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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-9301 16.08.2019. 33 33 

Pamatizglītības 

programma 

21011111  V_1718 15.08.2019. 75 74 

 

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. divi izglītojamie 2021./2022. mācību gada laikā pārtrauca mācības 

Turlavas pamatskolā dzīvesvietas maiņas dēļ; 

1.2.2. viens izglītojamais mainīja mācību formu no klātienes procesa uz 

tālmācības formu Covid-19 radīto drošības pasākumu dēļ;  

1.2.3. divi izglītojamie atskaites periodā uzsāka mācības Turlavas pamatskolā, 

jo bija samilzušas problēmas izglītības iegūšanai citā novada izglītības 

iestādē.  

 

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, noslēdzot 2021./2022. māc.g. 

(līdz 31.05.2022.) 

2 Psihologs – 0,1 slodze 

Logopēds – 0,3 slodzes 

Karjeras konsultants – 0,05 

slodzes 

Medmāsa – 0,3 slodzes 

 

 

 

 



2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

2.1. Izglītības iestādes misija – radīt tādu mācību vidi un formas, kas veicina izglītojamo 

un pedagogu atbildību savu attīstības mērķu izvirzīšanai un realizēšanai. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – atbildīgs un radošs izglītojamais, kuram 

ikvienā mācību jomā ir iespēja sadarboties un sasniegt savām spējām atbilstošu 

rezultātu. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – atbildība, radošums, cieņa.  

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 

Ieviesta vienota 

mācību satura 

plānošana un 

īstenošanas sistēma, 

sadarbojoties dažādu 

mācību priekšmetu 

pedagogiem. 

Kvalitatīvi: 

- mācību satura vienotajā 

plānošanā piedalās visu 

mācību priekšmetu 

pedagogi; 

- 80% pedagogu ir 

vienojušies par labas 

mācību stundas kritērijiem 

un izstrādājuši tai kvalitātes 

līmeņu aprakstu; 

- izglītības iestādes vadītājs 

nodrošina procesa virzību un 

sagatavo kvalitātes līmeņa 

apraksta gala variantu. 

 

Daļēji – neiesaistās 2 

pedagogi, kuri strādā 

amatu apvienošanas 

kārtībā 

 

Sasniegts 

 

 

 

Sasniegts 

 Kvantitatīvi: 

- visi pedagogi izmanto skolas 

izstrādāto mācību satura 

plānošanas vidi, atspoguļojot 

sadarbību dažādu mācību 

tēmu īstenošanā; 

- par 30% palielinājies to 

mācību tēmu skaits, kuras 

tiek īstenotas, sadarbojoties 

vismaz 2 dažādu mācību 

priekšmetu pedagogiem; 

- katrs pedagogs mācību gadā 

vērojis un pēc vienotiem 

kritērijiem analizējis vismaz 

2 savu kolēģu stundas; 

- notikušas 4 pedagogu 

tikšanās, kurās atspoguļoti 

labās prakses piemēri un 

analizētas mācību stundas, 

 

Daļēji – neiesaistās 2 

pedagogi, kuri strādā 

amatu apvienošanas 

kārtībā 

 

Sasniegts 

 

 

 

 

Daļēji – darba slodzes 

dēļ 3 pedagogiem nav 

izdevies vērot un analizēt 

kolēģu stundas. 

Daļēji – Covid-19 

pandēmijas un attālinātā 

mācību procesa dēļ 

notikušas tikai 2 

pedagogu tikšanās, kurās 



kurās pedagogi 

sadarbojušies; 

- izglītības iestādes vadītājs 

izstrādājis plānu metodisko 

līdzekļu un IK tehnoloģiju 

iegādei, lai nodrošinātu 

kompetencēs balstītā mācību 

satura īstenošanu. 

analizētas vērotās 

stundas. 

 

Sasniegts 

Ieviesta jauna 

kārtība izglītības 

iestādes attīstības 

plānošanas 

dokumentu 

sagatavošanā. 

Kvalitatīvi: 

- izglītības iestādes attīstības 

plāns satur kvalitatīvos un 

kvantitatīvos sasniedzamos 

rezultātus un tā izstrādē 

piedalās visas mērķgrupas; 

- gada darba plānā katru sadaļu 

veido attiecīgās jomas 

atbildīgais; 

- izglītības iestādes vadītājs 

pārrauga plānošanas 

dokumentu sagatavošanu un 

atbild par to gala variantu 

izstrādi un saskaņošanu 

pašvaldībā.  

 

Nav sasniegts – 

sagatavota tikai viena 

attīstības plāna sadaļa, jo 

vēl tapa novada izglītības 

attīstības  stratēģija  

 

Sasniegts 

 

Daļēji – iestādes vadītājs 

pārraudzījis gada plāna 

izstrādāti un sagatavojis 

gala variantu. Nebija 

nepieciešamība to 

apstiprināt pašvaldībā. 

 Kvantitatīvi: 

- 70% mērķgrupu dalībnieku 

iesaistījušies izglītības 

iestādes attīstības plāna 

izstrādē; 

- 85% pedagogu skaidri zina 

un mērķtiecīgi īsteno 

izglītības iestādē kopīgi 

plānotos sasniedzamos 

rezultātus un attīstības 

prioritātes. 

 

Nav sasniegts – attīstības 

plāns nav sagatavots.  

 

 

Daļēji – 80% pedagogu 

zina un īsteno mācību 

gadā noteiktos 

metodiskos mērķus un 

gada plānā izvirzītos 

sasniedzamos rezultātus. 

 

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 

Uzsākta iekļaujošās 

izglītības īstenošana, 

nodrošinot 

individuālu pieeju 

Kvalitatīvi: 

- katram izglītojamajam ar 

speciālām vajadzībām, kuram 

izstrādāts un realizēts 

 



ikvienam 

izglītojamajam un 

veidojot izpratni par 

to pedagogiem un 

izglītojamo 

vecākiem. 

individuālā atbalsta plāns, būs 

pietiekami vērtējumi visos 

mācību priekšmetos gada 

noslēgumā; 

- izmantojot atbalsta komandu, 

kas izvērtē katra izglītojamā 

konkrētās vajadzības, sniedz 

konsultatīvo un metodisko 

atbalstu pedagogiem, veido 

sadarbību ar izglītojamo 

vecākiem un piesaista ārējos 

speciālistus, ja nepieciešams, 

izglītojamie uzrādījuši pozitīvu 

snieguma dinamiku; 

- realizējot izstrādāto pieeju 

darbam ar talantīgajiem 

izglītojamajiem, palielinājies 

izglītojamo skaits, kas 

veiksmīgi piedalās mācību 

priekšmetu olimpiādēs. 

 Kvantitatīvi: 

- 3 reizes mācību gadā apkopoti 

dati par atbalsta pasākumu 

ietekmi uz izglītojamo mācību 

sniegumu ikdienā un plānoti 

turpmākie atbalsta pasākumi;    

- 80% pedagogu apmeklējuši 

kursus iekļaujošās izglītības 

īstenošanai; 

- Notikusi 1 informatīva vecāku 

sapulce par iekļaujošo izglītību; 

- 90% izglītojamie, kuriem 

diagnosticētas mācīšanās 

grūtības, saņēmuši 

nepieciešamos atbalsta 

pasākumus. 

 

Tiek īstenota kārtība, 

kādā izglītības 

iestādē sagatavo 

attīstības 

dokumentus.  

Kvalitatīvi: 

- izglītības iestādes attīstības 

plāns satur kvalitatīvos un 

kvantitatīvos sasniedzamos 

rezultātus un tā izstrādē piedalās 

visas mērķgrupas; 

- izglītības iestādes vadītājs 

pārrauga plānošanas dokumentu 

sagatavošanu un atbild par to 

gala variantu izstrādi un 

saskaņošanu pašvaldībā. 

 

 Kvantitatīvi:  



- 70% mērķgrupu dalībnieku 

iesaistījušies izglītības iestādes 

attīstības plāna izstrādē; 

- 85% pedagogu skaidri zina un 

mērķtiecīgi īsteno izglītības 

iestādē kopīgi plānotos 

sasniedzamos rezultātus un 

attīstības prioritātes. 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

3.1. Kritērija “Kompetences un sasniegumi” stiprās puses un turpmākās attīstības 

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Pilnveidot pedagogu un izglītojamo  izpratni par 

formatīvās vērtēšanas nozīmi mācību snieguma 

uzlabošanā. 

 Audzināšanas darba prioritāšu un sasniedzamo 

rezultātu izvirzīšanā iesaistīt visas mērķgrupas. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Organizēt izglītojamajiem pasākumus, kas 

veicinātu viņu psiholoģisko labsajūtu un 

iekļaušanos ne tikai klases, bet arī izglītības 

iestādes kolektīvā.   

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Veikt aptauju mērķgrupām, lai izvērtētu viņu 

izpratni par izglītības pieejamību un izvirzītu 

turpmākās attīstības vajadzības. 

 Izvēloties interaktīvas metodes, piedāvāt aktīvāk 

izmantot pasākumus, kas mazina iespēju 

priekšlaicīgi pārtraukt mācības. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Veicināt visu izglītojamo izpratni par iekšējās 

kārtības noteikumu ievērošanas nepieciešamību. 

 Veikt izglītojošo darbu, kas palīdz 

izglītojamajiem apgūt uzvedības noteikumus 

digitālajā vidē.  

 Veicināt izglītojamo un pedagogu piederības 

sajūtu savai skolai.  

 



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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Noslēgt līgumu ar citu izglītības iestādi par STEM 

priekšmetu laboratoriju izmantošanu mācību 

procesa nodrošināšanai. 

 Mērķtiecīgi iekļaut digitālo resursu izmantošanu 

mācību procesā.   

 Veicināt, lai pedagogi mācību procesā izmantotu 

dažādus resursus un iekārtas.  

 Lai veicinātu mācību procesa dažādošanu, 

labiekārtot āra klasi pie izglītības iestādes.  

 

4. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

4.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību). 

• Veicināt izglītojamo audzināšanas procesā tādu tikumu kā atbildība, 

godīgums, līdzcietība izkopšanu.  

• Veicināt izglītojamo izpratni par sevi, ģimeni un valsti kā vērtību.  

• Veicināt izglītojamo izpratni par drošību un veselīgu dzīvesveidu.  

 

4.2. 2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas. 

2021./2022. mācību gadā īpaši akcentēta izglītojamo izpratne par veselīgu 

dzīvesveidu. Visi izglītojamie no 1.-9. klasei, kā arī 7 pedagogi piedalījās “Latvijas 

skolu Ziemas festivālā (kopā veikti 2648,7 km), tā veicinot izpratni par kustību 

nepieciešamību ikdienā un stiprinot savu atbildības sajūtu un mērķtiecību. Izglītības 

iestādē atzīmēti visi gadskārtu svētki, īpaši akcentējot latviskās tradīcijas un stiprinot 

piederības sajūtas veidošanu savai valstij, novadam.   

 

5. Citi sasniegumi 

 

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

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

5.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem: 

7.2.1. izvērtējot izglītojamo sniegumu valsts pārbaudes darbos 2021./2022. 

mācību gadā, var secināt, ka tie atbilst valsts vidējiem rādītājiem lauku skolu 

grupā. Augstāks vērtējums kā valstī iegūts matemātikas pārbaudes darbā 9. 

klases izglītojamajiem. 

7.2.2. vērtējot izglītojamo sniegumu valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu 

laikā, var secināt, ka dati šobrīd nav salīdzināmi, jo 2019./2020. un 2020./2021. 

mācību gadā valsts pārbaudes darbi 9. klasēs netika kārtoti.      

5.3. Izglītības iestādes galvenie secinājumi par izglītojamo sniegumu ikdienas mācībās. 

Turlavas pamatskolā, noslēdzot 2021./2022. mācību gadu, 61% izglītojamo uzrādījuši 

pietiekamu apguves līmeni, 32% - optimālu, bet 7% - nepietiekamu apguves līmeni. Tas 

norāda, ka turpmāk jāplāno darbības, kas ļautu mazināt to izglītojamo skaitu, kuri 

nepietiekami apgūst mācību vielu, bet jāpalielina to izglītojamo īpatsvars, kuri uzrāda 

optimālu mācību sniegumu. Nākamajā mācību gadā jāizstrādā pieeja darbā ar talantīgajiem 

izglītojamiem, lai tiem izdotos sasniegt augstus mācību rezultātus.      



Viszemākie vērtējumi ikdienas mācību sniegumā ir ģeogrāfijā (vid. 5,26) un matemātikā 

(vid. 5,56), tāpēc šo priekšmetu apguves procesam nākamajā mācību gadā tiks pievērsta 

pastiprināta uzmanība.  

Augsts ir to izglītojamo īpatsvars (vidēji 36% izglītojamo klasē), kuriem ikdienas mācību 

procesā un valsts pārbaudes darbos tiek piemēroti atbalsta pasākumi.    


