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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  

(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 

 

Speciālās 
pamatizglītības 
programma 
izglītojamajiem ar 
garīgās attīstības 
traucējumiem 1. - 9.kl. 

21015811 „Spāres muiža”, 
Spāre, Amatas 
pagasts, Cēsu 
novads, LV- 

4139, „Spāres 
muiža 5”, Spāre, 
Amatas pagasts, 
Cēsu novads, LV 
– 4139, „Spāres 
muiža 6”, Spāre, 
Amatas pagasts, 
Cēsu novads, LV 
– 4139, „Spāres 

muiža 11”, 
Spāre, Amatas 
pagasts, Cēsu 
novads, LV – 

4139 

V-7847 18.03.2015. 16 16 

Speciālās 
pamatizglītības 
programma 
izglītojamiem ar 
smagiem garīgās 
attīstības 
traucējumiem vai 
vairākiem smagiem 
attīstības 
traucējumiem 

2101591 “Spāres muiža”, 
Spāre, Amatas 
pagasts, Cēsu 
novads, LV- 

4139, „Spāres 
muiža 5”, Spāre, 
Amatas pagasts, 
Cēsu novads, LV 
– 4139, „Spāres 
muiža 6”, Spāre, 
Amatas pagasts, 
Cēsu novads, LV 
– 4139, „Spāres 

muiža 11”, 
Spāre, Amatas 
pagasts, Cēsu 

V-7848 18.03.2015. 37 37 



novads, LV –
 4139, „Spāres 

muiža 3”, Spāre, 
Amatas pagasts, 

Cēsu novads, 
LV – 4139, 

„Spāres muiža 
8”, Spāre, 

Amatas pagasts, 
Cēsu novads, 
LV – 4139. 

Ēdināšanas 
pakalpojumi/ Virtuves 
darbinieks 

22811021 “Spāres muiža”, 
Spāre, Amatas 
pagasts, Cēsu 
novads, LV- 

4139, „Spāres 
muiža 6”, Spāre, 
Amatas pagasts, 

Cēsu novads, 
LV – 4139 

P_1983 09.10.2019. 7 7 

Būvdarbi/ 
Būvstrādnieks 

22582011 “Spāres muiža”, 
Spāre, Amatas 
pagasts, Cēsu 
novads, LV- 

4139, „Spāres 
muiža 6”, Spāre, 
Amatas pagasts, 
Cēsu novads, LV 
– 4139, „Spāres 

muiža 11”, 
Spāre, Amatas 
pagasts, Cēsu 

novads, 
LV – 4139 

P_1973 24.09.2019. 12 12 

Mājturība/ 
Mājkalpotājs 

22814011 “Spāres muiža”, 
Spāre, Amatas 
pagasts, Cēsu 
novads, LV- 

4139, „Spāres 
muiža 3”, Spāre, 
Amatas pagasts, 
Cēsu novads, LV 
– 4139, „Spāres 

P-11378 18.03.2015. 4 4 



muiža 6”, Spāre, 
Amatas pagasts, 
Cēsu novads, LV 

– 4139 

 
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.) 

39 Notiek pakāpeniska pedagoģiskā 
personāla nomaiņa. Pedagogu mainība 
notiek objektīvu iemeslu dēļ. 

2.  Ilgstošās vakances izglītības 
iestādē (vairāk kā 1 mēnesi) 
2020./2021.māc.g. 

3 Psihologs, sociālais pedagogs, 
internāta audzinātājs. Visas vakances 
mācību gada laikā aizpildītas. 

3.  Izglītības iestādē pieejamais 
atbalsta personāls, noslēdzot 
2020./2021.māc.g. 

5 2020./2021.m.g. izveidota profesionāla 
atbalsta personāla komandu 
(psihologs, sociālais ped., logopēds, 
ārstnieciskās vingr. pedagogs, bērnu 
aprūpes māsa). 

 
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 Sasniedzamais rezultāts 
Efektīva un 

kvalitatīva, uz 
kompetenču pieejas 

balstīta mācību 
procesa 

nodrošināšana 

Kompetencēs balstīts mācību saturs 2., 5., 8. klasē. 
Īstenota starpdisciplinārā mācību procesa pieeja. 
Paaugstinājusies izglītojamo mācību motivācija, interese par mācībām.  
Pedagogiem sniegts metodisks atbalsts jaunā standarta realizēšanā. 
Pilnveidojusies pedagogu un izglītojamo IT lietošanas prasmes. 

Izglītojamo mācību 
sasniegumu 
vērtēšanas 

pilnveidošana 

Aktualizēta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas sistēma, vērtēšanas 
kārtības izstrādē iesaistījušies 85% pedagogu. 
Katrā mācību priekšmetā izstrādāti vērtēšanas kritēriji (sasniedzamais rezultāts). 
Aktualizēta un analizēta izglītojamo mācību sasniegumu un uzvedības dinamika. 
Izstrādāti atbalsta plāni potenciālajiem PMP izglītojamajiem. 
Notikusi pieredzes apmaiņa ar citām izglītības iestādēm par formatīvo un 
summatīvo vērtēšanu. 

Drošības un 
psiholoģiskās 

labklājības 
nodrošināšana  

Veiktas izglītojamo un darbinieku aptaujas par fizisko drošību skolā. Par 20% 
paaugstinājusies izglītojamo drošības sajūta.  
Veikti preventīvie un reaktīvie darbi gan ar varmākām, gan upuriem. 
Pēc atbalsta personāla informācijas, var secināt, ka sistemātiski un mērķtiecīgi 
norisinājies jauno izglītojamo adaptācijas procesa norise skolā. 
Pedagogi apmeklējuši individuālas konsultācijas pie skolas psihologa, 40% 
pedagogu apmeklējuši supervīzijas. 



Notikušas individuālas sarunas pie direktores, lai apzinātu pedagogu/ darbinieku 
emocionālo labbūtību un drošību izglītības iestādē. 
Iegūta informācija un dati, ka ne mazāk kā 70% izglītojamo un darbinieku skolā 
jūtas emocionāli droši. 

Audzināšanas 
prioritāšu 
noteikšana 

2022./2023. – 
2024./2025.m.g. 

Izvirzītas un apstiprinātas Spāres pamatskolas audzināšanas prioritātes 
turpmākajiem trim mācību gadiem. 

 
2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 
2.1. Izglītības iestādes misija – “Izglītības iestāde, kurā ikvienam nodrošina 

individualizētu un personalizētu izglītību, skolēnu spējām atbilstošā, drošā, veselībā 
un mūsdienīgā vidē”. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – sadarbībā ar izglītojamo vecākiem ir 
izstrādes procesā, vēl nav nodefinēta. Skolas vīzija – “Sabiedrībai nepieciešama 
daudzfunkcionāla izglītības iestāde, kurā mājīgā, harmoniskā vidē piedāvā cilvēkiem 
ar intelektuālās attīstības traucējumiem iespēju apgūt uz praktiskām iemaņām balstītu 
izglītību”. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – “Cieņa, sadarbība, atbildība”. 
Sadarbība ir labs komandas pamats. Mūsu skolas komanda – skolēni – skolotāji – 
vecāki un atbalsta personāls. Rezultātu būs vieglāk un ātrāk sasniegt, ja pratīsi strādāt 
kopā, sadalot pienākumus, un uzņemoties atbildību. Cienot vienam otru, mēs labāk 
saprotam un protam pieņemt atšķirīgo, mūsu vide kļūst drošāka un veselīgāka. 

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

Prioritāte Sasniegtie rezultāti 
Efektīva un 
kvalitatīva, uz 
kompetenču pieejas 
balstīta mācību 
procesa 
nodrošināšana 

Pedagogiem ir izveidojusies vienota izpratne par efektīvu un kvalitatīvu mācību 
stundu. Starp 60% pedagogu, mācību priekšmetu ietvaros, organizēta 
starpdisciplinārā mācīšanās. Notikušas pedagoģiskās padomes sēdes par 
prioritātes īstenošanas norisi, savstarpēji vērojuši mācību stundas, pedagogi 
veikuši sava darba izvērtējumu. Pēc mācību stundu vērojuma lapām var secināt, 
ka stundas ir veidotas pēc efektīvas stundas struktūras. Lielākā daļa izglītojamo 
labprāt apmeklē mācību stundas. 

Pašvadības prasmju 
attīstīšana, cieņas 
pret dzīvību, sevi 
un citiem, veselību 
veicinošu un drošu 
paradumu 
izkopšana 
izglītojamajiem 

Atbilstoši izglītojamo spējām un attīstības līmenim, prioritāte tika īstenota gan 
mācību, gan audzināšanas darbā. Notikušas divas pedagoģiskās padomes sēdes 
par prioritātes īstenošanas norisi, pedagogi veikuši sava darba pašnovērtējumu 
prioritātes īstenošanā. Vērojama izglītojamo izaugsme (atpazīt un regulēt savas 
emocijas, spēja sevi novērtēt u.c.). Attālinātā mācību procesa laikā, izglītojamiem 
attīstītas prasmes plānot savu dienu, mācību darbu.  
Darbs pie pašvadības prasmju attīstīšanas turpināsies 2021./2022.m.g. 

Komponentes 
“Laba pārvaldība” 
izvērtēšana 

Veikta komponentes izvērtēšana. Rezultāti atspoguļoti skolas pašnovērtējuma 
ziņojumā. 



 
3. Kritēriju izvērtējums 

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

vajadzības: 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Mērķtiecīga pašvērtēšanas procesa plānošana, 
darba grupu izveide, savstarpēja pienākumu 
deleģēšana, gandrīz visu mērķgrupu iesaistīšana. 
Dažādu kvalitātes vērtēšanas metožu izmantošana. 

Izglītot pedagogus par Izglītības iestādes 
pašnovērtēšanas metodikas maiņu, kvalitatīvo un 
kvantitatīvo datu ieguvi un apstrādi. 
Iesaistot visas mērķgrupas, veikt kritēriju 
„Kompetence un sasniegumi”, “Vienlīdzība un 
iekļaušana”, „Pieejamība”, „Drošība un 
Psiholoģiskā labklājība”, „Infrastruktūra un 
resursi” izvērtēšanu. 

Pamatojoties uz direktores izstrādāto 
Cilvēkresursu attīstības plānu, tiek piesaistīti 
darbinieki, plānota darbinieku tālākizglītība. 
Profesionāls personāls, kurš vēlas sasniegt 
iestādes kopīgi definētos mērķus. 

Pārskatīt atbildības par infrastruktūru un vietējo 
kopienu saistītajos jautājumos.  

Izveidota plaša Izglītības iestādes vadības 
komanda. 
Izglītības iestādes vadība plāno, organizē un vada 
iestādes darbu, nodrošinot regulāru informācijas 
apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un to 
izpildi. 

Stiprināt vadības komandu, kopīgi apgūstot 
koučingu izglītības vadībā. 
Izglītības iestādes vadībā pilnveidot vadības 
metodi - Deminga aplis. 
Veidot mērķtiecīgu mācīšanos organizācijā,  
koordinēt pedagogu sadarbību mācīšanās grupās 
(formatīvā, summatīvā vērtēšana, IT prasmju 
apgūšana). 

Spēja patstāvīgi plānot budžetu un regulāri 
piesaistīt papildus finansējumu no dažādiem 
avotiem. 

 

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

vajadzības 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Direktore nodrošina izglītības iestādes darbības 
tiesiskumu, ir nepieciešamās zināšanas par 
izglītības iestādes darbības tiesiskuma 
jautājumiem un izglītības iestādes direktora 
atbildību, kas noteikta normatīvajos 
dokumentos. 
Iekšējo normatīvo aktu izstrādē piedalās visas 
iesaistītās puses. 
 

Nepieciešamības gadījumā, operatīvi aktualizēt 
informāciju VIIS sistēmā. 
 

Spēja pieņemt uz izglītības iestādes attīstību 
vērstus lēmumus, vadīt krīzes situācijas un 
uzņemties atbildību par sekām. 
Direktore rūpējas par izglītības programmu 
realizēšanu, analizē iestādes sniegtās izglītības 

Literatūras lasīšana un profesionālās 
tālākizglītības kursu apmeklēšana par līderības 
stratēģijām. 
Apzināt jauno pedagogu/darbinieku stiprās puses. 



kvalitāti, plāno turpmāko kvalitātes uzlabošanu. 
Komunikācijā tiek izmantoti dažādi 
komunikācijas veidi. 
Direktore ir pieejama un sasniedzama  visām 
mērķgrupām (atvērto durvju princips). 
Direktore monitorē izglītības iestādes darbinieku 
labsajūtas līmeni un apmierinātību ar darba 
apstākļiem. 

Publiskās runas pilnveidošana, mediācijas 
prasmju apgūšana. 

Direktore iestādē veido cieņpilnu, uz savstarpēju 
uzticēšanos balstītu, komunikāciju. 
Direktore savā darbā pauž iestādes vērtības, ar 
savu vadības stilu rāda piemēru. 

Aktualizēt izglītības iestādes vīziju par 
izglītojamo. Vīzijas definēšanā iesaistot 
izglītojamos un viņu vecākus.   

Direktorei ir skaidrs redzējums, kādas Izglītības 
attīstības pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam 
definētās prioritātes īstenos izglītības iestādē. 
Direktorei ir skaidrs redzējums par iestādes 
attīstības virzieniem. 

Vadības komandai papildināt zināšanas par    
mācīšanās organizācijas principiem, ieviest tos 
izglītības iestādē. 

Direktore iesaistās un rosina pedagogus 
līdzdarboties pedagoģisko pārmaiņu ieviešanā 
izglītības iestādē. 
Direktore iesaistās Izglītības iestādes metodisko 
komisiju darbā. 

Paaugstināt profesionālo kompetenci, apmeklējot 
pedagogu profesionālās tālākizglītības kursus par 
uz kompetencēm balstīta mācību satura ieviešanu 
(speciālās izglītības programmās) izglītības 
iestādē. 
Padziļināti izpētīt Skola2030 piedāvāto 
informāciju. 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Pozitīva, mērķtiecīga, uz rezultātiem vērsta 
sadarbība ar dibinātāju. 

Pēc administratīvi teritoriālās reformas, veidot 
pozitīvu, uz rezultātu vērstu sadarbību ar 
dibinātāju. 

Direktore iniciē un organizē pasākumus 
aktivitātes vietējai kopienai, sporta sacensības 
speciālās izglītības iestādēm. 
Veiksmīga sadarbība ar pašvaldības institūcijām, 
nevalstiskajām organizācijām. 

 

Orientācija uz sasniegumu kultūru, īpašu 
uzmanību pievēršot darbinieku/pedagogu 
motivācijai, patstāvībai un aktivitātei. 
 

Turpināt mērķtiecīgu, sistēmisku un sistemātisku 
darbu ar pedagogiem pārmaiņu vadībā, lai visi 
pedagogi izprastu pārmaiņu būtību un viņiem 
veidotos iekšējā motivācija iesaistīties un pašiem 
vadīt pārmaiņu procesu. 

Izglītības iestādē pedagogiem ir iespēja dalīties 
pieredzē, pārnest jaunās zināšanas izglītības 
iestādes iekšienes kapacitātes celšanā, lai tām 
būtu lielāka ietekme uz mācīšanu, mācīšanos un 
audzināšanu. 

Organizēt sadarbību ar citām speciālās izglītības 
iestādēm, lai gūtu jaunu pieredzi un skatījumu par 
vērtēšanas sistēmu speciālās izglītības 
programmās. 

Lielākā daļa vecāku ļoti aktīvi iesaistās sadarbībā 
ar izglītības iestādi. Sadarbībā tiek izmantotas 

Turpināt organizēt individuālas sarunas ar A, B 
līmeņa izglītojamo vecākiem par iesaistīto pušu 



dažādas sadarbības formas. atbildības jomām. 
Izstrādāt ieteikumus izglītojamo vecākiem par 
kvalitatīva atbalsta sniegšanu mācību un 
audzināšanas procesā un tā nepieciešamību 
ilgtermiņā. 

Izglītības iestādes padome uzticas direktorei, ir 
atvērta un cieņpilna sadarbība. 

Turpināt organizēt mērķtiecīgas un jēgpilnas 
tiešsaistes/klātienes tikšanās ar Izglītības iestādes 
padomi, mudināt uzņemties iniciatīvu pasākumu, 
aktivitāšu īstenošanā, ierosinājumu izteikšanā. 

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

vajadzības 
 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Visiem pedagogiem ir normatīvos aktos 
noteiktā izglītība un profesionālā 
kvalifikācija. 
Mērķtiecīgi strādājot, ir aizpildītas visas 
pedagogu vakances. 
Visa nepieciešamā informācija par 
pedagogu izglītību un profesionālo 
kvalifikāciju savlaicīgi ir ievadīta VIIS 
sistēmā.  
VIIS pieejamā informācija par pedagogu 
tarifikāciju ir pilnīga un atbilsts reālajai 
situācijai un normatīvos aktos noteiktam. 
Katru gadu tiek atjaunota informācija par 
personālu no Soda reģistra. 

Turpināt sniegt mentora atbalstu izglītības iestādē darbu 
uzsākušajiem pedagogiem. 

Sistemātiski tiek apzinātas pedagogu 
tālākizglītības vajadzības. Nodrošināta 
pedagogu tālākizglītība gan uz vietas 
iestādē, gan ārpus tās. 
Informācija VIIS par pedagogu 
profesionālo kompetences pilnveidi ir 
pilnīga. 

Par 20 % paaugstināt pedagogu motivāciju, sistemātiski 
plānot un īstenot savu profesionālo izaugsmi. 
Organizēt PP sniegšanas kursus. 

Pedagogu slodzes ir sadalītas optimāli, 
ņemot vērā izglītības iestādes īstenoto 
izglītības programmu prasības, izglītības 
iestādes darba plānu, pedagogu pieredzi un 
kvalifikāciju. 

Izstrādāt pedagogu profesionālās kvalitātes novērtēšanas 
sistēmu. Pēc izstrādātās sistēmas, veikt pedagogu darba 
kvalitātes novērtēšanu. 
 

Pedagoģiskais personāls izvērtē savu 
profesionālo darbību. 
Pedagogi identificē labās prakse piemērus 
un ar tiem dalās ar citiem kolēģiem. 

Aktualizēt izglītības iestādes izveidoto sistēmu  
pedagogu pašvērtēšanai.  

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

 
4.1.to īsa anotācija un rezultāti; 



 
Izglītības iestāde 2020./2021.māc.g. nav īstenojusi projektus. 
 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi 
5.1. (izglītības programmu īstenošanai) 

Izglītības iestādei nav bijuši noslēgti līgumi, kuri saistīti ar izglītības programmu 
īstenošanu. 
 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1.  Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību): 

Laika posms Prioritāte Ieviešana  
2019./2020. Paaugstināt 

izglītojamā izpratni un 
atbildību par cieņas 
pilnām savstarpējām 
attiecībām, mazināt 
neiecietību un 
vardarbību konfliktu 
risināšanā. 

Pedagogi veicinājuši audzināšanas darbību un 
snieguši atbalstu savstarpējo attiecību veidošanās 
izglītojamiem. 
Izglītojamie uzņēmušies atbildību, līdzdarbojušies 
savas klases un izglītības iestādes rīkotajās 
aktivitātēs. 
Pēc aptaujas anketu rezultātiem var secināt, ka 
izglītojamie norāda uz konfliktsituāciju 
mazināšanās pakāpi skolēnu starpā. 

Veselīga dzīvesveida 
paradumu 
iedzīvināšana 
izglītojamā ikdienā. 

Pedagogi seko līdz, lai izglītojamie ievēro aktīvu 
dzīvesveidu, regulāri iesaistot izglītojamos 
dažādās kustību rotaļās, spēlēs. Visa mācību gada 
laikā veiktas pārrunas ar skolēniem par veselīgu 
dzīvesveidu. Regulāri novērotas skolēnu 
ģērbšanās iemaņas un paradumi (lai izvēlas 
apģērbu atbilstoši laika apstākļiem).  

Izglītojamo izpratnes 
veicināšana par 
personiskās drošības 
jautājumiem 

Pedagogi mācību gada garumā veicināja 
izglītojamo izpratni par cilvēkdrošības 
jautājumiem. Audzināšanas stundu laikā notika 
pārrunas, prezentācijas un īsfilmu demonstrējumi 
par drošības jautājumiem.   

2020./2021. Izglītības iestādes 
padomes un 
izglītojamo 
pašpārvaldes lomas 
palielināšana skolas 
demokrātiskā attīstībā. 

Ņemot vērā izglītojamo vajadzības, pašpārvaldes 
veiksmīgākai darbībai piesaistīts pedagogs – 
konsultants. Pašpārvaldes pārstāvji izrādījuši 
iniciatīvu pasākumu organizēšanā un 
ierosinājumu izteikšanā, tomēr viņu aktivitāte 
2. semestra otrā pusē mazinājusies. 
Izglītības iestādes padome iesaistījusies Iestādes 
organizētajos pasākumos, aktivitātēs, padomes 
locekļi izteikuši savus ierosinājumus. 
Nepieciešams veicināt Izglītības iestādes padomes 
pašiniciatīvu. 



Izglītojamo izpratnes 
veicināšana par 
drošību un veselību kā 
vērtību. 

Visa mācību gada garumā, klašu audzinātāji 
mērķtiecīgi izglītoja izglītojamos drošības 
jautājumos, katru mēnesi veltot uzmanību kādai 
konkrētai tēmai. Izglītojamie veica praktiskus 
uzdevumus, lai apzinātu savu zināšanu un 
prasmju līmeni dažādos drošības jautājumos. 
Drošības tēmas tika iekļautas arī mācību stundās. 
Projekta nedēļas tēma „Esi droša”. 
Izglītības iestādes mājas lapā izveidota sadaļa par 
drošības jautājumiem, kur pedagogi un 
izglītojamie var iegūt nepieciešamo informāciju 
par drošības jautājumiem. Saistībā ar Covid -19 
epidēmiju, pastiprināti pievērsta uzmanība 
veselības un higiēnas jautājumiem. Uzlabojušās 
izglītojamo personīgās higiēnas prasmes, kļūstot 
par ieradumu. 

2021./2022.m.g. Izglītojamo 
pašvadības un 
sadarbības prasmju 
attīstīšana 

Pedagogiem savstarpēji vienoties, kādas 
pašvadības un sadarbības prasmes izglītojamiem 
attīstīt gan mācību, gan audzināšanas procesā. 
Mācību priekšmeta pedagogiem un izglītojamiem 
reizi nedēļā veikt prasmju izvērtējumu. 
Klases audzinātājiem un atbalsta personālam 
organizēt individuālās sarunas ar izglītojamiem, 
kuriem nepieciešams papildus atbalsts. 
Organizēt pedagogu sanāksmes, lai veiktu iegūto 
datu analīzi un noteiktu turpmākās attīstības 
vajadzības. 
Veikta aptauja “Sadarbība mūsu klasē”. 
Izglītības iestādes psihologam vadīt izglītojošu 
nodarbību vecākiem „Bērna un pieaugušā 
sadarbība”. 
Metodiskā darba koordinatoram pārraudzīt 
prioritātes īstenošanu. 

 
6.2.  Galvenie secinājumi pēc mācību gada izvērtēšanas 

Audzināšanas process tiek īstenots mācību stundās, klases stundās, ārpusstundu 
pasākumos, projektu ietvaros. Visām iesaistītajām pusēm (izglītojamiem, vecākiem, 
pedagogiem) dota iespēja aktīvi iesaistīties, izteikt savas domas, ierosinājumus. 

Uzlabojušās izglītojamo personīgās higiēnas prasmes, kļūstot par ieradumu. 
Nepieciešams veikt ārpusstundu pasākumu kvalitatīvo izvērtējumu. Pārdomāt 

pašpārvaldes pārstāvju motivēšanas sistēmu, lai pašpārvaldes darbs būtu produktīvs visu 
mācību gadu. 

7. Citi sasniegumi 

7.1. Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas runāt izglītības iestāde (galvenie 
secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 



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. 

 
Profesionālās pamatizglītības kvalifikācijas eksāmenā „Būvstrādnieks” audzēkņu 

iegūtie vērtējumi ir optimālā līmenī. Nav vērojama vērtējumu atšķirība starp izglītības 
iestādes iegūtajiem vērtējumiem un valsts eksāmena vērtējumiem. 

Profesionālās pamatizglītības kvalifikācijas eksāmenā „Virtuves darbinieks” 
audzēkņu vērtējumi ir optimālā līmenī. Ņemot vērā audzēkņu garīgās attīstības 
traucējumus, nepieciešams izstrādāt detalizētākas ēdienu tehnoloģiskās kartes.   

Pēdējo trīs gadu laikā visi profesionālās pamatizglītības audzēkņi ir nokārtojuši 
kvalifikācijas eksāmenus un ieguvuši kvalifikāciju. Trīs gadu griezumā, salīdzinot 
izglītības iestādē iegūtos kvalifikācijas eksāmena rezultātus ar vidējo vērtējumu valstī, 
izglītības iestādes vidējais vērtējums ir augstāks par vidējo vērtējumu valstī. 

8.Informācija par izglītības kvalitātes indikatoriem 
(izņemot vispārējo izglītību, profesionālās ievirzes izglītību) 

 
8.1.pedagogu dalība profesionālās kompetences pilnveidē 

 
2020./2021.māc.g. pedagogu 
skaits izglītības iestādē 

39 

2020./2021.māc.g. profesionālo 
mācību priekšmetu pedagogu 
skaits izglītības iestādē 

5 

2020./2021.māc.g. profesionālo 
mācību priekšmetu pedagogu 
skaits, kuri ir piedalījušies 
profesionālās kompetences 
pilnveidē 

5 

2020./2021.māc.g. ieguldītie 
līdzekļi izglītības iestādes 
pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveidē 

90,00 EUR 
Pedagogi piedalījušies ESF projektu 
Nr.8.5.3.0/16/I/001, Nr.8.3.1.1/16/I/002, 
Nr.8.3.4.0/16/I/001 finansētajā pedagogu 
profesionālajā pilnveidē.  
 

 
8.2. profesionālo izglītību ieguvušo skaits 

 

2020./2021.māc.g. absolventu skaits 
(ieguvuši kvalifikāciju) profesionālās 
izglītības programmās salīdzinājumā ar 
izglītojamiem, kas sākuši mācības 
profesionālās izglītības programmās 

Mācības profesionālās izglītības 
programmās uzsāka 6 audzēkņi, 
kvalifikāciju ieguvuši 5 audzēkņi. Viens 
audzēknis sakarā ar dzīvesvietas maiņu 
mainījis izglītības iestādi. 

2020./2021.māc.g. absolventu skaits 
(ieguvuši kvalifikāciju) profesionālās 

- 



tālākizglītības programmās salīdzinājumā 
ar izglītojamiem, kas sākuši mācības 
profesionālās tālākizglītības programmās 
 
8.3.profesionālās izglītības programmu pieejamības veicināšana. 
 
Plāni/shēmas/programmas, kas izmantotas 
profesionālās izglītības pieejamības 
veicināšanai (atbalsta veidu pieejamība, 
piemēram, dienesta viesnīca, individuālās 
konsultācijas riska grupām, stipendijas, 
vides pieejamība u.tml.) 

Internāta pakalpojums, ceļa izdevumu 
segšana, bezmaksas ēdināšana, vides 
pieejamība, konsultācijas. 
 

 
8.4. izglītību ieguvušo nodarbinātība (rādītājs tiek analizēts, sākot ar 2021./2022.māc.g., 

ņemot vērā datus un informāciju par 2020./2021.māc.g.) 
 
Profesionālās izglītības absolventu 
proporcija, kuri nonākuši darba tirgū 1 
gada laikā 

- 

Profesionālās izglītības absolventu skaits, 
kuri strādā nozarē un to procentuālā 
attiecība pret nodarbinātajiem 
absolventiem 1 gada salīdzinājumā 

- 

Profesionālās izglītības absolventu skaits, 
kuri turpina mācības nozarē (t.sk. 
augstākās izglītības pakāpē) 

- 

 
8.5. apgūto prasmju izmantošana darba vietā (rādītājs tiek analizēts, sākot ar 

2021./2022.māc.g., ņemot vērā datus un informāciju par 2020./2021.māc.g.) 
 

Profesionālās izglītības programmu 
absolventu skaits, kuri strādā 
izglītībai/kvalifikācijai atbilstošos amatos 
(informācija iegūta, izmantojot 10% 
absolventu aptaujas rezultātus) 

- 

Darba ņēmēju (absolventu) apmierinātība 
gada laikā pēc profesionālās izglītības 
programmas beigšanas ar iegūto izglītības 
kvalitāti (10% absolventu aptauja) 

- 

Darba devēju apmierinātība ar programmu 
absolventiem kopumā (fokusgrupu 
diskusijas, konventa diskusiju rezultāti) 

- 

 
8.6. riska grupu iekļaušanās profesionālajā izglītībā (rādītājs tiek analizēts, sākot ar 

2021./2022.māc.g.) 
 

Dalībnieku skaits profesionālajā izglītībā, 
kas iekļauti riska grupās (PMP, citas riska 

- 



grupas, ar kurām strādā izglītības iestāde) 
Riska grupu panākumu līmenis saskaņā ar 
vecumu un dzimumu (absolventu skaits 
no riska grupām, citi panākumi) 

- 

 
8.7. profesionālās izglītības programmu pieprasījuma apzināšana darba tirgū (rādītājs tiek 

analizēts, sākot ar 2021./2022.māc.g. 
 
Mehānismu veidi, kas lietoti profesionālās 
izglītības piedāvājuma aktualizēšanai 
nākotnes darba tirgus vajadzībām 
(anketēšana, fokusgrupu diskusija, 
konvents u.tml.) 

- 

Informācija par mehānismiem, kas lietoti, 
lai nodrošinātu ieinteresētās puses ar 
visjaunāko informāciju par nākotnes darba 
tirgus vajadzībām (piemēram, darbs, kurš 
tiek veikts ieinteresēto pušu informēšanai, 
sadarbība ar LDDK, nozaru organizācijām 
u.tml.) 

- 

 
 


