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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 

programm

as  

kods 

  

Īstenošanas vietas 

adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās adreses) 

Licence Izglītojamo 

skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi (prof. 

izgl.) vai 

uzsākot 

2021./2022. 

māc.g. 

(01.09.2022.

)  

Izglītojamo 

skaits, 

noslēdzot 

sekmīgu 

programmas 

apguvi (prof. 

izgl.)  vai 

noslēdzot 

2021./2022.

māc.g. 

(31.05.2022.) 

Nr. Licencēša

nas 

datums 

  

Speciālās 

pamatizglītības 

programmu 

izglītojamajiem 

ar garīgās 

attīstības 

traucējumiem 1. 

- 9.kl. 

 

21015811 

 

„Spāres muiža”, 

Spāre, Amatas 

pag.,  Cēsu novads, 

LV- 4139, „Spāres 

muiža 5”, Spāre, 

Amatas pag., Cēsu  

novads, LV – 4139, 

„Spāres sporta 

zāle”, Spāre, 

Amatas pag.,  Cēsu 

novads, LV – 4139, 

„Spāres muiža 11”, 

Spāre, Amatas 

pag.,  Cēsu novads, 

LV – 4139 

V-7847 

 

18.03.201

5. 

 

18 19 

Speciālās 

pamatizglītības 

programmu 

izglītojamiem ar 

smagiem garīgās 

attīstības 

traucējumiem 

vai vairākiem 

smagiem 

attīstības 

traucējumiem 

 

21015911 

 

“Spāres muiža”, 

Spāre, Amatas 

pag.,  Cēsu novads, 

LV- 4139, „Spāres 

muiža 5”, Spāre, 

Amatas pag.,   Cēsu 

novads, LV – 4139, 

„Spāres sporta 

zāle”, Spāre, 

Amatas pagasts,  

Cēsu novads, LV – 

4139, „Spāres 

muiža 11”, Spāre, 

Amatas pag.,  Cēsu 

novads, LV – 4139, 

„Spāres muiža 3”, 

Spāre, Amatas 

pag., Cēsu novads, 

LV – 4139, „Spāres 

V-7848 

 

18.03.201

5. 

 

29 30 



muiža 8”, Spāre, 

Amatas pag.,  Cēsu 

novads, LV – 4139 

Ēdināšanas 

pakalpojumi/ 

Virtuves 

darbinieks 

 

22811021 

 

Spāres muiža”, 

Spāre, Amatas 

pag.,  Cēsu novads, 

LV- 4139, „Spāres  

sporta zāle”, Spāre, 

Amatas pag.,   Cēsu 

novads, LV – 4139 

P_1983 

 

09.10.201

9. 

 

8 8 

Būvdarbi/ 

Būvstrādnieks 

 

22582011 

 

Spāres muiža”, 

Spāre, Amatas 

pag.,  Cēsu novads, 

LV- 4139, „Spāres 

sporta zāle”, Spāre, 

Amatas pag.,  Cēsu 

novads, LV – 4139, 

„Spāres muiža 11”, 

Spāre, Amatas 

pag.,  Cēsu novads, 

LV – 4139 

P_1973 

 

24.09.201

9. 

 

12 

 

11 

Mājturība/ 

Mājkalpotājs 

 

22814011 

 

Spāres muiža”, 

Spāre, Amatas 

pag.,  Cēsu novads, 

LV- 4139, „Spāres 

muiža 3”, Spāre, 

Amatas pag., Cēsu 

novads, LV – 4139, 

„Spāres  sporta 

zāle”, Spāre, 

Amatas pag., Cēsu 

novads, LV – 4139, 

„Spāres muiža 8”, 

Spāre, Amatas 

pag.,  Cēsu novads, 

LV – 4139 

P-

11378 

 

18.03.201

5. 

 

4 4 

  

  



1.2. Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes maiņai 

un mācību pārtraukšanai izglītības programmā: 

1.2.1. 3 izglītojamie mācību gada laikā uzsāka mācības, jo nepieciešama vides maiņa 

un kvalificētu speciālistu atbalsts un  lauku vidē mazāk ārējo kairinājumu. 

1.2.2. 2 izglītojamie atskaitīti no izglītības iestādes izglītojamo skaita, sakarā ar 

pilngadības sasniegšanu, izglītības iestādes neapmeklēšanu un pastāvīga darba 

uzsākšana. Izglītojamos, kuri ir uzsākuši strādāt, ir ārkārtīgi izaicinoši motivēt 

turpināt mācības un iegūt izglītību, viņiem ir ļoti svarīgi sevi finansiāli nodrošināt, jo 

daļa no šiem jauniešiem ir no trūcīgām, maznodrošinātām  ģimenēm vai bāreņi. 

1.2.3. 2022./2023.m.g. ietekmi uz izglītojamo skaitu atstāja IZM publicētais 

informatīvais ziņojums par Speciālās izglītības iestāžu tīkla izvērtēšanu, kurā minēts, 

ka Spāres pamatskolas darbība būtu jāpārtrauc. 5 izglītojamie, kuri bija plānojuši 

mācīties izglītības iestādē, mācības Spāres pamatskolā neuzsāka, 2 izglītojamie 

izstājās no iestādes, jo nebija skaidri zināma skolas turpmākā darbība.  

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.) 

1  Bērnu aprūpes māsa 

- 0,5 slodzes 

2.   Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

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

5  Sociālais pedagogs –

1 likme 

Psihologs – 0,5 likmes 

(būtu nepieciešams 

uz 1 likmi, bet 

darbinieks strādā arī 

citā darba vietā) 

Logopēds - 1 likme 

Koriģējošā vingrošana 

-1 likme 

Bērnu aprūpes māsa -  

1,5 slodzes (no tām 

0,5 vakance) 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

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 – mācību procesā ieinteresēts, sevi cienošs, 

pieklājīgs, dzīvespriecīgs izglītojamais ar cieņpilnu attieksmi vienam pret otru. 

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. 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 

Efektīva un 

kvalitatīva, uz 

kompetenču pieejas 

balstīta mācību 

procesa 

nodrošināšana 

a) Kvalitatīvi 

Pedagogiem sniegts metodisks 

atbalsts jaunā standarta realizēšanā. 

Pilnveidojusies  pedagogu un 

izglītojamo  IT lietošanas prasmes. 

23.12.2021. pamatskolas MK 

sanāksmē sniegts atbalsts tematisko 

plānu izveidē, ņemot vērā 

kompetencēs balstītas mācības (Skola 

2030). Piedalījās 72% pedagogu. 

 Aktualizēti C līmeņa individuālie 

izglītības plāni. 

Izmantota alternatīvās komunikācijas 

sistēma izglītojamiem ar autiskā 

spektra traucējumiem. 

100% C līmeņa individuālie plāni 

izstrādāti, iesaistot vecākus un 

atbalsta personālu. 

b) Kvantitatīvi 

Lai nodrošinātu starppriekšmetu 

saikni, labāku sadarbību starp 

pedagogiem, tematiskie plāni tiek 

veidoti un kopīgoti OneDrive mākonī. 

Līdz martam tematiskos plānus 

aizpildījuši 78% pedagogu. 58% 

pedagogu izveidojuši tematiskos 

plānus OneDrive mākonī līdz mācību 

gada beigām. 

Daļēji sasniegts 

Nākošajā mācību gadā 

turpināt priekšmetu 

tematiskos plānus veidot 

koplietošanas dokumentā, 

jo tas atvieglo pedagogu 

prombūtnes laiku 

aizvietotājiem un veicina 

starpdisciplināru mācību 

procesu Tematisko plānu 

izveidē iesaistīties visiem 

jomu skolotājiem.  

Tematiskos plānus izstrādē 

iesaistīt 100% pedagogu. 

Individuālo izglītības plānu 

izstrādē iesaistās 100% 

pedagogu. 

 



Individuālie plāni saskaņoti ar 

izglītojamo vecākiem/ aizbildņiem. 

60% C līmeņa izglītojamie izmanto 

alternatīvo komunikāciju ar autiskā 

spektra traucējumiem.   

Vērotas un analizētas 64 %pedagogu 

mācību stundas. 

 

Izglītojamo mācību 

sasniegumu 

vērtēšanas 

pilnveidošana 

a) kvalitatīvi  

Aktualizēta  izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas sistēma. 

1.semestri aktualizēta izglītojamo 

mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtība, iesaistījušies 85% pedagogu. 

Katrā mācību  priekšmetā izstrādāti 

vērtēšanas kritēriji  (sasniedzamais 

rezultāts).  

  2. semestrī aktualizēta A,B līmeņa 

un profesionālās izglītības izglītojamo 

dinamikas izaugsmes lapa, kura 

atrodas skolēnu korekcijas mapēs. 

Izaugsmes dinamikas izvērtējumu 

izglītojamiem veikuši 64 % pedagogu. 

Izvērtēta izglītojamo uzvedības 

dinamika mācību stundās, kurā 

iesaistījušies 89% pedagogu. 

Izstrādāti atbalsta plāni 

potenciālajiem PMP izglītojamajiem. 

Noticis pieredzes apmaiņas seminārs 

ar Kokneses pamatskolas- attīstības 

centra pedagogiem par skolēnu 

vērtēšanu saistībā ar individuālajiem 

plāniem, formatīvo un summatīvo 

vērtēšanu. 

b) kvantitatīvi  

Aktualizēta vērtēšanas kārtība  

Izstrādāti 6 skolēniem PMP 

individuālie plāni. 

Pēc e-žurnālā pārbaudes datiem 96% 

Sasniegts 

 

  



pedagogu ievēro vērtēšanas kārtību. 

Visiem pedagogiem mācību gada 

beigās aizpildītas skolēnu izaugsmes 

Dinamikas lapas (3 gadu griezumā). 

Drošības un 

psiholoģiskās 

labklājības 

nodrošināšana   

 

a) kvalitatīvi  

Veiktas izglītojamo un darbinieku 

aptauja  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. 

Notikušas individuālas sarunas pie 

direktores, lai apzinātu pedagogu/ 

darbinieku emocionālo labbūtību un 

drošību izglītības iestādē. Sarunās 

piedalījušies 64% iestādes darbinieku. 

Iegūta informācija un dati, ka ne 

mazāk kā 70% izglītojamo un 

darbinieku skolā jūtas emocionāli 

droši. 

       b) kvantitatīvi 

Pedagogi apmeklējuši individuālas 

konsultācijas pie skolas psihologa, 

45% pedagogu apmeklējuši 

supervīzijas. 

Daļēji sasniegts 

Nepieciešams turpināt 

sniegt atbalsta 

pakalpojumus, kuri 

veicinātu pašapziņu un 

personisko drošības sajūtu. 

Audzināšanas 

prioritāšu izvirzīšana 

2022./2023. – 

2024./2025.m.g. 

a) kvalitatīvi 

Noteiktas Spāres pamatskolas 

audzināšanas prioritātes 

turpmākajiem  trim gadiem. 

b) kvantitatīvi  

Prioritāšu izvirzīšanā piedalījušies 94 

% pedagogu. 

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 Pilnveidotā 

mācību satura un 

pieejas ieviešana 

visās klasēs,   

vērtēšanas prasmju 

aktualizēšana. 

  

a) kvalitatīvi 

“58” un prof. Izglītības programmās 

90% pedagogu iesaistījušies tematiskā 

plāna izveidē kopīgotā dokumentā. 

100 % izstrādāti individuālie plāni. 

“59” izglītības programmā 100% 

izstrādāti individuālie plāni visos 

mācību priekšmetos.  

Vērtēšanas kārtības aktualizēšanā 

piedalījušies 100% pedagogu.  

Visi pedagogi ievēro vērtēšanas 

kārtību, tā tiek atspoguļota e-klasē. 

Visi vecāki iepazinušies ar vērtēšanas 

kārtību. 

Izglītojamajiem ir skaidrs vērtēšanas 

princips. 

“59”izglītības programmā strādājošie 

pedagogi izstrādājuši vērtēšanas 

kritērijus sociālo prasmju apguvē. 

 

  b) kvantitatīvi 

Visi tematiskie plāni ir apskatāmi 

kopīgotā dokumentā OneDrive .   

Vērotas 20% pedagogu interešu un 

audzināšanas nodarbības. 

Vērotas 30 % pedagogu mācību 

stundas. 

  

Nr.2 Pedagogu 

sadarbība un 

iegūtās pieredzes 

popularizēšana; 

mācību un 

materiālās bāzes 

a) kvalitatīvi 

 1 reizi mēnesī no janvāra – maijam, 

pedagogi dalījušies pieredzē ar labās 

prakses piemēru.  

 



papildināšana jaunā 

mācību satura 

nodrošināšanai. 

  

  b) kvantitatīvi 

1x mēnesī notikuši Teams un klātienes 

semināri. 

 Pedagogi izstrādājuši metodiskos 

mācību materiāli, ar tiem savstarpēji 

dalījušies.  

Katrs mācību priekšmeta pedagogs 

gada laikā vērojis 2 mācību stundas, 

aizpildītas stundu vērošanas lapas. 

  

 

 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

90% programmas “Virtuves darbinieks” 

audzēkņu apgūst darbvidē balstītas mācības. 

Skolēnu dinamikas izvērtēšanā iesaistīt 

visus pedagogus. 

100% pedagogu aizpildīt tematiskos 

plānus OneDriv e -dokumentā 

  87 % audzēkņu, kuri ieguvušo profesionālo 

kvalifikāciju, vērtējums profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenos ir 7 balles vai augstāks. 

100% audzēkņu profesionālās kvalifikācijas 

praksi izgājuši uzņēmumos.   

Prakses vietās audzēkņiem būtu vēlams 

mentors, kas palīdz un seko līdzi 

uzdotajam darbam, jo dažu audzēkņu 

individuālās spējas ir ierobežotas un 

darba devējiem nav nepieciešamās 

zināšanas darbā ar šādiem praktikantiem. 

45% izglītojamie piedalās vietējā un 

starptautiskā mēroga sporta sacensībās, un 

regulāri gūst godalgotas vietas. Izglītības 

iestādes līmenī sporta jomā ir izstrādāta 

sistēma, kā izaudzināt nākamos izglītojamos ar 

augstiem sasniegumiem (paredzēts 

finansējums, paredzētas papildu nodarbības 

visa mācību gada garumā, pieeja atbilstošiem 

resursiem, eksistē process izglītojamo piesaistei 

Profesionālās pamatizglītības 

programmas izglītojamiem    

nepieciešams vairāk laiku veltīt teorētisko 

zināšanu pilnveidei, jo izglītojamiem 3 

mēnešus atrodoties kvalifikācijas praksē,  

aizmirstas iepriekš apgūtās teorētiskās 

zināšanas   un pirms eksāmena  ir 

nepieciešams ilgāks laika posms teorijas 



un noturēšanai u.c.) atkārtošanai. 

  Skolēnu izaugsmes dinamikas 

izvērtēšanā iesaistīt visus pedagogus.  

 3. klases izglītojamiem vērojama 10% izaugsme. 

Kvalifikācijā “Virtuves darbinieks” izglītojamiem  

vērojama 10 % izaugsme. 

Paaugstināt mācīšanās motivāciju 5.-9. 

klases izglītojamiem, lai veicinātu viņu  

izaugsmei.  

Uzlabot mācību stundas darba 

organizēšanu, izmantojot modernās 

tehnoloģijas, akcentējot caurviju 

prasmes, atgriezenisko saiti un 

sasniedzamo rezultātu.     Izmantot ESF 

projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” piedāvātās 

iespējas. 

 Turpināt izglītojamiem attīstīt 

pašapkalpes iemaņas. 

 Audzināšanas darba prioritāro virzienu 

noteikšanā iesaistīt visas mērķgrupas.  

Izveidot efektīvu sistēmu, kuras rezultātā 

izglītojamie ikdienas izglītības procesā un 

ārpusstundu aktivitātēs apgūst 

pilsoniskās līdzdalības pieredzi. 

Veikt anketēšanu, novērojumus, klašu 

audzinātāju atskaites par izglītojamo 

personības iezīmēm. 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Plānot, organizēt un vadīt, katra izglītojamā 

individuālajām vajadzībām atbilstošu atbalstu. 

Atbalsta procesā iesaista vecākus, pedagogus, ja 

nepieciešams, institūcijas, kuras palīdz 

nodrošināt bērna tiesības. 

Izmantot inovatīvas pieejas izglītojamā 

labklājības nodrošināšanā, bērnu tiesības- 

augt un mācīties drošā vidē. 

 

  Sarunās ar izglītojamiem, apzināt 

situācijas, kad viņi izjūt  nevienlīdzīgu 

attieksmi. Veikt preventīvus pasākumus, 

lai novērstu nevienlīdzīgas attieksmes 

gadījumus. 



 Veicināt visu darbinieku izpratni par 

problēmsituācijas risināšanas plānu. 

  

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

  Izglītības iestādei sadarbībā ar institūcijām ir 

izveidota sistēma priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas risku mazināšanai, tās darbība ir 

preventīva, visas iesaistītās puses zina par šīm 

iespējām un aktīvi tās izmanto. 

Atkarībā no piešķirtā finansējuma 

apjoma, iesaistīt pedagogus un 

izglītojamos projektā “Pumpurs”. 

Izglītības iestādē ir skaidrība par tās pieejamību.  

Dažādām mērķgrupām  ir saskaņota un vienota 

izpratne par   faktoriem, kuri ietekmē izglītības 

pieejamību, un tās visu iesaistīto pušu faktiskā 

rīcība atbilst šai izpratnei. 

Turpināt sarunu ar dibinātāju par 

izglītības iestādes būtisko lomu izglītības 

pieejamībā izglītojamiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem. 

Visiem “59” izglītības programmas 

izglītojamiem ir izstrādāts individuālais plāns, 

kurš saskaņots ar vecākiem/aizbildņiem.  

Piesaistīt visu atbalsta personālu 

individuālo plānu izstrādē. 

Visiem izglītojamajiem ir iespēja izmantot 

dienesta viesnīcu. 

 

Pilnveidot mācību un audzināšanas vidi 

autiskā spektra izglītojamajiem “58” un 

profesionālās pamatizglītības 

programmās. 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Regulāri organizēti preventīvie pasākumi, 1x 

mēnesī izglītības iestādi apmeklēja pašvaldības 

policijas priekšnieks. 

Izglītojamiem mācīt metodes, kā 

kontrolēt dusmās. 

 

Sniegta palīdzība izglītojamiem, iesaistot 

atbalsta personālu, sociālo dienestu, bāriņtiesu. 

Salīdzinājumā ar 2021.gada septembri par 60% 

samazinājies problēmziņojumu skaits. 

Visiem darbiniekiem konsekventi ievērot 

un veicināt IKT un drošības noteikumu 

ievērošanu. 

Pedagogiem ir vienota piederības sajūta skolai, 

kas ir pozitīva un cieņpilna. 

 

Turpināt veikt preventīvu darbu ar  

izglītojamiem vienu reizi mēnesī par 

drošības noteikumu ievērošanas, 

saskarsmes, atbildības tēmām.   



Ar darbiniekiem tiek  veiktas atbalsta sarunas 

Kovīzijas un sniegts psiholoģisks atbalsts.  

Regulāri notiek psihosociāls atbalsts 

izglītojamiem. 

Regulāri sniegt atbalstu izglītojamiem 

adaptācijas procesā. 

Turpināt nodrošināt mentoringu 

jaunajiem pedagogiem. 

 Turpināt regulāru starpinstitucionālo un 

starpprofesionālo sadarbība izglītojamā 

problēmsituāciju risināšanā.  

Stiprināt ģimeņu iesaisti  sadarbībai ar 

skolu. 

 Izvērtē esošo kārtību, pielāgo to, lai 

pilnveidotu pasākumus emocionālās 

drošības stiprināšanai digitālajā vidē. 

  Veicināt darbinieku pašizaugsmi, 

veicināt iesaistīties atbalsta pakalpojuma 

saņemšanā (kovīzija, supervīzija, 

individuālas konsultācijas ar psihologu). 

Ieviest sociālā pedagoga mācību stundas, 

kuras veicinātu izglītojamā saskarsmes 

kultūru, izpratni par emocionālo drošību, 

izpratni par pašapziņu. 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes materiāltehniskie resursi 

izglītības programmas īstenošanā pedagogi 

izrāda iniciatīvu un piedalās lēmumu 

pieņemšanā par resursu un iekārtu iegādi. Pēc 

pedagogu iniciatīvas tiek iegādāti 

materiāltehniskie resursi. 

Primāri nepieciešams uzlabot interneta 

pārklājumu visās izglītības iestādes ēkās.   

Abonēt soma.lv.     

Gandrīz visi pedagogi   ir apmierināti ar 

pieejamajiem un nodrošinātajiem resursiem.     

Pedagogiem mērķtiecīgāk mācību 

procesā integrēt  digitālās tehnoloģijas. 

 Izglītojamiem ārpus mācību nodarbībām ir 

pieejams plašs izglītības iestādes  resursu klāsts. 

 

 Pilnveidot pedagogu IT prasmes, mācību 

procesā izmantojot dažādas platformas. 

 Ar pedagogiem pārrunāt, kā efektīvi 

izmantot iestādē esošos krāsainos 

printerus.  



  Izglītojamiem mācību stundu/nodarbību 

laikā un ārpus tām   atbildīgi lieto 

izglītības iestādē pieejamos resursus un 

iekārtas. 

 

   Uzlabot apgaismojuma kvalitāti “59” 

izglītības programmu mācību klasēs. 

  

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

 -  

5.Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 -  

6.Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana  

Laika posms Prioritāte Ieviešana  

2021./2022.

m.g. 

Izglītojamo 

pašvadības un 

sadarbības 

prasmju 

attīstīšana 

Pedagogi savstarpēji vienojušies, kādas pašvadības  un 

sadarbības prasmes izglītojamiem attīstīt gan mācību, gan 

audzināšanas procesā. Izveidota atbilstoša Izglītojamo 

pašvadības un sadarbības prasmju izvērtējuma veidlapa. 

Mācību priekšmeta pedagogiem reizi nedēļā veikuši 

izglītojamo pašvadības prasmju izvērtējumu. Izglītojamie, 

atbilstoši savām spējām veikuši savu pašvadības prasmju 

pašvērtēšanu, rezultātus pārrunājuši ar klases audzinātāju. 

Klases audzinātājiem un atbalsta personālam  organizētas 

individuālās sarunas ar izglītojamiem, kuriem nepieciešams 

papildus atbalsts. 

Izglītības iestādes psihologs vadījis izglītojošu nodarbību  

vecākiem „Bērna un pieaugušā sadarbība”. 

Metodiskā darba koordinators  pārraudzījis un koordinējis 

prioritātes īstenošanu. 

3 mēnešus 1. semestrī tiek analizētas pašvadības un 

sadarbības prasmes. Pedagogi sanāksmē vienojas par šīm 

prasmēm. Datu apkopošana 1. semestra noslēgumā. 

Apkopotie dati tika prezentēti PP sēdē. Tika pieņemts 

lēmums, kuriem izglītojamajiem jāpievērš uzmanība 

sadarbības prasmju uzlabošanā. Iesaistījās 97% pedagogu. 

4 mēnešus 2. semestrī tika analizētas pašvadības un 

sadarbības prasmes. Pašvadības un sadarbības prasmju 

iegūtie dati ir apkopoti un prezentēti PP sēdē. Prioritātes 

realizācijā iesaistījās 89% pedagogu. 

Visiem izglītojamajiem sadarbības un pašvadības prasmes ir 



uzlabojušās. 

Audzināšanas 

prioritāšu 

izvirzīšana 

2022./2023. – 

2024./2025.m

.g 

Iesaistot vecākus, definēta vīzija par izglītojamo, 

pamatojoties uz šo vīziju,  noteiktas Spāres pamatskolas 

audzināšanas prioritātes turpmākajiem  trim gadiem. 

Prioritāšu izvirzīšanā piedalījušies 94% pedagogu.   

 

2022./2023. 

m.g. 

Izglītojamā  

cieņpilna 

saskarsme ar 

vienaudžiem 

un 

pieaugušajiem

. 

Organizēt nodarbības par dusmu kontroles iespējām. 

Līdz 75% izglītojamiem radīt izpratni par dusmu kontroles 

metodēm. 

Nostiprināt izglītojamo  zināšanas un prasmes galda kultūrā 

un lietišķajā etiķetē. 

Katra mēneša pēdējā trešdienā organizēt  vārda un 

dzimšanas dienas svinības. 

Noorganizēt izglītojošu lekciju vecākiem par cieņpilnu 

saskarsmi interneta vidē, pozitīvi emocionālo audzināšanu. 

Organizēt  sadraudzības pasākumu ar novada 

pamatskolām. 

Reiz mēnesī organizēts seminārs  vecākiem, kuriem ir bērni 

ar autiskā spektra traucējumiem. 

2023./2024. 

m.g. 

Izglītojamā 

atbildīgas 

rīcības 

veicināšana, 

akcentējot un 

attīstot 

tikumus kā 

pamatelemen

tu rakstura un 

sociālo 

prasmju 

veidošanā un 

izkopšanā.    

Vadīt nodarbības par personības attīstīšanas ētikas aspektā 

un  starppersonu attiecību svarīgumu tēmām klasē. 

Noorganizēt vecākiem izglītojošu lekciju par rakstura un 

audzināšanas ietekmi atbildīgas personas veidošanās 

procesos. 

90% vecāku sadarbība ar skolu vecāku sapulcēs, atvērto 

durvju dienās,  ģimenes dienā,  tikšanās ar vecākiem 

klātienē vai tiešsaistē. 

Izglītojamiem organizēt aktivitātes, meistarklases  

sadarbības un komunikācijas prasmju uzlabošanai. 

2024./2025. 

m.g. 

Pilnveidot  un 

radīt izpratni 

par 

solidaritātes 

un tolerances 

principiem. 

Sociālā pedagoga, psihologa saliedētības nodarbības. 

Audzināšanas stundas, klases un skolas kopīgie pasākumi. 

Ekskursijas, pārgājieni un citas aktivitātes vismaz 2 reizes 

mācību gadā. 

Iepazīst un izmēģināt aktivitātes un metodes darbam ar 



solidaritātes un  tolerances tēmām klasē. 

Internātu audzinātājiem  tikties 1 reizi mēnesī, lai 

pārrunātu  audzināšanas darbu. 

 

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

  Ikdienas darbā, klašu stundās iestādes kolektīvs spēja sniegt atbalstu  izglītojamajiem 

individuālo prasmju attīstībai.  Būtiski uzlabojušās sadarbības prasmes , izglītojamais - 

izglītojamais; izglītojamais - pedagogs; pedagogs - pedagogs, veicinot  izglītojamā pozitīva 

mācīšanās motivāciju un atbildību par savu mācību darbu. Izglītojamiem uzlabojušās 

pašvadības prasmes. Pedagogi regulāri dalījās ar  veiksmes stāstiem, gūstot  pozitīvu 

iedrošinājumu un  pieredzi no  kolēģiem.  

 

7. Citi sasniegumi 

 Dalība Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības audzēkņu profesionālās 

meistarības konkursā un dalība dzejas dienas Gaujienā. 

Izglītojamie regulāri piedalās Latvijas Speciālās olimpiādes (LSO) rīkotajos sporta sacensībās 

Latvijas valsts mērogā: 

Distanču slēpošanā 1.vieta komandu kopvērtējumā, individuālās disciplīnas 1.vieta -5; 2.vieta 

-3; 3.vieta -3;  

Skriešana ar sniega kurpēm 2.vieta komandu kopvērtējumā;  

Badmintonā 1.vieta kopvērtējumā, individuālajās spēlēs 1.vieta - 2.;  

Peldēšanas sacensības 1.vieta - 4; 2.vieta -3; 3.vieta - 2.  

Dambrete 1.vieta -1 individuālajā spēlē 

C līmeņa izglītojamie piedalījās futbolā - Cerību kauss. 

Vieglatlētika komandas kopvērtējumā zēniem 3.vieta, individuālajos startos 1.vieta - 4; 

2.vieta - 6; 3.vieta - 2. 

Spāres pamatskolas kolektīvs rīko LSO sacensības distanču slēpošanā un vieglatlētikā. 

Sadarbojoties ar Cēsu novada pamatizglītības skolām organizēta distanču slēpošanas 

sacensības, īstenojot ārpusskolas sadarbības un integrācijas pasākumus. Skolā notiek 

integrējoši pasākumi, kā Dzejas diena, Projekta nedēļa, Popiela, Ģimenes diena, kuros ir 

iespēja piedalīties ikvienam izglītojamam, pedagogam un vecākam.  

  

Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem: 

Izglītības iestādes galvenie secinājumi par izglītojamo sniegumu ikdienas mācībās. 

Atbilstoši LR normatīvajos dokumentos noteiktajai kārtībai 9. klašu skolēni atbrīvoti 

no Valsts pārbaudes darbu kārtošanas, atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 11. marta 

noteikumiem Nr. 112. “Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts 

pārbaudījumiem". 100% 9. klašu izglītojamo turpina mācības skolā profesionālās izglītības 

programmās. 

Profesionālās pamatizglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumi”, programmas 

kods 22 811 021, audzēkņu sasniegumi profesionālās kvalifikācijas eksāmenos ir optimālā un 

augstā līmenī sastāda 100%: 

Mācību gads 2019./2020. m. g. 2020./2021. m. g. 2021./2022. m. g. 



Vidējais rādītājs 7 6,3 9 

Profesionālās pamatizglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumi”, programmas 

kods 22 582 011, audzēkņu sasniegumi profesionālās kvalifikācijas eksāmenos ir optimālā 

līmenī 100% 

Mācību gads 2019./2020. m. g. 2020./2021. m. g. 2021./2022. m. g. 

Vidējais rādītājs 7 7,5 7 

100 % audzēkņi saņēma Apliecību par profesionālo kvalifikāciju. 50% no 

absolventiem turpina mācības citās profesionālās izglītības iestādēs, 38 % absolventu 

uzsākuši darba gaitas, bet 12% veselības apstākļu dēļ nestrādā un nemācās. 

 

 

8. Informācija par izglītības kvalitātes indikatoriem  

8.1. Pedagogu dalība profesionālās kompetences pilnveidē 

2021./2022.māc.g. pedagogu skaits izglītības 

iestādē 

 39 

2021./2022.māc.g. profesionālo mācību 

priekšmetu pedagogu skaits izglītības iestādē 

6 

2021./2022.māc.g. profesionālo mācību 

priekšmetu pedagogu skaits, kuri ir 

piedalījušies profesionālās kompetences 

pilnveidē 

5 

2021./2022.māc.g. ieguldītie līdzekļi izglītības 

iestādes pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveidē 

 Personīgie 

Skolas budžets 

Izglītības un zinātnes ministrijas 

  

8.2. Profesionālo izglītību ieguvušo skaits 

2021./2022.māc.g. absolventu skaits 

(ieguvuši kvalifikāciju) profesionālās izglītības 

programmās salīdzinājumā ar izglītojamiem, 

kas sākuši mācības profesionālās izglītības 

programmās 

2019./2020. m. g. mācības uzsāka 7 audzēkņi 

būvstrādnieka programmā. 2021./2022. māc. 

gadā 5 audzēkņi ieguvuši remontstrādnieka 

kvalifikāciju. Apmācības laikā 2 profesionālo 

kvalifikāciju neieguva, jo mainīja izglītības 

iestādi. Viens atgriezies atpakaļ, lai šogad 

pabeigtu 3. kursu. 

Programmā Ēdināšanas pakalpojumi  iestājās 

3 audzēkņi un visi trīs 2021./2023. m. g. 

ieguva virtuves darbinieka kvalifikāciju. 

 2021./2022.māc.g. absolventu skaits 

(ieguvuši kvalifikāciju) profesionālās 

 Netiek īstenota 



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.) 

 Profesionālās pamatizglītības programmas 

izstrādātas atbilstoši profesijas standartiem, 

to apguves laiks pielāgots izglītojamo spējām 

un attīstības līmenim. Mācību procesā 

nodrošināta individuāli diferencēta pieeja, 

apmaksātas prakses iespējas, darba apģērbs, 

darbvidē balstītas mācības, bezmaksas 

apdrošināšana, pieejama atbalsta komanda, 

individuālās konsultācijas, iespēja izmantot 

bezmaksas dienesta viesnīcas pakalpojumus, 

ēdināšanas un ceļa izdevumus. 

  

 


