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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 2. posma 

(7.- 9.klase) programma 

23011113  V-6545 03.07.2013 5 4 

Vispārējās vidējās 

izglītības profesionāli 

orientētā virziena 

programma 

31014013  V-7263 17.06.2014 25 25 

Vispārējās pirmsskolas 

izglītības programma 

01011111  V_390 29.12.2016 41 46 

Pamatizglītības 

programma 

21011111  V_478 23.02.2018 209 209 

Speciālās pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem 

21015511  V_479 23.02.2018 19 16 

Speciālās pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

21015611  V_480 23.02.2018 103 106 

Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem 

01015511  V_506 21.06.2018 3 3 

Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar 

jauktiem attīstības 

traucējumiem 

01015611  V_507 21.06.2018 

 

12 12 
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Speciālās pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem 

21015811  V_5045 25.08.2021 

 

2 2 

Speciālās pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar redzes 

traucējumiem 

21015111  V_5044 

 

25.08.2021 

 

1 1 

 

1.2. Skolas iegūtā informācija par iemesliem skolas maiņai un mācību pārtraukšanai 

izglītības programmā: 

1.2.1. mācību gada laikā skolu pametuši 13 skolēni un 15 skolēni iestājušies 

skolā; 

1.2.2. vēlme mainīt izglītības iestādi 50% gadījumu saistīta ar dzīvesvietas 

maiņu, 40% gadījumu ar skolas maiņu un 10% COVID 19 

ierobežojumu rezultātā mainīts izglītības veids no klātienes uz 

tālmācību. 

 

1.3. Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums  

 

N.p.k. 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 Iestādē 2021./22.m.g. 

ilgstoša vakance izveidojās 

sakarā ar valstī noteiktajiem 

COVID 19 ierobežojumiem 

darbam izglītības iestādē. 

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

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

10 Iestādē nodrošināts 

izglītojamajiem 

nepieciešamais atbalsta 

personāls - psihologs, 

logopēdi, speciālie pedagogi, 

pedagogu palīgi un 

ārstniecības persona 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

2.1.Izglītības iestādes misija – mūsdienīga, atvērta un konkurētspējīga izglītības iestāde, 

atbilstoša mūsdienīgās pasaules mainīgajām vajadzībām. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – radīt lietpratīgu personību, atbilstoši 

spējām, interesēm un vajadzībām. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – laipnība, līdzcietība, tolerance. 

 

2.4. 2021./2022. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti 
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Prioritāte Sasniedzamie rezultāti 

kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu izpildi 

(Sasniegts/daļēji sasniegts/ 

Nav sasniegts) un komentārs 

Kompetencēs 

balstīta mācību 

satura pakāpeniska 

ieviešana mācību un 

audzināšanas darbā  

2., 5. un 8. klasē, 

aktualizējot ieteiktās 

novitātes visās klašu 

grupās mācību un 

audzināšanas darbā 

kvalitatīvi 

1) Izstrādāti un savstarpēji 

saskaņoti tematiskie plāni 

visās klašu grupās. 

2) Izglītojamie turpina 

regulāri darboties mākslas, 

mūzikas, dabaszinātņu, 

dejas, sporta, teātra 

meistarklasēs un kognitīvo 

spēju un prasmju attīstošās 

nodarbībās. 

 

 

1) Daļēji sasniegts. 

Tematiskie plāni izstrādāti un 

ievietoti e-klasē, taču ne visas 

tēmas vienas klases ietvaros 

ir saskaņotas visiem 

pedagogiem. 

2) Sasniegts. Skola 

nodrošināja iespēju 

skolēniem attīstīt talantus 

desmit dažādos interešu 

pulciņos un ārpusstundu 

aktivitātēs. 

Kvantitatīvi 

1) Veikta skolēnu 

lasītprasmes diagnostika 2 

reizes mācību gadā un 

analizēti iegūtie rezultāti. 

2) Ir vērotas ne mazāk kā 

50% pedagogu mācību 

stundas, analizējot 

atpakaļvērstas plānošanas 

principu ievērošanu 

stundas mērķa 

sasniegšanai. 

 

1) Daļēji sasniegts. Veikta 

diagnostika 1 reizi, analizēti 

dati un noteikti veicamie 

uzdevumi lasītprasmes 

veicināšanai. 

2) Sasniegts. Vērotas 75% 

pedagogu stundas. 

 

Iekļaujošās un 

atbalstošās izglītības 

pieejas 

nostiprināšana un 

talantu veicināšana  

 

kvalitatīvi 

Atbalstošas mācību vides 

izveidošana, lai veicinātu 

pozitīvu mācību darbu. 

 

Daļēji sasniegts. Turpināta 

individualizēta un diferencēta 

pieeja katram skolēnam spēju 

attīstībai un pilnveidei, 

piesaistot atbalsta personālu 

un citus resursus. 

kvantitatīvi  
1) Visiem skolēniem ar 

mācīšanās grūtībām un 

speciālajām vajadzībām 

izveidoti individuālie mācību 

plāni, iesaistot atbalsta 

personālu un pedagogus.  

2) Ir sniegts nepieciešamais 

atbalsts skolēniem projekta 

“Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču 

attīstībai” ietvaros. 
 

1) Sasniegts. 

2) Sasniegts. Projekta 

ietvaros nodrošinātas vairāk 

nekā 450 mācību stundas ar 

pedagoga palīga/ otrā 

pedagoga atbalstu. 

 

 



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 

Iekļaujošas fiziskās un 

emocionālās vides 

nodrošināšana skolā 

 

 

kvalitatīvi 

Visi skolas darbinieki un 

skolēni līdzīgi un konsekventi 

ievēro un veicina skolas 

iekšējās kārtības noteikumu 

ievērošanu. Skolas darbinieki 

izprot savu lomu bērnu 

aizsardzības un vienlīdzības 

veicināšanā skolā. 

 

kvantitatīvi 

90% respondentu apgalvo, ka 

skolā ir droša fiziskā un 

emocionālā vide. 

 

Izglītības programmas 

īstenošanai nepieciešamās 

infrastruktūras un resursu 

nodrošināšana un tās efektīvas 

izmantošanas plānošana 

 

kvalitatīvi 

Kvalitatīva, mūsdienu 

prasībām atbilstoša mācību 

procesa nodrosīnāšanai ir 

renovētas un labiekārtotas 

mācību telpas. 

 

 kvantitatīvi 

1) Izveidots štatu sarakstā IT 

speciālista amats un pieņemts 

darbinieks. 

2) Izveidota mobilā datorklase 

ar 20 portatīvajiem datoriem 

 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Paaugstināt vērtējumus 7.-9.klašu posmā vidēji 

par 0,5 ballēm. 

 Iesaistīt vismaz 20% 7.-9.klašu skolēnus dalībai 

skolas interešu izglītības nodarbībās un 

ārpusstundu aktivitātēs talantu attīstīšanai. 

 



 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

. Skolā īsteno mērķtiecīgu un sistēmisku 

darbību, vienotas izpratnes veidošanai par 

vienlīdzību un iekļaušanu. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Regulāri informēt vecākus par skolas 

pieejamību, izglītības programmas 

piedāvājumu un gatavību īstenot vēl citas 

izglītības programmas 

 Realizēt fiziskās vides renovācijas III kārtu. 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Papildus novērošanas kameras ārējās teritorijas 

novērošanai. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Mobilās datorklases izveide, mācību grāmatu 

iegāde. 

 Palielināt interneta veiktspēju pilnvērtīga un 

nepārtraukta mācību procesa nodrošināšanai. 

 

 

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

gadā 

 

4.1. Latvijas Veselības ministrijas organizēts pilotprojekts. Mērķis: Atkarības izraisošo 

vielu lietošanas paradumi 12-14 gadu vecu skolēnu vidū, kā arī iesaistīt katra bērna 

vecākus, vecvecākus, pētnieciskā procesā. 

Pēc gada programmas novērtējums demonstrēja efektivitāti saskaņā ar citām atkarību 

profilakses programmām. Skolēniem, kuri piedalījās UNPLUGGED programmā, bija par 

30 % mazāka varbūtība, ka viņi ikdienā smēķējuši cigaretes un bijuši reibuma stāvoklī, par 

23 % mazāka varbūtība, ka lietojuši marihuānu pēdējā mēneša laikā, salīdzinot ar 

skolēniem, kuri bija apguvuši standartizēto izglītības programmu. 

4.2. Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu ,,Pumpurs” 

jeb “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to 

izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.  



Mūsu skola projektā ,,Pumpurs” darbojas no 2018.gada septembra. Četru gadu laikā 

projekta ,,Pumpurs “ ietvaros mūsu audzēkņiem ir sniegts atbalsts  gan  ekonomisko 

problēmu risināšanā (kompensācija sabiedriskā transporta biļetēm un kompensācija 

ēdināšanai), gan arī audzēkņi ir saņēmuši individuālas konsultācijas pie mācību priekšmetu 

skolotājiem. 

 2021./2022.m.g. mūsu skolā tika izveidoti un realizēti četrdesmit individuālo konsultāciju 

plāni, kuri veiksmīgi palīdzēja apgūt mācību vielu audzēkņiem no 1.-12.klasei. 

4.3 Projekts “Kompleksa novērtēšanas un atbalsta programma, lai samazinātu ar ekrānos 

pavadīto laiku saistītos veselības riskus pusaudžiem” (Nr. lzp-2019/1-0152). Projekts 

veikts Latvijas Zinātņu padomes Pētījums fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas 

ietvaros (Klavina et al, 2021). Fizisko, psihofizioloģisko parametru un problemātiskas 

interneta lietošanas sakarību izmaiņu novērtēšana speciālo fizisko vingrinājumu kopuma 

ietekmē pusaudžiem vecumā no 11 līdz 18 gadiem ar un bez speciālās izglītības 

vajadzībām. 

Sakarā ar to, ka projekts tiek turpināts, visi rezultāti nav vēl apkopoti. Gatavus un precīzus 

rezultātus būs iespējams noskaidrot projekta beigās, kas būs š.g. decembrī. Pagaidām var 

secināt, ka 7.a klases pusaudžu kustību spējas neatbilst viņu hronoloģiskajam vecumam, 

protams, ir daži indivīdi, kuru kustību spēju attīstība bija atbilstoša viņu hronoloģiskajam 

vecumam, iespējamais iemesls bija tāds, ka šie pusaudži papildus ārpusskolas apmeklē 

treniņus un ir fiziski aktīvāki kā pārējie.  

 

5. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

5.1. Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolā noteiktas šādas audzināšanas darba prioritātes:  

1) sekmēt izglītojamo individuālo kompetenču pilnveidi, spēju un talantu attīstīšanu, 

pilsonisko līdzdalību skolas, pilsētas un valsts dzīvē; 

2)  izglītojamo psihoemocionālās kompetences stiprināšana, veicinot izpratni par 

savstarpēji veselīgu attiecību veidošanu (skolotājs, skolēns, vecāks), individuālo 

kompetenču pilnveide, pilsoniskās apziņas veidošana; 

3) veicināt skolēnu, pedagogu, skolēnu vecāku atbildīgu sadarbību un aktīvu 

iesaistīšanos  skolas sabiedriskajā dzīvē. 

 

5.2. Skola nodrošinājusi daudzveidīgas ārpusklases nodarbības izglītojamo talantu 

attīstīšanai atbilstoši to vajadzībām un spējām, kognitīvo spēju un prasmju attīstošās 

nodarbībās: digitālā mākslā, veidošanā, 3D modelēšanā un drukāšanā, mūzikā, dejās, 

dabaszinātnēs, valodā, dizainā un tehnoloģijās, ceļu satiksmes drošībā, tehniskā 

jaunradē un praktiskās muzicēšanas meistarklasēs. 

Mācību un audzināšanas darba procesā tiek iekļautas savstarpējās sadarbības formas 

skolēns - skolotājs – vecāks, organizējot un līdzdarbojoties klases, skolas, novada un 

valsts rīkotajos pasākumos. 

 

 

6. Citi sasniegumi 

 

6.1.Olimpiāžu un konkursu rezultāti 2021./2022. m. g. 



Skolēni ar labiem panākumiem piedalījās vairākās mācību priekšmetu olimpiādēs un 

konkursos:  

1) Novada fizikas olimpiādē tika iegūta viena atzinība, matemātikas olimpiādē viena 2. 

un viena 3.vieta, latviešu valodas konkursā viena 1.vieta un viena 3.vieta.  

2) Dzejas rakstīšanas literārajā konkursā “Aicinājums” 2.vieta, CSDD konkursā “Jauno 

satiksmes dalībnieku forums” divas 2. un viena 3.vieta. 

 

6.2.Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem: 

Vidējā izglītībā 2021./22.m.g. salīdzinot rādītājus skolā un valstī ir sekojoši: angļu valodā 

skolā 49,8, valstī 66,1; krievu valodā skolā 44,0, valstī 73,7; latviešu valoda skolā 44,1, 

valstī 44,6; matemātika skolā 12,3, valstī 21,3. Visi rādītāji zemāki par atbilstošajām 

izglītības programmām valstī. 

Mācību sasniegumi 9.klases valsts pārbaudes darbos 2021./22.m.g. salīdzinot rādītājus 

skolā un valstī ir sekojoši: angļu valodā skolā 74,8, valstī 72,8;  latviešu valoda skolā 55,2, 

valstī 64,1; matemātika skolā 36,1, valstī 50,3; Latvijas vēsture skolā 58,2, valstī 60,5. Visi 

rādītāji minētajos mācību priekšmetos zemāki nekā  valstī.  

 

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

Ikdienas mācību sasniegumu izmaiņas trīs gadu griezumā parāda, ka Covid-19 

ierobežojumu laikā ir samazinājies skolēnu skaits ar optimālu vērtējumu līmeni Relatīvi 

liels skolēnu skaits ar nepietiekamiem vērtējumiem ir klašu grupā 7.-9.klase. Lai 

samazinātu skolēnu skaitu ar nepietiekamiem vērtējumiem, skola nodrošina individuālo 

atbalstu katram skolēnam pēc vajadzības (konsultācijas, programma “Pumpurs”, ESF 

projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, atbalsta speciālisti). 

 

 

 


