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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

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

 

Izglītības programmas 

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. Licencēšanas 

datums 

 

Vispārējās pirmsskolas 

izglītības programma 

01011111  V-9578 22.01.2018 34 34 

Pamatizglītības 

programma 

21011111  V_457 22.01.2018 59 58 

Speciālās pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

21015611  V_458 22.01.2018 7 7 

 

 

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.Sakarā ar ģimenes pārcelšanos uz dzīvi ārzemēs no pamatizglītības programmas tika atskaitīts 

viens izglītojamais, no pirmsskolas izglītības programmas – divi izglītojamie; 

1.2.2. divi izglītojamie uzsāka mācības pirmsskolas izglītības programmā. 

 

1.3.  Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums  

 

NPK 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.) 

 

0  

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2021./2022. māc.g. (līdz 31.05.2022.) 

3 Atbalstu nodrošina sociālais 

pedagogs (0,3), logopēds (0,2) 

un izglītības psihologs (0,26). 

 

 

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=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=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
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


2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

  

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.  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 

Kompetenču pieejā 

balstīta mācību  

satura īstenošana un 

nostiprināšana, 

atbilstoši pārmaiņām 

valsts izglītības sistēmā. 

(pirmsskolas grupās un 

1.,2.,4.,5.,7.,8.klasē). 

 

 

a) Kvalitatīvi 

a.1. Uzlabojusies skolotāju 

sadarbība, plānojot un īstenojot 

pilnveidoto mācību saturu; 

 

a.2. Izveidota vienota sistēma 

izglītojamo mācību snieguma un 

rezultātu izvērtēšanai ikdienas darbā 

un valsts pārbaudes darbos; 

 

 

a.3. Audzināšanas darbs tiek 

integrēts mācību procesā. 

 

 

b) Kvantitatīvi 

b.1. Pedagogi izstrādājuši  mācību 

satura kalendāri tematisko 

plānojumu, nodrošinot 

starpdisciplinaritāti un kompleksi 

sasniedzamus rezultātus; 

b.2. 1x mēnesī pedagogi tiekas 

sadarbības un mācīšanās grupā, 

strādā pie metodiskās tēmas; 

b.3. 2x semestrī notiek savstarpēja 

stundu vērošana un profesionālas 

sarunas pēc stundas; 

a.1. Daļēji sasniegts, jo 

kompetenču pieejas 

īstenošanas process 

turpinās. 

 

a.2. Sasniegts. Izveidota 

jauna vērtēšanas 

kārtība, valsts 

pārbaudes darbu 

analīzes veidlapa. 

  
a.3. Daļēji sasniegts, 

turpināms 

2022.2023.m.g. 

 

 

b.1. Daļēji sasniegts. 

Jāturpina darbs, 

apvienojot klases 

starpdisciplinārās 

tēmas.  

 

b.2. Sasniegts 

 

b.3. Sasniegts, to 

apliecina skolotāju 

pašvērtējumi. 



b.4. Ieviesta izglītojamo snieguma 

līmeņu aprakstu (SLA) sistēma, ir 

vienots formatīvās vērtēšanas 

pielietojums, tiek veiktas 

nepieciešamās korekcijas vērtēšanas 

kārtībā; 

b.5. Mācību stundās tiek integrēta  

Ekoskolas izpētes tēma. 

 

b.4.Nav sasniegts, darbs 

iesākts un jāturpina. 

 

 

 

 

b.5.Sasniegts. 

Ekoskolas gada tēma 

tiek pastiprināti 

aktualizēta, veikti 

dažādi praktiskie darbi. 

 

 

Atbalsta sistēmas 

veidošana un 

nodrošināšana 

iekļaujošai izglītībai. 

 

 

a) Kvalitatīvi 

a.1.  Savlaicīgi (pirmsskolā un 

sākumskolā) veikta izglītojamo 

individuālo spēju diagnosticēšana, 

sniegts individuāls atbalsts  

mācīšanās grūtību novēršanai; 

a.2. Organizētas fokusgrupu 

diskusijas pedagogiem par 

iekļaujošas izglītības pamatprincipu 

īstenošanu. 

 

a.3. Apzinātas izglītojamo 

individuālās vajadzības un 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

riski. 

 

b) Kvantitatīvi 

b.1. Izstrādāti diferencēta satura 

pārbaudes darbi izglītojamo pozitīvas 

mācību motivācijas veicināšanai un  

individuālās pieejas nodrošināšanai, 

samazinājies skolēnu skaits, kuri 

saņēmuši vērtējumu zemāku par 4 

ballēm. 

 

b.2. Speciālās pamatizglītības 

programmas izglītojamiem ar 

speciālām vajadzībām sagatavoti 

individuālie izglītības programmas 

apguves plāni. 

 

b.3. Mācību gada laikā palielinājies 

izglītojamo skaits, kuriem izvērtētas 

 

 

a.1. Sasniegts un darbs 

turpināms. 

 

 

 

a.2. Sasniegts. 

 

 

 

 

a.3.Sasniegts, to 

apliecina ESP 

iesniegumu veidlapas 

un IAP. 

 

 

b.1.Daļēji sasniegts. 

Nepieciešama pieredzes 

apmaiņa, labās prakses 

piemēri no kolēģiem 

kursos, semināros. 

 

 

 

b.2. Sasniegts un 

turpināms, vairāk 

iesaistot un informējot 

vecākus. 

 

 

b.3. Sasniegts. 

Arī ESF projektu 



viņu speciālās vajadzības un 

pieņemts lēmums par nepieciešamo 

atbalsta pasākumu piemērošanu. 

 

b.4. Palielinās izglītojamo skaits, 

kuri iesaistīti ESF projektā 

“PuMPuRS”, nodrošinot 

personalizētu atbalstu mācību 

pārtraukšanas risku mazināšanai. 

aktivitātes veicina 

atbalsta darbu. 

 

 

b.4. Daļēji sasniegts, jo 

palielinājās izglītojamo 

skaits no sākumskolas 

klasēm. 

 

 

Labas pārvaldības 

nodrošināšana un 

pārmaiņu izglītībā 

vadīšana. 

 

 

a) Kvalitatīvi 

a.1. Datos balstītas atgriezeniskās 

saites kultūras veidošana skolā. 

 

 

a.2. Ieviesta jauna pieeja izglītības 

iestādes darba pašvērtēšanā saskaņā 

ar IKVD izstrādāto metodiku. 

Ievērota demokrātiska pieeja 

izglītības iestādei aktuālu lēmumu 

pieņemšanā. 

 

b) Kvantitatīvi 

b.1. 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.) 

b.2. Izstrādāts jauns skolotāju 

pašvērtējuma ziņojums, ietverot 

daudzveidīgus skolotāju 

profesionālās darbības aspektus: 

sniegumu mācību stundās, 

profesionālo pilnveidi, skolas vērtību 

īstenošanu u.c. 

b.3. Skolas vadības organizēta 

mācību stundu vērošana vismaz 2 

reizes gadā pie katra skolotāja 

atgriezeniskās saites sniegšanai. 

b.4. Izglītības iestādes darba 

pašvērtēšanā iesaistītas visas 

ieinteresētās puses: personāls, 

izglītojamie, viņu likumiskie 

pārstāvji un iestādes dibinātājs.  

 

 

a.1. Sasniegts, to 

apliecina anketēšana, 

sanāksmju protokoli, 

sarunas. 

 

a.2. Sasniegts  

 

 

 

 

 

 

 

b.1. Sasniegts  

 

 

 

 

 

 

b.2. Daļēji sasniegts. 

Jāaktualizē katra 

māc.gada sākumā, 

nosakot tā rakstīšanas 

metodi un termiņus. 

 

 

 

b.3.Sasniegts, to 

apliecina stundu 

vērošanas veidlapas. 

 

b.4. Sasniegts 

 

 



b.5. Akreditēta izglītības iestāde un 

izglītības iestādē īstenotās izglītības 

programmas turpmākajiem sešiem 

gadiem. 

 

 

 

b.5. 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 

Nr.1  

Kompetenču 

pieejā balstīta 

mācību satura 

realizēšana un 

skolotāju sadarbība 

jaunā mācību satura 

īstenošanā. 

 

a)kvalitatīvi 

a.1. Izveidota skolotāju mācīšanās 

grupa, veidojot skolas vidi, kurā 

mācās visi un atbalsta viens otru. 

 

a.2. Skolotāji  mācību 

stundās izvirza skaidrus SR 

(sasniedzamie rezultāti), sniedz 

kvalitatīvu AS (atgriezenisko 

saiti), piedāvā jēgpilnus, ar reālu 

dzīvi saistītus, daudzveidīgus un 

vērtībās balstītus uzdevumus. 

 

a.3. Skolas vadība plāno un 

organizē 1.- 4., un 7. klašu 

skolotāju sadarbību 

starppriekšmetu saites, mācību 

satura un caurviju prasmju 

īstenošanā, lai sekmētu jēgpilnu 

satura apguvi, samazinot skolēnu 

slodzi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satura plāns Google 

diskā 

b) kvantitatīvi 

b.1 Skolotāji izmanto IT 

materiālus, rīkus un platformas 

(uzdevumi.lv, soma.lv, 

skola2030, skolo.lv, pratne.lv,  

google lietotnes- veido mācību 

satura plānu google diskā) 
 

 

 

 



b.2. Lielākā daļa pedagogu (70%) 

plānveidīgi sadarbojas izglītības 

programmu, mācību satura un 

caurviju prasmju īstenošanā. 

Nr.2  

Atbalsts izglītojamo 

izaugsmei. 

 

a)kvalitatīvi 

a.1. Izveidota atvērta 

komunikācija, droša un atbalstoša 

vide.  Skolotāji kopā ar skolēniem 

analizē katra sasniegtos rezultātus 

iepriekšējā mācību gadā, māca 

izvirzīt gan īslaicīgus, gan tālākus 

mērķus, lai uzlabotu katra sekmju 

dinamiku. 

a.2. Skolotāji dalās ar pieredzi 

(sanāksmēs, savstarpēji vērojot 

stundas), kā diferencēt mācību 

darbu, lai sniegtu atbalstu 

skolēniem ar zemiem un vidējiem 

mācību  sasniegumiem. 

 

 

Skolēnu individuālie 

mērķi, klases stundu 

tēmas, sekmju 

dinamikas izvērtējumi 

 

 

 

 

b)kvantitatīvi  

b.1.Vismaz 10 % izglītojamiem ir 

novērojams progress mācību 

sasniegumos, salīdzinot ar 

iepriekšējo mācību gadu. 

b.2. Novērtētas izglītojamo 

dažādās mācīšanās vajadzības un 

nodrošināta to īstenošana, 

izmantojot atbilstošas metodes, 

pieejas, fiksējot to izglītojamā 

individuālajā plānā. 

b.3. Izveidoti sadarbības modeļi 

ar vecākiem, nodrošinot vecāku 

iesaisti un līdzatbildību pārmaiņu 

procesa īstenošanā skolā. 

 

 

E klases datu analīze 

Nr.3  

Audzināšanas darba 

integrēšana mācību 

procesā. 

a)kvalitatīvi 

a.1. Strādājot pie mācību gada 

metodiskās tēmas,  pedagogi 

padziļina izpratni par audzināšanu 

kā integrētu izglītības procesa 

daļu. 

a.2. Skolā organizētie mācību un 

ārpusstundu pasākumi iekļaujas 

izglītības programmas 

mērķu sasniegšanā un papildina 

ikdienas mācību un audzināšanas 

procesu. 

 

Labās prakses piemēri 

 

 

 

 

Skolas darba plāns 

 

 

 

 

 



a.3. Mācību gada audzināšanas 

darba prioritāte “vienlīdzība un 

iekļaušana” tiek īpaši aktualizēta, 

tā ir vizuāli redzama skolas 

publiskajā un digitālajā telpā. 

 

b)kvantitatīvi 

b.1. Ir vienota izpratne par 

vienlīdzību un iekļaušanu, 

izglītojamie atpazīst mobingu 

veidus, skolā netiek pieļauta 

emocionāla un fiziskā vardarbība. 

 

 

 

Anketēšana un 

salīdzināšana ar 

iepiekšējo māc.gadu 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skola ir sasniegusi savus noteiktos mācību satura 
apguves rādītājus katras īstenotās izglītības 

programmas noslēgumā. 

 

Skolā izveidotā sistēma nodrošina 
izglītojamajiem iespējas uzlabot ikdienas mācību 

sasniegumus un sekmīgu izglītības ieguves 

turpināšanu. 

Turpināt izglītojamo zināšanu, prasmju un 
kompetenču diagnostikas sistēmas veidošanu 

pārejas posmos (3. klase, 6. klase, 9. klase).. 

Sekmīgai turpmākā progresa plānošanai izmantot 

valsts pārbaudes darbos iegūto vērtējumu analīzi.  
Skolā tiek atbalstīts un novērtēts pedagogu darbs 

ar talantīgajiem izglītojamajiem, kuri iegūst 

godalgotas vietas novada mācību priekšmetu 
olimpiādēs- latviešu valodā, ķīmijā. 

Veidot sistēmisku pieeju augstu sasniegumu 

attīstīšanai.Veicināt dalību mācību priekšmetu 

olimpiādēs: latviešu val., ķīmijā, matemātikā, 
bioloģijā. 

Skolā ir definētas audzināšanas darba prioritātes 

un pamatvērtības, kā rezultātā izglītojamie 
ikdienas izglītības procesā un ārpusstundu 
aktivitātēs apgūst pilsoniskās līdzdalības pieredzi.  

Izglītojamie piedalās dažādās novada un valsts 

līmeņa aktivitātēs: Ekoskola, Mazpulks, 

pašpārvaldes projekts  “Labbūtības ceļa karte 

skolā” u.c. 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Izglītības iestādē kopumā ir vienota izpratne par 

vienlīdzību un iekļaušanu; šie jautājumi tiek 

aktualizēti sociālo zinību un audzināšanas 

stundās.  

Personāla, izglītojamo un vecāku izglītošana: 

lekcijas, audzināšanas stundu plānošana, dalība 

konkursos par šo tēmu, praktiskās darbības, lai  
uzskatāmāk veidotu vienlīdzīgas 

attieksmes organizācijas kultūru iestādē. 



Anketās izglītojamie un viņu vecāki apliecina, ka 
iestādē nav vērojama diskriminācija, ksenofobija 

vai cita veida neiecietība.  

Izglītības iestādes personāls savlaicīgi reaģē un 

nekavējoties risina radušās problēmsituācijas, 
nodrošinot nepieciešamo atbalstu visiem 

iesaistītajiem. 

Izglītojamajiem, kuriem tas nepieciešams, 
pamatojoties uz iestādes atbalsta personāla 

izpētes rezultātiem, tiek nodrošināta individuālo 

mācību plānu izstrāde. 

Atbilstoši izglītojamo interesēm un spējām 
iestādē tiek piedāvāts plašs interešu izglītības 

nodarbību klāsts. 

Pateicoties skolas  darbībai projektos “Atbalsts 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un 
“PuMPuRS”,  skolēni ar speciālām vajadzībām  

var saņemt konsultācijas un otra pedagoga 

palīdzību apvienotajās klasēs. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Pārstrukturēt skolas atbalsta komandas darbu, 
noteikt regulāras apspriedes, individuālo plānu 

pārskatīšanu, sadarbību ar vecākiem,  meklējot 

optimālu variantu, kā vislabāk palīdzēt 

skolēniem. 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Skolas vadībai, pedagogiem, skolēniem un 

vecākiem ir līdzīga izpratne par izglītības 

pieejamību ietekmējošiem faktoriem, to apliecina 
aptaujās ar dažādām mērķauditorijām iegūtā 

informācija: 90% pedagogiem, 76% vecākiem,  

83% skolēniem 

 

Pedagogiem ir vienota izpratne par pedagoģisko 

pieeju un tās atbilstību izglītojamo spējām, 

interesēm, vajadzībām; tiek nodrošināti atbalsta 

pasākumi gan klātienē, gan attālināti;  skolā ir  
nodrošināta vides pieejamība un izglītības 

programmu (56) pielāgošana izglītojamiem ar 

speciālām vajadzībām; pedagogiem tiek 
apmaksāti profesionālās pilnveides kursi, tas 

pozitīvi ietekmē darba kvalitāti un paaugstina 

motivāciju.  

Uzsākt pirmsskolas pedagogu  un turpināt skolas 

pedagogu profesionālo pilnveidi, lai vajadzības 

gadījumā var licencēt programmu 58. 

Skola ir iesaistījusies ESF projektā “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” (PuMPuRS), projektā: iesaistīti 8 

izglītojamie; tiek piedāvāta daudzveidīga interešu 
izglītība , dažādas  aktivitātes, kas nodrošina 

izglītojamiem daudzpusīgas iespējas radošai 

personības attīstībai un pilnveidei, ko aptaujās  
apliecina gan izglītojamie, gan vecāki. 

 

 

 



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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Iekšējās kārtības un drošības noteikumi ir 

izstrādāti demokrātiski un regulāri tiek 

aktualizēti, izglītojamie pārzin rīcību fiziskas vai 
emocionālas vardarbības gadījumos, noteikumi 

tiek ievēroti. 

Periodiski aktualizēt iekšējās kārtības un drošības 

noteikumus, pievienojot arī drošību digitālajā 

vidē. 

Informācija par fiziskās drošības jautājumiem 

tiek apkopota mācību gada laikā, par to atbildīgs 
sociālais pedagogs, informācija tiek izmantota 

preventīvai audzināšanas darba plānošanai 

 

Ikdienas novērojumos, sarunās un anketās  iegūtā 

informācija apliecina, ka skolā valda labvēlīga 
sociāli emocionāla gaisotne, laba  izglītojamo 

savstarpējā sadarbība un sadarbība ar 

pedagogiem. 

 

Izglītības iestādē ir cieņpilna sadarbības vide un 

vienota izpratne par vērtībām un rīcībām, kas 

veido labvēlīgu mikroklimatu un personāla un 

izglītojamo labizjūtu. 

 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Izglītības iestādei ir atbilstošs izglītības 

programmu īstenošanai nepieciešamais telpu un 
materiāltehnisko resursu nodrošinājums: 

pilnvērtīgs nodrošinājums ar mācību līdzekļiem 

un materiāliem visu izglītības programmas 

mācību priekšmetu, tai skaitā dabaszinību, 
mūzikas, dizaina un tehnoloģiju, vizuālās 

mākslas, sporta, pirmsskolas izglītības 

programmas apguvei. 

 

Kopējā IKT infrastruktūra iestādē atbilstoša, 

tehnoloģijas tiek izmantotas ikdienas mācību 

procesā, tai skaitā attālināto mācību īstenošanai, 

iestāde izmanto digitālās sistēmas saziņai, 
dokumentu un materiālu koplietošanai un 

glabāšanai. 

Plānveidīgi turpināt digitālo rīku atjaunošanu un 

nomaiņu. 

Izglītības iestādē tiek pārraudzīta resursu 
pieejamība un izmantošanas efektivitāte. 

Pedagogiem un izglītojamiem mācību stundu 

laikā un ārpus tām tiek piedāvāts patstāvīgi un 

atbildīgi lietot izglītības iestādē pieejamos 
resursus un iekārtas. 

 

Izglītības procesam nepieciešamās mācību un 

koplietošanas telpas ir  izvietotas divās ēkās, tās 
ir pietiekami plašas, ērtas, tīras un fiziski drošas, 

 



gaumīgi iekārtotas, gaiteņos tematiskos blokos 
izvietota informācija par darba organizāciju, 

dažādām aktivitātēm, drošību. Visiem 

darbiniekiem un izglītojamiem pieejamas darba 

un atpūtas telpas, telpas un teritorija tiek 
daudzveidīgi izmantotas mācību darba un 

ārpusstundu aktivitāšu īstenošanai. 

 

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

 

4.1.  Projekta īsa anotācija un rezultāti. 

Skolēnu pašpārvalde realizēja projektu “Labbūtības ceļakarte”. Tajā tika iesaistīti visi skolēni no 

6.līdz 9.klasei, skolotāji un tehniskais personāls. Notika vecāko klašu skolēnu apmācības par to, kā 

var kļūt par atbalsta personu skolas biedriem, savlaicīgi pamanīt situācijas, kurās vajadzīga 

palīdzība, izvēloties visatbilstošāko atbalsta metodi. Piespraude “Runā ar mani” rādīja, kur var 

griezties pēc palīdzības, ja tas nepieciešams.  Projekta rezultātā skolā tika iekārtots labsajūtas 

stūrītis, kur patērzēt ar draugiem, spēlēt spēles, atpūsties. Kopā ar piesaistīto  psihologu notika 

skolēnu un skolotāju pārrunas par mobinga un psihoemocionālās labbūtības tēmām. 

Projekts veicināja skolēnu pašpārvaldes iesaistīšanos skolas sadarbības vides veidošanā, rādīja 

piemēru jaunāko klašu skolēniem, kāda ir atbildīga rīcība, veicināja izpratni par vidi, kura veicina 

labbūtību. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1.   Līgumi netika slēgti 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

6.1.  Prioritātes  

2022./2023.m.g. – Vienlīdzība un iekļaušana. 

2023./2024.m.g. –  Sevis izzināšana un pilnveidošana. 

2024./2025.m.g. – Piederība valstij, novadam, pagasta kopienai. 

 

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

 

Audzināšanas darbs tiek īstenots mācību un klases stundās, ārpusstundu nodarbībās, deviņos 

interešu izglītības pulciņos, skolas organizētajos pasākumos un skolas pašpārvaldes darbībā, kā arī 

skolas atbalsta komandas darbībā un pedagogu sadarbībā ar skolēnu ģimenēm. Mācību gada 

prioritāte bija skolas vērtību - CIEŅA, SADARBĪBA, ATBILDĪBA, atpazīšana un mērķtiecīga 

iedzīvināšana ikdienas dzīvē, veidojot cieņpilnas savstarpējās attiecības. 

 

7. Citi sasniegumi 

 

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

par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

 

2021./2022.m.g. Valsts latviešu valodas olimpiādē 9.klasei Ventspils valstspilsētas un Ventspils 

starpnovadu posmā 9.klašu grupā iegūta 2.un 3.vieta. 



2021./2022.m.g. Valsts latviešu valodas olimpiādē 8.klasei Ventspils valstspilsētas un Ventspils 

starpnovadu posmā 9.klašu grupā iegūta viena Atzinība. 

Ventspils novada skolu konkursā koka un metāla tehnoloģijās “Telpas dekors” iegūta 1.vieta. 

 Ventspils novada skolu Mūzikas neklātienes konkursā iegūta 1.vieta 

 

12.reizi Puzes pamatskola ieguvusi Ekoskolu augstāko apbalvojumu Zaļo karogu. 

Zemkopības ministrijas konkursa "Sējējs 2021" nominācijā "Rītdienas sējējs"– Puzes 808 

mazpulks. 

 

7.2.  Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem: 

7.2.1. pēc izglītojamo snieguma izvērtējuma valsts pārbaudes darbos par 2021./2022. mācību 

gadu; 

Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 9. klasē ir augstāki nekā  Ventspils novadā un valstī. 

  Latviešu valoda Puzes pamatskolā 78,26%, novadā - 65,05%, valstī - 61,61%. 

Matemātika Puzes pamatskolā - 54,67%, novadā - 51,89%, valstī - 51,54%. 

Angļu valoda Puzes pamatskolā - 88,00%, novadā - 74,50%, valstī 74,19%. 

Latvijas vēsture Puzes pamatskolā - 77,25%,  novadā - 60,78%, valstī 61,61%. 

 

 
 

Izglītības iestādes vadītājs 
 

(paraksts) 

  Nellija Sileviča 

 


