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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1.Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g. 

Izglītības 

programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo 

skaits, uzsākot 

programmas 

apguvi vai 

uzsākot 

2020./2021.mā

c.g.  

Izglītojamo 

skaits, 

noslēdzot 

programmas 

apguvi vai 

noslēdzot 

2020./2021.m

āc.g. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem 

ar garīgās 

attīstības 

traucējumiem 

21015811  V-8309 16.09.2015. 12 12 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem 

ar smagiem 

garīgās attīstības 

traucējumiem vai 

vairākiem 

smagiem 

attīstības 

traucējumiem 

21015911  V-8310 16.09.2015. 1 1 

Koka 

izstrādājumu 

izgatavošana 

 

22 543 041 

 

 P_1062 13.03.2019. 11 9 

Ēdināšanas 

pakalpojumi 

22811021  P_1063 13.03.2019. 18 15 

 

 

 

 

1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

 



NPK Informācija Skaits Komentāri 

(nodrošinājums un ar to 

saistītie izaicinājumi, 

pedagogu mainība u.c.) 

1.  Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

(31.08.2021.) 

17  

------------ 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 

2020./2021.māc.g. 

0 0 

3.  Izglītības iestādē pieejamais 

atbalsta personāls izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

3 ___________ 

 

1.3.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos 

sasniedzamos rezultātus 2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības 

iestādei un izglītības iestādes vadītājam) 

 

Prioritātes                  Sasniedzamie  rezultāti 

Jaunā kompetencēs 

balstītā mācību 

satura ieviešana 

2.,5.,8,klašu 

izglītojamo 

apmācībā 

          Kvalitatīvi         Kvantitatīvi 

Mācību priekšmetu jauno 

programmu aprobācija 

izglītojamo ar garīgās attīstības 

traucējumiem apmācībā 2.,5.,8., 

klasei. Skolēnu iesaistīšana 

savu mācību sasniegumu 

analīzē, 

Pilnveidot izglītojamo 

individuālo apmācības plānu 

izstrādē (21015911) 

Labas mācību stundas 

komponentes, mācību 

stundas vērošanas kritēriju 

veidlapas izstrāde. 

Aktivizēt izglītības 

iestādes padomes 

darbu, mērķtiecīgi to 

iesaistot iestādes 

norisēs, tostarp 

iestādes pašvērtēšanā 

un attīstības 

plānošanā 

Pašvērtēšanā ir izmantotas 

vismaz trīs kvalitātes  

vērtēšanas metodes. 

 

Izglītības iestādes padome 

piedalās vismaz 2 

pasākumu plānošanā , 

organizēšanā ,īstenošanā, 

kā arī Attīstības plāna 

veidošanā. 



Labas pārvaldības 

nodrošināšana 

Ieviesta jauna pieeja izglītības 

iestādes  darba pašvērtēšanā. 

Demokrātiska pieeja izglītības 

iestādes aktuālu lēmumu 

pieņemšanā. 

Izglītības iestādes 

pašvērtēšanā iesaistītas 

visas ieinteresētās puses: 

personāls, izglītojamie, 

vecāki un iestādes 

dibinātājs. 

Turpināt skolotāju 

savstarpējo stundu 

vērošanu, iegūstot 

atgriezenisko saiti. 

Sadarbība ar skolas 

vadību – intervijas, 

sarunas vai fokusgrupu 

diskusijas 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes misija – Nodrošināt izglītojamajiem patstāvīgai un individuālai 

dzīvei nepieciešamo valsts izglītības standartā noteikto zināšanu, prasmju un iemaņu 

apguvi. 

 

2.2Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – Izglītojamais kļūst par lietpratīgu savas 

nākotnes veidotāju, atbildīgs pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Latvijas valsti un morāles 

vērtībām. 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā –  

Mērķtiecība 

Izglītojamais zina, ko vēlas sasniegt. Savas darbības virza uz mērķa sasniegšanu. Ir 

neatlaidīgs, nepadodas, neapstājas pie sasniegtā, izvirza jaunus mērķus savā dzīvē. 

Pārliecība par sevi 

Notic savai gribai, spējām, varēšanai, ir gatavs aizstāvēt savu viedokli, nebaidās 

kļūdīties. 

Atbildība 

Spēj izvērtēt savu rīcību, ietekmi uz citiem sabiedrības locekļiem, apkārtējo vidi. Spēj 

pieņemt pārdomātus pozitīvus lēmumus. Spēj atzīt savas kļūdas, spēj mācīties no tām. 

Katru iesākto darbu noved līdz galam. 

Sadarbība 

Spēj saprasties- komunicēt- ar saviem vienaudžiem, pieaugušajiem, līdzcilvēkiem, 

sabiedrības locekļiem. Ir spējīgs strādāt komandā. Uzklausa citu viedokļus un tos spēj 

analizēt, izvērtēt. 

2.4.2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie 

rezultāti 

 

Izglītojamo individuālās kompetences  uzlabošana, izmantojot caurviju prasmes mācību 

un audzināšanas darbā. 

 2020./2021.m.g.pedagogi piedalījušies savstarpējā stundu un nodarbību 

hospitālīša, pievēršot uzmanību caurviju prasmēm “Sadarbība un līdzdalība” un 

“Digitālās prasmes”. Novērojumi pārrunāti MK un kopīgajās pedagogu sanāksmēs. 



 Pedagogi regulāri analizē un apraksta organizētos ārpusstundu pasākumus, radošās 

darbnīcas, akcentējot caurviju prasmes. 

 Mācību gada noslēguma sēdē tiek analizēts viss mācību un audzināšanas darbs 

kopumā, kas apvienots Annahites pamatskolas mācību un audzināšanas darba plāna 

izpildē. 

Skolas pamatuzdevumi: 

 Pielietot IT, e-klases iespējas, dažādas mācību un audzināšanas darba metodes 

mācību stundu, ārpusstundu darba plānošanā, pedagoga radošo pieeju darbam, īstenojot 

vispārējo pamatizglītību un profesionālo pamatizglītību, izmantojot caurviju prasmes 

“Sadarbība un līdzdalība”, “Digitālās prasmes”, uzlabojot izglītojamo individuālās 

kompetences. 

 Sniegt atbalstu izglītojamajiem sevis izzināšanas un mērķtiecīgas pašattīstības 

procesā. 

 Veicināt izglītojamos izprast patriotismu, kultūridentitāti un valstisko būtību, radīt 

izpratni par Latvijas valsts svētkiem un atceres dienām, pilnveidojot skolas tradīcijas. 

 Pilnveidot darbu pie skolas un ģimenes sadarbības- savstarpējās saskarsmes un 

uzvedības principu ievērošanas jautājumiem. 

 Radīt katrā izglītojamā interesi par profesionālo pamatizglītību, izvirzot mērķi, 

saprast profesijas nepieciešamību ikdienā. 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums 

 

 

3.1.Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītāja deleģē pedagogus un 

administrācijas darbiniekus skolas attīstības 

plānošanā. 

Nosaka katras mērķgrupas pienākumus un 

atbildību. 

Konkrētu uzdevumu izpildē, iesaista citas 

mērķgrupas pārstāvjus (piem. saimniecības 

daļas vadītāju, grāmatvedi u.c.) 

Personāls ir stabils, ar profesionālām 

zināšanām. 

Sekot līdzi izmaiņām ārējos normatīvajos 

aktos. 

Sekmēt drošu izglītības iestādes 

pārvaldību. 

Veidot ciešāku sadarbību ar novada 

pašvaldību dažādu jautājumu risināšanā. 

Attīstīt un pilnveidot izpratni par pieejām 

un metodēm efektīva personāla pārvaldībā 

skolā. 

Informatīvās sanāksmes pedagogiem notiek 

1x mēnesī. 

Regulāri (1x mēnesī) notiek metodiskā darba 

ietvaros pieredzes apmaiņa, ievērojot 

kompetenču pieejā balstītu mācību un 

audzināšanas procesu. 

Tiek atbalstīti un nodrošināti tālākizglītības 

semināru, kursu apmeklējumi. 

Papildināt gmail.com  digitālo platformu, 

kurā pieejama informācija, dokumentācija 

pedagogiem. 

Turpināt sanāksmju organizēšanu dažādu 

jautājumu risināšanā. 



 

Iespēju robežās nodrošina vecāku iesaisti 

skolas darbībā (vecāku kopsapulces, Skolas 

izglītības iestādes padomes sanāksmes).  

Informē vecākus par inovācijām un 

aktualitātēm skolas dzīvē, izmantojot e- 

platformu. 

Aktualizēt un uzlabot izglītības iestādes 

padomes darbu, lai tās darbība sekmētu 

skolas attīstību. 

Skolā ir izveidota vadības komanda, kura 

strādā pēc izvirzītajiem mērķiem un 

uzdevumiem, nodrošinot iestādes pārvaldību 

un darbības efektivitāti. 

Nodrošināt profesionālu izglītības 

iestādes pārvaldību un augstu darbības 

efektivitāti. 

Direktorei ir nepieciešamās zināšanas un 

izpratne par iestādes finanšu un 

materiāltehnisko resursu pārvaldību. 

Piesaistīt finanšu resursus no dažādiem 

avotiem- ziedojumi, atbalsta biedrības. 

Tos efektīvi izmantot. 

 

3.2.Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadības stila pamatā ir demokrātiskums, 

lojalitāte un elastība. 

Skolas darbu plāno un organizē regulāri, 

iesaistot skolas kolektīvu, īpaši pedagogus. 

Turpināt attīstīt profesionālu izglītības 

iestādes pārvaldību. 

Pedagoģiskās padomes sēdē (mācību gada 

sākumā), tiek aktualizēts jautājums par 

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. Tiek 

uzklausīti pedagogi, viņu ieteikumi. Ja 

nepieciešams, tad tiek veiktas izmaiņas 

vērtēšanas kārtībā. 

Publiskot mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtību e- klasē. 

Pilnveidot vērtēšanas kārtību attālināta 

mācību procesa laikā, ja tas būs 

nepieciešams. 

Direktore regulāri konsultējas ar vadības 

komandu, pedagogiem, darbiniekiem, 

izglītojamiem, vecākiem, dibinātāju, lai 

demokrātiski pieņemtu dažādus lēmumus un 

vadītu izglītības iestādi. 

Pilnveidot zināšanas un kompetences, lai 

iegūtās atziņas varētu pielietot ikdienas 

darbā, īstenojot demokrātisku lēmumu 

pieņemšanu skolā. 

 

3.3.Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes vadītāja sadarbojas ar 

Ventspils novada pašvaldību, definē 

izglītības iestādes attīstības vīziju, 

līdzdarbojas pašvaldības īstenotajās 

aktivitātēs, tādējādi nodrošinot nepieciešamo 

profesionālās kompetences pilnveidi 

personālam atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. 

Turpināt sadarbību ar Ventspils novada 

pašvaldību.  

Popularizēt skolas tēlu. 

Nodrošināt atbilstošus un mūsdienīgus 

resursus izglītības programmu 

īstenošanai. 

Izglītības iestādes vadītāja iesaistās sadarbībā 

ar Puzes pagasta un citām Ventspils novada 

organizācijām, pārstāvot izglītības iestādi 

organizāciju īstenotajās aktivitātēs. Piedāvā 

Turpināt sadarbību ar vietējo kopienu un 

Ventspils novada  atbalsta organizācijām, 

īstenojot dažādas aktivitātes un projektus. 



sadarbību projektu, pasākumu un aktivitāšu 

organizēšanā. 

Vadītāja nodrošina savstarpēju pedagogu 

mācīšanos un sadarbību, kas ļauj apkopot un 

dalīties pieredzē, lai nodrošinātu sekmīgu 

izglītības programmu īstenošanu un apguvi. 

Aktīvāk publiskot pedagogu pieredzi 

Ventspils novada laikrakstā “Ventspils 

Novadnieks”. 

Turpināt nodrošināt metodiskā darba 

atbalstu pedagogiem savā izglītības 

iestādē un citās izglītības iestādēs. 

Tiek atbalstīts izglītības iestādes padomes 

darbs. 

Tiek plānots un organizēts vadības komandas 

atbalsts un nepieciešamais finanšu resurss. 

Uzlabot izglītības iestādes padomes darbu 

un sadarbību ar vecākiem. 

 

 

 

3.4.Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Iesaku šādi: 

Izglītības iestādē visiem pedagogiem ir 

normatīvajos aktos noteiktā izglītība un 

profesionālā kvalifikācija. Regulāri tiek 

organizēta pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveide kursos. 

Panākt 1 pedagoga augstākās 

pedagoģiskās izglītības iegūšanu. 

Atbalstīt pedagogus dažādu kvalifikācijas  

paaugstināšanas kursu apmeklēšanā. 

 

Pedagogu kompetences izvērtēšana, ieviešot 

jauno kompetenču izglītību; tiek vērtēta 

pedagogu noslodze.  

Uzklausīt pedagogu priekšlikumus, 

ieteikumus, rast risinājumu aktuālajos 

jautājumos. 

Izglītības iestādē tiek veikta pedagoga darba 

pašvērtēšana katra mācību gada beigās. 

Analizēt, pārrunāt un aktualizēt pedagoga 

pašvērtējuma lapas. 

 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021.māc.g. 

 

4.1.Projekti 

“Jaunietis darbībā-2020”- “Mūsu roku okeāns Annahitē”, kura mērķis ir izveidot 

vizuāli pievilcīgu radošu sienu Annahites pamatskolas gaitenī, sekmēt jaunrades 

procesu, veicināt saskaņu un sadarbību starp dažādām vecuma grupām un 

pieaugušajiem. 

 

“Jaunietis darbībā-2020”-“Apsēdies un izlasi mirkli Stiklos”, kura mērķis ir izveidot 

tūrisma taku, iekļaujot četrus Stiklu ciema svarīgus objektus un informāciju par tiem.  

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1. Sadarbības līgumi tiek slēgti uz noteiktu laiku ( profesionālās pamatizglītības 

audzēkņiem uz prakses laiku).  

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 



    2019./2020.m.g.- Sevis izzināšana un pilnveidošana 

    Tika veikti testi, anketas, grupas sapulces, projekta pasākums “Sadarboties un 

līdzdarboties”, spēļu pēcpusdienas, saistībā ar sevis izzināšanu un pilnveidošanu, spēles 

ar sekojošu saturu: viss, kas atklāj tavu patieso personību; par tavām attiecībām un 

saskarsmi ar citiem; cik labi tu pazīsti pats sevi; ļauj sevi iepazīt citiem; kā tavs ķermenis 

sadarbojas ar tavu prātu. 

    2020./2021.m.g.- Pilsoniskā līdzdalība, kas izpaužas kā godīgums,  

                                 atbildība, likumu ievērošana un iniciatīva. 

 Sarunas klases stundās par atbildību, pilsonisko līdzdalību, godīgumu, likumisko 

atbildību. 

Pasākumi, veltīti Valsts svētkiem un atceres dienām. 

Programmas “Latvijas Skolas soma” jomā “Latvijas valstiskuma attīstības un 

saglabāšanas liecības “, skolēni apmeklēja Ventspils Amatu māju. 

Tikšanās ar barikāžu dalībnieku, par valstiskām vērtībām, pilsoņu pienākumiem un 

tiesībām. 

 2021./2022.m.g.- Skolēnu izpratnes veicināšana par drošību un veselību  

                                  kā vērtībām 

 

2. 2020./2021.m.g. plānotais audzināšanas darbs netika pilnībā realizēts, sakarā ar 

epidemioloģisko situāciju valstī. Pasākumi tika organizēti, ievērojot epidemioloģiskās 

drošības pasākumus skolā.  

 Programmas “Latvijas Skolas soma” ietvaros notika pasākums- radošās darbnīcas 

“Stikla māksla”.  

Tikšanās ar policijas darbinieci. Tēma par preventīviem pasākumiem emocionālās un 

fiziskās vardarbības mazināšanai skolā un skolēnu vidū. 

Tikšanās ar Valsts meža pārstāvjiem, pārrunājot dabas ietekmi uz cilvēku veselību un 

citiem jautājumiem. 

 

 

 

7.Citi sasniegumi 

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

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

2020./2021.m.g.porogrammā 21015811 izglītojamo vidējais sekmju vērtējums -6,0 

balles  

Programmā “Ēdināšanas pakalpojumi”, kods 22811021- 5,8 balles 

Programmā “Koka izstrādājumu izgatavošana”, kods 22543041-6,5 balles 

78% izglītojamo ir pietiekams un optimāls vērtējums. 

 

Kompetenču pieejā balstīta mācību un audzināšanas darba procesa ietvaros skolēni 

aktīvi darbojās dažādās tematiskajās, radošajās darbnīcās, attīstot un pilnveidojot 

radošumu, sadarbību un citas kompetences. 

Panākta visu izglītojamo iesaiste sportā, fiziskajās aktivitātēs, veicinot sapratni, 

draudzību, sadarbību, iepazīstot pats sevi un citus, pārbaudīt sevi cīņā, ievērojot godīgas 

cīņas principus. 

 

 



7.2.Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem pēc valsts pārbaudes 

darbu rezultātu izvērtēšanas par 2020./2021.mācību gadu un par sasniegumiem valsts 

pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā. 

 

Annahites pamatskolā valsts noteiktos kvalifikācijas eksāmenus kārto tikai izglītojamie, 

kuri apguvuši kādu no profesionālās pamatizglītības. 

2019./2020.m.g. programmā “Ēdināšanas pakalpojumi” kvalifikācijas eksāmena 

vidējais vērtējums- 7,8 balles, iegūstot kvalifikāciju “Virtuves darbinieks” (5 

izglītojamie) 

“Koka izstrādājumu izgatavošana” kvalifikācijas eksāmena vērtējums- 7,3, iegūstot 

kvalifikāciju “Koksnes materiālu apstrādātājs” (6 izglītojamie). 

 

2020./2021.m.g. programmā “Ēdināšanas pakalpojumi” kvalifikācijas eksāmena 

vērtējums- 7,0 balles (2 izglītojamie), iegūstot kvalifikāciju “Virtuves darbinieks”. 

Analizējot eksāmena darbu rezultātus, var secināt, ka izglītojamie abās programmās 

mācību vielu apguvuši labi, veiksmīgāk  nokārtojuši eksāmena praktisko daļu, kurā 

jāparāda iegūtās zināšanas trijos mācību gados. Nelielas grūtības sagādā izpratne par 

jautājumu saturu teorētiskajā eksāmena daļā. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


