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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 

 

Pirmsskolas izglītības 

programma 

01011111 „Vālodzes”, Ances 

pagasts, Ventspils 

novads 

V-110 18.02.2011. 25 25 

Pamatizglītības 

programma 

21011111  V-459 24.01.2018. 53 49 

Speciālā pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

21015611  V-460 24.01.2018. 1 1 

Speciālā pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības 

traucējumiem 

21015811  V-461 24.01.2018. 2 2 

 

 

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.) 

16 Pamatdarbā 11 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g. 

- - 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

 
3 

Sociālais pedagogs, logopēds, 

bibliotekārs 

 

 

 

 



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) 

 

Prioritāte                         Sasniedzamie rezultāti 

        kvalitatīvie     kvantitatīvie 

Kompetencēs balstītā mācību satura 

ieviešana 2.,5. un 8.klasēs un 

nostiprināšana 1., 4., 7. klasēs un 

pirmsskolā. 

 

 Uzlabojusies skolotāju 

sadarbības prasme plānojot 

satura apguvi. 

 

Tiek izmantotas skolēna 

centrētas, interaktīvas metodes 

skolēnu motivācijas un 

intereses padziļināšanai par 

mācību saturu. 

 

   Nostiprinātas izveidotās 

prasmes skolēnu savstarpējās 

atgriezeniskās saites nodošanā. 

 

   Attīstīta  skolēnu prasme 

refleksēt par savu sniegumu 

mācību stundā. 

  Reizi mēnesī skolotāji tiekas 

mācīšanās grupās. 

 

Vismaz 1x semestrī notiek 

savstarpēja stundu vērošana un 

atgriezeniskās saites sniegšana.  

Informācijas tehnoloģiju sniegto 

iespēju daudzveidīgāks pielietojums 

mācību procesā. 

  Pedagogu savstarpējā 

mācīšanās IT izmantošanai 

mācību procesā. 

 

 Organizēts pieredzes apmaiņas 

pasākums mentora vadībā par 

attālinātajā mācību darbā 

izmantojamajiem digitālajiem 

mācību materiāliem. 

Skolēnu motivēšana mācību 

darbam, aktualizējot vērtēšanas 

kritēriju pilnīgu izpratni. 

   Skolēni izprot formatīvās 

vērtēšanas nozīmi personīgā 

snieguma uzlabošanā un 

virzībā uz mērķi. 

 

   Pieredzes apmaiņa 

pedagogiem par formatīvās 

vērtēšanas motivējošo aspektu 

skolēnu snieguma uzlabošanā. 

 

 Skolēnu apbalvošana 2 reizes 

gadā par augstiem 

sasniegumiem mācību darbā. 

 

  

Drošas vides veidošana skolā.   Skolēnu personīgās atbildības 

veidošana par drošības 

noteikumu ievērošanu.  

 

  Īstenoti un  ievēroti visi 

piesardzības pasākumi Covid19 

infekcijas izplatības 

ierobežošanā. 

 

 Ārtelpu nodarbību sistemātiska 

organizēšana gan skolā, gan 

pirmsskolā. 

 

 



Labas pārvaldības nodrošināšana un 

pārmaiņu izglītībā vadīšana. 

  Pilnveidots vadības 

komandas darbs un atbildības 

sadalījums. 

 

 Izglītības iestādes darba 

pašvērtēšanā izmantota IKVD 

izstrādātā metodika. 

  Izglītības iestādes darba 

pašvērtēšanā iesaistītas visas 

ieinteresētās puses: darbinieki, 

skolēni, vecāki un iestādes 

dibinātājs. 

 

Skolas vadība vismaz 1 reizi 

mācību gadā veic mācību 

stundu vērojumu pie katra 

skolotāja. Pēc stundas 

skolotājam tiek sniegta 

atgriezeniskā saite  

 

 

 

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes misija – Kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības 

nodrošināšana un katra bērna izaugsme un attīstība. 

 

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – Zinātkārs, ar atbildības sajūtu, radošs 

un sirsnīgs. 

 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – Atbildība, cieņa, savstarpējā 

sapratne. 

 

 

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

rezultāti 

    

 
                                                          

Uzdevums Sasniegtie rezultāti 

Attīstīt skolotāju sadarbību profesionālo prasmju 

pilnveidei. 

  Izveidotas savstarpējās mācīšanās grupas. 

Notiek kopīga mācību darba plānošana un 

savstarpējie mācību stundu vērojumi. 

Uz skolēnu centrēts, mūsdienīgs mācību process.    Kompetencēs balstītā mācību satura 

ieviešana 1., 4.un 7.klasēs. Formatīvās 

vērtēšanas izmantošanas attīstīšana arī pārējās 

klasēs. Skolēniem attīstītas prasmes pašiem 

izvirzīt stundas sasniedzamo rezultātu.  

Integrēt caurviju prasmes mācību procesā, mācot 

darba paņēmienus kā reflektēt par savu sniegumu 

un sniegt atgriezenisko saiti. 

  Savstarpējās mācīšanās procesā uzkrāta 

pieredze par darba paņēmieniem. Veidojusies 

prasme sniegt atgriezenisko saiti attālinātajā 

mācību darba procesā. 

 

 

 



3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

vajadzības                         

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes vadītāja nodrošina savas 

iestādes darbības pašvērtēšanu un ar to saistīto 

attīstības plānošanu, izmantojot dažādas 

kvalitātes vērtēšanas metodes. 

  Mācību gada prioritātes tiek noteiktas, 

analizējot iepriekšējā mācību gadā paveikto 

un balstoties uz attīstības vajadzībām. Tiek 

veikts pedagogu pašvērtējums un individuālas 

sarunas ar pedagogiem. 

Pašvērtējuma procesa un attīstības plānošanas 

sistēmas pilnveide. 

  Skolas attīstības plānošanā sistemātiskāk iesaistīt 

ieinteresētās mērķgrupas – Skolas padomi, skolēnu 

pašpārvaldi. Nepieciešams veidot vienotu izpratni 

visām iesaistītajām pusēm par pašvērtēšanas nozīmi 

turpmākās attīstības plānošanā. 

   Pedagogiem ir izpratne par skolas attīstības 

stiprajām pusēm un tālākās attīstības 

vajadzībām. Personāls ir apmierināts ar 

emocionālo gaisotni skolā. Skolas kolektīvs 

stabils, reta kadru mainība. 

Paplašināt pienākumu deleģēšanas sistēmu. Vērtēt un 

novērst darbinieku “izdegšanas” riskus. 

  Izvirzītie mērķi un sasniedzamie rezultāti ir 

saskaņā ar valsts prioritātēm izglītības jomā. 

Vadības komanda analizē izvirzīto mērķu 

sasniegšanu un aktualizē nepaveikto.  

 

  Skolai piešķirtais finansējums tiek izlietots 

racionāli. Finansējuma ietvaros pilnvērtīgi 

tiek nodrošinātas visas skolas funkcijas. 

   Sadarbībā ar novada pašvaldību rast finansējumu 

skolas fasādes remontam. 

  Tiek veikts pedagogu pašvērtējums un 

individuālas sarunas ar pedagogiem. 

   Skolas attīstības plānošanā sistemātiskāk iesaistīt 

ieinteresētās mērķgrupas – Skolas padomi, skolēnu 

pašpārvaldi. Nepieciešams veidot vienotu izpratni 

visām iesaistītajām pusēm par pašvērtēšanas nozīmi 

turpmākās attīstības plānošanā. 

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

  Iestādes Iekšējie normatīvie akti tiek 

sagatavoti vadoties pēc aktuālās situācijas. 

Iestādes vadītāja nodrošina  iestādes darbības 

tiesiskumu un informācijas aktualitāti VIIS 

sistēmā. 

 Izglītības iestādes vadītāja profesionālās 

kompetences pilnveide  iestādes darbības tiesiskuma 

aspektā. 

  Skolas direktore pieņem lēmumus un 

uzņemas atbildību, koordinē skolas ikdienas 

darbu, motivējot un atbalstot darbiniekus, 

uztur labvēlīgu savstarpējo komunikāciju, 

koordinē krīzes situāciju vadību.  

 

  Papildināt iestādes vadītājas zināšanas par 

personāla motivācijas taktikām. 

  Direktore lietišķi komunicē ar visām 

iesaistītajām pusēm, veiksmīgi risina 

konfliktsituācijas, rod kopīgu lēmumu par 

situācijas atrisināšanu. 

  Uzlabot komunikāciju ar pirmsskolas audzēkņu 

vecākiem Covid 19 drošības pasākumu jautājumos, 

veidojot vienotu izpratni par šiem jautājumiem. 



Direktore uzklausa atšķirīgu viedokli, 

cieņpilni pauž savu viedokli. Vadītājas 

darbība atklāj vārdu un darba saskaņu un 

respektē iestādes vērtības.  

Izstrādāt izglītības iestādes Ētikas kodeksu. 

  Iestādes vadītāja kopīgos mērķus virza 

saskaņā ar nozares politikas mērķiem, viņai ir 

izpratne par iestādes darba organizācijas 

formu, pamatojoties uz ārējiem normatīviem 

aktiem un aktualitātēm. 

 

   Izglītības iestādes vadītāja pārzina 

aktualitātes pedagoģijā, skolvadībā un 

pārvaldības jautājumos, iesaistās un 

sadarbojas ar skolas kolektīvu pedagoģisko 

pārmaiņu ieviešanā un realizēšanā skolā. 

  Attīstīt pedagogu mācīšanās grupu principu, 

akcentēt pieredzes uzkrāšanu caurviju prasmju un 

digitālo prasmju pielietošanā pašvadītā mācīšanās 

procesā. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

  Iestādes vadītāja sadarbojas ar pašvaldību un 

saņem nepieciešamo atbalstu dažādu 

jautājumu risināšanā. 

 Sadarbībā ar dibinātāju diskusija par izglītības 

iestādes darbības perspektīvām. 

   Direktore inicē un atbalsta sadarbību ar 

vietējās kopienas iestādēm (pagasta pārvaldi, 

kultūras namu, bibliotēku, Ances muižu, 

vietējiem uzņēmējiem) 

Turpināt sadarbības attīstīšanu ar skolas 

absolventiem kā karjeras iespēju vēstnešiem. 

  Izglītības iestādē nodrošināta aktuālās 

informācijas aprite. 

 Uzlabot komunikāciju un sadarbību ar vecākiem 

attālinātā mācību procesa organizēšanas laikā. 

 

   Pedagogi atvērti sadarbībai, labprāt iesaistās 

pieredzes apmaiņas pasākumos. Notiek 

regulāras (2x mēnesī) metodiskās sarunas par 

aktuālajiem jautājumiem. Izglītības iestādes 

vadītāja atbalsta pedagogu dalību 

profesionālās pilnveides kursos. 

  Nepieciešams radīt sistēmu, kas rastu iespēju 

pedagogiem regulārāk savstarpēji vērot stundas. 

Pašreizējā situācijā tas ir sarežģīti noslogojuma dēļ. 

Organizēt savstarpējo attālināto stundu (Zoom vai e-

klases videosaziņā) vērojumus. 

 Vecāki tiek informēti par skolas darba 

jautājumiem, iesaistīti organizatorisku un 

tehnisku jautājumu risināšanā. 

  

  Organizēt dažādu pasākumu kopumu vecākiem 

audzināšanas jautājumos. Pilnveidot sadarbības 

aspektu skolas attīstības plānošanā. Skaidrot un 

pamatot vecākiem pārmaiņu procesus izglītībā. 

   Iestādes vadītāja rada   priekšnosacījumus  

un atbalsta sekmīgu  Skolas padomes un 

skolēnu pašpārvaldes darbību. Skolas padome 

iesaistās aktuālu jautājumu risināšanā skolā. 

 

  Pilnveidot Skolas padomes sadarbību ar skolēnu 

pašpārvaldi. Attīstīt skolēnu pašpārvaldes sadarbību 

ar citu skolu pašpārvalžu pārstāvjiem. 

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 

  Analizēt vakanču veidošanās tendences, jo daudzi 

pedagogi ir pensijas vecumā. 

 



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. 

 

   Pilnveidot gūtās profesionālās pilnveides pieredzes 

nodošanu kolēģiem. Attīstīt klašu audzinātāju 

līderības spējas, radot iespēju apmeklēt atbilstošus 

tālākizglītības kursus. 

  Pedagogi individuālajās sarunās ar skolas 

vadību tiek informēti par noslodzes 

prognozēm. Pedagogi pašvērtējumā (1x gadā) 

analizē savu profesionālo darbību. 

  Pilnveidot pedagogu darba organizāciju, lai 

izlīdzinātu personāla noslodzi. 

 

  Skolā izstrādāts pedagogu profesionālās 

pilnveides plāns līdz 2021.gadam 

  Izstrādāt pedagogu profesionālās pilnveides plānu 

2022.-2024.gadam 

 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 

2020./2021.māc.g. 

4.1.to īsa anotācija un rezultāti;  

2020./2021.mācību gadā lieli projekti nav realizēti. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1. (izglītības programmu īstenošanai)  

  Izglītības iestādei nav slēgti līgumi ar institūcijām. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību)  

                   Veicināt skolēnu spēju un talantu attīstīšanu. 

Sniegt atbalstu skolēnu individuālo kompetenču attīstīšanā. 

Veidot izpratni par drošību un veselību kā vērtību. 

Gatavoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norisēm. 

 

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

  Sarežģītajā periodā, kad mācības notika attālināti – izvērtēt un izprast, tieši 

kāds 

atbalsts nepieciešams skolēniem un arī vecākiem. Šajā laika periodā liela 

nozīme 

bija klašu audzinātāju un atbalsta personāla labai sadarbībai, kā arī veiksmīgai       

komunikācijai ar vecākiem. 

 Audzināšanas darbā tika akcentēta uz sadarbību un attiecībām orientētas 

mācību vides veidošana un skolēnu labizjūta klasē gan klātienes, gan 

attālinātajā darba procesā.  

 

7. Citi sasniegumi 

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

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

Veiksmīga 5. – 9.klašu deju kolektīva dalība XII Latvijas Skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku atlases skatē-  iegūts 

1.pakāpes diploms. 



 

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. 

Diagnosticējošos darbos 3.klasē vidējais rādītājs matemātikā 66,67 %; 

latviešu valodā – 80,39%.  6.klasē vidējais rādītājs latviešu valodā – 

60,72%; matemātikā – 65%.  9.klasē latviešu valodā – 70,98%, 

matemātikā – 53%; svešvalodā (angļu) – 72,08%. 

Skolēnu uzrādītais rezultāts valsts pārbaudes darbos, salīdzinot ar 

2018./2019. un  2019./2020. m. g., vidēji pasliktinājies par 10 % 3.klasē, 

par 5-7%  6.klasē. Zināšanu kopumu ietekmējis attālinātais mācību process.  

9.klasei 2019./2020.m.g. valsts pārbaudes darbi nenotika, bet šajā mācību 

gadā sarežģītākie bija matemātikas 2.daļas uzdevumi par tēmām, kas 

apgūtas tiešsaistes stundās. 
 


