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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 

 

Pamatizglītības 

programma 

21011111 - V-1536 15.02.2010. 128 127 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās 

traucējumiem 

21015611 - V-6462 03.06.2013 6 7 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības 

traucējumiem 

21015811 - V-6463 03.06.2013. 5 5 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

smagiem garīgās 

attīstības 

traucējumiem vai 

vairākiem smagiem 

attīstības 

traucējumiem 

21015911 - V-8823 08.09.2016. 1 1 

Pirmsskolas izglītības 

programma 

01011111 Skolas iela 1, 

Nākotne, Glūdas 

pagasts, Jelgavas 

novads, LV-3040 

- 31.08.2018. 105 105 

Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar 

01015911 Skolas iela 1, 

Nākotne, Glūdas 

V-5595 01.12.2021. 1 1 



smagiem garīgās 

attīstības 

traucējumiem vai 

vairākiem smagiem 

attīstības 

traucējumiem 

pagasts, Jelgavas 

novads, LV-3040 

 

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. dzīvesvietas maiņa – 0 izglītojamie; 

1.2.2. vēlme mainīt izglītības iestādi – 3 izglītojamie, galvenie iestādes maiņas 

iemesli – ilgstoša latviešu un angļu valodas pedagoga vakance; 

1.2.3. cits iemesls – 0 izglītojamie.  

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.) 

2 Angļu valodas skolotāja 

vakance – 1.09.2021. – 

18.10.2021. 

Latviešu valodas un 

literatūras skolotāja vakance 

– 1.09.2021. – 15.11.2021.  

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

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

4 Darbojas pastāvīgi: skolotājs 

logopēds, speciālais 

pedagogs, medicīnas māsa.  

Darbojās pastāvīgi: atbalsta 

vienības vadītājs (direktora 

vietnieks izglītības jomā). 

Darbojās šādi pieaicinātie 

pēc direktora vietnieka 

izglītības jomā 

uzaicinājuma: pedagogs 

karjeras konsultants, 

koriģējošās vingrošanas 

skolotājs, skolotāji (klases 

audzinātājs, mācību 

priekšmeta skolotājs).  

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

2.1. Izglītības iestādes misija – veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības 

procesu, kas nodrošina valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās un valsts 

pamatizglītības standartā noteikto mērķu un uzdevumu izpildi.   

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – mērķtiecīgi izglītojamie.  



2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – atbildības par izglītojamā 

mērķtiecīgu pašrealizāciju kā nākotnes labklājības avota garantu veicināšana.  

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 

 

 

Jaunā valsts 

pamatizglītības 

standarta realizācijas 

uzsākšana 

2.,5.,8.klasēs. 

b) Pedagogs karjeras konsultants 

ir veicis ierakstus izglītības 

programmās (tematiskajos 

plānos).  

Sasniegts - pedagogs 

karjeras konsultants ir 

veicis ierakstus 

izglītības programmās 

(tematiskajos plānos).  

b) Visi iesaistītie pedagogi ir 

izstrādājuši standartizētas mācību 

priekšmetu programmas.  

 

Daļēji sasniegts – uz 

1.10.2021. 70% no 

iesaistītajiem 

pedagogiem bija 

izstrādājuši mācību 

priekšmetu 

programmas, līdz 

semestra beigām – 

95% pedagogu.  

 

 

 

Jaunā valsts 

pamatizglītības 

standarta realizācijas 

uzsākšana 

2.,5.,8.klasēs. 

b) Pedagogs karjeras konsultants 

ir veicis ierakstus izglītības 

programmās (tematiskajos 

plānos).  

Sasniegts - pedagogs 

karjeras konsultants ir 

veicis ierakstus 

izglītības programmās 

(tematiskajos plānos).  

b) Visi iesaistītie pedagogi ir 

izstrādājuši standartizētas mācību 

priekšmetu programmas.  

 

Daļēji sasniegts – uz 

1.10.2021. 70% no 

iesaistītajiem 

pedagogiem bija 

izstrādājuši mācību 

priekšmetu 

programmas, līdz 

semestra beigām – 

95% pedagogu.  

 

 

Lasītprasmes 

(tekstpratības) 

iemaņu pilnveide 

katrā mācību 

priekšmetā. 

 

a) Stundu (nodarbību) 

organizēšanā ir akcentēta 

lasītprasmes (tekstpratības) 

iemaņu pilnveide. 

Sasniegts – katrs 

mācību priekšmeta 

skolotājs ir 

pilnveidojis 

lasītprasmes 

(tekstpratības) iemaņu 

apguvi.  

b) katra mācību priekšmeta 

pedagogs, pilnveido lasītprasmes 

(tekstpratības iemaņas) 

Izglītojamo 

pilsoniskās apziņas 

a) Stiprināt izglītojamo pilsonisko 

apziņu un piederību valstij. 

Sasniegts – visi 

skolēni ir stiprinājuši 



un piederības valstij 

stiprināšana. 

pilsonisko apziņu 

valstij, izmantojot 

iniciatīvas Latvijas 

Skolas soma resursus, 

skolēni  

b) Visi skolas skolēni ir bijuši 

mācību ekskursijā K.Ulmaņa 

piemiņas muzejā “Pikšas.” 

Nav sasniegts – 

samazināts 

finansējums.  

Jelgavas novada 

pašvaldības 

investīciju plānā 

piešķirtā 

finansējuma 

izlietojuma 

organizēšana. 

a) Mērķtiecīgi izlietots Jelgavas 

novada pašvaldības piešķirtais 

finansējums.  

Sasniegts – 

mērķtiecīgi izlietots 

Jelgavas novada 

piešķirtais 

finansējums.  

 

 

Tālākizglītības 

aktivitāšu 

organizēšana 

pedagoģiskā 

personāla personīgo 

resursu stiprināšanas 

nolūkā. 

a) Ne mazāk kā 25% pedagoģisko 

darbinieku ir piedalījušies 

tālākizglītības aktivitātēs, lai 

veicinātu ,,izdegšanas” iespēju 

samazināšanos (supervīzijas, 

kursi, klātienes nodarbības). 

Sasniegts – 6 

pedagogi ir 

apmeklējuši 

tālākizglītības 

aktivitāti – IKVD 

koordinēto 

programmu 

“Supervīzija 

pedagogiem”.  

b) Pedagoģisko darbinieku 

pašvērtējumi liecina par personāla 

,,izdegšanas” iespēju 

mazināšanos. 

Sasniegts – neviens 

pedagoģiskais 

darbinieks iesniedzot 

pašvērtējuma 

ziņojumus nenorāda, 

ka būtu “izdedzis.” 

Skolas darba 

plānošanas 

struktūras pilnveide 

a) Pilnveidota skolas darba 

plānošanas struktūra.  

Nav sasniegts – 

izglītības iestādi no 

05.11.2022. vada cits 

direktors, līdz ar to 

darbs turpināms 

2022./2023. mācību 

gadā.  

 

Vajadzību 

apzināšana jaunā 

skolas attīstības 

plāna izstrādes 

organizēšanai. 

a) Katrs pedagoģiskais darbinieks 

ir iesaistījies jaunā attīstības plāna 

izstrādē, sniedzot savus 

ieteikumus un vajadzības. 

Sasniegts – katrs 

pedagoģiskais 

darbinieks ir 

iesniedzis ieteikumus 

un vajadzības 

nākamajam attīstības 

periodam. 80% 

pedagoģisko 

darbinieku iesaistās 

jaunā attīstības plāna 

izstrādē ar 



konkrētiem, 

sasniedzamiem 

mērķiem.    

 

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 

Jaunā valsts pamatizglītības 

standarta realizācijas 

uzsākšana 3.,6.,9.klasēs. 

a) Visi iesaistītie pedagogi ir izstrādājuši 

standartizētas mācību priekšmetu programmas. 

b) Pedagogs karjeras konsultants ir veicis 

ierakstus izglītības programmās (tematiskajos 

plānos). 

Informācijas un komunikāciju 

tehnoloģiju mērķtiecīga 

izmantošana izglītības procesā 

un izglītības iestāžu darba 

organizēšanā.  

a) Pilnveidoti iekšējie normatīvie akti par 

attālināto mācību norisi.   

b) Katrs mācību priekšmeta skolotājs mērķtiecīgi 

izmanto elektroniskos mācību līdzekļus, 

platformas.  

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Skolas darba plānošanā aktivizējas 

izglītojamo vecāki.  

 Vienots mācību un audzināšanas process 

izglītības iestādē, sadarbojoties klašu, mācību 

priekšmetu un mācību jomu līmenī.  

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vienlīdzīga attieksmes kultūra.  Veidot sadarbību ar citām institūcijām 

problēmu risināšanā.  Izstrādāta kārtība kā rīkoties emocionālās vai 

fiziskās aizskaršanas gadījumos.  

Vienota izpratne par iekļaušanu un 

vienlīdzību.  

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem ir 

vienota izpratne par izglītības pieejamību.  

Veidot personiskās līderības programmas.  

Mērķtiecīga sadarbība ar dibinātāju.  



Nodrošināta vides pieejamība izglītojamiem 

ar speciālām vajadzībām.  

Veiksmīgi tiek īstenota izglītības ieguves 

forma – izglītība ģimenē.  

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Augsts izglītojamo novērtējums par savu 

fizisko un emocionālo drošības līmeni.  

Turpināms darbs pie jēgpilnas brīvā laika 

pavadīšanas iespēju paplašināšanas.  

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Datorikas kabinetā nepieciešams interaktīvais 

ekrāns.  

 Zaļās klases izveide.  

 Izveidot angļu valodas kabinetu un sociālā 

pedagoga/izglītības psihologa darba vietu.   

 Jāpaaugstina materiāltehnisko resursu un 

iekārtu izmantošanas efektivitāte.  

 

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

 

4.1. Projekta īsa anotācija un rezultāti. 

Projekta nosaukums Anotācija, rezultāts 

ESF projekts ,,Slimību profilakses un 

Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas 

novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/033) 

 

 Spēle PRO - porcija caur VR brillēm(1. – 

9. klase) - skolēni izmantojot VR brilles 

atkārto zināšanas par veselīgu uzturu, 

sastāda savu uztura piramīdu.  

ESF projekts ,,Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 

8.3.2.2./16/I/001) 

 Veikta materiālu sagatavošana 

praktiskajam darbam fizikas apguvē,  

 Veikts darbs ar talantīgajiem skolēniem.  

Erasmus+ projekts ,,MathemaTIKs for 

Primary School Teachers". (2019-1-PL01-

KA201-065659) 

 

 

 Izstrādāta matemātikas rokasgrāmata  ar 

dažādām alternatīvām Montesori 

metodēm un izveidoti pielāgoti mācību 

video, kuros praktiski tiek parādītas 

izstrādātās metodes.  

 Mācību platformas izveide ar dažādiem 

didaktiskajiem materiāliem.  

Eiropas Savienības Erasmus+ 

programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) 

skolu sektora projekts Nr. 2020-1-LV01-

KA101-077185“Kvalitatīvas un pieejamas 

izglītības nodrošināšana Jelgavas novadā” 

 Divi izglītības iestādes pedagogi 

pilnveidojuši savas kopetences.  

 Izstrādāts metodiskais materiāls - Mācību 

stundu satura pilnveide, atbilstoši 

21.gs.kompetencēm.  

 Izstrādāts metodiskais materiāls - 

Digitālās prasmes kā caurviju prasme - 



rīcības plāns šīs prasmes iekļaušanai 

mācību saturā 

Projekts “Mācies un iegūsti velosipēda 

vadītāja apliecību savā skolā” 
 Teorētisko zināšanu apguve un izpratne 

ceļu satiksmes noteikumos. Visi 

iesaistītie skolēni ieguva velosipēda 

vadītāja apliecību.  

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1.  (Izglītības programmu īstenošanai). 

Nav  

5.2. (Izglītības programmu īstenošanai). 

Nav 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

6.1. Veicināt atbildību par izglītojamā mērķtiecīgu pašrealizāciju, kā nākotnes 

labklājības avota garantu. 

 Darbojoties Starptautiskajā Ekoskolu kustībā un Veselību veicinošu skolu tīklā, 

veicināt fiziski un garīgi veselas personas veidošanos.  

 Nodrošināt iespēju katram izglītojamajam kļūt par krietnu, tikumisku, 

rīcībspējīgu un atbildīgu personību sabiedrībā. 

6.2. Veiksmīga darbība Ekoskolu un Veselību veicinošu skolu tīklā paplašina skolēnu 

redzesloku. Īstenotie ārpusklases pasākumi sekmējuši tikumiskas, rīcībspējīgas 

personības veidošanos. 

7. Citi sasniegumi 

 

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

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

Nav  

7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem: 

7.2.1. pēc izglītojamo snieguma izvērtējuma valsts pārbaudes darbos par 2021./2022. 

mācību gadu; 

Kopumā valsts pārbaudes darbus izglītojamie ir kārtojuši veiksmīgi un atbilstoši 

sagaidāmajam rezultātam. 3.klasē izglītojamie ir sasnieguši par 12,47% zemāku vērtējumu 

kā valstī salīdzinājumā pēc urbanizācijas (lauki), vērtējums matemātikā ir par 16,43% 

zemāks nekā vidējais vērtējums valstī salīdzinājumā pēc urbanizācijas (lauki). 6. klasē 

izglītojamie ir sasnieguši par 11,08% zemāku vērtējumu kā valstī salīdzinājumā pēc 

urbanizācijas (lauki), vidējais vērtējums matemātikā ir par 14.33% zemāks kā valstī 

salīdzinājumā pēc urbanizācijas (lauki), bet dabaszinībās vidējais vērtējums ir par 2.88% 

augstāks kā valstī salīdzinājumā pēc urbanizācijas (lauki).  

7.2.2. par sasniegumiem valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā. 

Trijos no pieciem eksāmeniem skolēnu sasniegumi ir augstāki kā vidējie rādītāji valstī. 

Sasniegtie rezultāti liecina par pozitīvu izaugsmi un nozīmīgu lomu klātienes mācību 

atsākšanā. Vērojamas pozitīvas izmaiņas latviešu valodas rezultātos – tie ir augstākie 

pēdējo trīs gadu laikā.  

Pedagogu priekšlikumi rezultatīvo rādītāju uzlabošanai: 

Valodas sistēmas izpratne, pareizrakstība, pārsprieduma rakstīšana un uzdevumu 

nosacījumu ievērošana turpmākajā mācību procesā ir jāuzlabo. 

Turpmākajā darbā akcents jāliek uz gramatisko formu veidošanu.  



Jāpaaugstina darba temps.  

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

Ikdienā 59% skolēnu mācās pietiekamā līmenī, 19.3% izglītojamo mācību sniegumi 

vērtējami optimālā līmenī. Nav skolēnu, kas mācītos augstā līmenī.  

 


