanā.
Turpm k s att st bas vajadz bas
Nepieciešams v l vairāk aktiviz t darbiniekus piedal ties dažādos projektos papildus
l dzekļu piesaistei.
V rt jums: labi
4.6.3. Person la nodrošin jums, nodarbin t bas efektivit te un att st ba
Skolā ir nepieciešamie personāla resursi izgl t bas programmas stenošanai. Skolas
pedago iskā personāla izgl t ba un kvalifikācija atbilst normat vo aktu pras bām. Visu skolas
darbinieku pienākumi, ties bas un atbild bas jomas ir noteiktas darbinieku amatu aprakstos.
Slodze starp skolotājiem sadal ta optimāli. Skolas vad ba zina katra pedagoga pieredzi,
profesionālo kompetenci, stiprās un vājās puses.
Skolas darbiniekiem ir zināma skolas vad bas struktūra un pienākumi.
Ir izveidotas un veiksm gi darbojas klašu audzinātāju un sākumskolas skolotāju metodiskās
komisijas.
Skolā strādā bibliotekārs, logop ds un sociālā dienesta psihologs. Klašu audzinātājiem ir
laba sadarb ba ar atbalsta personālu.
Skolas vad ba atbalsta un ir ieinteres ta pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanā. Skolā ir
sistematiz ta informācija par katra darbinieka tālākizgl t bu. Skolotāji apmekl tālakizgl t bas
kursus, piedalās konferenc s, starpnovadu metodisko apvien bu darbā. Skolotāji dalās pieredz un
regulāri apmainās ar tālākizgl t bas kursos iegūto informāciju. 2013. gadā skolā notika mājtur bas
un tehnolo iju skolotāju starpnovadu metodiskās apvien bas seminārs.
Angļu valodas skolotāji ir izmantojuši tālākizgl t bas iesp jas, ko piedāvā ES finans tās
programmas un pilnveidojuši savas profesionālās prasmes Lielbritānijā.
25 skolas darbinieki
ir Pildas pamatskolas izgl t bas darbinieku arodbiedr bas
pirmorganizācijas biedri.
Stipr s puses
1. Ir kvalific ti pedago iskie kadri.
2. Skolā ir sistematiz ta informācija par katra darbinieka tālākizgl t bu.
3. Skolotāju un atbalsta personāla sadarb ba.
Turpm k s att st bas vajadz bas
Veicināt pedagogu iesaist šanos dažādos projektos, konkursos, radošo darbu skat s,
pieredzes populariz šanā.
V rt jums – labi
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4.7.PAMATJOMA – SKOLAS DARBA ORGANIZ

CIJA, VAD BA UN KVALIT TES NODROŠIN ŠANA

4.7.1. Skolas darba v rt šana
Skolas vad ba plāno un steno skolas darba kontroli un izv rt šanu visos tās darb bas
virzienos. Skolā tiek plānota iekš jā kontrole un iegūto rezultātu anal ze.
Skolotāji veic sava māc bu un audzināšanas darba s kāku izv rt jumu I semestra
nosl gumā un māc bu gada beigās, kā ar izv rt skolas darbu kopumā atbilstoši att st bas
prioritāt m. Katra metodiskā komisija regulāri v rt savu darbu.
Veicot izv rt šanu, tiek uzklaus ti ar skol ni, vecāki un skolas darbinieki.
Darba izv rt šanai tiek izmantotas dažādas metodes un formas: anket šana, sanāksmes,
pedagogu pašv rt jumi, iekš jās kontroles materiāli, pārbaudes darbu rezultāti u.c.
Pašv rt šanā konstat tās skolas darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus
personāls zina un izmanto, plānojot turpmāko darbu.
Stipr s puses
1. Skolas darbinieku l dzdal ba skolas darba pašv rt šanā.
2. Skolas vad ba iegūto informāciju izmanto, lai apzinātu skolas darba stiprās puses un veiktu
nepieciešamus uzlabojumus.
Turpm k s att st bas vajadz bas
Skolas vad bai turpināt kontrol t un pārraudz t personāla darbu.
V rt jums: labi

4.7.2. Skolas att st bas pl na veidošana un stenošana
Skolā izstrādāts att st bas plāns 3 māc bu gadiem (2013./2014. – 2015./ 2016. m.g.).
Skolas att st bas plāns ir struktur ts, pārskatāms un skaidrs. Tas ir veidots, emot v rā
skolas pamatm r us, pašv rt jumu un skol nu skaita prognozi nākamajiem gadiem. Plāns ir
pieejams visām ieinteres tajām pus m, ar to ir iepaz stināti vecāki un visi skolas darbinieki.
Vajadz bas gad jumā att st bas plānu pārskata un kori .
Stipr s puses
Kolekt va l dzdal ba plāna izstrād .
Turpm k s att st bas vajadz bas
Veikt efekt vāku att st bas plāna izv rt šanu starpposmos.
V rt jums: labi
4.7.3. Skolas vad bas darba kvalit te
Skolā ir apstiprināta lietu nomenklatūra, kurā ietilpst visi obligātie skolas darbu
reglament jošie dokumenti. Tie atbilst likumdošanai un ār jo normat vo aktu pras bām.
Nepieciešamo dokumentu izstrād piedalās visas ieinteres tās puses.
Skolas vad ba ir direktore un direktores vietniece māc bu un audzināšanas darbā. Vad tāju
darba pienākumi, ties bas un atbild bas jomas ir noteiktas amatu aprakstos. Skolas vad bas darbs
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(plānošana, pienākumu dele šana, kontrole) notiek demokrātiski, akcent jot katra atbild bu,
kompetenci un radošo iniciat vu. Pirms l mumu pie emšanas direktore konsult jas ar attiec gajā
jautājumā kompetentiem darbiniekiem.
Lai nodrošinātu kolekt va inform t bu, darba saska ot bu un sadarb bu, vad bas sanāksmes
notiek p c vajadz bas.
Skolotāji atz st, ka skolas vad ba atbalsta jaunas idejas un iniciat vas, rosina piedal šanos
projektos. 77% aptaujāto pedagogu atz st, ka skolas vad bas darba kvalitāte v rt jama kā “ļoti
laba”.
Skolas vad ba sadarbojas ar skolas darbiniekiem, vecākiem, skol niem un sabiedr bu,
veicina un atbalsta skolas sadarb bu ar citām izgl t bas iestād m.
Stipr s puses
1. Izstrādāti skolas iekš jie normat vie dokumenti.
2. Skolas vad bas darbs ir demokrātisks.
Turpm k s att st bas vajadz bas
Turpināt iekš jo normat vo dokumentu aktualizāciju atbilstoši izmai ām ār jos
normat vajos aktos.
V rt jums: labi

4.7.4. Sadarb ba ar sabiedr bu un daž d m institūcij m
Skolai ir regulāra un laba sadarb ba ar Ludzas novada pašvald bas institūcijām – domi,
Izgl t bas, kultūras un sporta pārvaldi, finanšu un grāmatved bas nodaļu, sociālo dienestu,
bāri tiesu, vajadz bas gad jumā ar ar juridiskās un administrat vās nodaļas speciālistiem. Skolai
ikdienas darbā pal dz ar Pildas, ukšu un Pure u pagastu pārvalžu darbinieki, pagastu iestāžu
(tautas namu, bibliot ku, ambulances) vad tāji.
Skolas kolekt vs piedalās Ludzas novada pašvald bas organiz tajos projektos, akcijās un
pasākumos.
Skola sadarbojas ar citām Ludzas un Ciblas novada vispārizgl tojošajām izgl t bas
iestād m, Ludzas novada B rnu un jauniešu centru, gūstot pieredzi dažādos jautājumos, kas saist ti
ar skolas darbu. Jau divus gadus izveidojusies laba sadarb ba ar Istras vidusskolu, organiz jot
radošās darbn cas trūc go ime u b rniem vasaras periodā.
Informācija par notikumiem un pasākumiem skolā tiek izvietota Ludzas novada
pašvald bas informat vajā izdevumā Ludzas Novada Vēstis un av z Ludzas Zeme.
paša sadarb ba ar Ludzas novada Sporta skolu, J. Soikāna Ludzas Mākslas skolu, Pildas
pagasta pirmsskolas izgl t bas iestādi.
Nepieciešam bas gad jumos, risinot radušās probl msituācijas, un veicot skol nu
izgl tošanu par droš bu, atkar bas profilakses jautājumiem, skola sadarbojas ar Valsts Policijas
Latgales re iona pārvaldes Ludzas iecirk a inspektoriem.
Citi sadarb bas partneri: Ludzas novadp tniec bas muzejs, grāmatu tirdzniec bas
uz mums “Sākums A”, SIA “Mauri i KZ”, Mutes vesel bas centrs, Lauku atbalsta dienests, z/s
S ļusala, Nodarbināt bas valsts a entūra (karjeras konsultācijas, informācija), Latvijas krist go
skolotāju asociācija un Latvijas krist gā misija.
Skolas vad ba sadarbojas ar vecākiem un sabiedr bu, rūp jas par skolas prestižu un t lu
sabiedr bā.
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Stipr s puses
1. Laba sadarb ba ar Ludzas novada pašvald bas institūcijām un izgl t bas iestād m.
2. Skolas vad ba rūp jas par skolas prestižu un t lu sabiedr bā.
Turpm k s att st bas vajadz bas
Akt vāk iesaist ties dažādos starptautiskos projektos.
V rt jums: labi

5. CITI SASNIEGUMI
Piedal šan s un sasniegumi daž dos konkursos













Skolas jaunie mi i regulāri ar labiem sasniegumiem piedalās LU mijas fakultātes
r kotajos „Jauno mi u konkursos”. 2010./2011. māc bu gadā piedal jās tr s skolnieces, no
kurām divām ir atzin ba (6. un 8. vieta), trešajai – 10. vieta 29 dal bnieku konkurenc .
2011./2012. māc. gadā ar piedal jās tr s skolnieki, no kuriem vienam ir atzin ba (8. vieta).
Labi sasniegumi vizuālās mākslas konkursos. 2012./2013. māc bu gadā iegūta 3. vieta
A.Egl ša jaunrades konkursa literatūrā un vizuālajā mākslā, jomā „Māksla”, 2. vieta un
pateic ba Starptautiskajam folkloras festivālam „Baltica 2012” velt tajā radošo darbu
konkursā, z m jumu konkursā „Atjaunotajai Valsts robežsardzei 20” laureātu vidū bija 3
skolas audz k i, esam piedal jušies B rnu un jauniešu vizuālo darbu konkursā „Blauma a
br numzāl tes,
republikas
skolu
audz k u
karikatūru
konkursā
„Runča
piedz vojumi...Māksliniekam 86”, radošo darbu konkursā „Latvija ,es esmu Tavs b rns”
u.c.
Skatuves runas konkurss „Ievelc dziļā elpā savu Latviju” iegūtas divas otrās vietas.
3. pakāpes diploms Ludzas un Ciblas novadu b rnu un jauniešu estrādes dziesmu solo
dziedāšanas konkurss „Lielais dziedātājs 2013”.
1. vieta 4. klases komandai novada konkursā „Mana Latvija” 2011./2012. māc bu gadā.
2012./2013. māc bu gadā ļoti akt vi iesaist jāmies Zaļās jostas r kotajā makulatūras
vākšanas konkursā „T rai Latvijai”. Skolā savāktais makulatūras daudzums bija 5325 kg
(59,83 kg uz katru skolas skol nu). Akt vākā klase piedal jās Zaļās jostas Lielās balvas
pasākumā Etnogrāfiskajā br vdabas muzejā.
Skola piedalās Latvijas krist go skolotāju asociācijas r kotajos pasākumos.
2011./2012.m.g. iegūta atzin ba 20. B beles olimpiād un teicami sasniegumi z m jumu
konkursā „Dieva darbi”.
Sadz ves atkritumu š irošanas akcijā „Ludzas novada skol ni š iro”, ko organiz Ludzas
novada pašvald ba sadarb bā ar SIA „Ludzas apsaimniekotājs”, 2013.gadā iegūta pirmā
vieta lauku skolu grupā un novada Zaļākās klases tituls 7.klases kolekt vam.
2013.gadā Valsts prezidenta kancelejas r kotajā konkursā „Mana kā Valsts prezidenta
uzruna Latvijai dzimšanas dienā" , 9.klases audz knes A. Veženkovas darbs bija 15
labāko vidū.

.
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Sporta komandu sasniegumi starpnovadu sacens b s
2011./2012.m.g.
Futbols ........................................................................ 2. vieta
Rudens kross ............................................................... 1. vieta (skolas komandai)
Basketbols – meite u komandai ................................. 1. vieta
Sacens bas „Drošie, veiklie” (3. – 5. kl. grupā) .......... 2. vieta
Tautas bumba (3. – 5. kl. grupā) ................................. 1. vieta
Handbols – meitenes ................................................... 1. vieta
Handbols – z ni .......................................................... 1. vieta
Valsts m rog - pavasara kross (R gā, Anni muižā) 1. vieta mazo pamatskolu grupā

2012./2013.m.g.
Futbols (pamatskolu gr.) ............................................. 1. vieta
Rudens kross (pamatskolu gr.) ................................... 1. vieta
Basketbols (pamatskolu gr.) meitenes un z ni ........... 1. vieta
Tautas bumba (pamatskolu gr.) .................................. 1. vieta
Drošie, veiklie (pamatskolu gr.) ................................. 1. vieta
Handbols (vidusskolu gr.) z ni ................................... 3. vieta
Futbols (vidusskolu gr.) .............................................. 2. vieta

6. TURPM K ATT ST BA

JOMA

TURPM K S ATT ST BAS IESP JAS

M c bu saturs

Uzsākt darbu pie speciālās pamatizgl t bas programmas
izgl tojamiem ar māc šanās trauc jumiem licenc šanas un
ieviešanas.

M c šana un
m c šan s

1. Skolotājiem turpināt apgūt jaunākās informācijas tehnolo ijas,
vairāk tās izmantot ikdienas darbā visos māc bu priekšmetos
2. Strādāt pie skol nu māc bu sasniegumu dinamikas izp tes visos
māc bu priekšmetos.
3. Turpināt mekl t individuālu pieeju skol niem, respekt jot katra
skol na individuālās vajadz bas. Veidot atbalsta materiālus
izgl tojamajiem ar māc šanās grūt bām.
4. Rosināt skol nus pilnveidot savas pašv rt juma prasmes,
uz emties atbild bu par savu darbu.
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5. Pilnveidot skol nu runas un rakstu kultūru.
Skol nu sasniegumi

Pilnveidot skol nu māc šanās prasmes, paaugstinot sasniegumus
ikdienas māc bu darbā un pārbaudes darbos.

Atbalsts skol niem

1. Pilnveidot skol nu karjeras izgl t bas pasākumu sist mu.
2. M r tiec gi strādāt ar talant gajiem skol niem.
3. Pilnveidot skol nu uzved bas kultūras un saskarsmes prasmes.

Skolas vide

1. Izveidot skolas mājas lapu.
2. Turpināt remontdarbus un telpu apr kojuma atjaunošanu, skolas
apkārtnes labiekārtošanu.
3. Turpināt veidot labv l gu un draudz gu sadarb bas vidi.

Resursi

1. Veikt z nu mājtur bas un tehnolo iju kabinetu remontu,
atjaunot šo kabinetu materiāli tehnisko bāzi.
2. Aktiviz t darbiniekus piedal ties dažādos projektos, papildus
finansu l dzekļu piesaistei.
3. Plānot skolotāju tālakizgl t bu, lai skola var tu piedāvāt jaunu
izgl t bas programmu izgl tojamiem ar māc šanās
trauc jumiem.

Skolas darba
organiz cija, vad ba
un kvalit tes
nodrošin šana

1. Veikt efekt vāku att st bas plāna izv rt šanu starpposmos.
2. Turpināt pilnveidot skolas darba organizāciju, vad bas
pārraudz bas un kontroles darbu.
3. Nodrošināt skolas saglabāšanu, att st bu un konkur tsp j gu
darb bu.

Skolas direktore
Inese Romanova

_________________________
Z.v.

SASKA OTS
Ludzas novada pašvald bas izpilddirektors
Sergejs Jakovļevs

_________________________

14.01.2014.

Z.v.
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