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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 
 
1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021. mācību gads. 

Izglītības programmas 
nosaukums  

 

Izglītības 
programmas  

kods 
 

Īstenošanas 
vietas adrese  

 

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 Republikas iela 
23, Liepāja 

V-9448 26.10.2017. 45 45 

 Pamatizglītības 1.    
posma (1.-6.klase)   
programma 

11011111 Republikas iela 
23, Liepāja; 

Toma iela 19, 
Liepāja 

V-9795 21.05.2018. 38 38 

 
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 - 

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. 

2 - 

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

rezultātus 2021./2022. mācību gadam 
 
Prioritāte: Skola, kura sagatavo patstāvīgu un atbildīgu cilvēku. 
1. Kvalitatīvas mācības un izglītības process. Mācīšana un mācīšanās.  
• Pilnveidot atgriezeniskās saites sniegšanu pirmsskolā. Vēlamais rezultāts – tiek sniegta 
attīstoša atgriezeniskā saite. 
• Sākumskolas pedagogi izvirza sasniedzamos rezultātus, piedāvā jēgpilnus uzdevumus un 
sniedz attīstošu atgriezenisko saiti. Vēlamais rezultāts – pedagogi prot plānot, vadīt, 
sadarboties, pilnveidoties. 

2. Izglītības vide un atbalsts izglītojamiem. Infrastruktūra.  
• Nodrošināt apkārtējās vides stāvokli un piemērotību pirmsskolai. Vēlamais rezultāts – 
attīstību veicinošs apkārtējās vides iekārtojums pirmsskolai. 
• Mērķtiecīgs darbs ar talantīgiem skolēniem. Vēlamais rezultāts – Skolēns mācās 
iedziļinoties. 

3. Laba pārvaldība. Vadības profesionālā darbība.  
• Iesaiste kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanā. Vēlamais rezultāts – nodrošināts 
kvalitatīvs mācību process. 
• Vadības komandas iesaiste kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanā. Vēlamais rezultāts 
– nodrošināts kvalitatīvs mācību process. 
 
 
 
 



 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  
 

2.1. Skolas misija – laimīgs bērns, kurš drošā un uz sadarbību vērstā vidē attīstījis savas 
personīgās spējas. 

2.2. Skolas vīzija  par izglītojamo – mācībām motivēts skolēns. 
2.3. Skolas vērtības cilvēkcentrētā veidā – identitāte, cieņa, vide un kultūra. 
2.4. 2020./2021.mācību gada darba prioritāte: Mācību satura apguves saikne ar mūsdienu 

aktualitātēm un reālo dzīvi, iesaistot skolēnus un pirmsskolas audzēkņus daudzveidīgā 
praktiskā darbībā. Sasniegtie rezultāti: 
 pilnveidota droša un uz sadarbību vērsta vide, kas sekmē audzēkņa un skolēna personīgo 

spēju attīstību; 
 veicināta skolēnu motivācija, attīstot pašvadītu mācīšanos; 
 uzsākts realizēt jaunais pamatizglītības standarts. 

 
3. Kritēriju izvērtējums  

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Skolas pašvērtēšanas un attīstības plānošanā 
ir iesaistīti visi pedagogi. 

Izstrādāt Attīstības plānu 2022.-2027. gadam, 
definējot konkrētus kvalitatīvos un kvantitatīvos 
indikatorus. 

Darba organizācija ikviena izaugsmei. Apgūt prasmes personāla pārvaldībai attālināta 
darba apstākļos. 

Finanšu un resursu pārvaldība, piesaistot ESF 
projekta līdzfinansējumu. 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Iekšējie normatīvie akti ir izstrādāti atbilstoši 
likumdošanai un skolas darba specifikai. 

Regulāri atjaunot un papildināt informāciju VIIS 
sistēmā. 

Skolas direktore sadarbojas ar vietnieci un 
klases audzinātājiem lēmumu pieņemšanā un 
prot uzņemties atbildību. 

 

Direktore brīvi spēj komunicēt, lai sasniegtu 
personīgos un iestādes izvirzītos mērķus. 

 

Direktore ir definējusi personīgās vērtības un 
principus, konsekventi rīkojas saskaņā ar 
tiem. 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Skolas direktore ir arī dibinātāja. Direktore 
regulāri sadarbojas ar pašvaldību. 

Dalīties pieredzē sadarbības organizēšanā starp 
vadību, pedagogiem, skolēniem un vecākiem. 

Skolas direktore sadarbojas ar pašvaldības 
skolām un privātām izglītības iestādēm. 

 

Direktore vada savstarpēju mācīšanos un 
komandas darbu. 

 

 
 



 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Pedagogi apmeklē personīgās pilnveides 
kursus, paaugstinot profesionālo kapacitāti. 

Profesionālā pilnveide audzināšanas darbā. 

Klases audzinātājiem ir maksimāla noslodze. Izstrādāt kārtību pedagogu profesionālās 
darbības kvalitātes novērtēšanai skolā. 

Ir plāns pedagogu profesionālai pilnveidei.  
 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021.māc.g. 
 
4.1.to īsa anotācija un rezultāti: 

* 2019.-2021. gads - Sociālās uzņēmējdarbības atbalsts programmas projekts “Vides 
labiekārtošana izglītības satura pilnveidei, kas sekmētu bērna individuālo spēju attīstību. 

* 2021. gads - Vasaras nometnes: jūnijā “Esi aktīvs, esi vesels!”; augustā “Mācies no dabas”. 
* 2021. gads - Liepājas pašvaldības aģentūras “Nodarbinātības projekti”, skolēni pie darba 

devēja. 
 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  
 

5.1. Sadarbības līgums ar Attīstības finanšu institūciju ALTUM. 
 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 
 

6.1. Prioritāte. Audzināšanas darbs iekļauts  mācību procesā mijiedarbībā ar caurviju prasmēm, 
vērtībām un tikumiem.  

6.2. Mācību gadā apgūtās tēmas - drošība, cieņa, identitāte, vide un kultūra, piederība valstij, 
karjeras izvēle, tikumiskā audzināšana.  
Attālinātu mācību procesā tika sniegts atbalsts skolēnu emocionālai labjūtībai.  
 

7. Citi sasniegumi 
 
7.1. Konkursi un projekti: 

Konkurss “Mana kūka manai Latvijai”, 5. klasei, 1. pakāpes diploms; 
Konkurss “Mana Latvija manā Liepājā”, 5. klasei, 1. pakāpes diploms; 
Skatuves runas konkurss “Zvirbulis 2020”, pilsētas kārta, 1., 2. pakāpes diplomi; 
Konkurss “Papīra tilts”, 5. klase, 3. vieta; 
Konkurss “Zaļākā eglīte 2020”, galvenā balva un pateicības raksts; 
Realizēts sociālās uzņēmējdarbības biznesa projekts “Vides labiekārtošana izglītības 
satura pilnveidei, kas sekmētu bērna individuālo spēju attīstību”. 

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.  

Salīdzinot vidējos procentuālos vērtējumus valsts diagnosticējošos darbos pēdējo trīs 
gadu laikā, rezultāti ir auguši 3. klasē mācību valoda latviešu valodā un 6. klasē 
matemātikā; rezultāti ir kritušies 3. klasē matemātikā, 6. klasē mācību valodā latviešu 
valodā un dabaszinībās. 2020./2021. mācību gadā pēc valsts pārbaudes darbu 
novērtēšanas skolotāji ir organizējuši atgriezenisko saikni tiešsaistē. 

 
 

 


