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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1.Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022. mācību gadā 

Izglītības 

programma

s 

nosaukums 

 

Izglītības 

programmas 

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese 

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo 

skaits, uzsākot 

programmas 

apguvi (prof. 

izgl.) vai 

uzsākot 

2021./2022. 

māc.g. 

(01.09.2021.) 

Izglītojamo 

skaits, noslēdzot 

sekmīgu 

programmas 

apguvi (prof. 

izgl.)  vai 

noslēdzot 

2021./2022.māc.

g. 

(31.05.2022.) 

Nr. Licencēša

nas 

datums 

 

Pamatizglītī

bas 

programma 

21000000 

Maskavas iela 

178, Rīga 

Maskavas iela 

197, Rīga 

V-2706 17.08.2010 205 207 

Pamatizglītī

bas 

programma 

21000000 

Maskavas iela 

178, Rīga 

Maskavas iela 

197, Rīga 

V_3473 03.08.2020 482 485 

 

1.2. Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes maiņai un mācību 

pārtraukšanai izglītības programmā (2-3 secinājumi par izglītojamiem, kuri uzsākuši vai pārtraukuši 

mācības izglītības iestādē): 

1.2.1. dzīvesvietas maiņa (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē 2021./2022. mācību 

gada laikā); 5 izglītojamie mainīja dzīves vietu Latvijas robežās, bet 4 aizbrauca uz 

ārzemēm 

1.2.2. vēlme mainīt izglītības iestādi (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē 2021./2022. 

mācību gada laikā, galvenie iestādes maiņas iemesli); 9 izglītojamie mainīju skolu, jo 

vēlējās mainīt mācību vidi  

1.2.3. cits iemesls (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē, iestādes maiņas iemesls).  

 

1.3. Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums  

 

N.P.K. Informācija Skaits 
Komentāri (nodrošinājums un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu mainība u.c.) 

1.  Ilgstošās vakances izglītības 

iestādē (vairāk kā 1 mēnesi) 

2021./2022. māc.g. (līdz 

31.05.2022.) 

 Kadru mainība izglītības iestādē ir minimāla. 

Vakancē ir palikušas tik daudz stundas, kas 

paliek pāri, jo pārsniedz konkrētā pedagoga 

likmi.  

Pedagoga ilgstoša prombūtne (bērna kopšanas 

atvaļinājums), līdz ar to nevarējām atrast 

darbinieku uz noteiktu laiku. 

2.  Izglītības iestādē pieejamais 

atbalsta personāls izglītības 

iestādē, noslēdzot 

2021./2022. māc.g. (līdz 

31.05.2022.) 

10 1 psihologs, 2 logopēdi (1 likme), 1 sociālais 

pedagogs, 2 speciālie pedagogi (1 likme), 1 

pedagogs karjeras konsultants (0,1 likme), 2 

bibliotekāri (1,5 likmes), 1 medmāsa 
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2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

2.1. Izglītības iestādes misija – kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana un personības 

izaugsmes veicināšana ikvienam izglītojamajam. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – izglītojamie ir atbildīgi, radoši un sociāli aktīvi, ar 

izpratni par demokrātisku sabiedrību, motivēti apzinātai karjeras izvēlei un mūžizglītībai, gatavi 

iesaistīties Latvijas nākotnes veidošanā. Atbildīgs, uzticams un radošs savas profesionālās nākotnes 

veidotājs 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – sadarbība, izaugsme, cieņa, atbildība, patriotisms. 

2.4. 2021./2022. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti 

 

Prioritāte 
Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un 

kvalitatīvi 

Norāde par 

uzdevumu izpildi 

(Sasniegts/daļēji 

sasniegts/ Nav 

sasniegts) un 

komentārs 

Ieviest kompetenču pieejā 

balstītu mācību saturu 2., 

5.,8. klasēs. 

a) kvalitatīvi 

Izstrādāti mācību un metodiskie materiāli 

jaunā mācību satura ieviešanai.  

Izstrādāti individuālie izglītības plāni 

izglītojamajiem. 

 

Sasniegts 

 

Sasniegts 

 b) kvantitatīvi 

Visos mācību priekšmetos ir izstrādāti vienoti 

stundu tematiskie plāni. 

Visi pedagogi mērķtiecīgi piedalījušies 

tālākizglītības kursos kompetencēs balstītā 

standarta ieviešanā un atbalstā. 

 

Sasniegts  

 

 

Sasniegts  

Izstrādāt mācību satura 

tematiskos plānus, iekļaujot 

starpdisciplinaritāti un 

vērtēšanu 2.,5.,8. klasēs, 

pilnveidojot pedagogu un 

izglītojamo digitālās un 

mediju caurviju prasmes 

mācību procesā. 

a) kvalitatīvi 

Sniegta metodiska palīdzība jaunajiem 

pedagogiem mācību stundu plānošanā.  

Regulāri pārbaudītas izglītojamo prasmes, 

iemaņas un zināšanas pamatjautājumos, 

organizējot pārbaudes darbu norisi skolā.  

Izvirzīti skaidri, izmērāmi, jēgpilni 

sasniedzamie rezultāti izglītojamajiem katras 

stundas ietvaros un ilgtermiņā. 

 

Sasniegts  

 

Sasniegts  

 

 

daļēji sasniegts 

 b) kvantitatīvi 

Izstrādāti vienoti tematiskie plāni, iekļaujot 

starpdisciplinaritāti noteiktu prasmju 

attīstīšanai vienas mācību jomas ietvaros.  

Pārbaudes darbi izglītojamo prasmju, iemaņu 

un zināšanu pārbaudei tika organizēti saskaņā 

ar pārbaudes darbu plānotāju. 

Sasniedzamā rezultāta izvirzīšana tika veikta 

saskaņā ar pedagoga izstrādāto mācību satura 

tematisko plānu. 

 

Sasniegts  

 

 

Sasniegts  

 

 

Sasniegts  

Veicināt katra izglītojamā 

individuālo izaugsmi 

(komunikācija, lietpratība, 

a) kvalitatīvi 

Mācību jomu sanāksmēs analizēti un izvērtēti 

pārbaudes darbu rezultāti.  

 

Sasniegts  
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domāšanas un radošuma 

attīstība). 

Īstenoti starpdisciplināri temati, attīstot un 

pilnveidojot izglītojamo pētniecisko darbību.  

Izglītojamie mērķtiecīgi sagatavoti mācību 

priekšmetu olimpiādēm, uzsākta zinātniski 

pētniecisko darbu izstrāde 8. klasēm.  

Sasniegts  

 

 

Sasniegts  

 b) kvantitatīvi 

Izstrādāti kompleksie uzdevumi, veidojot 

ilgtermiņa starpdisciplinārus projektus. 

Īstenoti starpdisciplinārie pētnieciskie projekti.  

Pamatojoties uz izglītojamo sasniegumiem 

mācību priekšmetu olimpiādēs, skola ieguvusi 

2. vietu Latvijas mazo skolu reitingā.  

 

Daļēji sasniegts 

 

Sasniegts  

 

Sasniegts  

Īstenot ESF projektus 

“Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču 

attīstībai” un “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas 

samazināšanai” 

(PuMPuRS). 

a) kvalitatīvi 

Izvērtēti izglītojamo nepietiekamu mācību 

sasniegumu riski, realizēti atbilstoši atbalsta 

pasākumi (nodarbības, konsultācijas), izvērtēti 

sniegto atbalsta pasākumu rezultāti. 

 

 

Sasniegts  

 b) kvantitatīvi. 

ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai” ietvaros īstenoti 7 

atbalsta pasākumi. 

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” (PuMPuRS) sniegtas 

individuālas konsultācijas 54 izglītojamiem. 

 

Sasniegts  

 

 

Sasniegts  

Skolas sporta laukuma 

labiekārtošana, skolas 

estētiskās vides uzlabošana. 

a) kvalitatīvi 

Uzsāktas sarunas ar RD Īpašuma departamentu 

par sporta laukuma labiekārtošanu.  

Skolas apkārtnes labiekārtošana.  

Sporta zāles Maskavas ielā 178 grīdas seguma 

renovācija.  

 

Nav sasniegts 

līdzekļu trūkuma 

dēļ. 

Sasniegts 

Nav sasniegts 

līdzekļu trūkuma 

dēļ 

 b) kvantitatīvi  

Labiekārtota skolas teritorija. 

 

Daļēji sasniegts  

Skolas mācību resursu 

atjaunošana un 

papildināšana, atbilstoši 

pārmaiņām mācību saturā 

(Skola2030).  

Finanšu līdzekļu 

izmantošanas efektivitāte un 

papildus finanšu līdzekļu 

piesaiste. 

a) kvalitatīvi 

Skolas pašpārvalde iesaistījusies projektā 

“Labbūtības ceļakarte”.  

Pilnveidoti skolas metodiskie, mācību un 

digitālie materiāli: soma.lv, uzdevumi.lv, 

maconis.lv.  

Aktīvi tiek izmantota bibliotēkas 

informatizācijas sistēma ALISE.  

3 mācību telpas aprīkotas ar interaktīvajiem 

ekrāniem ODIN 86' e-Blackboard DC860NH.  

 

Sasniegts  

 

Sasniegts  

 

Sasniegts  

 b) kvantitatīvi 

Apgūts projektiem “Labbūtības ceļakarte” un 

“Latvijas skolas soma” piešķirtais 

finansējums. 

 

Sasniegts   
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Iekšējās kontroles, t.sk. 

stundu vērošanas, mācīšanas 

un mācīšanās kvalitātes 

vērtēšanas aktualizācija. 

a) kvalitatīvi 

Aktualizēti jautājumi par mācīšanas un 

mācīšanās kvalitāti pedagogu sadarbības 

grupās. 

Vērotas mācību stundas pieredzes apmaiņas 

nodrošināšanai. 

Sasniegts  

 

Sasniegts  

 b) kvantitatīvi 

Katrs pedagogs ir vērojis un analizējis 1-2 

savas vai citas mācību jomas pedagoga 

stundas.  

 

Sasniegts  

 

2.5.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos rezultātus 

2022./2023. mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi) 

 

Prioritāte 
Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un 

kvalitatīvi 

Norāde par 

uzdevumu izpildi 

(Sasniegts/daļēji 

sasniegts/ Nav 

sasniegts) un 

komentārs 

Ieviest kompetenču pieejā 

balstītu mācību saturu 3., 

6.,9 klasēs. 

a) kvalitatīvi 

Aktualizētas izglītības iestādē realizētās 

mācību priekšmetu programmas. 

Organizēta pedagogu profesionālā pilnveide, 

pedagogiem sniegts metodiskais atbalsts jaunā 

standarta ieviešanā. 

Pēc nepieciešamības izstrādāti individuālie 

izglītības plāni izglītojamajiem. 

 

 b) kvantitatīvi 

Aktualizētas  interešu izglītības programmas. 

Tiek plānota  metodisko līdzekļu iegāde. 

 

Izstrādāt mācību satura 

tematiskos plānus, iekļaujot 

starpdisciplinaritāti un 

vērtēšanu 3.,6.,9. klasēs 

pilnveidojot pedagogu un 

izglītojamo digitālās un 

mediju caurviju prasmes 

mācību procesā. 

a) kvalitatīvi 

Pedagogu sadarbība stundu plānošanā mācību 

priekšmetu jomu sanāksmēs. 

Izglītojamie ieguvuši prasmes praktiski 

pielietot teorētiskās zināšanas. 

Izglītojamo mācību sasniegumi uzrāda 

pozitīvu  dinamiku. 

Starpdisciplināru mācību stundu un pārbaudes 

darbu veidošana, radot izglītojamo izpratni par 

starppriekšmetu saikni. 

 

 b) kvantitatīvi 

Izstrādāti mācību priekšmetu tematiskie plāni 

3.,6.,9.klasēm 

 

Veidot pedagogu vienotu 

izpratni par produktīvu, 

skolēncentrētu mācību 

stundu. 

a) kvalitatīvi 

Pedagogi ievēro vienotas prasības, organizējot 

mācību procesu. 

Pedagogi ikdienas mācību darbā nodrošina 

diferencētus uzdevumus. 

Pedagogu darba analīze apliecina izglītojamo 

izaugsmi. 
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 b) kvantitatīvi 

Tiek organizētas pieredzes apmaiņas stundas 

un tematiski pasākumi. 

Lai izglītojamais sekotu savai mācību 

sasniegumu izaugsmei, pielietot optimālu 

formatīvo vērtējumu skaitu  procentos 3. - 9. 

klasēs. 

 

Mācīt izglītojamajiem 

pašvērtējuma veidošanu 

izvirzīto karjeras mērķu un 

uzdevumu sasniegšanai. 

a) kvalitatīvi 

Izglītojamo individuālo spēju, talantu un 

interešu apzināšana, novērtēšana un 

pilnveidošana. 

Pilnveidotas izglītojamo pašvērtēšanas un 

mācīšanās mērķu izvirzīšanas prasmes. 

 

 b) kvantitatīvi 

Organizētas mērķtiecīgas tikšanās ar dažādu 

profesiju pārstāvjiem. 

Aktīva izglītojamo iesaistīšana “ēnu dienu” un 

citu karjeras pasākumu apmeklēšanā, lai 

veidotu interesi par nākotnes profesijām. 

 

Pozitīvas sadarbības 

nostiprināšana skolā, 

veidojot drošu un draudzīgu 

vidi. 

a) kvalitatīvi 

Visi izglītojamie zina un ievēro iekšējās 

kārtības un drošības noteikumus. 

Sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības un darba 

drošības prasību ievērošana. 

Pozitīvas attiecības starp skolas darbiniekiem, 

izglītojamiem un vecākiem. 

 

 b) kvantitatīvi 

Visi izglītojamie jūtas droši skolas telpās un tās 

teritorijā. 

Vecāki uzskata, ka skolas vide ir droša. 

 

Mācību telpu 

materiāltehniskās vides 

pilnveidošana kvalitatīvai 

izglītības programmu 

īstenošanai. 

Izglītības iestādes 

darbinieku profesionālās 

kompetences pilnveide. 

a) kvalitatīvi 

Labiekārtoti un pamatizglītības mācību 

priekšmetu standarta apguves prasībām 

atbilstoši aprīkoti mācību kabineti. 

 

Zinoši, erudīti, ar empātiju apveltīti skolas 

darbinieki. 

 

 b) kvantitatīvi 

100% pedagogi ir apmeklē tālākizglītības 

kursus un veiksmīgi realizē kompetencēs 

balstītā satura ieviešanu visās mācību jomās. 

 

Izglītības iestādes darba 

plānošanas pilnveide, labas 

komunikācijas un sadarbības 

veicināšana. 

a) kvalitatīvi 

Notiek pedagogu sadarbība mācību un 

audzināšanas darba plānošanā klašu un jomu 

sadarbības grupās jaunā mācību satura 

ieviešanas nodrošināšanai. 

 

 b) kvantitatīvi 

Efektīvai jaunā mācību satura realizēšanai 

reizi nedēļā organizētas skolas administrācijas 

sanāksmes un pedagogu informatīvās 
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sanāksmes, saskaņā ar darba plānu - jomu un 

klašu sadarbības grupu sanāksmes.  

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

3.1. Kritērija “Kompetences un sasniegumi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Pamatizglītībā 10,1% padziļināti apguvuši 1.-2.klasē; 54% 

no kopējā 3. - 9. klašu izglītojamo skaita vidējie ikdienas 

mācību sasniegumi statistiski summatīvajos vērtējumos ir 

7,5 un augstāk. 

  9. klases izglītojamo vērtējums eksāmenos:  

100% izglītojamo krievu valodas eksāmenā  ir 8 balles vai 

augstāks (vid. 9,38) 

 97,5% -  latviešu valodas eksāmenā  ir 6 balles vai augstāks. 

94% - angļu valodas eksāmenā  ir 6 balles vai augstāks. 

85% - vēstures eksāmenā  ir 6 balles vai augstāks. 

60% - matemātikas eksāmenā  ir 6 balles vai augstāks. 

Salīdzinājumā ar 2020./2021.m.g. ir 

vērojama minimāla sekmju līmeņa 

pazemināšanās, kas saistīta ar 

attālināto mācību īstenošanu, 

pedagogiem izvērtēt objektīvos 

iemeslus un turpināt sadarbību ar 

atbalsta personāla speciālistiem, 

pedagogiem un vecākiem, lai 

uzlabotu mācību sasniegumus 

izglītojamajiem ar zemu mācību 

motivāciju. 

Izglītības iestādei vairākus gadus pēc kārtas noteiktās 

prioritārajās jomās  ir augsti sasniegumi olimpiādēs 

(matemātika, ģeogrāfija, svešvalodas, latviešu valoda, 

vēsture) un konkursos (“Pieskati uguni”, “Tik vai cik”, 

“Rīgas zvirbulis”, “Cielavas gudrības”, “Jauno matemātiķu 

konkurss”).  

2022. gada Latvijas skolu reitingā iegūta Ata Kronvalda 

fonda balva par 2. vietu mazo skolu grupā “Mazā pūce”. 

Rast iespēju pedagogu papildus 

motivēšanai darbā ar talantīgajiem 

izglītojamajiem. 

 

3.2. Kritērija “Vienlīdzība un iekļaušana” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādē administrācijai, pedagogiem, atbalsta 

personālam, tehniskajam personālam un vecākiem ir vienota 

izpratne par vienlīdzību un iekļaušanu. Izglītības iestādē nav 

sastopama diskriminācija, ksenofobija vai cita veida 

neiecietība. Problēmsituāciju gadījumā izglītības iestāde 

nodrošina nepieciešamo atbalstu visiem iesaistītajiem. 

Saglabāt izpratni par vienlīdzību un 

iekļaušanu skolā un sabiedrībā. 

 

3.3. Kritērija “Pieejamība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādē dažādām mērķgrupām (administrācijai, 

pedagogiem, izglītojamiem, vecākiem, dibinātājam) pamatā 

ir līdzīga izpratne par iespējamajiem faktoriem, kuri ietekmē 

izglītības pieejamību. Izglītības iestāde realizē izglītojamo 

spējām, vajadzībām un interesēm atbilstošu pedagoģisko 

pieeju. 81% izglītojamo anketēšanā atzīst, ka var mācīties 

atbilstoši savām spējām. Pedagogi profesionāli un 

mērķtiecīgi nodrošina izglītības procesu, integrējot 14 

izglītojamos no Ukrainas. 
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Izglītības iestādei nav izglītojamo ar speciālām vajadzībām. 

Skola atrodas divās ēkās, 4.-9. klasēm ir nodrošināta vides 

pieejamība izglītojamiem ar kustību traucējumiem, bet 1.-3. 

klašu izglītojamiem var piedāvāt iespēju izglītības 

programmu apgūt pēc individuālā izglītības programmas 

apguves plāna un/vai attālināti. 

Turpināt sarunas ar RD Īpašuma 

departamentu par lifta  izbūvi ēkā 

Maskavas ielā 178 

Skola veiksmīgi realizē ESF projektu “PuMPuRS”, lai 

mazinātu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus. 

 

 

3.4. Kritērija “Drošība un labklājība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes vadība ir izstrādājusi iekšējās kārtības un 

drošības noteikumus, darba kārtības noteikumus, trešo 

personu uzturēšanās noteikumus izglītības iestādē, ar tiem ir 

iepazinušās atbilstošās mērķgrupas, uz kurām šie noteikumi 

ir attiecināmi. Izglītības iestādē ir vienota izpratne par drošu 

un labvēlīgu vidi, labu uzvedību un savstarpējo cieņu. 

Skolas darbinieki konsekventi ievēro un veicina šo 

noteikumu ievērošanu, izprot savu lomu bērnu aizsardzības 

un vienlīdzības veicināšanā skolā. 

Turpināt pilnveidot un attīstīt 

skolēnu izpratni par skolas iekšējās 

kārtības noteikumu ievērošanu, 

liekot apzināties to kā savu 

individuālo atbildību.  

Izglītības iestāde ir izstrādājusi sistēmu, kā sekot līdzi un kā 

rīkoties fiziskās drošības apdraudējumu gadījumos. 

Informācija par fiziskās drošības pārkāpumiem un draudiem 

viena mācību gada laikā tiek apkopota, analizēta, plānojot 

preventīvo darbu, lai mazinātu iespējas fiziskās drošības 

apdraudējumiem. Atbildība par fiziskās vides drošības 

jautājumiem ir uzticēta noteiktam izglītības iestādes 

darbiniekam/-iem.  

Attīstīt komunikācijas prasmes, 

izmantojot dažādas mūsdienu 

tehnoloģijas, digitālās ierīces un 

platformas. 

Izglītības iestādē lielākoties ir vienota izpratne par 

faktoriem, kuri ietekmē emocionālo drošību izglītības vidē, 

tai skaitā arī attiecībā uz digitālo vidi. 

Skola palīdz apgūt izglītojamiem un personālam 

emocionālās drošības jautājumus: cieņpilnu komunikāciju, 

nevardarbību, uzvedību digitālajā vidē u.tml., to integrējot 

izglītības procesā vai arī tam papildus pievēršot uzmanību 

klases stundās.  

Nodrošināt skolēnu līdzdalību 

sociālajā projektā “Neklusē” ar 

mērķi iedrošināt izglītojamos runāt 

par problēmām. 

Pedagogiem integrēt mācību stundu 

saturā informāciju par drošību 

internetā - gan klases stundās, gan 

citos priekšmetos. 

Izglītības iestādē valda stipra un vienota kopienas sajūta, 

vienotas vērtības. Lai veidotu pozitīvu, taisnīgu, cieņpilnu 

un iekļaujošu kopienas sajūtu, tiek veicināta piederības 

sajūta izglītības iestādes vidē. Piederības sajūtu klašu un 

izglītības iestādes līmenī veicina visa personāla attieksme un 

vienota izpratne par to, kā arī dažādi pasākumi. Pēc aptaujas 

datiem 73% izglītojamo jūtas piederīgi savai skolai. 

Turpināt stiprināt skolas kā vienotas 

kopienas apzināšanos, pilnveidot 

vienotas vērtību sistēmas izpratni 

(valsts svētki un skolas tradīcijas, 

klases pozitīvas  mikrovides 

veidošana).   

 

3.5. Kritērija “Infrastruktūra un resursi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādei ir minimālais materiāltehnisko resursu 

klāsts, kas ir nepieciešams, lai īstenotu izglītības 

programmu. Izglītības iestāde ir izstrādājusi plānu, kā 

Piedalīties projektos par resursu 

piesaisti, kā arī izstrādāt projektus 
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sabalansēt resursu un iekārtu pieejamību visām mācību 

jomām, tomēr ir mācību jomas, kurās ir izteikti vairāk 

pieejamo resursu. Vismaz reizi divos gados izglītības 

iestādes vadība izvērtē resursu nodrošinājumu (resursu 

skaitu, darba kārtību un atbilstību mūsdienu vajadzībām). 

Izglītības iestādē daļēji tiek nodrošināti mācību un 

audzināšanas procesā izmantojamie resursi, vismaz puse no 

pedagogiem ir apmierināti ar viņiem pieejamajiem un 

nodrošinātajiem resursiem. Iekārtas un resursi pedagogiem 

tiek piešķirti taisnīgi, taču pirms to piešķiršanas netiek 

veikts izvērtējums par pedagoga kompetenci un vēlmi tos 

izmantot. Vismaz pusei pedagogu ir saprotama kārtība, kā 

pieteikt un pamatot viņu darbam vajadzīgās iekārtas un 

resursus. Lēmumu pieņemšana par resursu un iekārtu iegādi 

ne vienmēr ir pamatota un atbilst izglītības iestādes attīstības 

prioritātēm. 

skolas darbības pilnveidošanai un 

papildus līdzekļu piesaistei. 

Motivēt pedagogus pēc iespējas 

produktīvāk izmantot skolā 

pieejamos tehniskos un digitālos 

mācību līdzekļus. 

Rast iespēju papildināt vai atjaunot 

materiāli tehnisko bāzi, iegādājoties 

nepieciešamo tehniku. 

Izglītības iestādē ir kvalitatīva IKT infrastruktūra un 

nodrošinājums, pēc pieprasījuma tas ir pieejams lielākajai 

daļai pedagogu. Pēc iespējas digitālās tehnoloģijas tiek 

integrētas mācību procesā, nosakot, kādus mācību mērķus 

šīs tehnoloģijas palīdzēs sasniegt (piemēram, attīstīt 

digitālās un citas prasmes), tomēr tā lielākoties ir atsevišķu 

pedagogu iniciatīva, nevis izglītības iestādē vispārpieņemta 

prakse. Izglītības iestādē tās darbības efektivitātes procesu 

uzlabošanai tiek ieviestas digitālās sistēmas (piemēram, 

elektroniskai saziņai, dokumentu un materiālu glabāšanai, 

vecāku un sabiedrības informēšanai u.tml.). Izglītības 

iestāde rūpējas par datu drošību un privātumu atbilstoši 

tiesību aktos noteiktajam. Lielākajai daļai izglītības iestādes 

darbinieku darbā ar IKT tiek nodrošināts pietiekams 

tehniskais atbalsts. 

Izveidot mūsdienīgas lasītavas ar IT 

izmantošanas iespējām. 

Izglītības iestādē pieejamie resursi un iekārtas tiek prasmīgi 

izmantotas. Izglītības iestādes vadība sniedz pedagogiem 

atbalstu, lai pedagogi mācību procesā un ārpus tā izmantotu 

dažādas iekārtas un resursus, tomēr vēlamais rezultāts nav 

sasniegts. 

Motivēt, organizēt un atbalstīt 

pedagogu un tehnisko darbinieku 

dalību profesionālajā 

pilnveidē.Izvērtēt un popularizēt 

pedagoģisko pieredzi  pedagogu 

profesionālās meistarības 

paaugstināšanai. Veicināt skolotāju 

dalību profesionālās kvalitātes 

novērtēšanā. 

Izglītības iestādes telpu izmērs un funkcionalitāte atbilst 

normatīvajos aktos noteiktajam. Izglītības iestāde rūpējas 

par mācību procesu kavējošo faktoru novēršanu (piemēram, 

mācību procesā tiek nodrošināta atbilstoša gaisa kvalitāte, 

apgaismojums, temperatūra, tiek novērsti trokšņi u.c.). 

Nodrošināt klimata kontroles 

monitoringu klašu telpās, atbilstoši 

noteiktajām gaisa kvalitātes 

vadlīnijām. 

Izglītības iestādē ir attālināto mācību īstenošanai 

nepieciešamais nodrošinājums (tehnoloģijas, 

programmatūra u.tml.). 

Turpināt izmantot ZOOM 

platformas, soma.lv, uzdevumi.lv 

piedāvātās iespējas 
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Izglītības iestāde pakāpeniski atjauno ēkas un telpas (tai 

skaitā sporta laukums vai stadions, āra klases u.tml.), lai tās 

būtu funkcionālas un veicinātu mācīšanos. Telpas 

atjaunojot, tās tiek plānotas ar daudzfunkcionālu 

pielietojumu (piemēram, iespēju apvienot un atdalīt blakus 

esošās mācību telpas u.tml.). 

Aktualizēt skolas sporta laukuma 

renovācijas nepieciešamību RD 

Īpašuma departamentā 

Mācību telpas personālam un izglītojamiem rada vēlmi nākt 

uz izglītības iestādi, uzturēties un mācīties tajā. 

Mācību telpās turpināt nodrošināt 

izglītojamajiem patīkamu un izziņu 

rosinošu vidi. 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2021./2022. mācību gadā 

 

4.1. * ESF projekts “PuMPuRS” 

2021./2022. mācību gadā tika turpināts darbs Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) un 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” ietvaros, kura laikā palīdzību izglītojamajiem nodrošināja 11 pedagogi un projekta 

koordinators. Projekta mērķis ir mazināt to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Atbalsts tika sniegts 

izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām, mācību motivācijas trūkumu, pašdisciplīnas trūkumu mācību 

procesā, uzvedības problēmām, kuras palielina nesekmības risku.  

Individuālās konsultācijas mācību priekšmetos un konsultatīvo atbalstu 1.semestrī saņēma 22  

skolēni (5. - 6.klases) un 2.semestrī 33 skolēni (5. - 8.klases). Projekts skolā turpināsies 2022./2023.m.g. 

I semestrī. 

* 2021./2022. m.g. turpinājās ESF projekts 8.3.2.2.  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai”, kura ietvaros izglītojamajiem tika nodrošināts pedagoga palīgs latviešu valodas un 

matemātikas stundās, papildus nodarbības fizikā, kā arī citi atbalstoši pasākumi. Projekta pasākumi deva 

dažādas papildus atbalsta iespējas izglītojamajiem, paplašināja atbalsta personāla kapacitāti. Projekts 

turpināsies 2022./2023.m.g. 

* Kultūrizglītības programmā „Latvijas skolas soma” katrā mācību gadā iesaistīti visi skolas skolēni. 

Programma “Latvijas skolas soma” deva iespēju skolēniem iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs 

(mūzikā, teātrī, dejā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, 

literatūrā un grāmatniecībā), sasaistot tās ar mācību un audzināšanas darbu. Projekts turpināsies 

2022./2023.m.g. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 

5.1. Šobrīd nav noslēgti sadarbības līgumi. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību). 

Audzināšanas mērķis ir nodrošināt iespēju katram izglītojamajam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, 

rīcībspējīgu un atbildīgu personību sabiedrībā, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt piederību un 

lojalitāti Latvijas valstij un tās Satversmei. 

Palīdzēt bērniem un jauniešiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras 

mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā, sniegt zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, 

par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām. 

Sekmēt skolēnu patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un pilsonisko līdzdalību 

skolas un valsts dzīvē, organizējot pasākumus skolēnu patriotisma audzināšanai, pilsoniskās izglītības 

pilnveidei un Eiropas identitātes un piederības apziņas veicināšanai. 

Pilnveidot prasmi cienīt  dzīvību, sevi un citus, izkopt veselību veicinošus un drošus paradumus. 
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Pilnveidot skolēnu izpratni par tādām vērtībām un tikumiem kā atbildība, centība, drosme, godīgums, 

gudrība, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, solidaritāte, taisnīgums un tolerance. 

Veicināt skolas un ģimenes pozitīvo sadarbību. 

Aktualizēt skolēnu pašpārvaldes darbību, skolas un vietējās kopienas tradīciju kopšanu. 

Motivēt bērnus un jauniešus iesaistīties interešu izglītībā, sekmējot kultūrvēsturiskā mantojuma 

apgūšanu. 

Sekmēt skolēnu individuālu mācīšanās mērķu formulēšanu un atbildību par personīgo izaugsmi. 

 

6.2. 2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas. 

Skola sekmīgi realizē izvirzītās prioritātes, izvērtē sasniegumus, pilnveido sadarbības formas un metodes 

gan darbā ar izglītojamajiem, gan ar vecākiem, gan pedagogiem un atbalsta personālu. Ikdienas darbā 

tiek attīstīta skolas kopienas apzināta izpratne par vienotu vērtību sistēmu. 

 

7. Citi sasniegumi 

 

7.1. Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas informēt izglītības iestāde (galvenie secinājumi par 

izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

Skolā ir izstrādāta “Kārtība, kādā tiek veikts darbs ar talantīgiem izglītojamiem” skolēnu motivācijai 

iegūt labas sekmes un saņemt Zelta un Sudraba liecības. 2021./2022.m.g. noslēdzot, Zelta liecību saņēma 

37 skolēni, Sudraba liecību - 56 skolēni un Pateicības rakstus par labām un teicamām sekmēm - 139 

skolēni. Neskatoties uz attālināto mācību procesu, skolas deju kolektīvi “Pumpurēni” un “Dzīpars” 

piedalījās Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētku lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” fināla 

muzikālā skaņdarba “Svinēt sauli” videoklipa tapšanā. 

Izglītojamie 2021./2022.m.g. piedalījās mācību priekšmetu olimpiādēs un ieguva godalgotas vietas: 

Rīgas valstspilsētas krievu valodas 24. olimpiāde - ATZINĪBA  

Rīgas valstspilsētas vēstures 28. olimpiāde - 3. vieta 

Atklātā angļu valodas olimpiāde - ATZINĪBA 

Atklātā vācu valodas olimpiāde - 2. vieta 

Rīgas valstspilsētas angļu valodas olimpiāde 

1. vieta - 1 izglītojamajam, 

2. vieta - 2, 

Atzinība - 1. 

Rīgas valstspilsētas 48.latviešu valodas un literatūras  olimpiāde 8.-9. klasēm  - 3. vieta 

Rīgas valstspilsētas matemātikas 72.olimpiāde:   

1. vieta - 1 izglītojamajam, 

2. vieta - 3, 

3. vieta - 3, 

Atzinība - 6. 

Atklātā matemātikas olimpiāde (Neklātienes matemātikas skola):  

1. vieta - 2 izglītojamiem, 

2. vieta - 1, 

3. vieta - 1, 

Atzinība - 1. 

 

7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem pēc valsts pārbaudes darbu rezultātu 

izvērtēšanas par 2021./2022.mācību gadu un par sasniegumiem valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs 

gadu laikā. 

Attālinātais mācību process nav ietekmējis valsts pārbaudes darbu rezultātus. Sasniegumi ir līdzvērtīgi 

un augstāki. 

 

7.2.1. pēc izglītojamo snieguma izvērtējuma valsts pārbaudes darbos par 2021./2022. mācību gadu; 
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Valsts pārbaudes darbu rezultāti 3.,6.,9. klasēm uzrāda optimālus rezultātus visos mācību priekšmetos. 

salīdzinoši zemāks rezultāts ir 6. klasei matemātikā, kas daļēji skaidrojams ar ilgstošo attālināto mācību 

procesu 2020./2021.m.g. un attiecīgā vecumposma īpatnībām. Augstākais rezultāts ir svešvalodās 9. 

klasēm, kas sakrīt ar kopīgajiem rezultātiem valstī. 

 

7.2.2. par sasniegumiem valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā. 

Pēdējo trīs gadu laikā izglītojamo sasniegumi nav pazeminājušies. 

 

7.3.Izglītības iestādes galvenie secinājumi par izglītojamo sniegumu ikdienas mācībās. 

Attālinātās mācības ir ietekmējušas izglītojamo ikdienas mācību sasniegumus, izglītojamiem jāpilnveido 

pašvadītas mācīšanās prasmes. 

 

 

Izglītības iestādes vadītāja 

 

(paraksts) 

  (Renāte Linde) 
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