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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.māc.

g.  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot 

programmas 

apguvi vai 

noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Vispārējās pirmsskolas 

izglītības programma 

01011111  V-9578 22.01.2018 39 41 

Pamatizglītības 

programma 

21011111  V_457 22.01.2018 60 60 

Speciālās pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

21015611  V_458 22.01.2018 9 10 

 

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.) 

19 14 pedagogi ir pamatdarbā,  

5 pedagogi strādā amatu apvienošanas  

kārtībā. 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē (vairāk 

kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g. 

0  

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

3 Atbalstu nodrošina sociālais pedagogs, 

logopēds un izglītības psihologs. 

 

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 

 kvalitatīvie kvantitatīvie 

1.3.1. Kompetenču pieejā balstīta 

mācību  

satura īstenošana un nostiprināšana, 

atbilstoši pārmaiņām valsts izglītības 

sistēmā. (pirmsskolas grupās un 

1.,2.,4.,5.,7.,8.klasē). 

 

Ir uzlabojusies skolotāju sadarbība, 

plānojot un īstenojot pilnveidoto 

mācību saturu un attīstot skolēnos 

caurviju prasmes, tā veicinot katra 

skolēna personīgo izaugsmi. 

 

 

Pedagogi izstrādājuši  mācību 

satura kalendāri tematisko 

plānojumu, nodrošinot 

starpdisciplinaritāti un kompleksi 

sasniedzamus rezultātus.  

1x mēnesī pedagogi tiekas 

sadarbības un mācīšanās grupā, 

https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=57358&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=57359&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=57360&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx


  

 

 

 

Lai pilnveidotu izglītības kvalitāti, 

izveidota vienota sistēma izglītojamo 

mācību snieguma un rezultātu 

izvērtēšanai ikdienas darbā un valsts 

pārbaudes darbos. 

 

 

 

 

 

 

Audzināšanas darba integrēšana 

mācību procesā.  

strādā pie metodiskās tēmas par 

caurviju prasmju attīstību, dalās 

pieredzē. 

 

Izstrādāta datu analīzes sistēma, 

noteikti izglītojamos atbalstoši 

pasākumi, plānots mācību procesa 

nodrošinājums Covid-19 apstākļos.  

 

Vismaz 2x semestrī notiek 

savstarpēja stundu vērošana un 

profesionālas sarunas pēc stundas. 

 

Ieviesta izglītojamo snieguma 

līmeņu aprakstu (SLA) sistēma, ir 

vienots formatīvās vērtēšanas 

pielietojums, tiek veiktas 

nepieciešamās korekcijas 

vērtēšanas kārtībā. 

 

Mācību stundās tiek integrēta  

Ekoskolas izpētes tēma un skolas  

45 gadu vēstures  jautājumi. 

 

1.3.2. Atbalsta sistēmas veidošana un 

nodrošināšana iekļaujošai izglītībai. 

Savlaicīgi (pirmsskolā un 

sākumskolā) veikta izglītojamo 

individuālo spēju diagnosticēšana, 

sniegts individuāls atbalsts 

izglītojamiem  

mācīšanās grūtību novēršanai. 

 

 

 

Organizētas fokusgrupu diskusijas 

pedagogiem par iekļaujošas izglītības 

pamatprincipu īstenošanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apzinātas izglītojamo individuālās 

vajadzības un priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas riski. 

 

Izstrādāti diferencēta satura 

pārbaudes darbi izglītojamo 

pozitīvas mācību motivācijas 

veicināšanai un  

individuālās pieejas nodrošināšanai, 

samazinājies skolēnu skaits, kuri 

saņēmuši vērtējumu zemāku par 4 

ballēm. 

 

 

Speciālās pamatizglītības 

programmas izglītojamiem ar 

speciālām vajadzībām sagatavoti 

individuālie izglītības programmas 

apguves plāni. 

                                                   

Mācību gada laikā palielinājies 

izglītojamo skaits, kuriem 

izvērtētas viņu speciālās vajadzības 

un pieņemts lēmums par 

nepieciešamo atbalsta pasākumu 

piemērošanu. 

 

Palielinās izglītojamo skaits, kuri 

iesaistīti ESF projektā “PuMPuRS”, 

nodrošinot personalizētu atbalstu 



mācību pārtraukšanas risku 

mazināšanai. 

 

Vadītāja prioritātes 

1.3.3. Labas pārvaldības 

nodrošināšana un pārmaiņu izglītībā 

vadīšana. 

Datos balstītas atgriezeniskās saites 

kultūras veidošana skolā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieviesta jauna pieeja izglītības 

iestādes darba pašvērtēšanā saskaņā 

ar IKVD izstrādāto metodiku. 

Ievērota demokrātiska pieeja 

izglītības iestādei aktuālu lēmumu 

pieņemšanā. 

Izveidota sistēma, kā tiek iegūta 

atgriezeniskā saite no skolēniem un 

skolotājiem par mācību procesu un 

sadarbību ar skolas vadību (skolēnu 

un skolotāju anketēšana 2x 

māc.gadā; fokusgrupas diskusijas ar 

skolēnu pašpārvaldi u.c.) 

 

Izstrādāts jauns skolotāju 

pašvērtējuma ziņojums, ietverot 

daudzveidīgus skolotāju 

profesionālās darbības aspektus: 

sniegumu mācību stundās, 

profesionālo pilnveidi, skolas 

vērtību īstenošanu u.c..  

 

Skolas vadības organizēta mācību 

stundu vērošana vismaz 2 reizes 

gadā pie katra skolotāja 

atgriezeniskās saites sniegšanai. 

 

Izglītības iestādes darba 

pašvērtēšanā iesaistītas visas 

ieinteresētās puses: personāls, 

izglītojamie, viņu likumiskie 

pārstāvji un iestādes dibinātājs.  

 

Akreditēta izglītības iestāde un 

izglītības iestādē īstenotās izglītības 

programmas turpmākajiem sešiem 

gadiem;  

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1. Izglītības iestādes misija –  

Daudzfunkcionāla izglītības iestāde, kas sniedz atbalstu ikviena izglītojamā 

personības izaugsmei. 

 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo –  

Skola, kas nepārtraukti mainās un  pilnveidojas,  palīdzot augt zinošam, 

pašapzinīgam,  patstāvīgam, dabai draudzīgam cilvēkam. 

 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā –  

Cieņa, sadarbība, atbildība 



2.4. 2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie 

rezultāti 

 

Prioritāte Mērķi Sasniegtie rezultāti 
Kompetenču pieejā 

balstīta mācību satura 

ieviešana 1.4.7.kl.  

Dažādot un mainīt 

mācīšanas un mācīšanās 

pieejas. 

 

Virzīt skolēnus uz  

pašvadītas mācīšanās un 

paškontroles iemaņu 

attīstību. 

 

Sniegt skolēnam 

konkrētu, savlaicīgu, 

cieņpilnu un izmantojamu 

AS par viņa sniegumu. 

Mācīšanās grupās apspriests un 

analizēts jaunais mācību saturs, kopīgi 

plānots mācību darbs, notikusi 

pieredzes apmaiņa, māc. stundu 

vērošana. 

 

Skolas ciklogrammā ieplānots laiks, 

kad var savstarpēji sadarboties ar 

kolēģiem (viena mācību stunda katru 

nedēļu). 

 

Pedagogi 100 % ir profesionāli 

pilnveidojušies dažādos semināros, 

profesionālās pilnveides kursos. 

 

Izstrādāta un ieviesta jauna Vērtēšanas 

kārtība, komunicējot ar skolēniem, 

vecākiem veidota izpratne par 

vērtēšanas veidiem. (e-klases ieraksti, 

klases audzinātāji iepazīstina ar 

normatīvu vecākus, skolotāji aktualizē 

tēmu sākumā, nobeigumā u.c. ). 

 

Vērojams, ka labi uzsākta sasniedzamā 

rezultāta komunicēšana un mācību 

motivācijas veidošana.(Edurio aptauja, 

pedagogu pašvērtējumi, sarunas, e-

klases ieraksti). 

 

Attālinātā mācību procesa laikā 

ievērojami augusi pedagogu digitālā 

pratība: visi pedagogi apguvuši un 

regulāri  organizējuši mācību procesa 

vadīšanu Zoom platformā, izmantotas 

internetresursu iespējas uzdevumi.lv, 

soma.lv u.c.. 

  

Pirmsskolā turpināt 

īstenot kompetenču 

pieeju mācību saturā, 

akcentējot pašizziņas un 

pašvadītas mācīšanās 

caurviju prasmes. 

Iekārtot mācību vidi, lai 

veiksmīgi ieviestu 

pašvadītas mācīšanās 

pieeju pirmsskolas 

mācību procesa 

organizēšanā. 

Izveidota pārredzama un 

strukturēta mācību centru sistēma. 

 
Pašvadītas mācīšanās laikā pedagogs 

spēj veikt bērna formatīvo vērtēšanu 

(nodarbību vērojumi) 

 

Bērni ir patstāvīgi un organizēti, par 

ko liecina daudzi līdz galam pabeigti 



Turpināt digitālo 

tehnoloģiju 

izmantošanu mācību 

procesa dažādošanai. 

 

projekti, roku darinājumi, sadarbības 

spēles u.c.mācību procesa rezultatīvie 

rādītāji.  

 

Ikdienā darbā ar bērniem tiek 

izmantots dators, kamera ar ekrānu. 

Bērni iepazīstināti un arī darbojušies ar 

citiem digitāliem rīkiem: kopētāju, 

printeri, interaktīvo tāfeli. Mācību 

procesā tiek izmantoti digitālie mācību 

resursi internetā. 

 

Izmantojot e-klases vietni, skolotāji 

kopīgi plāno mācību procesu, izvirza 

sasniedzamos rezultātus, vadoties pēc 

mēneša tēmas dienas aktivitātēm.  

 

Sapulcēm, saziņai ar vecākiem un 

bērniem tiek izmantota  Zoom 

platforma. 

Veicināt 

izglītojamo  aktivitāti un 

līdzdalību dabas un 

apkārtējās vides 

aizsardzībā, īstenojot 

ekoskolas programmas 

tēmu “Veselīgais 

dzīvesveids”. 

 

Izmantot tuvāko apkārtni 

un dabu kā mācību vidi. 

 

  

 

Ir pozitīvi novērtēta Ekoskolas 

darbība, 12.reizi skolai piešķirts 

augstākais apbalvojums – Ekoskolu 

Zaļais karogs. 

 

Palielinājies mācību stundu un 

rotaļnodarbību   un pasākumu skaits, 

kas organizēti ārā apstākļos (radīta un 

pielāgota atbilstoša vide nodarbībām). 

 

Ekoskolas gada tēma integrēta mācību, 

audzināšanas  procesā un ārpusstundu 

nodarbībās.  

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

vajadzības 

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes vadītājs nodrošina savas un 

iestādes darbības pašvērtēšanu un ar to saistīto 

attīstības plānošanu, izmantojot dažādas kvalitātes 

vērtēšanas metodes, darba plānošanā iesaistot 

lielāko daļu no ieinteresētajām mērķgrupām. 

 

Pašvērtējuma procesa un attīstības plānošanas 

sistēmas pilnveide, paredzot līdzatbildības 

deleģēšanu visām iesaistītajām mērķgrupām. 

Iekšējo resursu attīstīšana - pedagogu motivēšana 

tālākizglītībai, pārkvalifikācijai.  

Stratēģiskā plānošana, laicīgi izvērtējot potenciālo 

vakanču iespējamību, jaunu kadru piesaiste. 

 



Izveidota vadības komanda, kurā sadalītie darba 

pienākumi pamatā nodrošina iestādes pārvaldību 

un mērķu sasniegšanu. 

 

Darbinieku iesaiste pārvaldībā, precīzi deleģējot 

noteiktus pienākumus. 

Stratēģiski skaidrs redzējums finanšu un resursu 

pārvaldībā- plānošanā, izmantošanā. 

 

Papildus finanšu līdzekļu piesaiste vides 

labiekārtošanai. 

 

 

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

vajadzības 

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes vadītāja zināšanas un pieredze 

vadības darbā nodrošina izglītības iestādes 

darbības tiesiskumu, vadītājs prot veidot, aktualizēt 

un sistematizēt iekšējos normatīvos dokumentus, 

informēt mērķgrupas, kā arī tās iesaistīt iekšējo 

normatīvo dokumentu projektu tapšanā. 

 

Regulāri sekot līdzi ārējo normatīvo aktu izmaiņām. 

Vadītajam ir pietiekamas zināšanas un prasmes par 

līderības stratēģijām un taktikām, kuras tiek 

izmantotas demokrātisku lēmumu pieņemšanai 

izglītības iestādē. 

 

Lēmumu pieņemšanā biežāk izmantot kopīgu 

diskusiju metodi, pēc visiem zināmas līdzdalības un 

sadarbības sistēmas. 

Vadītājs savstarpējās attiecībās ievēro cieņpilnas 

komunikācijas principus. 

 

 

Vadītāja darbība ir ētiska, tā respektē iestādes 

definētās vērtības (Cieņa,  Sadarbība, Atbildība) 

un atklāj godīgumu, vārdu un darbu saskaņu. 

 

Izstrādāt dokumentu, kur būtu noteikti savstarpējo 

attiecību pamatprincipi cieņpilnas komunikācijas 

veicināšanai, mehānismi iespējamo konfliktu 

novēršanai un risināšanai. 

 

Izglītības iestādes attīstības prioritātes atbilst valsts 

politikas plānošanas dokumentos nosauktajām 

prioritātēm. 

 

Izglītības attīstības pamatnostādnēs noteikto mērķu 

iestrāde izglītības iestādes attīstības plānā. 

Regulāra zināšanu papildināšana par audzināšanas, 

mācīšanas, mācīšanās jautājumiem, aktualitātēm 

izglītības jomā. 

 

Aktualizēt mācību un audzināšanas procesa 

vienotības jautājumus kompetenču pieejas 

īstenošanā  

 

 

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

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes vadītājs aktīvi iesaistās 

sadarbībā ar dibinātāju un Ventspils novada 

pašvaldību, līdzdarbojas aktivitātēs, kas vērstas 

uz izglītības jomas mērķu sasniegšanu. Sadarbībā 

Mērķtiecīgas sadarbības plānošana ar citām iestādēm 

izglītības programmu kvalitatīvai īstenošanai. 



ar Izglītības pārvaldes speciālistiem tiek risināti 

iestādes stratēģiskie jautājumi, saskaņoti 

normatīvie akti, gūts atbalsts darbinieku 

profesionālās kompetences pilnveides 

nodrošināšanā. 

 

Izglītības iestāde/vadītājs iniciē un organizē 

sadarbību ar vietējo kopienu- Puzes pagasta 

pārvaldi, vietējām kultūras iestādēm, biedrībām, 

veicinot izglītības iestādes dalību kopīgos 

pasākumos un projektos.  

 

 

Izglītības iestādē ir izpratne par aktuālo pārmaiņu 

būtību izglītībā. Lielākā daļa pedagogu aktīvi 

iesaistās aktuālo pārmaiņu ieviešanā. 

Turpināt skaidrot pārmaiņu nepieciešamību, atbalstīt 

pedagogus kompetenču pieejas mācību satura 

apmācību procesā, veicinot kompetenču pieejas 

būtības izpratni. 

 

Izglītības iestādes vadītājs organizē pedagogu 

iknedēļas savstarpēju mācīšanos, dalīšanos 

pieredzē. 

 

 

Vecāki tiek informēti par skolas darba 

jautājumiem, iesaistīti organizatorisku un tehnisku 

jautājumu risināšanā. 

 

Nodrošināt savlaicīgu ikdienas informāciju, vienotu 

izpratni par atbildībām. 

Vadītājs rada priekšnosacījumus un atbalsta 

sekmīgu izglītības iestādes vecāku padomes, 

izglītojamo pašpārvaldes darbību. 

 

Izglītojamo pašpārvaldi un skolas padomi regulāri 

iesaistīt izglītības iestādes darbības plānošanā, 

īstenošanā un izvērtēšanā. 

 

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

vajadzības 

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visu pedagogu izglītība un profesionālā 

kvalifikācija ir atbilstoša, nav ilgstošu vakanču. 

Mērķtiecīgi noris izglītības iestādes cilvēkresursu 

piesaiste pedagogu profesionālo kompetenču 

paaugstināšanai. 

 

 

Pedagogi (vairāk kā 90%) ir pilnveidojuši savu 

profesionālo kompetenci savā mācību priekšmetā,  

audzināšanas jautājumos.  Visi skolotāji ir 

apguvuši speciālās zināšanas BTA jautājumos.  

 

Aktualizēt pedagogu profesionālās tālākizglītību 

kursu vajadzības atbilstoši situācijai (ja pedagogi 

uzsākuši darbu). 

Pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci 

atbalsta sniegšanas jautājumos, stiprinot iestādes 

atbalsta grupu. 

 

Izglītības iestādē ir nodrošināta visu izglītības 

programmu mācību priekšmetu mācīšana. 

 

 



Pedagoģiskais personāls izvērtē savu profesionālo 

darbību, identificē savas darbības stiprās puses, 

atbalsta nepieciešamību.  

Pilnveidot pedagogu profesionālās darbības 

pašvērtēšanas sistēmu, iekļaujot izglītības iestādes 

mācību gada darba prioritātes un plānoto 

sasniedzamo rezultātu izpildi. Pilnveidot 

atgriezeniskās saites sniegšanu pedagogiem par 

pašvērtējuma ziņojumu. 

 

 

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

4.1. Iestādes dalība Ekoskolu programmā, jau divpadsmito gadu saņemot balvā – Ekoskolu 

Zaļo karogu 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

Nav  

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1.Prioritātes  

 
2019.2020. Sekmēt izglītojamo spēju un talantu attīstīšanu, veicināt nacionālās 

identitātes veidošanos, mērķtiecīgi un plānveidīgi gatavojoties XII 

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.  

 

2020.2021. Veicināt izglītojamo izpratni par veselību un drošību kā vērtībām.  

 

2021.2022. Iedzīvināt skolas vērtības: Cieņa. Atbildība. Sadarbība. 

 

 

 

6.2. Secinājumi pēc mācību gada izvērtēšanas 
 

2020./2021. mācību gadā pilnvērtīgi neizdevās īstenot visus plānotos pasākumus audzināšanas 

jomā, sakarā ar Covid-19 . 

 

Attālinātajā mācību periodā akcents tika likts uz savstarpēji veselīgu attiecību veidošanu (skolēns, 

skolotājs un vecāks), kas vērstas uz sadarbību. Klases stundas, individuālās un grupu sarunās  

īpaša uzmanība tika pievērsta izglītojamo psihoemocionālajai labsajūtai. 

 

Piedalījāmies e-vides XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, kas skolas kora 

grupai bija liels izaicinājums un pieredze. 

Tautisko deju skatēs klātienē skolas deju kolektīvi ieguva 1.un 2.pakāpes diplomus. 

 



Aktīvi, pielāgojoties attālinātā darba situācijai, risinājās vides izglītības pasākumi un dalība 

projektos, ko inicēja Ekoskola un Puzes 808.mazpulks.  

 

 

7. Citi sasniegumi 

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

Iegūta 3. vieta starpnovadu  ķīmijas 62. olimpiādē 9.klašu grupā.  

 

Dažādās klašu grupās iegūtas trīs godalgotas vietas Ventspils novada vizuālās mākslas olimpiādē 

“Latviešu tautas etnogrāfiskās zīmes papīra plastikā”. 

 

9.klases komanda ieguva 2.vietu Lauku Tīkla konkursā “Šodien laukos”. 

 

Dalība un 1.vieta radošajā konkursā “Tikšanās ar Austrumeiropu”, ko organizēja Ziemeļreinas – 

Vestfālenes federālās zemes Izglītības ministrija kopā ar Kultūras un Zinātnes ministriju un 

Minsteres pašvaldību Vācijā. Puze pamatskolas 1. - 2.klašu skolēni sadarbībā ar  Liepājas Bērnu 

un jauniešu centra un Marijas skolas audzēkņiem no Ālenes startēja kopprojektā par tēmu  

” Dzintars – atradums Baltijas jūras krastā”.  

 

 

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. 

 

  

Covid 19 pandēmijas dēļ valsts pārbaudes darbi nav notikuši. 

 

 

 

 

Puzes pamatskolas direktore                                            Nellija Sileviča 

 



 


