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Attīstības plāns ir vidēja termiņa iestādes attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka iestādes 
misiju, vīziju, vērtības, mērķus un uzdevumus. 

 

Attīstības plāns ir izstrādāts pamatojoties uz: 
 

 "Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam", kas ir hierarhiski augstākais 
nacionālā līmeņa ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments, nosaka, ka izglītībai jābūt 
kvalitatīvai, visa mūža garumā pieejamai un uz radošumu orientētai, kas ļauj reaģēt uz 
globālās konkurences un demogrāfijas izaicinājumiem un ir viens no priekšnoteikumiem 
ekonomikas modeļa maiņai. 

 Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam, kur aktuālie mērķi ir:  
 paaugstināt izglītības vides kvalitāti, veicot satura pilnveidi un attīstot atbilstošu 

infrastruktūru;  
 vērtībizglītībā balstītu izglītojamo profesionālo un sociālo prasmju attīstību dzīvei un 

konkurējošai darba videi;  

 uzlabot resursu pārvaldības efektivitāti, attīstot izglītības iestādes darbību. 
 Projekts SKOLA2030: Atbalsts mācību pieejas maiņai. Valsts izglītības satura centra 

(VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” mērķis ir izstrādāt, aprobēt, 
pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no 
1,5 līdz 18 gadiem, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, 
prasmes un attieksmes. Projekts ir aktuāls, pamatots un nepieciešams, jo pasauli mūsdienās 
raksturo globalizācija, informācijas tehnoloģiju attīstība un vērtību daudzveidība, līdz ar to 
cilvēku darbība visdažādākajās jomās kļūst arvien plašāka un neparedzamāka. Ja turpmāk 
vēlamies dzīvot attīstītā sabiedrībā, mūsdienu bērniem ir jāiemācās dzīvot pasaulē, kas 
nepārtraukti mainās, un nākotnē jābūt gataviem radīt līdz tam nepieredzētu ekonomisko, 
politisko, sociālo un kultūras vidi. 

 Ikšķiles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2011.-2030. gadam; 

 Ikšķiles novada izglītības stratēģiju 2016.- 2022. gadam. 

 

Attīstības plāns paredz:  
 

 labvēlīgu, drošu un motivējošu mācību vides uzturēšanu un pilnveidi;  
 metodiskā darba sistēmas pilnveidošana, balstoties uz sadarbības pedagoģiju;  
 augstu mācīšanas un mācīšanās kvalitāti.  

 

 

SKOLAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

 

 Ikšķiles novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde Tīnūžu sākumskola (turpmāk – 

Skola) ir Ikšķiles novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dibināta un padotībā esoša izglītības 
iestāde, kas īsteno pamatizglītības pirmā posma (1.- 6. klase), pirmsskolas un interešu izglītības 
programmas. 

 Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi 
normatīvie akti, likumi, kā arī iestādes dibinātāja izdotie tiesību akti un Skolas nolikums. 
 Tīnūžos pagastskola darbojās “Liepāderu”, “Leimaņu”, “Rutkumuižu” mājās līdz pat 
1880. gadam, kad tika uzcelta speciāla ēka skolas un pagasta valdes vajadzībām. Pirmais pagasta 
skolas skolotājs bija Mārtiņš Kortāns. 1990. gadā Ikšķiles pagasts par 3500 zelta rubļiem atpircis 
no Tīnūžu muižas barona skolas ēku, notika skolas ēkas paplašināšana. Pēc 1915. gada rudenī 
Tīnūžos skola tiek slēgta, vācu okupācijas laikā skola izmantota karaspēka vajadzībām. 1918. gada 

oktobrī vācu skolu valde atļauj skolu atvērt. Skolai atrod tikai vienu skolotāju Teodoru Zerviņu un 



Ikšķiles novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes Tīnūžu sākumskola Attīstības plāns 2018.–2021. gadam  

 

3 

 

atver 1 klasi 100 bērniem. 1967. gadā skola tiek pārkārtota par 3-gadīgu. 1972. gada pavasarī 
skola tiek slēgta, sakarā ar likumu par mazo skolu likvidāciju. 1993. gada jūnijā Tīnūžu pagasta 
padome nolemj, ka Tīnūžos atkal būs skola. 1994. gada 1. septembrī Tīnūžu pagasta vecajā valdes 
ēkā darbu sāk Tīnūžu sākumskola, mācības uzsāka 37 skolēni. 
 1999. gada 1. septembrī tika atklāta jaunā Tīnūžu pamatskola ēka. Atklāšanas svinības ar 
savu klātbūtni pagodināja arī Izglītības un Zinātnes ministre Silva Golde. 1999./2000. mācību 
gadā skolas gaitas uzsāka 137 izglītojamie. 2000. gada 10. jūnijā notika atkal pirmais Tīnūžu 
pamatskolas 9. klases izlaidums. Skolu absolvēja 12 jaunieši.  
 2000. gadā 1. septembrī tika atklāta iestādes sporta zāle. Šajās atklāšanas svinībās 
piedalījās arī Valsts prezidente Vaira Vīķe - Freiberga. 16 pirmklasnieki saņēma savu pirmo 
ābecīti tieši no prezidentes rokām. 
 2018. gada 1. septembrī pēc reorganizācijas tiek atvērta Ikšķiles novada pašvaldības 
vispārējās izglītības iestāde Tīnūžu sākumskola. Skolas telpās labiekārtotas, pielāgotas telpas 2 
pirmsskolas izglītības grupām, ierīkots bērniem atbilstošs rotaļu laukums. Četras pirmsskolas 

izglītības grupas atrodas Muižiņas ēkas telpās, nepilnus 200 metrus attālumā no skolas. 2018. gadā 
pilnībā atjaunots sporta zāles grīdas segums. Šobrīd tiek plānots jauns projekts – auto stāvlaukuma 
un Skolas teritorijas labiekārtošana. 
 

Skola īsteno sešas izglītības programmas (1. tabula). 
 

1.tabula 

Informācija par skolā īstenotām izglītības programmām (IP) 
 

Nr. 

Informācijai par licencēm 

IP kods IP nosaukums 
Licences 

Nr. 

Licencēšanas 
datums 

1. 
11011111 

pamatizglītības pirmā posma (1.–6. 

klase) programma 
V - 10132 31.08.2018 

2. 

11015611 

speciālā pamatizglītības pirmā posma 
(1.–6. klase) programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās 
traucējumiem 

V – 10133 31.08.2018 

3. 

11015811 

speciālā pamatizglītības pirmā posma 
(1.–6. klase) programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem 

V – 10134 31.08.2018 

4. 
01011111 

vispārējā pirmsskolas izglītības 
programma 

 31.08.2018 

5. 

01015511 

speciālā pirmsskolas izglītības 
programma izglītojamajiem ar 

valodas attīstības traucējumiem 

 31.08.2018 

6. 

01015611 

speciālā pirmsskolas izglītības 
programma izglītojamajiem ar 

jauktiem attīstības traucējumiem 

 31.08.2018 

Avots: VIIS dati 

 

2. tabula 
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Informācija par izglītojamo skaitu Skolā 5 gadu periodā 

Mācību gads 2014./2015. 2015./2016. 2016./2017. 2017./2018. 2018./2019. 

Izglītojamo 
skaits skolā 

150 139 106 137 81 

Izglītojamo 
skaits 

pirmsskolā 

    80 

 

Avots: VIIS dati 

 

2018./2019. m.g. 3. septembrī mācības sākumskolas klasēs uzsāka 80 skolēni un pirmsskolas 

grupās 83 bērni.  
 

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem, 2018. gada sākumā Ikšķiles novadā bija 
reģistrēti 9643 iedzīvotāji (1. attēls). Lai gan valstī kopumā katru gadu samazinās iedzīvotāju 
skaits, Ikšķiles novadā, līdzīgi kā citos Pierīgas novados, vērojama pretēja tendence – kopš 2014. 
gada sākuma līdz 2018. gada sākumam, Ikšķiles novadā iedzīvotāju skaits ir palielinājies par 399 

iedzīvotājiem. 
 

Pēdējo astoņu gadu laikā Ikšķiles novadā jaundzimušo skaits nav bijis mazāks par 100 bērniem 
gadā. 2017. gadā tika sasniegts augstākais dzimstības rādītājs – 144 jaundzimušie. Arī 
turpmākajos gados tiek prognozēta pozitīva jaundzimušo skaista pieauguma tendence, jo novadu 
par savu dzīvesvietu izvēlas jaunas ģimenes.  
Paredzams, ka turpmākajos gados, saskaņā ar demogrāfiskās situācijas izpēti Ikšķiles novadā, 
skolēnu un bērnu skaits turpinās pieaugt (2. attēls). 
 

Iedzīvotāju skaits Ikšķiles novadā no 2014.–2018.gadam 

1. attēls 

 
Avots: CSP 
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Dzīvi dzimušo bērnu skaits Ikšķiles novadā no 2013.–2017. gadam 

2. attēls 

 

 
 

Avots: CSP 

 

 

Skolas vadības darbu nodrošina direktors, direktora vietnieks un saimniecības vadītājs. Skolā 
strādā 36 pedagoģiskie darbinieki, kuru izglītība atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
noteiktajām prasībām (3. tabula).  
3. tabula 

Pedagogu sadalījums atbilstoši iegūtajai izglītībai 
 

Pedagogu kopskaits Augstākā izglītība Bakalaura grāds Maģistra grāds 

36 10 16 10 

Avots: iestādes dati 
 

Pedagoģiskie darbinieki pastāvīgi paaugstina kompetenci šādos virzienos: priekšmetu mācīšanas 
metodika, audzināšanas jautājumi, datorzinības, IT izmantošana izglītībā. Skolā nodrošināts 
atbalsta personāls – psihologs, sociālais pedagogs, 2 speciālie pedagogi, 2 logopēdi un skolas 

māsa. Skolas saimniecisko darbību nodrošina tehniskais personāls – lietvede, laborants, 2 

dežuranti, sporta zāles dežurants, palīgstrādnieks, 2 sētnieki, 5,4 apkopējas, 3 virtuves darbinieki, 

automašīnas vadītājs un 6 pedagoga palīgi. Skolas telpas ir labā vizuāli estētiskā un tehniskā 
stāvoklī. Sporta nodarbības notiek labiekārtotā, aprīkotā sporta zālē un stadionā. Skolai ir savs 
ēdināšanas bloks, kurā notiek ēdiena sadale.  

Skolas finansējumu nodrošina Pašvaldība un valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba algas 
samaksai (4. tabula) un mācību līdzekļu iegādi. Finanšu līdzekļi tiek izmantoti Skolas vajadzībām 
saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, izlietojums ir racionāls un efektīvs.  
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4. tabula 

Skolas kopējais finansējums 

 

 2015. gads 2016. gads 2017. gads 2018. gads 

Kopējais finansējums, EUR 513 492 518 193 481 096 650 169 

t.sk. no valsts budžeta 211 369 218 983 148 074 149 344 

t.sk. no pašvaldības budžeta 302 123 299 210 333 022 500 825 

     Avots: pašvaldības dati 
 

Skola piedāvā arī interešu izglītību. 2018./2019.m.g. tiek piedāvātas 8 dažādas interešu izglītības 
programmas – datorika, koris, kustību improvizācija, Lego pulciņš, angļu valoda, Krāsainā 
pasaule, Zelta apelsīns, kokapstrāde. Skola īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu SAM 
8.3.2.2/16/I/001 atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. Projekta ietveros tiek 
īstenoti šādi pasākumi: 

 Līderu akadēmija; 
 Interešu izglītības programma “Dabas draugi”; 

 Interešu izglītības programma “Veiklie pirkstiņi”; 

 Lasīšanas prasmju diagnosticēšana un attīstīšana 1. – 3.kl. skolēniem; 
 Logopēdiskās nodarbības 1. – 5. kl. skolēniem. 

Skola četrus gadus darbojas Ekoskolu programmā, kas veicina izpratni par vidi, saistot to ar 
daudziem mācību priekšmetiem, veido personisku attieksmi un iesaista apkārtējo sabiedrību. 
Sadarbojoties ar Ikšķiles PII Ķiparu nams un Ikšķiles Brīvo skolu, Skola katru gadu piedalās 
Rīcības dienā, pievēršot uzmanību ar apkārtējo vidi saistītām problēmām. 2018. gadā Skola ieguva 

Zaļo karogu. Zaļais Karogs ir Ekoskolu programmas simbols. Tas tiek piešķirts skolām, kuras ir 
parādījušas vislabāko sniegumu, ieviešot Ekoskolu programmas prasības. Tā ir atzīta un prestiža 
vides kvalitātes zīme visā pasaulē. 
Jau vairākus gadus pēc kārtas, ar novada pašvaldības atbalstu, skola aktīvi piedalās projektā 
“Sporto visa klase”. Projekts “Sporto visa klase” tiek īstenots, atbilstoši Latvijas Olimpiskās 
komisijas misijai - ar Olimpiskās kustības ideālu un Latvijas sportistu augsto sasniegumu vērtību 
nostiprināt sporta lomu sabiedrībā, pievēršot un motivējot skolēnus regulārām sporta nodarbībām 
un ieinteresējot skolēnus nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. 
Skolā gan pirmsskolā, gan sākumskolā tiek īstenota programma “Piens un auglis skolai”. 

Programmas skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu mērķis ir bērnu vidū veicināt veselīgu 
ēšanas un uztura paradumu veidošanos, kas būtu noturīgi visu turpmāko dzīvi, ka arī palielināt 
programmas efektivitāti, nodrošināt mērķtiecīgāku atbalstu un palielināt veselīga uztura patēriņa 
veicināšanu starp skolēniem.  

Skolā notiek dažādi pasākumi, kas ir kļuvuši par tradīciju un bez kuriem nav iedomājama Skolas 
ikdiena. Piemēram, 1. septembris – Zinību diena, Skolotāju sporta spēles, Skolotāju diena, 
Miķeļdiena, Mārtiņdiena, Lāčplēša diena, Lāpu gājiens, Latvijas Republikas proklamēšanas 
svētki, Ziemassvētku koncerts, Ģimenes dienas koncerts u.c. pasākumi. 
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IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES 

TĪNŪŽU SĀKUMSKOLA VĪZIJA

SKOLĒNS/BĒRNS 

 personība ar 
pašapziņu; 

 lietpratējs izaugsmē; 

 radošs darītājs; 

 atbildīgs sabiedrības 
dalībnieks. 

VECĀKS 

 atvērts sadarbībai; 
 līdzatbildīgs; 
 atbalstošs; 
 uzticas skolai. 

 

PEDAGOGS 

 mūsdienīgs; 
 ar empātijas spējām; 
 inovatīvs, radošs; 
 ar spējām motivēt un 

iedvesmot; 

 vērsts uz sadarbību; 
 gudrs; 

 mentors. 

SKOLA 

 mūsdienīga; 
 droša; 
 atbalstoša; 
 atvērta. 

 

IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBAS VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES TĪNŪŽU SĀKUMSKOLA 

VĪZIJA 
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SKOLAS MISIJA 

Katra skolēna un bērna individuālo spēju un talantu attīstīšana iekļaujošā, izglītojošā un 
mūsdienīgā vidē. 

SKOLAS PAMATMĒRĶI 

Sākumskolas posmā: 
1. veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu 

pamatizglītības valsts standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu; 
2. radīt iespējas iegūt zināšanas, prasmes un iemaņas, kuras sekmē pilnvērtīgas personības 

veidošanos, akceptējot mūsdienu darba tirgum atbilstošu izglītības iegūšanu un 
demokrātisku attiecību attīstību, kas veicinātu bērnu un jauniešu veselīgu dzīvesveidu. 

Pirmsskolas posmā: 
1. organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas 

izglītības vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanu; 
2. veicināt izglītojamā vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības 

likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās 
zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamajam iespēju 
sagatavoties pamatizglītības apguvei. 

 

SKOLAS UZDEVUMI 

 

Sākumskolas posmā: 
1. īstenot licencētās izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties 

izglītošanas darba metodes un formas;  
2. nodrošināt izglītojamo ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas 

personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai 
integrācijai un izglītības turpināšanai;  

3. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot izglītojamo 
karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju 
apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei, vienlaikus 
motivējot mūžizglītībai;  

4. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un 
izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;  

5. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi 
un valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Vienlaikus 
pilnveidot izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos ietvertajiem 
cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – 

Latvijas patriotus;  

6. sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību, lai nodrošinātu 
izglītības ieguvi. 

Pirmsskolas posmā: 
1. īstenot izglītības programmas, organizēt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties 

izglītošanas darba metodes un formas, mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamo personības 
daudzpusīgu veidošanos, veselības stiprināšanu un sagatavošanu pamatizglītības apguves 
uzsākšanai;  

2. sekmēt izglītojamā fizisko spēju attīstību un kustību apguvi;  
3. sekmēt izglītojamā pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un gribas 

attīstību, veicinot izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu 
personību;  
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4. veidot izglītojamā pamatiemaņas patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, kā arī veicināt 
izglītojamā izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot zināšanu un prasmju 
apguvi;  

5. sekmēt izglītojamā saskarsmes un sadarbības prasmju attīstību;  
6. sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam 

pret sevi, ģimeni, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, saglabājot un attīstot 
savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Veidot izpratni par cilvēktiesību 
pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas 

patriotus;  

7. sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai citiem izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem 
(turpmāk – vecāki), lai nodrošinātu izglītojamā sagatavošanu pamatizglītības ieguves 
uzsākšanai. 

Iestādes vispārējie uzdevumi:  
1. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos 

mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē; 
2. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus; 
3. realizējot iestādes, noteiktos mērķus un uzdevumus, sadarboties ar dibinātāja institūcijām; 
4. mācību un audzināšanas darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, 

individuālās pieejas, diferenciācijas, sistēmiskuma principus. 
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SKOLAS IZAICINĀJUMI 
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ESOŠĀS SITUĀCIJAS ANALĪZE 

Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas 
Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Daudzveidīgs izglītības programmu 
piedāvājums. 

 Profesionāla atbalsta komanda. 
 Mācību priekšmetu pedagogi pārzina 

mācību priekšmetu standartus, mācību 
priekšmetu saturu, mērķus, uzdevumus. 

 Mācību priekšmetu pedagogi sadarbojas 

mācību satura plānošanā, izglītības 
individuālo plānu izstrādē, mācību līdzekļu 
izvēlē un jaunu metožu un paņēmienu 
pielietošanā mācību satura apguvē. 

 Pedagogu profesionālā sagatavotība un 
pedagoģiskā resursa kapacitāte spēj 
nodrošināt stabilu izglītības kvalitāti 
mainīgos apstākļos. 

 Pedagogi ir atvērti profesionālajai 
pilnveidei un inovācijām, dažādām 
sadarbības formām. 

 Pilnveidot speciālo programmu saturu, 
vērtēšanas kritēriju izstrādi, sadarbojoties 
ar atbalsta komandu. 

 Turpināt iekārtot mācību vidi atbilstoši 
kompetenču izglītības saturam. 

 Pakāpeniski pāriet uz kompetencēs balstītu 
mācību saturu. 

Mācīšanas kvalitāte 
Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Pedagogi pārzina savu priekšmetu, apgūst 
un izmanto mācību procesā IT, strādā ar 
mūsdienīgām metodēm, ir atvērti 
inovācijām. 

 Iestādē tiek organizēti dažādi pasākumi 
izglītojamo mācību motivācijas 
veicināšanai, tiek izmantotas dažādas 
alternatīvas mācību formas, mācību 
ekskursijas, bibliotēkas stundas, sporta 
pasākumi u.c. 

 Kvalitatīva informācijas aprite starp 
izglītojamajiem, skolēniem, vecākiem un 
citām iesaistītajām pusēm. 

 Ir laba materiālā bāze gan grupās, gan 
klašu telpās.  

 Gados jauni pedagogi, kuri mācās 
augstskolās. Viņu izmantotās inovatīvās 
metodes un paņēmieni ‘iedzīvina’ 
pedagoģiskos procesus iestādē. 

 Turpināt pakāpenisku pāreju uz 
mūsdienīgu mācību saturu, balstītu 
kompetenču pieejā (tematiskie plāni, 
mācību grāmatas, darba burtnīcas u.c.). 

 Turpmākā attīstībā veicināt digitālo 
prasmju attīstību, integrējot šīs prasmes 
ikdienas mācību saturā. 

 Izmantot uzdevumu diferencēšanas 
priekšrocības mācību procesā, tādējādi 
uzlabojot izglītojamo pašvērtēšanas 
prasmju attīstību. 

 Turpināt realizēt starppriekšmetu saikni 
mācību stundās un veicināt pedagogu 
sadarbību. 

 Pilnveidot pedagogu prasmi strādāt ar 
izglītojamajiem, kuri mācību saturu apgūst 
speciālajās izglītības programmās.  

 Attīstīt mācību metodes, kuras nodrošina 
mācību procesa saikni ar reālo dzīvi un 
mūsdienu aktualitātēm.  

Mācīšanās kvalitāte 
Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Dažādu informatīvi tehnisko līdzekļu un 
mācību metožu pielietojums mācību 
procesā. 

 Mācību satura sasaiste ar reālo dzīvi. 

 Sekmēt izglītojamo līdzatbildību par 
mācību procesa norisi, saviem mācību 
sasniegumiem. 

 Veicināt starppriekšmetu sadarbību. 
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 Labvēlīga mācīšanās vide.  
 Ir nodrošināts pedagoģiskais personāls. 
 Ir nodrošināts atbalsta komandas 

personāls. 
 Vecāku atbalsts ikdienas mācību, 

audzināšanas darba un pasākuma 
organizēšanā.  

 Divi skolotāji uz vienu pirmsskolas 
izglītības grupu. 

 Sagatavošanas grupas izglītojamajiem ir 
iespēja apmeklēt peldētapmācības 
nodarbības baseinā. 

 Iespēja apmeklēt angļu valodas un 

keramikas pulciņus pirmsskolā – vecāku 
finansējums. 

 Aktualizēt izglītojamo un viņu vecāku 
līdzatbildību veiksmīgam izglītošanās 
procesam.  

 Motivēt izglītojamos regulāri apmeklēt 
konsultācijas un veikt pašvērtējumu. 

 Pilnveidot pedagogu prasmi strādāt ar 
izglītojamajiem, kuri mācību saturu apgūst 
pēc speciālajām izglītības programmām. 

 Izmantot radošas un inovatīvas metodes 
darbā ar izglītojamajiem. 

Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 
Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Mācību sasniegumu vērtēšanas 
regularitāte.  

 E-klases iespējas sistemātiskai saziņai ar 
izglītojamajiem un viņu vecākiem. 

 Pilnveidot pirmsskolas skolotāju 
vērtēšanas kompetenci, lai veicinātu 
izglītojamo mācīšanās motivāciju.  

 Vērtēšanas rezultātus izmantot tūlītējam 
darbam. 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā – sākumskolas posmā 
Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Izglītojamo ikdienas sasniegumu 
atspoguļošana, apkopošana e-klases 

elektroniskajā žurnālā. 
 Iespēja visiem izglītojamiem saņemt 

individuālās konsultācijas visos mācību 
priekšmetos. 

 Mācību priekšmetu pedagogi, klašu 
audzinātāju, atbalsta personāla un izglītības 
iestādes administrācijas sadarbība 
izglītojamo ikdienas mācību sasniegumu 
jautājumos. 

 Regulāra ikdienas mācību sasniegumu 
rezultātu analīze un tālāko uzdevumu 
izvirzīšana augstāku rezultātu sasniegšanai. 

 Veicināt izglītojamo līdzatbildību ikdienas 

mācību sasniegumos, dažādojot mācību 
metodes - vairāk izmantojot didaktiski 
tehnoloģisko aprīkojumu.  

 Sekmēt pamatzināšanu un pamatprasmju 
nostiprināšanu un pilnveidošanu. 

 Nodrošināt izglītojamo mācību sasniegumu 
augšupvērstas dinamikas izaugsmi gan 
ikdienas mācību procesā, gan valsts 
pārbaudes darbos. 

 

Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos sākumizglītības posmā 
Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Notiek plānota, mērķtiecīga izglītojamo 
sagatavošana valsts pārbaudes darbiem 
t.sk. to skolēnu, kuriem mācību procesā 
noteikti atbalsta pasākumi. 

 Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes 
darbos ir labi un optimāli, vidēji nedaudz 
augstāki nekā valstī kopumā. 

 Iestādes vērtēšanas sistēma, mācīšanas un 
mācību kvalitāte ir laba. 

 Motivēt izglītojamos mērķtiecīgam un 
plānotam mācību darbam, aktualizēt 
līdzatbildību par sasniedzamo rezultātu. 

 Pilnveidojot vērtēšanas sistēmu.  
 Dažādot mācību metodes darbā ar 

talantīgajiem izglītojamajiem un ar tiem, 
kuriem ir grūtības mācību satura apguvē. 
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Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts 
Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Iestādē ir pieejami visi speciālisti: 
skolotāji-logopēdi, skolas māsa, izglītības 
psihologs, sociālais pedagogs un speciālie 
pedagogi.  

 Minētajiem speciālistiem ir atbilstoša 
izglītība, darba pieredze, un viņi spēj 
atbalstīt izglītojamos mācību darbībā, 
attīstot viņu spējas un prasmes. 

 Mērķtiecīga atbalsta sistēma 
izglītojamajiem. 

 Iestādē tiek izstrādāti un administrēti 
kvalitatīvi individuālie izglītības plāni 
speciālo programmu izglītojamajiem.  

 Nepieciešama sociālā pedagoga līdzdalība 
pirmsskolas izglītības procesos. 

 Veidot izglītojamajiem izpratni par 
veselīgu dzīvesveidu kā pamatu labai 
pašsajūtai, veselības nostiprināšanai un 
vispusīgai attīstībai. 

Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 
Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Sadarbība ar pašvaldības policiju, VUGD 
darbiniekiem. 

 Tehniskais aprīkojums atblīst visām 
nepieciešamajām normām. 

 Teritorijas ap iestādes ēkām iežogotas, 
vārtiņi aprīkoti ar bērniem drošu – 

neatveramu rokturi, teritorijas aprīkotas ar 
videonovērošanas kamerām, katrai ēkai ir 
nodrošināts dežurants, pirmsskolas grupām 
– ārdurvis ar drošības ‘kodu’, sporta 

kompleksa gaitenim – ar drošības ‘čipu’. 
 Ir savs darba drošības speciālists un 

ugunsdrošības speciālists. 
 Nodrošināta pastāvīga pašvaldības 

policijas klātbūtne 

 Nepieciešams uzlabot evakuācijas izeju 
atvēršanu ekstremālās situācijās.  

 Papildināt videonovērošanas kameru 
skaitu. 

 Turpināt izglītojamos izglītot par 
personīgo drošību un drošību sev apkārt. 

 Turpināt darbinieku izglītošanu par rīcību 
gadījumos, kad konstatēts izglītojamā 
interešu apdraudējums. 

 Joprojām mudināt vecākus, ienākot 
iestādes teritorijā vai izejot no tās, aiz 
sevis aizvērt vārtus. 

  

 

Atbalsts personības veidošanā 
Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Tiek veicināta izglītojamā atbildība par 
mācību procesu un uzvedību iestādē. 

 Daudzveidīgs interešu izglītības nodarbību 
piedāvājums. 

 Iestādē tiek organizēti ārpusstundu 
pasākumi, lai stiprinātu iestādes tradīcijas 
un attīstītu lokālo un valstisko 
patriotiskumu 

 Turpināt vispusīgu bērnu izglītošanu, kas 
paredz fizisko, garīgu, estētisko, tikumisko 
un sociālo attīstību. 

 Sākumskolas posma izglītojamajiem 
veicināt apziņu, ka konsultācijas, 
individuālais un patstāvīgais darbs ir viņu 
pašu atbildība.  

Atbalsts karjeras izglītībā 
Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Izglītojamiem tiek veicināta un atbalstīta 
vēlme izzināt savas personības stiprās un 
vājās puses.  

 Klases un mācību stundās tiek iekļauti 
karjeras jautājumi. 

 Rosināt novada uzņēmēju sadarbību ar 
iestādi – karjeras izglītības attīstībai.  

 Paplašināt materiālo bāzi par karjeras 
izvēles iespējām un tālās izglītības 
iespējām pēc skolas absolvēšanas. 
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 Iestādes bibliotēkā ir pieejami materiāli 
par karjeras izvēli. 

 Tie organizēti dažādi pasākumi, 
ekskursijas, kur piedalās dažādu nozaru un 
profesiju pārstāvji, kā arī izglītojamo 
vecāki. 

Atbalsts mācību darba diferenciācijai 
Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Atbalsta personāls iesaistās mācību darba 
diferenciācijā un individualizācijā. 

 Pieaug to izglītojamo skaits, kuriem 
savlaicīgi identificēti un ir grūtības apgūt 
atsevišķus mācību priekšmetus. 

 Speciālisti un pedagogi agrāk pamanot 
izglītojamo mācīšanās grūtības - izmanto 

atbilstošas mācību metodes un atbalsta 
pasākumus. 

 Talantīgie izglītojamie tiek sagatavoti un 
piedalās iestādes, novadu un valsts mēroga 
olimpiādēs, sacensībās, konkursos un 
skatēs. 

 

 Turpināt pilnveidot pedagogu 
tālākizglītību darbā ar bērniem ar 

mācīšanās grūtībām un uzmanības 
traucējumiem. 

 Turpināt grupās iekārtot aktivitāšu centrus, 
ļaujot bērniem interesējošās tēmas pētīt 
dziļāk.   

 Apzināt izglītojamo talantus un piedāvāt 
atbilstošas interešu programmas, 
konsultācijas. 

 Aktualizēt atbalsta personāla un vecāku 
sadarbību. 

Atbalsts izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām 
Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Izveidoti kvalitatīvi IIP. 
 Laba sadarbība starp izglītojamo vecākiem 

un klašu/grupu audzinātājiem. 
 Labvēlīgs mikroklimats speciālās 

izglītības izglītojamo attīstībai un 
integrācijai. 

 Ir atbilstošas izglītības pedagogi, kuri 
nodrošina speciālās izglītības kvalitāti. 

 Nepieciešams pilnveidot materiāltehnisko 
bāzi atbalsta personālam. 

 Nepieciešama papildus slodze speciālās 
izglītības pedagogiem. 

 Nepieciešami tālākizglītības kursi 
pedagogiem darbam ar speciālās 
programmas izglītojamajiem. 

 Sadarboties ar Ikšķiles vidusskolu, lai 
nodrošinātu speciālās izglītības 
izglītojamo kvalitatīvu integrēšanu mācību 
vidē. 

Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 
Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Izglītojamo vecāki regulāri tiek informēti 
par iestādes aktualitātēm. 

 Iestādes pasākumu organizēšanā un norisē 
iesaistās un piedalās izglītojamo vecāki. 

 Izglītojamo vecāki iesaistās iestādes 
attīstības plānošanā un dažādu aktuālu 
jautājumu risināšanā. 

 Izglītojamiem un viņu vecākiem pieejamas 
individuālās konsultācijas pie iestādes 
atbalsta personāla. 

 Daudzveidīgi izglītojošie pasākumi 
bērniem kopā ar vecākiem. 

 Piedāvāt jaunas sadarbības formas darbā ar 
vecākiem. 

 Rosināt pilnveidot skolas padomes 
darbību. 

 Iesaistīt vecākus izglītības iestādes darba 
vērtēšanas procesā, izmantojot anketēšanu. 

 Turpināt vecāku izglītošanu, pieaicinot 
attiecīgās jomas speciālistus. 

Mikroklimats 
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Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Iestādē ir izstrādāti iekšējās kārtības 
noteikumi, ar kuriem iepazīstina 
izglītojamos un vecākus. 

 Personāla un pedagogu prasības ir vienotas 
iekšējās kārtības noteikumu ievērošanā, 
attieksme pret izglītojamajiem ir taisnīga. 

 Iestādē ir noteikta kārtība izglītojamo 
nodrošināšanai ar darba drošības un citām 
instruktāžām.  

 Iestādē tiek koptas un iedibinātas 
tradīcijas, kas saliedē un veicina piederību. 

 Iestādei ir stabila vieta Ikšķiles novada 
izglītības sistēmā, jo iestāde nodrošina 
personalizētu mācību procesu un darba 
formas, izglītojamo individuālo spēju 
izkopšanu. 

 Attīstīt jaunu pedagoģisku pieeju ieviešanu 
personalizēta mācību procesa 
organizēšanai un atbalstam. 

 Ar pārdomātu iestādes attīstības 
koncepciju uzlabot izglītības iestādes tēlu 
sabiedrībā. 

 Stiprināt iestādes pedagoģiskā personāla 
kapacitāti, veikt pasākumus mikroklimata 
uzlabošana, izvirzīt jaunas prioritātes. 

Fiziskā vide un vides pieejamība 
Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Labvēlīgs ēku ģeogrāfiskais novietojums – 

dabas daudzveidība, iestāde neatrodas 
lielas transporta satiksmes intensitātes 
rajonā 

 Iestādes infrastruktūra ir uzturēta labā 
stāvoklī, katru gadu saskaņā ar budžetā 
plānoto tiek veikti remonti, telpu un 
apkārtnes uzlabošanas pasākumi. 

 Iestāde spēj nodrošināt drošu un estētisku 
vidi. 

 Pašvaldība nodrošina finansiālu atbalstu 
iestādei.  

 Grupām nodrošināts rotaļu laukums. 
 Iestādes teritorija ir apzaļumota, iežogota, 

regulāri kopta. 

 Nepieciešams restaurēt iestādes āra sporta 
laukumu ar mūsdienīgu klājumu. 

 Nepieciešams restaurēt zēnu mājturības 
kabinetu. 

 Nepieciešams restaurēt esošās rotaļu 
konstrukcijas "Muižiņā'. 

 Papildināt materiāli tehnisko bāzi.  
 Turpināt darboties un attīstīties kā 

Ekoskolai.  

Iekārtas un materiāltehniskie resursi 
Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Iestāde ir nodrošināta ar visiem 
pedagogiem, kuri ir nepieciešami izglītības 
programmu īstenošanai.  

 Pedagoģiskajam personālam ir 
normatīvajiem aktiem atbilstoša izglītība. 

 Regulāri tiek nodrošināta pedagogu 

profesionālā pilnveide. 
 Pašvaldības atbalsts veicina pedagogu 

dalību Starpnovadu (Ķekavas, Ādažu, 
Carnikavas, Olaines, Garkalnes, Salaspils, 

Ikšķiles) novadu  apvienībā, izglītojamo 
sagatavošana olimpiādēm, iesaistīšanās 
projektos u.c. 

 Veicināt pedagogu piedalīšanos savu 
profesionālo kompetenču pilnveidē un 
savstarpējā pieredzes apmaiņā. 

 Izglītot personālu bērnu tiesību 
aizsardzības un datu aizsardzības 
jautājumos.  

 Organizēt pieredzes apmaiņas braucienu, 
lai iepazītu citu pirmsskolas izglītības 
iestāžu pieredzi kompetenču pieejā balstīta 
mācību satura realizēšanā. 

Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 
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Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Iestādes personāla resursam ir augsta 
kapacitāte veikt uzlabojumus un vadīt 
pārmaiņas. 

 Pašnovērtējums ir reāls, un to varēs 
izmanto tālākās attīstības plānošanā. 

 Pilnveidot iestādes pašnovērtējuma 
procesu. 

 Uzlabot sadarbības formas visos iestādes 
darbības līmeņos. 

 Organizēt pārrunas ar pedagogiem par 
iestādes uzdevumu izpildi. 

Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 
Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Iestāde sadarbojas un realizē projektus 
pašvaldības, valsts un starptautiskā līmenī. 

 

 Uzlabot sadarbību visos līmeņos. 
 Veicināt dokumentu apriti elektroniskajā 

vide ar citām institūcijām. 
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PAMATVĒRTĪBAS IESTĀDĒ 

 

  

atbildība laipnība 

mērķtiecība 

uzņēmība 

drosme līdzcietība 

solidaritāte centība 

savaldība tolerance 

taisnīgums 

mērenība 
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IESTĀDES KVALITĀTES RĀDĪTĀJI 

 

 

Sadarbība 

Efektīva 
komunikācija  

Darbinieku 
pašattīstība 

Praktiska 
darbošanās  

Vienlīdzīga 
attieksme 

Komandas 
darbs 

Tradīciju 
saglabāšana 
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SKOLAS ATTĪSTĪBAS PLĀNA PRIORITĀTES 2018.-2021.g. 
PAMATJOMA 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 2020./2021.m.g. 

MĀCĪBU SATURS 

Pamatizglītības 1. posma speciālās 
izglītības programmas 11015811 

akreditācija. 
Aktivizēt labās prakses piemēru 
popularizēšanu un pārmantošanu, 
sadarbībā ar iestādes kolēģiem un citu 
pirmsskolu pedagogiem. 

Kompetenču pieejas mācību saturā 
ieviešana pirmsskolā, akcentējot 
caurvijas prasmes. 

Veicināt katra skolotāja līdzatbildību 
un radošu pieeju jaunā mācību satura 
īstenošanā un skolēnu mācīšanās 
prasmju attīstīšanā. Ieviest jauno 
mācību saturu, attīstot un dažādojot 
pedagogu sadarbības modeļus. 
Pirmsskolā rotaļdarbību organizēšanā 
izmantot sasaisti ar praktisko dzīvi un 
apkārtējo vidi, akcentējot sadarbību 
un atbildību. 

Kompetenču pieejas mācību saturā 
realizēšana 1., 4. klasē  
Ieviest jauno mācību saturu, attīstot 
un dažādojot pedagogu sadarbības 
modeļus. 
Mērķtiecīgi pilnveidot mācību 
procesu, sasaistot to ar audzināšanas 
darbu. 

MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

Uz lietpratību un sasniedzamā 
rezultāta vērstas mācīšanās 
īstenošana. 
Aktīvā pilsoniskuma akcentēšana 
audzināšanā. 
 

Uz lietpratību un sasniedzamā 
rezultāta vērstas mācīšanās 
īstenošana. 
Tiešsaistes mācīšanās metodes 
pielietojums.  

Biežāk un ar ilgāku uzturēšanās laiku 
svaigā gaisā organizēt nodarbības ārā, 
pastaigas un pārgājienus teritorijā un 
ārpus teritorijas 

Uzlabot izglītojamo lasītprasmi. 

Uz lietpratību un sasniedzamā 
rezultāta vērstas mācīšanās 
īstenošana. 
 

SKOLĒNU SASNIEGUMI 

Skolēnu mācīšanās motivācijas 
paaugstināšana. 
Meklēt risinājumus ikdienas mācību 
sasniegumu uzlabošanai individuāli 
katram izglītojamam. 

Skolēnu pašnovērtēšanas prasmju 
veicināšana. 
Veicināt vecāku līdzdalību un 
līdzatbildību ikdienas mācību 
sasniegumos, regulāri informēt 
vecākus par izglītojamā 
sasniegumiem un arī 
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nepieciešamajiem uzlabojumiem. 
Veicināt pedagogu sadarbību ar 
logopēdu, mūzikas skolotāju un 
sporta skolotāju ikdienas mācību 
sasniegumu jautājumu risināšanā.  
Pilnveidot pirmsskolas pedagogu 

vērtēšanas kompetenci, dažādojot 
sasniegumu vērtēšanas veidus un 
paņēmienus, lai veicinātu bērnu 

mācīšanās motivāciju.  

ATBALSTS SKOLĒNIEM 

Pirmsskolas-sākumskolas pārejas 
posma optimāla plānošana un procesu 
pārraudzība. 
Skolēnu vecāku mērķtiecīga 
izglītošana. 
Vecāku domnīcu organizēšana. 
Darbs ar talantīgajiem skolēniem. 
Rosināt jauniešus apmeklēt Tīnūžu 
jauniešu telpu. 

Interešu izglītības ieguldījums 
skolēna personības veidošanā. 
Veicināt drošu, uzticamu un 
atbalstošu vidi ikvienam 
izglītojamajam.  
Organizēt veiksmīgu adaptācijas 
procesu visu vecumu bērniem. 
Sniegt atbalstu bērniem ar 
logopēdiskajiem traucējumiem. 
Sniegt atbalstu emocionāli jūtīgiem 
un agresīviem bērniem.  

Vecāku līdzdarbības un 
līdzatbildības veicināšana. 
Attīstīt izglītojamo personīgo 
līderību - prasmi vadīt sevi. 

SKOLAS VIDE 

Skolēnu savstarpējo attiecību, cieņas, 
kultūras un pozitīvas uzvedības 
veicināšana. 
Makulatūras un izlietoto bateriju 

vākšana. 

Āra sporta stadiona izveide. 

Dalība Eko skolu programmā. 
Rotaļlaukuma izveide. 

Mācību kabinetu remonts. 
Vides labiekārtošanai izstrādāt 
projektus un piesaistīt papildus 
finansējumu. 

RESURSI 

Mūsdienīgu un ergonomisku solu un 
krēslu iegāde mācību telpām. 
 

Datorkrēslu iegāde. 
Gaismas galdu iegāde. 
Pirmsskolā rūpēties, lai grupas vide 
un āra vide būtu izzinoša, atbilstoša 
bērnu vecumam un droša. 

Skolas mācību vides pielāgošana 
mācību satura ieviešanai. 
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SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, 

VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

Skolotāju apmācība IT rīku 
pielietošanā. 
Skolotāju apmācība darbā ar speciālās 
izglītības skolēniem. 
Skolas kolektīva iesaistīšana 

pašvērtēšanas procesā. 

Atjaunināt, papildināt un aktualizēt 
iestādes darbību reglamentējošos 
iekšējos normatīvos aktus. 
Skolotāju apmācība IT rīku 
pielietošanā. 
Skolas kolektīva iesaistīšana 
pašvērtēšanas procesā. 
Iestādes vadītāja novērtēšana. 

Skolotāju apmācība IT rīku 
pielietošanā. 
Plānot Skolas darba turpmāko 
attīstību. 

 

 

Ikšķiles novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes direktore    Zane Āboliņa 

 

 

SASKAŅOTS  

Ikšķiles novada domes  

priekšsēdētājs _______________ (PARAKSTS)  

I.Trapiņš  
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