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 1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

 Ikšķiles novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde Tīnūžu sākumskola (turpmāk 

tekstā – iestāde) 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 dibinātājs: Ikšķiles novada pašvaldība, tās juridiskā adrese ir Peldu iela 22, Ikšķile, 

Ikšķiles novads, LV – 5052; interneta mājas lapa www.ikskile.lv.  

Izglītības iestādes juridiskā adrese ir “Kalnliepas”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads,  

LV – 5015; interneta mājas lapa www.tinuzusakumskola.lv (turpmāk tekstā – iestādes mājas lapa). 

 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 

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. 

 2017.gada 20.decembrī Ikšķiles novada pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu Nr.3 (sēdes 

prot.Nr.10; ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2018.gada 25.jūlija lēmumu Nr.9, prot.Nr.8), ar kuru 

nolemts uzsākt Ikšķiles novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes Tīnūžu pamatskola 

reorganizāciju, nosakot, ka reorganizācija pabeidzama līdz 2018. gada 1. septembrim un tās 

rezultātā izglītības iestāde izbeidz savu darbību kā vispārizglītojošā pamatskola un uzsāk savu 

darbību kā vispārizglītojošā sākumskola un tiek mainīts iestādes nosaukums - Ikšķiles novada 

pašvaldības vispārējās izglītības iestāde Tīnūžu sākumskola, kurā tiktu realizētas 1.posma (1.-

6.klase) pamatizglītības programmas un pirmsskolas izglītības programmas. 

 2018. gada 1. septembrī pēc reorganizācijas tiek atvērta Ikšķiles novada pašvaldības 

vispārējās izglītības iestāde Tīnūžu sākumskola. Iestādes 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. 2019. gadā Muižiņas teritorijā uzstādītas jaunas spēļu 

konstrukcijas pašiem mazākajiem bērniem. “Kalnliepu” teritorijā veikti auto stāvlaukuma un 

iestādes teritorijas labiekārtošanas darbi. 2020/.2021.m.g laikā iestādē plānots ierīkot optisko 

internetu. 

 2018. gada 31. augustā iestāde tiek akreditēta līdz 02.05.2023.  

    2018./2019. m.g. 3. septembrī mācības sākumskolas klasēs uzsāka 81 skolēns un 

pirmsskolas grupās 80 bērni. Mācību gada beigās skolēnu skaits palielinājās līdz 86, bet 

pirmsskolā līdz 89 izglītojamajiem. 

http://www.ikskile.lv/
http://www.ikskile.lv/
http://www.tinuzusakumskola.lv/
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2019./2020. m.g atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.831 

,,Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, vispārējās un 

profesionālās izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās 

darbības novērtēšanas kārtība” noteiktajam un ņemot vērā izglītības iestādes vadītāja profesionālās 

darbības novērtēšanas ziņojumu, akreditācijas ekspertu komisija sniedz priekšlikumu par izglītības 

iestādes Ikšķiles novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde Tīnūžu sākumskola vadītājas 

Zanes Āboliņas atbilstību amatam. 
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1. tabula 

Informācija par izglītojamo skaitu iestādē 5 gadu periodā 

 

Mācību 

gads 

2014./ 

2015. 

2015./ 

2016. 

2016./ 

2017. 

2017./ 

2018. 

2018./ 

2019. 

2019./ 

2020. 

2020./ 

2021. 

Izglītojamo 

skaits 

skolā 

150 139 106 137 81 73 79 

Izglītojamo 

skaits 

pirmsskolā 

    80 95 102 

Avots: VIIS dati 

 

Pirmsskolā izglītojamie visi ir no Ikšķiles novada. Sākumskolas posmā iestādē mācās izglītojamie 

no dažādiem novadiem (skatīt 2. tabulu). 

2. tabula 

 

Novads Ikšķile Ogres Ropažu Salaspils Rīga 

Skolēnu 

skaits 
55 9 2 5 2 

 

Iestāde īsteno sešas izglītības programmas (3. tabula). 

3.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 
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Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem, 2020. gada sākumā Ikšķiles novadā bija 

reģistrēti 9888 iedzīvotāji (1. attēls, ). Lai gan valstī kopumā katru gadu samazinās iedzīvotāju 

skaits, Ikšķiles novadā, līdzīgi kā citos Pierīgas novados, vērojama pretēja tendence – kopš 2013. 

gada sākuma līdz 2020. gada sākumam, Ikšķiles novadā iedzīvotāju skaits ir palielinājies par 914 

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.  

Uz 01.09.2020. novadā reģistrēti 93 dzimuši bērnu. 

 

Iedzīvotāju skaits Ikšķiles novadā no 2013.–2020. gadam 

1. attēls 

 

 
Avots: CSP 

 

Dzīvi dzimušo bērnu skaits Ikšķiles novadā no 2013.–2019. gadam 

2. attēls 

 

 
 

Avots: CSP 
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Skolas vadības darbu nodrošina direktors, direktora vietnieks un saimniecības vadītājs. Skolā 

strādā 35 pedagoģiskie darbinieki, kuru izglītība atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām (4. tabula).  

 

4. tabula 

Pedagogu sadalījums atbilstoši iegūtajai izglītībai 

 

Pedagogu kopskaits Bakalaura grāds Maģistra grāds 

35 29 6 

Avots: iestādes dati 

 

Pedagoģiskie darbinieki pastāvīgi paaugstina kompetenci šādos virzienos: priekšmetu mācīšanas 

metodika, audzināšanas jautājumi, datorzinības, IT izmantošana izglītībā. Iestādē nodrošināts 

atbalsta personāls – psihologs, sociālais pedagogs, 3 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 (5. tabula) un mācību līdzekļu iegādi. Finanšu līdzekļi tiek izmantoti iestādes vajadzībām 

saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, izlietojums ir racionāls un efektīvs.  

 

5. tabula 

Skolas kopējais finansējums 

 

 2015. 

gads 

2016. 

gads 

2017. 

gads 

2018. 

gads 

2019.  

gads 

Kopējais finansējums, EUR 513 492 518 193 481 096 650 169 809583 

t.sk. no valsts budžeta 211 369 218 983 148 074 149 344 137214 

t.sk. no pašvaldības budžeta 302 123 299 210 333 022 500 825 672369 

     Avots: pašvaldības dati 

 

Skola piedāvā arī interešu izglītību. 2019./2020.m.g. tiek piedāvātas 9 dažādas interešu izglītības 

programmas – Kustību improvizācija, Sporta spēles 4.-6. klasēm., Angļu valoda 1.-3. klasēm, 

Koris 1.-6. klasēm, teātris 1.-3.kl. un 4.-6.kl., Vispusīga fiziskā sagatavotība 1.-3.klasēm, 

Satiksmes drošība, Kokapstrāde. 

Interešu izglītība pirmsskolas posmā – angļu valoda, keramika un sarīkojumu dejas.  

Skola īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu SAM 8.3.2.2/16/I/001 atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai.  

Iestāde piecus 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. 
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Jau vairākus gadus pēc kārtas, ar novada pašvaldības atbalstu, iestāde 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. 

Iestādē 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.  

Iestādē 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. 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi 

 

IESTĀDES 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. 

 

 

IESTĀDES 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;  
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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;  

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. 

 

 

IESTĀDES MISIJA 

 

Katra skolēna un bērna individuālo spēju un talantu attīstīšana iekļaujošā, izglītojošā un 

mūsdienīgā vidē.
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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; 

 attīstoša; 

 motivējoša; 

 iekļaujoša; 

 atvērta. 

 

IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBAS VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES TĪNŪŽU SĀKUMSKOLA 

VĪZIJA 
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2019./2020.m.g. UZDEVUMI un PRIORITĀTES 

 

PIRMSSKOLĀ 

Galvenie pedagoģiskā darba uzdevumi:  

1. Jaunā mācību satura ieviešana.   

2. Rotaļnodarbību organizēšanas pilnveidošana un vides pielāgošana. 

3. Bērnu piederības sajūtas veicināšana savam novadam un valstij. 

 

SĀKUMSKOLĀ 

Metodiskā darba prioritāte – “Mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas pilnveide”. 

Pedagoģiskā darba prioritāte – “Lasītprasmes un teksta analīzes attīstīšana”. 

Audzināšanas darba prioritāte – “Pilsoniskās līdzdalības veicināšana, gatavojoties skolas 

salidojumam”. 

 

2020./2021.m.g. UZDEVUMI un PRIORITĀTES 

 

PIRMSSKOLĀ 

 Galvenie pedagoģiskā darba uzdevumi:  
1. Mācību satura pilnveidošana.  

2. Ekoskolas programmas ieviešana mācību saturā. 

3. Veselības izglītības akcentēšana.  

 

SĀKUMSKOLĀ 

Metodiskā darba prioritāte – jaunā mācību satura ieviešana 1. un 4.klasē. 

Pedagoģiskā darba prioritāte – pašvadītas mācīšanās prasmju attīstīšana. 

Audzināšanas darba prioritāte – audzināšanas programmas aprobācija, akcentējot sadarbību 

starp klasēm. 
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3. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes 

vērtējuma līmeni atbilstošajos kritērijos 

3.1.Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas 

 

Iestāde mācību procesu īsteno atbilstoši sešām izglītības programmām. (Skatīt pielikumu 

Nr.1) Šīs programmas ir licencētas un akreditētas atbilstoši valstī noteiktajai kārtībai. 

Izglītības programmas pamatizglītības pirmajā posmā (1.–6. klase) tiek īstenotas pēc 

valstī noteiktā parauga atbilstoši 2014. gada 12. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.468 

“Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem 

un pamatizglītības programmu paraugiem” (turpmāk tekstā – valsts pamatizglītības standarts), 

pirmsskolas posmā atbilstoši 2012. gada 31. jūlija Ministru kabineta noteikumiem  Nr.533 

“Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”. 

Pedagogi pārzina mācību priekšmetu standartus un pirmsskolas izglītības mācību satura 

programmu, izprot mērķus un uzdevumus. Mācību priekšmetu programmas un klašu 

audzinātāju darba plānojumi tiek veidoti atbilstoši licencētajām izglītības programmām.  

Pedagogi izmanto VISC piedāvātās paraugprogrammas, izveidojot mācību satura apguves 

plānojumus katrā mācību priekšmetā atbilstoši valsts pamatizglītības standartam, katru gadu 

augustā veic nepieciešamās korekcijas, ņemot vērā izglītojamo individuālās spējas un vajadzības 

un paredzot laiku darbam ar talantīgajiem izglītojamajiem un izglītojamajiem ar mācīšanās 

grūtībām.  

Pirmsskolā izglītojamo slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. Tiek apstiprināts dienas 

režīms pirmsskolas vecuma bērniem, rotaļnodarbību un interešu izglītības nodarbību saraksti. 

Iestādes pedagoģiskajās sēdēs tiek aktualizētas valsts pirmsskolas vadlīnijas, lai grupu 

pedagogiem būtu skaidri saskatāma izglītojamo attīstības pakāpe un, lai varētu skaidri prognozēt 

sasniedzamos rezultātus. 

Iestādē darbojas divas metodiskās komisijas (Iestādes pārvaldes struktūru skatīt 

pielikumā Nr.2):  

 sākumskolas metodiskā komisija,  

 pirmsskola metodiskā komisija. 

Metodiskajās komisijās pedagogi apspriežas par mācību un audzināšanas satura tēmu 

savstarpēju saskaņošanu, mācību literatūras un mācību līdzekļu izvēli, kā arī par nepieciešamās 

tehniskās bāzes papildināšanu. 

Visus mācību priekšmetu programmu apguvei nepieciešamos līdzekļus - mācību 

grāmatas, darba burtnīcas un mācību materiālus nodrošina par Ikšķiles novada pašvaldības un 

valsts budžeta līdzekļiem.  

Lai nodrošinātu mācību procesa diferenciāciju un individualizāciju speciālās izglītības 

programmā, kā arī izglītojamajiem ar dažādām īslaicīgām mācību apguves problēmām, tiek 

veidoti individuālie izglītības plāni mācību gadam vai īsākam laika posmam. Pedagogi 

veiksmīgi darbojas mācību priekšmetu programmu pilnveidē, gan kopīgi izstrādājot mācību 

satura apguves plānojumus, gan saskaņojot tos, nodrošinot pēctecību klasēs un izglītības 

pakāpēs. 

Pedagogi veic individuālo darbu arī pēc mācību stundām, sniedz izglītojamajiem 

nepieciešamās konsultācijas saskaņā ar grafiku, kas tiek izstrādāts mācību gada sākumā un ir 

izlikts izglītojamajiem un vecākiem pieejamā vietā pie ziņojumu dēļiem un pieejams iestādes 

mājaslapā.  

Darbā ar izglītojamiem iesaistās atbalsta personāls – izglītības psihologs, sociālais 

pedagogs, logopēdi, speciālie pedagogi un skolas māsa.  

Pedagogi tiek informēti par visām ar izglītības programmu realizēšanu saistītajām aktivitātēm.  
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Katru gadu augustā tiek izstrādāts mācību priekšmetu stundu saraksts, ko apstiprina ar 

direktora rīkojumu. Skolā izglītojamo mācību slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. Stundu 

saraksti pieejami gan skolā, gan iestādes mājaslapā, gan skolvadības sistēmā (turpmāk tekstā – 

E-klase) izglītojamo dienasgrāmatās. Izmaiņas stundu sarakstā tiek ievietotas gan E-

dienasgrāmatā, gan pie iestādes informācijas stendiem. Ārpusstundu darbu regulē interešu 

izglītības nodarbību grafiks. 

 

 

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. 
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3.2. Mācīšana un mācīšanās 

3.2.1. Mācīšanas kvalitāte  

 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitāte tiek vērtēta atbilstoši MK 22.08.2017. 

noteikumiem Nr. 501 “Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas 

kārtība” un Ikšķiles novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem “Valsts budžeta mērķdotācijas 

sadales kārtība Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, darba 

slodzes aprēķināšanai un pedagogu darba samaksas kārtība no pašvaldības budžeta līdzekļiem”, 

kā arī iestādes iekšējiem noteikumiem Nr. 3-7/31 “Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas un 

materiālās stimulēšanas kārtība”.   

Pirmsskolas izglītības skolotāji mācīšanas procesā izmanto dažādas mācību metodes – 

rotaļmetodes, kas atbilst izglītojamo spējām, vecumposma attīstības likumsakarībām, integrēto 

rotaļnodarbību, rotaļnodarbību specifikai, PII mācību satura prasībām un izglītojamo mācīšanās 

tempam. Mācīšanas metodes tiek izvēlētas un koriģētas atkarībā no konkrētu izglītojamo 

sasniegumiem, grupas attīstības īpatnībām. Mācīšanas procesā izmantojamie mācību materiāli 

atbilst izglītojamo vecumam, spējām un konkrētai rotaļnodarbībai. Izglītojamiem interesantu 

mācīšanas procesa norisi nodrošina mūsdienīgi izremontētās grupu telpas un rotaļlaukumi. 

Pedagogi mācīšanas procesa kvalitātes nodrošināšanai izmanto video projektoru, digitālos 

mācību materiālus, skolotāju izveidotās PowerPoint prezentācijas, pašgatavotus materiālus. 

Skolotāji dodas pieredzes apmaiņas kursos uz citām pirmsskolas izglītības iestādēm. 

Pirmsskolas izglītības iestādē pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanai tiek 

organizēti kursi, kas ļauj skolotājam saskatīt savas stiprās darba puses un vēl pilnveidojamās 

jomas. Vērojumi integrētajās rotaļnodarbībās liecina, ka mācīšanas process pirmsskolas 

izglītības iestādē kļūst jēgpilns, pedagogi mācīšanas procesā strādā uz rotaļnodarbībā 

sasniedzamo rezultātu. Rotaļnodarbībās tiek izmantoti dažādi pedagogu un izglītojamo 

sadarbības modeļi. Pedagogi integrētajās rotaļnodarbībās izmanto virzīto mācīšanos – vispirms 

darām kopā, pēc tam daļēji kopā, tad uzdevumu veic izglītojamais individuāli, darba beigās 

izglītojamie mācās novērtēt sava paveiktā darba rezultātu. 

Katrā mācību stundā tiek noteikti mācīšanas un mācīšanās mērķi, uzdevumi un 

sasniedzamais rezultāts. Stundas plānojums ir strukturēts, skolēni tiek iepazīstināti ar stundas 

norises kārtību, un viņiem ir saprotami skolotāja skaidrojumi, veicamais uzdevums un tā 

vērtēšanas kārtība un kritēriji. 

Iestādē tiek veikta regulāra iekšējā kontrole, gan par obligātās dokumentācijas aizpildi 

atbilstoši prasībām, gan stundu un nodarbību vērošana. Katru semestri pedagogi veic sava darba 

pašvērtējumu.  

Stundās tiek attīstītas skolēnu mācīšanās prasmes un izmantotas daudzveidīgas 

mācīšanās stratēģijas, t.sk., metakognitīvās, izziņas, sociālās un emocionālās. Atbilstoši tām tiek 

izmantotas mācību metodes, populārākās – vizualizēšana, situāciju izspēle un analīze, problēmu 

risināšana, jautājumu sesija, eksperiments, kolāža, mācību ekskursija, izpētes projekts, pētījums, 

laboratorijas darbs. Biežāk lietotās darba organizācijas formas – individuāls, pāru, grupu darbs. 

Vairāki skolotāji aktīvi izmanto izglītības portālu Soma.lv, Uzdevumi.lv piedāvātās iespējas.  

No 2017./2018. māc. g. iestāde iesaistījusies ESF projektā “Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai”. Projekta mērķis – veicināt individuālās mācību pieejas 

attīstību un ieviešanu, uzlabojot skolēnu kompetences un mācību sasniegumus.  

Lai veicinātu mācīšanās kvalitātes prasību veiksmīgu realizēšanu un ieviešanu mācību 

procesā, tiek organizēta pedagogu izglītošana un pieredzes apmaiņa (semināri, kursi, 

tālākizglītība), metodisko komisiju sēdes, informatīvās sapulces, stundu vērošana, dalība 

dažādos projektos (Ekoskola, „Sporto visa klase”). Iestādē tiek organizēts darbs ar talantīgajiem 

izglītojamajiem un izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām. 
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Izglītojamie par mācību uzdevumiem tiek informēti mācību procesā, e-klasē, 

informatīvajos plakātos, izglītības iestādes mājaslapā (aktuālā informācija, pārbaudes darbu 

grafiki, konkursi un olimpiādes, aktivitātes audzināšanas darbā, individuālo darba ar 

izglītojamiem un interešu izglītības grafiku u.c.). 

Pedagogu un vecāku sadarbību izglītojamo mācību sasniegumu pilnveidē nodrošina 

šādas saziņas formas: izglītojamā E-dienasgrāmata, pārbaudes darbi, sekmju izraksti, liecības, 

vecāku sapulces, individuālas sarunas ar klases audzinātāju, mācību priekšmetu pedagogiem, 

iestādes administrāciju, E-klase (ieraksti par mācību priekšmetu un klases stundām tiek veikti 

katru dienu pēc notikušām stundām līdz pašreizējās dienas plkst. 16.00). 

Iestādei izveidojusies laba sadarbība ar Skolas padomi, tās mērķis ir atbalstīt izglītojamo, 

pedagogu, vecāku vai personu, kuras realizē aizgādību, skolas administrācijas savstarpējo 

sadarbību un sadarbību ar pašvaldību, kā arī ar citām valsts un pašvaldības institūcijām un 

nevalstiskajām organizācijām, veicinot skolas noteikto kopējo mērķu un interešu sasniegšanu.  

Veiksmīgi tiek realizēta sadarbība ar Ikšķiles pašvaldību, piemēram, materiālais un 

finansiālais atbalsts, izglītojošie projekti, mācību ekskursiju finansēšana. 

Vērtīborientācija un karjeras izglītības iespējas tiek aktualizētas skolas klases stundās, 

izglītojamo karjeras izpētē (sociālo zinību stundās), projektu nedēļas ietvaros), klases stundās, 

ārpusstundu pasākumos, profesiju pārstāvju vieslekcijās. 

Iestādē pedagogiem izmantošanai ikdienas mācību procesā tiek nodrošināts plašs mācību 

līdzekļu un tehnisko līdzekļu klāsts, iekārtas un aprīkojums. Bieži mācību stundu norise tiek 

organizēta datorklasē. Klasēs, kurās pieejams stacionārs projektors vai interaktīvā tāfele, tiek 

demonstrēti mācību materiāli citās valodās, tādējādi ne tikai bagātinot stundu ar uzskati, bet arī 

motivējot skolēnus apgūt valodas. 

Iestādē notiek metodisko komisiju darbs, kurš tiek organizēts un pārraudzīts. Notiek sadarbība 

ar Ikšķiles novada pašvaldības Izglītības sporta un jaunatnes lietu pārvaldi, izglītības darba 

speciālisti, izglītības jomu koordinatoriem.  

Iestāde lepojas ar aktīvu metodiskās padomes, metodisko komisiju darbu, Eko izglītības 

realizēšanu, nodrošinātu materiālo bāzi, teicamu un drošu vidi, veiksmīgu pārraudzības sistēmu 

un sadarbību ar vecākiem un izglītojamajiem, kas kopumā veicina iestādes atbilstību 

mūsdienīgai izglītības iestādei. 

 

 

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. 

 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. 
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 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. 

 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.  
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3.2.2. Mācīšanās kvalitāte  

 

Pirmsskolas izglītības iestādē mācīšanās darba organizācija tiek realizēta pēc 

apstiprinātā integrēto rotaļnodarbību saraksta. Izglītības iestādes administrācija un iestādes 

pedagogi iepazīstina izglītojamo vecākus darba organizāciju pirmsskolas izglītības iestādē. Visi 

izglītojamo vecāki un aizbildņi zina iestādes iekšējās kārtības noteikumus. Ievērotie iekšējās 

kārtības noteikumi veicina izglītojamo kvalitatīvu piedalīšanos mācīšanās procesā izglītības 

iestādē. 

Pirmsskolas darba laiks Iestādē no plkst. 7.00 līdz plkst. 19.00. Izglītojamajiem ir 

pieejamas plašas un gaišas telpas, kurās notiek mūzikas un sporta nodarbības. Katrā grupā ir 

ierīkoti aktivitāšu un izziņas centri, kur izglītojamie patstāvīgi darbojas.  

Skolotāju pedagoģiskā darba kvalitāte pirmsskolā ir svarīgākais faktors, kas ietekmē 

bērna attīstību. Veiksmīga mācīšanās procesa pamatā ir mijiedarbība starp pedagogu un 

izglītojamo. Pedagogi ir atbildīgi par mācību darba organizēšanu, kas ir vērsta uz izglītojamā 

vajadzībām un interesēm, kā arī izglītojamā darbību rosinošas atmosfēras radīšanu, kur viņš 

darbojas mērķtiecīgi. Pedagogi izmanto daudzveidīgas aktīvās mācīšanās metodes un 

izglītojamajiem piedāvā tādas aktivitātes, kurās iekļautas daudzas mācību satura jomas, tai 

skaitā valoda, matemātika, dabas zinības, mākslinieciskā darbība, sociālās zinības, fiziskā 

attīstība. Pedagogi veido motivējošu un iekļaujošu grupas vidi un atmosfēru tā, lai veicinātu 

izglītojamo vispusīgu attīstību un mācību saturs būtu īstenojams vienotā veselumā, veicinot 

bērna fizisko, psihisko un sociālo attīstību. Grupās tiek nodrošināta droša, estētiski sakārtota 

vide.  

Pirmsskolas izglītojamo pašvērtēšanas prasmju attīstība notiek nepārtraukti mācību 

procesa un ārpus nodarbību laikā. Paša veikums, prieks par jaunatklāsmi vai sarūgtinājums par 

neveiksmi un tā pārvarēšana, uzslavas un apkārtējo atbalsts ir situāciju vērtējums ikdienā. 

Izglītojamiem ir svarīgi apzināties, ka mācīšanās ir prasmju, iemaņu un zināšanu patstāvīga 

apgūšana, kur vissvarīgākā loma ir iedalīta pašam. 

Vērojumi hospitētajās rotaļnodarbībās un dienas ritma momentos liecina, ka pirmsskolas 

izglītības pedagogi mērķtiecīgi organizē izglītojamos un mācīšanās darbu, veido viņos 

motivāciju piedalīties mācīšanās darbā un pozitīvu attieksmi uz izzināšanas procesu, darot. 

Lielākā daļa pedagogu realizē kooperatīvās mācīšanās metodi, lomu spēles, projektu darbus, 

grupu darbus, u.c. metodes, kā galveno izvirzot mācīšanās darot principu. 

Pirmsskolas izglītības iestāde nodrošina visus izglītojamos ar mācību materiāliem. Visas 

grupas ir nodrošinātas ar portatīvajiem datoriem. Divās vecākajās grupās ir televizori, kuri 

lielākoties tiek izmantoti gan kā projektori. Tehnoloģijas tiek izmantotas vizuāli kvalitatīviem 

demonstrējumiem, iegūstot informatīvos materiālus un citus resursus, lai palielinātu bērnu 

ieinteresētību un motivāciju iesaistīties procesā, kā arī mācību procesa diferencēšanai. Strādājot 

tīkla vidē daži pedagogi izmanto gan e-mācības un e-grāmatas, gan tradicionālās mācību 

iespējas. IT izmantošana grupās attīsta izglītojamo lietpratību, veicot kompleksus uzdevumus, 

kas risināmi izmantojot daudzveidīgus resursus, kā, piemēram, – izglītojoša mācību filmas par 

drošību, par uzvedību, par ekoloģiski tīras vides izpratni, par pozitīvu attieksmi pret sevi, 

ģimeni, dzīvesvietu, valsti, par dzīvo un nedzīvo dabu. 

Pirmsskolas izglītības iestāde lepojas ar pedagogu kvalitatīvu pašgatavotu rotaļmateriālu 

klāstu, kuru pedagogi sekmīgi izmanto izglītojamo mācīšanās kvalitātes nodrošināšanā. Grupas 

ir materiāli nodrošināts ar bērnu vecumam atbilstošām spēlēm un materiāliem. 

Pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamiem mājas darbus neuzdod. Pedagogs sadarbībā 

ar izglītojamā vecāku apspriež bērnam draudzīgākās rotaļmetodes, kā veicināt izglītojamā 

kultūrhigiēniskās iemaņas, veidotu izziņas interesi, veidotu mācīšanās motivāciju. 
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Iestādē ilgstoši bez attaisnotiem iemesliem izglītojamo kavējumi nav. Kavējumu 

uzskaite tiek veikta atsevišķi katrā vecuma grupā, reģistrējot izglītojamo vecāku iesniegumus 

un ārsta zīmes. 

Sagatavošanas grupu izglītojamiem tiek nodrošinātas peldētapmācības nodarbības. Tās 

notiek 1 reizi divās nedēļās Ikšķiles novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē 

“Čiekuriņš”. Nodarbības vada iestādes sporta skolotāja, piedaloties grupu skolotājām, pedagoga 

palīgam un skolas māsai. 

Vecākiem savlaicīgi tiek sniegta informācija par mācīšanas, mācīšanās un mācību satura 

jautājumiem. Informācijas apmaiņa starp pedagogiem, vadību un ģimeni notiek ar e-klases 

starpniecību. Vecāki atzinīgi novērtē kopīgos pasākumus, kā arī atbalsta to sagatavošanu ar 

nepieciešamajiem resursiem - maskām, tērpiem, materiāliem. Bērni labprāt iesaistās un 

sadarbojas skolotāju piedāvātajās aktivitātēs. 

Pirmsskolas iestādē ārpus nodarbību laikā izglītojamie apmeklē angļu valodas pulciņu, 

keramikas un “Princešu skoliņas” nodarbības. Nodarbības apmaksā izglītojamo vecāki. 

Sākumskolas posmā mācību priekšmetu pedagogi izmanto Valsts izglītības satura centra 

(VISC) piedāvātās paraugprogrammas mācību satura apguves plānu izstrādē, kā arī mācību 

līdzekļu autoru veidotās mācību priekšmetu programmas. Visas mācību priekšmetu programmas 

un klases stundu programma tiek īstenotas atbilstoši licencētajām izglītības programmām. Līdz 

ar to pedagogi izprot, kā viņu mācītā priekšmeta saturs iekļaujas iestādes īstenotajās izglītības 

programmās.  

Par mācību darbam izvirzītajām prasībām un vērtēšanas kārtību mācību priekšmetu 

skolotāji informē skolēnus mācību gada sākumā. Katra mācību gada sākumā tiek veikta skolēnu 

zināšanu, prasmju un iemaņu diagnostika, tās rezultāti tiek pārrunāti ar skolēniem, norādot 

apgūtās un pilnveidojamās prasmes. Mācību procesa ietvaros skolēnu zināšanas un prasmes tiek 

vērtētas regulāri, vērtēšanas kārtība noteikta iestādes iekšējos noteikumos. 

Pamatprasības mācību darbam izglītojamiem ir noteiktas iestādes iekšējās kārtības 

noteikumos. Ar šiem noteikumiem izglītojamie tiek iepazīstināti mācību gada sākumā, 

nepieciešamības gadījumā noteikumi tiek pārrunāti arī papildus. Par šiem noteikumiem tiek 

informēti arī izglītojamo vecāki gan klašu vecāku sanāksmēs, gan vajadzības gadījumā arī 

individuālās sarunās. Gan izglītojamie, gan vecāki tiek iepazīstināti ar valstī noteikto un iestādē 

pieņemto mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, valsts pārbaudījumu norises kārtību, kā arī ar 

citiem normatīvajiem dokumentiem attiecībā uz mācību darba organizāciju. Klašu vecāku 

sanāksmēs pēc nepieciešamības piedalās iestādes direktors un/vai direktora vietniece. 

Nepieciešamības gadījumā mācību priekšmetu pedagogi piedalās sanāksmē un informē vecākus 

par prasībām konkrētajā mācību priekšmetā. Iestādē regulāra informācijas apmaiņa starp 

izglītojamiem, ģimeni, iestādes vadību un pedagogiem tiek nodrošināta ar E-klases palīdzību. 

Aktuālā informācija par mācību un audzināšanas jautājumiem regulāri tiek ievietota arī 

izglītības iestādes mājaslapā. Vajadzības gadījumā tiek izmantota telefoniska komunikācija vai 

tiek organizēta tikšanās klātienē. Visa mācību gada garumā iestādē strādājošie pedagogi, atbalsta 

personāls un administrācija ir pieejama izglītojamiem un viņu vecākiem. 

Pedagogu pašvērtējumu analīze apliecina, ka pedagogi izmanto daudzveidīgas mācību 

metodes (darbs pāros, darbs grupās, „prāta vētra”, dialogi, lomu spēles, demonstrējumi, 

pētījumi, diskusijas, vizualizēšana, darbs ar tekstu utt.). Tās atbilst izglītojamo spējām, 

vecumam, sasniegtajiem rezultātiem, mācību priekšmetu specifikai un mācību satura prasībām. 

Mācību metodes savlaicīgi tiek izvēlētas un pielāgotas, vadoties pēc izglītojamo mācību darba 

rezultātiem. Mācību stundu mērķi pārsvarā ir skaidri formulēti, sasniedzami un izglītojamiem 

saprotami. Mācību satura apguves plānojums ir loģiski strukturēts, tas veicina stundu mērķu un 

uzdevumu sasniegšanu. Tiek veidota saikne ar iepriekš mācīto. Vērotās stundas ir radošas, 

interesantas. Pedagogi mācību procesā cenšas iesaistīt gandrīz katru izglītojamo, rosina izteikt 

viedokli, analizēt un secināt, diskutēt un veidot dialogu. Pedagogi uzklausa un ņem vērā 

izglītojamo viedokli un vēlmes, prasmīgi vada un veido dialogu ar viņiem.  
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Pedagogi mērķtiecīgi organizē izglītojamos mācību darbam un veido viņos motivāciju 

mācīties. Pedagogi rosina izglītojamos strādāt atbilstoši savām spējām, izrādīt iniciatīvu jaunu 

zināšanu apgūšanā, vērtēt savu un citu darbu, darboties ar dažādiem informācijas avotiem. 

Vienotajās mācību stundās izglītojamie labprāt līdzdarbojas un sadarbojas. Lielākajai daļai 

izglītojamo ir pozitīva attieksme pret mācību procesu. Izglītojamie aktīvi un ar interesi iesaistās 

stundu darbā, lielākā daļa izglītojamo prot strādāt pāros un dažādās grupās. Izglītojamā un 

pedagogi dialoga kvalitāte kopumā vērtējama kā laba. 

Izglītojamiem ar diagnosticētām mācīšanās grūtībām mācību gada sākumā tiek izstrādāts 

individuālās izglītības plāns. Plāns tiek izstrādāts, cieši sadarbojoties Izglītības iestādes atbalsta 

personālam, klases audzinātājam un mācību priekšmetu skolotājiem. Ar individuālo izglītības 

plānu tiek iepazīstināti izglītojamā vecāki. Izglītojamam mācību gada garumā tiek nodrošināti 

atbalsta pasākumi. Tomēr ne visi izglītojamie izjūt atbildību par saviem mācību sasniegumiem. 

Liela daļa izglītojamo piekrīt apgalvojumam, ka varētu sasniegt labākus rezultātus. Vēl arvien 

ir izglītojamie, kuriem trūkst motivācijas nopietnam un sistemātiskam mācību darbam. Iestāde 

pievērš uzmanību šādiem gadījumiem, sadarbojas ar izglītojamo vecākiem, iestādes atbalsta 

personālu, nepieciešamības gadījumā arī ar novada Sociālo dienestu, Bāriņtiesu vai citām 

institūcijām. 

Lai motivētu izglītojamos sasniegt augstus rezultātus, tiek izmantoti dažādi morālās 

stimulēšanas veidi. Vērojumi stundās liecina, ka pedagogi stundās bieži izmanto uzslavu. Par 

augstiem mācību sasniegumu vērtējumiem 1. semestra un mācību gada noslēgumā izglītojamie 

svinīgi tiek apbalvoti ar Zelta vai Sudraba liecību un iestādes Pateicības rakstu izglītojamo 

vecākiem. Lai veicinātu izglītojamo kvalitatīvu izaugsmi un konkurētspēju, padziļinātu viņu 

izziņas interesi par attiecīgo mācību priekšmetu, sadarbībā ar Ikšķiles novada pašvaldību, 

iestādē ir izstrādāta un darbojas kārtība izglītojamo (arī pedagogu) apbalvošanai par augstiem 

sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un sacensībās. Izglītojamie 

iesaistās arī dažādu ar mācību procesu saistīto konkursu, viktorīnu un citu pasākumu 

organizēšanā. Vecākiem regulāri tiek sniegta informācija par sava bērna sasniegumiem. Saziņai 

ar izglītojamo vecākiem tiek izmantota informācija E–klasē un sekmju izraksti ne retāk kā reizi 

mēnesī. Izglītojamie un viņu vecāki regulāri tiek informēti par nākamajā mēnesī plānotajiem 

pārbaudes darbiem. 

Iestāde nodrošina izglītojamos ar mācību literatūru. Mācību literatūras izmantojums 

katra mācību gada beigās tiek izvērtēts. Nākamajam mācību gadam grozījumi mācību literatūras 

sarakstā tiek apstiprināti ar direktora rīkojumu. Mācību procesā veiksmīgi tiek izmantoti visi 

iestādē pieejamie daudzveidīgie resursi: modernās informācijas tehnoloģijas (interaktīvās 

tāfeles, projektori, interneta pieslēgums un bezvadu internets). Iestāde izmanto bibliotēku 

informācijas sistēmu ALISE, izglītojamajiem ir pieejama lasītava, datorklase, sporta zāle, 

daudzveidīgs sporta inventārs, digitālās klavieres un cits aprīkojums. Arī izglītojamie tiek 

rosināti aktīvi izmantot iestādē pieejamos resursus. Izglītojamo iespējas nedaudz ierobežo 

autobusu kustības grafiks. Pedagogi rosina izglītojamos strādāt atbilstoši savām spējām, izrādīt 

iniciatīvu jaunu zināšanu apgūšanā, vērtēt savu un citu darbu, darboties ar dažādiem 

informācijas avotiem. Izglītojamiem ir iespēja iesaistīties sava darba vērtēšanā, izmantojot 

daudzveidīgas pašvērtējuma un savstarpējā vērtējuma formas. Nelielais izglītojamo skaits klasēs 

ļauj papildus izmantot individuālās konsultācijas stundu laikā, tādējādi laicīgi reaģējot un 

veiksmīgi novēršot mācību satura nepilnvērtīgu apguvi vai neizpratni. Mācību priekšmetos gan 

diagnosticējošā darbā, gan pārbaudes darbos izglītojamie veic pašvērtējumu savām zināšanām 

un prasmēm. Lielākā daļa izglītojamo regulāri izmanto iestādes piedāvātās konsultācijas, 

fakultatīvās nodarbības un interešu izglītības nodarbības. Iestāde piedāvā izglītības programmu 

satura apguves pilnveidojošas nodarbības, kas tiek organizētas, ievērojot brīvprātības principu 

un pamatojoties uz vecāku iesniegumiem. Izglītojamie mācās organizēt diskusijas, attīsta 

prasmes intervēt, attīsta informatīvās runas spējas un spējas brīvi uzstāties auditorijas priekšā. 

Izglītojamiem ir iespēja prezentēt savu darbu gan klasei, gan klašu grupām, gan izglītības 
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iestādes mērogā – izglītojamie prezentē savu veikumu mācību stundu laikā un projektu darbu 

prezentācijas projektu nedēļas ietvaros. Izglītojamo mācību stundu slodze atbilst valstī noteikto 

normatīvo aktu prasībām. 

Iestāde piedāvā iespējas piedalīties arī dažādos ārpusskolas organizētajos pasākumos. 

Izglītojamie tiek informēti par plānotajiem pasākumiem gan ar iestādē esošā ziņojuma dēļa, gan 

iestādes mājaslapas palīdzību, gan mutiski klases stundās. Tiek izmantotas alternatīvās mācību 

darba formas – mācību ekskursijas, āra nodarbības. Iestādē ir noteikta kārtība mācību ekskursiju 

organizēšanai. Iestādē ir izveidots un realizēts pasākumu plāns, kas katru mēnesi tiek atjaunots 

vai papildināts. Iestādē tiek atzīmēti visi nozīmīgākie valsts svētki, regulāri tiek organizēti 

pasākumi, kuri saistīti ar sabiedrības, kultūras un valsts aktualitātēm. Pasākumos izglītojamie 

labprāt iesaistās. Pastāvēšanas laikā iestādē ir izveidojušās savas tradīcijas, kas veicina 

izglītojamo personības attīstību un piederību valstij. 

Saskaņā ar iestādē pieņemto kārtību darbā ar izglītojamo kavējumiem, iestāde uzskaita 

un analizē izglītojamo kavējumus E-klasē. Klašu audzinātāji, mācību priekšmetu pedagogi un 

iestādes vadība regulāri seko izglītojamo stundu apmeklētībai. Kavētās mācību stundas tiek 

katru dienu reģistrētas, tiek noskaidroti izglītojamo kavējuma iemesli. Kārtība darbā ar 

izglītojamo kavējumiem tiek aktualizēta arī visās vecāku sanāksmēs. Klašu audzinātāji katra 

mēneša beigās apkopo kavējumus un informē par tiem arī izglītojamo vecākus. Lielākā daļa 

izglītojamo bez attaisnojoša iemesla nekavē mācību stundas. Neattaisnotu kavējumu gadījumā 

notiek sarunas gan ar izglītojamo, gan izglītojamo vecākiem, nepieciešamības gadījumā tiek 

piesaistīts sociālais pedagogs, novada izglītības speciālists. 

Iestādē regulāri notiek mācību priekšmetu olimpiādes. Pedagogi rosina piedalīties 

dažādos mācību priekšmetu konkursos ārpus iestādes. Izglītojamiem ir labi rezultāti Pierīgas 

novadu apvienības skolu mācību priekšmetu olimpiādēs, katru mācību gadu vairāki izglītojamie 

piedalās mācību priekšmetu valsts olimpiādēs. 

 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Dažādu informatīvi tehnisko līdzekļu un 

mācību metožu pielietojums mācību 

procesā. 

 Mācību satura sasaiste ar reālo dzīvi. 

 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. 

 Sekmēt izglītojamo līdzatbildību par 

mācību procesa norisi, saviem mācību 

sasniegumiem. 

 Veicināt starppriekšmetu sadarbību. 

 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. 
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3.2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  

 

Iestādē sākumizglītības posmā izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis ir 

objektīvi un profesionāli izvērtēt izglītojamā sasniegumus mācību procesā, ievērojot Izglītības 

likuma, Vispārējās izglītības likuma, MK noteikumu un skolā izstrādātās „Kārtības par Tīnūžu 

sākumskolas vienotu izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu” prasības. Skolā vērtēšanas 

procesa prasības atbilst valstī noteiktajai mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai un 

pamatprincipiem. Iestādē ir izstrādāts pārbaudes darbu grafiks, katru mēnesi papildinot to ar 

konkrētiem datumiem. 

Pirmsskolas posmā mācību snieguma vērtēšanas pamatā ir novērojumi par bērna darbību 

vai darba galarezultātu. Vērtēšana ir neatņemama mācību procesa sastāvdaļa, kas bērnam un 

pedagogam nodrošina efektīvu atgriezenisko saiti, kuras mērķis ir uzlabot mācīšanos un 

mācīšanu. Pedagogs periodiski informē bērna vecākus vai bērna likumisko pārstāvi par saviem 

novērojumiem. 

Mācību snieguma vērtēšanas metodiskos paņēmienus un vērtēšanas kritērijus pirmsskolā 

nosaka pedagogs, ievērojot attiecīgajā mācību jomā noteiktos plānotos sasniedzamos rezultātus. 

Pirmsskolas pedagogi regulāri veic bērnu vērošanu gan mācību procesa laikā, gan 

pastaigu un rotaļu laikā. Pamatojoties uz šiem novērojumiem tiek plānots mācību process grupā 

un individuālais darbs ar izglītojamiem iekļaujošajā izglītībā. Ikdienas darbā vērtēšanas process 

notiek mutiski, uzsverot bērnu sasniegumu dinamiku. 
Pirmsskolas izglītības apguves nobeigumā pedagogs novērtē un apraksta, kādi ir bērna 

sasniegumi attiecībā pret šajos noteikumos noteiktajiem obligātā satura apguves plānotajiem 

rezultātiem. Pedagogs rakstiski par to informē vecākus vai bērna likumisko pārstāvi. 

Mācību priekšmetu pedagogi sistemātiski un kompetenti vērtē izglītojamo mācību darbu 

un atbilstoši priekšmeta specifikai izstrādā pārbaudes darbu. Vērtēšanas formas un metodiskie 

paņēmieni atbilst izglītojamo vecumam un mācību priekšmeta specifikai. Pedagogi mācību 

procesā izmanto ievadvērtēšanas un kārtējās vērtēšanas darbus.  

Pedagogi – gan pirmsskolā, gan sākumskolā veic vērtējumu uzskaiti, atspoguļojot tos E-

klasē. Vērtējumu uzskaite tiek regulāri pārraudzīta un kontrolēta. 

Skolā ir noteikta kārtība vērtējumu uzskaitē, tās ievērošanu pārrauga un kontrolē skolas 

administrācija. Pedagogi regulāri veic ierakstus e-klases žurnālā, reģistrējot kavējumus un 

iegūtos vērtējumus. Vērtēšanas veidi, metodiskie paņēmieni atbilst izglītojamo vecumam, 

individuālajām spējām, mācību priekšmeta specifikai un izvirzītajiem mērķiem. 1. klasē 

vērtēšana notiek aprakstoši, 2.klasē – aprakstoši un 10 ballu skalā latviešu valodā un 

matemātikā, 3.klasē – aprakstoši un 10 ballu skalā latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā, 

4.-6. klasē vērtē 10 ballu skalā. Pārbaudes darbos, kuros nav iespējams mācību sasniegumus 

vērtēt atbilstoši 10 ballu skalai, pedagogs vērtē ar „i” vai „ni”. 

 Izglītojamie un izglītojamo vecāki tiek iepazīstināti ar vērtējumiem katru mēnesi, tiek 

izsniegti sekmju izrakstus papīra formātā, kā arī izglītojamie saņem liecības semestru 

noslēgumos.    

Katra semestra beigās izglītojamajiem tiek izsniegti iestādes atzinības raksti par ļoti 

labām, teicamām un izcilām sekmēm. Mācību gada beigās tiek pasniegtas Ikšķiles pašvaldības 

naudas balvas, kuros apkopota izglītojamā līdzdalība olimpiādēs, konkursos un sacensībās visa 

mācību gada laikā, motivējot piedalīties šādos pasākumos arī turpmāk.  
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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. 
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3.3. Izglītojamo sasniegumi 

3.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā – sākumskolas posmā 

 

Iestādē ir noteikta kārtība skolēnu sasniegumu vērtēšanai un to uzskaitei. Izglītojamo 

sasniegumi tiek izvērtēti sākumskolas metodiskajā komisijā, atbalsta komandas sēdēs, 

pedagoģiskās padomes sēdēs un tiek izvirzīti uzdevumi turpmākajam darbam.  

Izglītojamo sasniegumi ikdienas mācību darbā tiek atspoguļoti E-klases sistēmā. 

Nepietiekamu un zemu vērtējumu gadījumā, vecāki tiek regulāri informēti par izglītojamo 

sasniegumiem, organizējot individuālas pārrunas. Tiek pārrunāta attīstības dinamika un, 

nepieciešamības gadījumā, tiek lūgta konsultācija un palīdzība atbalsta personālam – 

psihologam, pedagoga palīgam, speciālajam pedagogam un logopēdam, kā arī iestādes 

administrācijai. 

Katra mācību gada sākumā pedagogi plāno un veic izglītojamo zināšanu un prasmju 

līmeņa diagnostiku. Pedagogi analizē arī noslēguma darba rezultātus klasei kopumā. Izglītojamo 

veikums tiek analizēts arī mācību procesā, uzsverot panākumus un norādot vēl apgūstamo. 

Mācību darbs ir vērsts uz to, lai ikviens izglītojamais apgūtu noteiktās mācību priekšmetu 

standarta prasības. 

Izglītojamo sasniegumi skolā kopumā tiek analizēti 1.semestra un mācību gada 

noslēgumos pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Atbalsta komandas personāls regulāri pārrauga izglītojamo ar mācīšanās grūtībām 

sasniegumu dinamiku, nepieciešamības gadījumā, sadarbojoties ar vecākiem, mācību 

priekšmetu pedagogiem, lemj par nepieciešamajiem papildus pasākumiem sekmju uzlabošanai.  

Izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācību darbā, tiek nodrošinātas konsultācijas. 

Izglītojamiem ar vājiem mācību sasniegumiem tiek organizēti papildu mācību pasākumi un 

pēcpārbaudījumi jūnijā. 

Veiktajā izglītojamo sasniegumu analīzē izmantoti skolvadības sistēmā E-klase 

piedāvātie mācību sasniegumu līmeņi: nepietiekams (1-3 balles), pietiekams (4-5 balles), 

optimāls (6-8 balles), augsts (9-10 balles). Analizēti 2018./2019. mācību gada vidējie  

vērtējumi - skatīt 3.–5. attēlu.  
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2018./2019. mācību gada skolēnu vidējie vērtējumi  

3. attēls  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Avots: iestādes dati 
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 2019./2020. mācību gada skolēnu vidējie vērtējumi 

3.1.attēls 

 

 

 

Avots: iestādes dati 
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2018./2019. mācību gada vidējie vērtējumi skolā pa priekšmetiem 

4. attēls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avots: iestādes dati 
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2019./2020. mācību gada vidējie vērtējumi skolā pa priekšmetiem 

4.1. attēls 

 

Avots: iestādes dati  
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2018./2019. mācību gada izglītojamo vidējie apguves līmeņi 

5. attēls 

  

Avots: iestādes dati 

2019./2020. mācību gada izglītojamo vidējie apguves līmeņi 

5.1. attēls
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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. 

 

  

Vērtējuma līmenis – labi 
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3.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos sākumizglītības 

posmā 

Veiksmīgai valsts pārbaudes darbu sagatavošanai un norisei tiek veikta aptveroša un 

sistemātiska mācību procesa organizēšana.  

Valsts pārbaudes darbu rezultāti tiek analizēti sākumskolas metodiskās komisijas 

sanāksmēs, jūnija pedagoģiskās padomes sēdē, nosakot sasniegumus un pilnveidojamās 

prasmes, salīdzinot valsts pārbaudes darbu rezultātus ar mācību gada rezultātiem, izvērtējot 

sasniegumu dinamiku, izvirzot uzdevumus turpmākajam mācīšanas un mācīšanās procesam. 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti tiek analizēti un salīdzināti ar vidējiem rādītājiem valstī. 

Pamatojoties uz valsts pārbaudes darbu rezultātiem, tiek veikti uzlabojumi mācību darba 

plānošanā un mācību procesa organizācijā. 

 

2018./2019. mācību gada valsts pārbaudījumu rezultāti (%) 

6. attēls 

 

Avots: iestādes dati 
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6.1. attēls 

 

6.2. attēls 

 

 

 

6.tabula 

Diagnosticējošais darbs 

2018./2019.m.g. 

Kopvērtējums % 

izglītības iestādē 

Kopvērtējums % pēc 

urbanizācijas 
Kopvērtējums % valstī 

3. klase mācību valoda 74 69,89 74,17 

3. klase matemātika 58 73,62 78,59 

6. klase mācībvaloda 67 61,25 64 

6. klase matemātika 66 57,87 61,74 

6. klase dabazinības 69 51,51 55,87 

Avots: iestādes un VISC dati 
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3. klases izglītojamie uzrāda procentuāli minimāli augstākus rādītājus, salīdzinot ar 

vidējiem rādītājiem valstī konkrētajā gadā. Salīdzinot konkrēti mācību priekšmetus, vērojama 

tendence, ka rezultāti pasliktinās latviešu valodā, ko pedagogi analizējot skaidro kā vārdu 

krājuma bagātināšanas un intensīvākas lasītprasmes attīstīšanas nepieciešamību. Matemātikā 

tiek uzrādīti nedaudz zemāki rādītāji kā vidēji valstī. 

Visos diagnosticējošajos darbos 6. klases izglītojamie uzrāda procentuāli augstākus 

rādītājus, salīdzinot ar vidējiem rādītājiem valstī konkrētajā gadā. 

 

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. 
 

 

Vērtējuma līmenis – labi 
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3.4. Atbalsts izglītojamajiem 

3.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts 

 

Iestādē psiholoģisko un sociālpedagoģisko palīdzību nodrošina skolas māsa, skolotāji 

logopēdi, sociālais pedagogs, izglītības psihologs un speciālie pedagogi. Iestādē darbojas 

atbalsta komanda. Tajā ietverti visi minētie speciālisti un direktors. 

Iestādē atbalsta komanda darbojas vienoti, sniedzot izglītojamajam vispusīgu atbalstu. 

Atbalsta komandu vada izglītības psihologs. Aptuveni divas reizes mēnesī (vai pēc 

nepieciešamības) atbalsta komandas kopā ar direktora vietnieci organizē sanāksmes, kurās 

izskata aktuālus jautājumus un meklē optimālākos problēmu risinājumus. 

Atbalsta komandas darbs tiek organizēts, lai veiksmīgāk plānotu un organizētu 

pedagoģisko darbu ar izglītojamiem, kuriem nepieciešama palīdzība mācību procesā.  

Atbalsta komanda nodrošina sistemātisku pedagoģisku, psiholoģisku, sociālu atbalstu 

izglītojamiem, viņu vecākiem, skolotājiem. Sekmē dažādu izglītojamo iekļaušanu izglītības 

procesā, palīdz veidot izglītības iestādē iekļaujošu vidi. Veicina skolotāju profesionālo pilnveidi, 

izglītības iestādes darbinieku un vecāku informētību par iekļaujošās izglītības jautājumiem. 

Koordinē izglītojamo pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās izpētes darbu izglītības iestādē. 
Iestādē izglītojamajiem ir nodrošināta medicīniskā palīdzība: strādā sertificēta medmāsa, 

ir labiekārtoti medicīnas kabineti – gan sākumskolas ēkā ‘Kalnliepās’, gan pirmsskolas ēkā 

‘Muižiņā’. Kabineti nodrošināti ar nepieciešamo aprīkojumu. Regulāri tiek organizētas 

izglītojamo profilaktiskās apskates. Ikvienam izglītojamajam ir nodrošināta ikdienas 

medicīniskā palīdzība – sāpju, sliktas pašsajūtas, sasitumu u.c. gadījumos. Izglītojamie zina, kā 

rīkoties traumu, negadījumu un saslimšanas gadījumos.  

Iestādē strādā sociālais pedagogs, tā galvenais uzdevums ir palīdzēt izglītojamajam 

sasniegt personīgos izglītības mērķus, tāpēc viņa darbs tiek plānots sadarbībā ar iestādes 

administrāciju, klašu audzinātājiem, pedagogiem, skolotāju logopēdu, izglītības psihologu, 

medmāsu un dažādām valsts un pašvaldības institūcijām - Ikšķiles novada Sociālo dienestu, 

Ikšķiles novada pašvaldības policiju, Valsts policiju, Ikšķiles novada Bāriņtiesu.  

Lai risinātu neattaisnoti kavētās mācību stundas, mācību satura apguves sarežģījumus,  

iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas problēmas, tiek rīkotas tikšanās, kurās piedalās 

izglītojamais un viņa vecāki vai cita atbildīgā persona. Ja nepieciešams, sarunās piedalās arī 

iestādes administrācija. Pēc nepieciešamības, dažādu problēmu risināšanā sociālais pedagogs 

piedalās klases stundās un vecāku sapulcēs. 

Plānojot un īstenojot sociālpedagoģiskās darbības, īpaša uzmanība tiek pievērsta 

preventīvajam darbam ar izglītojamiem, tiek vadītas lekcijas, diskusijas. Tiek pētīta izglītojamo 

adaptācijas procesa norise, nepieciešamības gadījumā klases audzinātājiem tiek sniegta 

palīdzība, lai veiksmīgāk jaunie izglītojamie adaptētos iestādes vidē. 

  Skolotājs - logopēds veic konsultācijas, diagnostiku un korekciju. Iestādē darbojas  

2 skolotāji - logopēdi, nedēļā strādājot katrs 15 stundas (viens pirmsskolas posmā, otrs 

sākumskolas posmā). Mācību gada sākumā  sākumskolas posma skolotājs - logopēds veic 

izglītojamo runas un rakstu valodas diagnostiku. Pirmās klases izglītojamajiem padziļināti 

pārbauda skaņu izrunu, saklausīšanu, lasītprasmes iemaņas. 

Pārbaužu rezultāti tiek apkopoti un analizēti. Skolotājs - logopēds veido logopēdiskās 

grupas sarakstu un nodarbību apmeklējuma grafiku. Par izglītojamajiem, kuriem nepieciešamas 

nodarbības pie logopēda, tiek ziņots izglītojamo vecākiem. Vecāki rakstiski dod piekrišanu, ka 

izglītojamais apmeklēs nodarbības. Tālākais runas un valodas korekcijas darbs notiek uz 

iepriekšējās pārbaudēs konstatēto rezultātu pamata. 

Nodarbību laikā noris korekcijas darbs izglītojamo fonētiski - fonemātisko traucējumu 

novēršanā, skaņu izrunas traucējumu novēršanā, valodas leksiskās un gramatiskās uzbūves 
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pilnveidošanā, saistītās runas un vārdu krājuma bagātināšanā, rakstīšanas un lasīšanas 

traucējumu novēršanā, kā arī vispārējā domāšanas un uztveres attīstībā. 

Pirmsskolas izglītības posmā skolotājs – logopēds strādā ar izglītojamo runas un valodas 

traucējumu novērtēšanu un novēršanu tādos gadījumos - ja izglītojamais neizrunā skaņas, jauc 

vai aizstāj tās ar citām valodas skaņām; ja ne nepareizi izrunā skaņas; ja nepareizi lieto dzimtes, 

skaitļus, locījumus, ir vērojama nepareiza vārdu kārtība teikumos, nelieto prievārdus; ja 

izglītojamajam ir traucēta valodas sapratne (neizprot, ko viņam saka); ja ir balss traucējumi; ja 

izglītojamajam ir runas ritma un tempa traucējumi (stostīšanās); ja ir dzirdes traucējumi, kā 

rezultātā valoda dabiski nespēj attīstīties; ja ir specifiski attīstības traucējumi. 

Skolotāji - logopēdi sadarbojas ar pedagogiem, pārrunā izglītojamo sasniegumus, 

nepieciešamās korekcijas. Notiek sadarbība ar izglītojamo vecākiem - sniedz konsultācijas un 

ieteikumus darbam ar izglītojamajiem, kuriem ir nepieciešamas logopēda nodarbības.  

Daudzveidīgu atbalstu izglītojamajiem, vecākiem un pedagogiem sniedz izglītības 

psihologs, strādājot pilnu slodzi. Izglītības psihologs ir apguvis izglītojamo intelektuālo spēju 

diagnostiku ar Vekslera intelektuālo spēju testu (WISC-IV), izglītojamo uzvedības novērtējuma 

aptauju (Ahenbaha aptauja), Minhenes funkcionālo diagnostiku. Šīs diagnostikas metodes 

veiksmīgi tiek pielietotas izglītojamo individuālo spēju un īpatnību diagnostikā. 

Psihologs strādā dažādās jomās: mācību grūtības saistībā ar izglītojamā izziņas spēju 

īpatnībām (specifiski mācību traucējumi, UDS u.c.), saistībā ar mācību motivāciju, ar uzvedības 

problēmām, izglītojamo gatavība skolai, savstarpējo attiecību veidošanas problēmas (tajā skaitā 

konfliktsituācijas), emocionāla rakstura grūtības, vardarbības novēršana, savstarpējo attiecību 

izpēte grupā (klases sociālpsiholoģiskais klimats, sociometrija) u.c. Mācību gada sākumā skolā 

tiek īpaši pētīta 1. klases saistībā ar adaptācijas procesu, kā arī vecākā sagatavošanas grupa – 

saistībā ar gatavību skolas gaitu uzsākšanai.. Mācību gada sākumā tiek apzināti izglītojamie, 

kuriem varētu būt adaptācijas vai mācību grūtības, kā arī iespējami mācīšanās traucējumi. Tiek 

veikta pirmās klases audzinātājas aptauja par novērotajām mācību vai adaptācijas grūtībām 

izglītojamiem, iespējamām problēmām darbā ar pirmklasniekiem. Izglītojamie tiek vēroti 

mācību stundās un ārpusstundu laikā. Adaptācijas perioda rezultāti pārrunāti ar klašu/grupu 

audzinātājām un vecākiem, vecāku sapulcēs vecākiem sniegtas psihologa rekomendācijas 

adaptācijas procesa veicināšanai. Uzmanība tiek pievērsta arī izglītojamajiem, kuri mainījuši 

skolu un iestādē mācās pirmo gadu. 

Iestādē darbojas divi speciālie pedagogi, kuri tiek nodrošināti gan ar pašvaldības, gan 

projekta Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai fonda līdzekļiem. Pirmsskolas 

izglītības posmā strādā speciālais pedagogs – pilna slodze.  

Speciālo skolotāja palīdzība izglītības iestādē tiek nodrošināta, ja izglītojamam konstatē: 

aizkavētu attīstību, rīcību, kas neatbilst bērna vecumam, nevienmērīgas un vājas sekmes, 

intereses zudumu par mācībām, nevēlēšanos apmeklēt iestādi, sākumskolas posmā gadījumos, 

kad ir vāja lasītprasmi un/vai vāja rakstītprasme. Speciālais pedagogs veic vispusīgu izglītojamā 

attīstības izpēti. Apkopo un analizē savākto informāciju. Izglītības saturu piemēro katra 

izglītojamā attīstības līmenim, veidojot labestīgu, bērna veselību saudzējošu mikroklimatu. 

Regulāri analizē un novērtē mācību darba rezultātus. Mācību procesā realizē individuālu un 

diferencētu pieeju. Veicina katra izglītojamā individuālo dotumu attīstību. Veic korekcijas 

darbu. sadarbojas ar skolēna vecākiem, lai labāk izprastu skolēna uzvedību un problēmas, 

informējot tos par skolēna sekmēm un grūtībām skolā, lai kopīgi meklētu risinājumu problēmu 

novēršanai. Kā arī piedalās izglītības iestādes pedagoģiskās padomes sēdēs un sanāksmēs, kas 

saistītas ar mācību un audzināšanas darbu, veic sava darba pašanalīzi. 

Speciālie pedagogi administrē izglītojamo individuālo izglītības plānu sagatavošanu, 

papildināšanu, informācijas papildināšanu, vecāku/pārstāvju iepazīstināšanu ar tiem.  
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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. 

 

Vērtējuma līmenis - labi 
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3.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

 

Iestādē ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, kuri tiek laboti un papildināti, 

atsaucoties uz izmaiņām likumdošanā. Iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu uzrauga gan 

iestādes darbinieki, gan atbalsta personāls un administrācija. 
Iestādē ir izstrādāta un darbojas kārtība, kādā iestādes darbinieki informē vecākus par 

negadījumu, traumu un saslimšanas gadījumiem. Pedagogi un izglītojamie zina, kā rīkoties 

negadījumu, traumu un saslimšanu gadījumos, ir izpalīdzīgi un atbalstoši. 

Attiecībā uz izglītojamo veselības stāvokli, iestādē notiek preventīvais darbs, lai 

novērstu kaitīgu ieradumu (smēķēšana, alkohola un narkotisko vielu lietošana) veidošanos. 

Klases stundās izglītojamie tiek informēti par šo vielu kaitīgo ietekmi uz veselības stāvokli un 

tiek akcentēta veselīga dzīvesveida pozitīvā ietekme uz cilvēka organisma ilgtspējīgu 

funkcionēšanu.   

Iestādē ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi “Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, 

ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo”. 

Iestādes kārtība nosaka, ka pedagogi uzvedības pārkāpumus fiksē E-klasē.  

Iestādē par darba drošību un ugunsdrošību ir atbildīgs pašvaldības darba aizsardzības 

speciālists, kurš likumā paredzētajā kārtībā, visiem iestādes darbiniekiem organizē mācības un 

veic nepieciešamās instruktāžas. 

 Iestādes abās galvenajās ēkās ir uzsākta automātiskās vadības ugunsgrēka atklāšanas un 

trauksmes signalizācijas sistēmas modernizācija.  

Iestāde rūpējās par izglītojamo drošību iestādes telpās un tās teritorijā. Iestādē un tās 

teritorijā ir nodrošināta pastāvīga pašvaldības policijas klātbūtne. Iestādē ir izstrādātas un 

noteiktā kārtībā apstiprinātas darba drošības instrukcijas un iekšējās kārtības noteikumi, kas 

nosaka uzvedības prasības visos mācību kabinetos, pasākumos un reglamentēta rīcība un 

uzvedība mācību ekskursijās. Drošības instrukcijas izvietotas mācību kabinetos, kas aprīkoti ar 

papildierīcēm, instrumentiem u.c., kas varētu radīt draudus izglītojamo veselībai un dzīvībai.  

Iestādē ir izstrādāti un visiem redzamās vietās izvietoti evakuācijas plāni, uzstādītas 

videonovērošanas kameras. Iestādē notiek evakuācijas mācības. Klašu stundās tiek aktualizēti 

iestādes iekšējās kārtības noteikumi un ar izglītojamajiem tiek pārrunāti drošības jautājumi un 

rīcība ekstremālās situācijās. Par noteikumu ievērošanu izglītojamie parakstās E-klases žurnāla 

izdrukās.  

 Pirms katras ekskursijas un pārgājiena vienmēr tiek veikta atkārtota instruktāža un 

izglītojamie to apliecina ar savu parakstu. Visi ekskursiju un pārgājienu maršruti tiek saskaņoti 

ar iestādes direktoru, ar rīkojumu tiek noteikta atbildīgā persona. Iestādē notiek apmācības, kā 

rīkoties ārkārtas situācijās. Ugunsdrošības instrukcijas tiek veiktas ne retāk kā divas reizes gadā.  

Iestādes dežurante nodrošina, lai nepiederošas personas neatrastos iestādes telpās. 

Iestādē ir noteikta kārtība, kā tajā uzturas vecāki un citas personas.  

Iestāde regulāri apkopo informāciju par izglītojamo veselības stāvokli un individuālajām 

vajadzībām, kā arī lūdz vecākus sniegt informāciju par izglītojamo veselības problēmām, ja tās 

traucē mācību darbu. Atbilstoši normatīvajām prasībām iestādē ir iekārtots veselības punkts. 

Direktors saskaņo ēdienkarti. Skolas māsa pārbauda ēdienkarti un kontrolē ēdiena kvalitāti. 

Ikdienas darbā skolas māsa sadarbojas ar klašu un grupu audzinātājiem, pedagogiem un 

izglītojamo vecākiem. Ja izglītojamā trauma vai saslimšana uzskatāma par smagu, tiek izsaukta 

neatliekamā medicīniskās palīdzības brigāde. Vecāki tiek informēti par viņu bērnu veselības 

stāvokli.  

Nepilngadīgo prevencijas nodaļas darbinieki organizējuši nodarbības izglītojamajiem 

par dažādām drošības tēmām kopā ar policijas tēliem. Pirmsskolas izglītojamiem tiek 

organizētas Džimbas drošības skoliņas nodarbības. 
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Vērtējuma līmenis - labi 

  

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. 
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3.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

 

Audzināšanas darbs tiek plānots atbilstoši valstī noteiktajiem galvenajiem uzdevumiem, 

skolas attīstības virzieniem un darba plānam. 

Pirmsskolas izglītības posmā pedagogi akcentē pozitīvu uzvedību, rotaļnodarbībās un 

ikdienā aktualizē audzināšanas uzdevumus, kas ietver sevī pozitīvas attieksmes veidošanu 

izglītojamajos pret sevi un citiem grupas bērniem, pret darbu, dabu, kultūras vērtībām un valsti. 

Audzināšanas darbu grupu skolotājas veic sadarbībā ar skolotāja palīgu, mūzikas, sporta 

skolotājām, administrāciju un atbalsta komandu. Audzināšanas darbs vērsts uz izpratnes 

radīšanu izglītojamos par vērtībām, rosinātu pilnveidot pašapkalpošanās iemaņas dažādos 

dienas ritma momentos, kā arī veidotu atbildību par savu rīcību. Izglītības iestādē tiek plānoti 

un organizēti daudzveidīgi ārpus stundu pasākumi pirmsskolas izglītojamo pilsoniskajā, 

patriotiskajā un valstiskajā audzināšanā. Tiek organizēti tematiski pasākumi par noteiktu tēmu, 

atbilstoši aktualitātēm sabiedrībā - “Draudzības diena”, “Ģimenes diena”, u.c. Lai sekmētu 

bērnu interesi un veidotu priekšstatus par apkārtējo pasauli un notikumiem, bērni apmeklē 

muzeju, bibliotēku, teātra un kino izrādes, dodas tālajās pastaigās, ekskursijās. 
Arī sākumskolas posmā iestāde nodrošina daudzveidīgu ārpusstundu pasākumu 

piedāvājumu, kuri veltīti valsts svētku un atceres dienu atzīmēšanai, tajos atspoguļojas iestādes 

tradīcijas, tiek īstenoti dažādi projekti un meklētas izglītojamajiem interesējošas inovācijas.  

Skola ir lepna par savām tradīcijām un pasākumiem, kas sekmē pozitīvas personības 

veidošanos, pašapziņas un atbildības izjūtas rašanos, piederību savai skolai, pilsētai, valstij. 

Izglītojamajiem ir iespēja piedalīties, organizēt, vadīt un uzņemties atbildību par dažādiem 

pasākumiem klasē un skolā, iesaistīties skolas vides sakopšanā, piedalīties dažādos radošajos 

konkursos. 
Iestādē tiek organizēti pārgājieni un mācību ekskursijas, sporta dienas, Lāčplēša dienai 

un Latvijas dzimšanas dienai veltīti pasākumi. Iestādes pasākumi tiek organizēti tā, lai tajos būtu 

iesaistīti visi izglītojamie. Izglītojamos tiek attīstītas un pilnveidotas patriotisma jūtas, veidots 

pozitīvs skatījums. 

E-klases skolvadības sistēmā Google diskā pieejams iestādes pasākumu plāns. 

Liela uzmanība izglītojamā personības veidošanā tiek pievērsta klašu audzināšanas 

stundās, kurām audzinātāji gatavojas ar rūpību un pārdomāti izplāno klases stundu, lai tā 

izglītojamiem būtu saistoša, kā arī palīdzētu izvērtēt sevi, savu rīcību un veidotu pozitīvu 

attieksmi pret apkārtējiem cilvēkiem un ikdienas dzīves situācijām.  

Klases audzinātājs, sadarbojoties ar mācību priekšmetu pedagogiem, atbalsta personālu 

un administrāciju, risina ar izglītojamo personības veidošanu un attīstību saistītus jautājumus, 

rūpējas par psiholoģiski labvēlīgu klases vidi, veido klases kolektīvu. 

Iestādē tiek piedāvāts plašs un daudzveidīgs interešu izglītības programmu klāsts, kas rada 

apstākļus katram izglītojamajam izvēlēties viņam atbilstošu pulciņa programmu.  

Visām interešu izglītības nodarbībām ir izstrādātas programmas, un tās ir saskaņotas un 

licencētas Ikšķiles novada pašvaldībā. Interešu izglītības pirmsskolā ir par vecāku finansējumu, 

sākumskolā – bezmaksas. Izglītojamajiem informācija par interešu izglītības programmām un 

nodarbību norises laikiem ir pieejama gan iestādes mājaslapā, gan iestādē pie informācijas 

stendiem, gan e-klasē.  
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7.1.tabula 

Izglītojamo skaits, kuri piedalās interešu izglītības programmās pirmsskolas posmā 

Pirmsskolas posmā Izglītojamo skaits 

Angļu valoda 40 

Keramika 40 

Sarīkojuma dejas 16 

 Avots: iestādes dati 

7.2.tabula 

Izglītojamo skaits, kuri piedalās interešu izglītības programmās skolas posmā 

 

Nosaukums Audzēkņu skaits 

Angļu valoda 1.-3.klasēm 17 

Kokapstrāde 13 

Koris 1.-6.klasēm  14 

Kustību improvizācija  15 

Satiksmes drošība  11 

Sporta spēles 4.-6.klasēm  10 

Teātris 1.-3.klasēm  11 

Teātris 4.-6.klasēm  7 

Vispusīgā fiziskā sagatavotība 1.-3.klasēm  24 

Avots: iestādes dati 

Iestādē realizē “Skolas piena”, “Skolas auglis” programmu. Bērnu vecāki atzinīgi novērtē šīs 

programmas. 

Izglītojamie piedalās Zaļās jostas un Līgatnes papīrfabrikas organizētajā makulatūras un 

izlietoto bateriju vākšanas konkursā. 

 

 

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.  

 

Vērtējuma līmenis - labi 

  

https://viis.lv/Pages/StudyProcess/UniversalGroups/View.aspx?type=InterestEducationGroup&id=313869&institutionId=5591&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fStudyProcess%252fUniversalGroups%252fDefault.aspx%253ftype%253dInterestEducationGroup
https://viis.lv/Pages/StudyProcess/UniversalGroups/View.aspx?type=InterestEducationGroup&id=313818&institutionId=5591&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fStudyProcess%252fUniversalGroups%252fDefault.aspx%253ftype%253dInterestEducationGroup
https://viis.lv/Pages/StudyProcess/UniversalGroups/View.aspx?type=InterestEducationGroup&id=313830&institutionId=5591&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fStudyProcess%252fUniversalGroups%252fDefault.aspx%253ftype%253dInterestEducationGroup
https://viis.lv/Pages/StudyProcess/UniversalGroups/View.aspx?type=InterestEducationGroup&id=313819&institutionId=5591&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fStudyProcess%252fUniversalGroups%252fDefault.aspx%253ftype%253dInterestEducationGroup
https://viis.lv/Pages/StudyProcess/UniversalGroups/View.aspx?type=InterestEducationGroup&id=313871&institutionId=5591&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fStudyProcess%252fUniversalGroups%252fDefault.aspx%253ftype%253dInterestEducationGroup
https://viis.lv/Pages/StudyProcess/UniversalGroups/View.aspx?type=InterestEducationGroup&id=313828&institutionId=5591&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fStudyProcess%252fUniversalGroups%252fDefault.aspx%253ftype%253dInterestEducationGroup
https://viis.lv/Pages/StudyProcess/UniversalGroups/View.aspx?type=InterestEducationGroup&id=313821&institutionId=5591&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fStudyProcess%252fUniversalGroups%252fDefault.aspx%253ftype%253dInterestEducationGroup
https://viis.lv/Pages/StudyProcess/UniversalGroups/View.aspx?type=InterestEducationGroup&id=313824&institutionId=5591&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fStudyProcess%252fUniversalGroups%252fDefault.aspx%253ftype%253dInterestEducationGroup
https://viis.lv/Pages/StudyProcess/UniversalGroups/View.aspx?type=InterestEducationGroup&id=313826&institutionId=5591&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fStudyProcess%252fUniversalGroups%252fDefault.aspx%253ftype%253dInterestEducationGroup
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3.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

 

Pirmsskolas izglītības posmā izglītojamo karjeras izglītībā tiek izmantotas daudzpusīgas 

rotaļnodarbības, pārgājieni, mācību ekskursijas. Vispirms pirmsskolas izglītojamie iepazīst 

pirmsskolas iestādē dažādās profesijas – skolotāja, skolotāja palīgs, vadītāja, medmāsa, 

logopēds, psihologs, lietvede, dežurants, strādnieks, sētnieks, pavārs, šoferis, apkopēja. 

Izglītojamie labprāt piedalās dažādo profesiju izpētē. Izglītojamie zīmē, vizualizē šīs profesijas, 

izzina pienākumus, gatavo apsveikuma kartiņas svētkos. Lai popularizētu dažādas profesijas, 

tiek iesaistīti izglītojamo vecāki, kuri radoši bērniem prezentē savus amatus. Izglītojamie kopā 

ar pedagogiem dodas plānveidīgos mācību pārgājienos, iepazīstot dažādas profesijas 

(ugunsdzēsējs, bibliotekārs, dārznieks, muzeja darbinieks u.c.). Izglītojamos sākumskolā par 

karjeras iespējām informē gan sociālo zinību stundās, gan klases stundās, gan arī dažādās 

ārpusstundas aktivitātēs.  

Iestādes personāls karjeras pasākumos iesaistās gan tieši, gan netieši. Tāpat mācību 

stundu laikā pedagogi informē izglītojamos par savu personisko pieredzi un savām iegūtajām 

zināšanām par karjeras iespējām. Netieši pedagogi var palīdzēt noorganizēt dažādas mācību 

ekskursijas vai pasākumus iestādē, kuri arī dod iespēju paplašināt izglītojamo redzeslauku par 

to – cik plašas un dažādas ir karjeras iespējas. Kā piemērus var minēt jau notikušos pasākumus 

– “Ventspils stikla pūtēju” vizīti, “Aktieru-mīmu performance”, dažādas pārtikas ražotnes 

uzņēmumu apmeklējumi u.c. pasākumi. 

 Pedagogi informē izglītojamos par karjeras iespējām saistītām ar viņu mācītajiem 

priekšmetiem, līdz ar to rosinot izglītojamos izpratni par to, kāpēc un kur mācītais mācību 

priekšmets var noderēt. Klases stundās audzinātāji ir informēti, ka obligāti ir ne tikai 

jāapspriežas ar saviem audzināmajiem, bet arī jāveic dažādi prasmju un interešu testi, lai 

veicinātu izglītojamos interesi par ne tikai profesiju piedāvājumu, bet arī to, kāds būtu viņu pašu 

piedāvājums kā nākotnes darbaspēks.    

 Iestādē ar pašvaldības atbalstu tiek organizētas mācību ekskursijas.  

Vairāki izglītojamie ir iestājušies jaunsargos un piedalās zemessardzes organizētajos 

pasākumos. 

Iestāde aktīvi iesaistās novada projektā par jauniešu nodarbinātību vasarā. Tāpat iestādē 

aktīvi darbojas brīvprātīgās studentes no Turcijas. 
  

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. 

 Iestādes bibliotēkā ir pieejami materiāli 

par karjeras izvēli. 

 Tie organizēti dažādi pasākumi, 

ekskursijas, kur piedalās dažādu nozaru 

un profesiju pārstāvji, kā arī izglītojamo 

vecāki. 

 Rosināt novada uzņēmēju sadarbību ar 

iestādi – karjeras izglītības attīstībai.  
 Paplašināt materiālo bāzi par karjeras 

izvēles iespējām un tālās izglītības 

iespējām pēc skolas absolvēšanas. 

 

Vērtējuma līmenis – labi 
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3.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

Saskaņā ar pirmsskolas izglītības vadlīnijās rekomendējošo spēju, prasmju, zināšanu un 

talantu izkopšanu, izglītības iestādē ir radīta iespēja integrētās rotaļu nodarbībās pakāpeniski 

apgūt nepieciešamās prasmes, zināšanas un iemaņas, lai izglītojamos sagatavotu skolas gaitu 

uzsākšanai.  

Pirmsskolas posmā pedagogi plāno izglītības satura īstenošanu atbilstoši bērna spējām, 

attīstības līmenim, veselības stāvoklim un vecumam, ievērojot bērna pieredzi un individuālās 

vajadzības, sekmējot katra bērna attīstību. Ikdienā, vērojot izglītojamos mācību procesā, 

pedagogi objektīvi novērtē katra bērna spējas. Izglītojamiem, kuriem mācību spējas ir augtākas 

un darba temps ir ātrāks, pedagogi piedāvā papildus uzdevumus dažādas sarežģītības pakāpēs. 

Ar izglītojamiem, kuri bieži kavē mācību procesu vai mācību saturu apgūst lēnāk, pedagogi 

strādā individuāli. Individuālais darbs notiek visas dienas garumā. Ja kādam no izglītojamiem 

tiek novērotas mācīšanās grūtības, pedagogs par bērna grūtībām informē vecākus, atbalsta 

komandu, direktora vietnieci. Nepieciešamības gadījumā atbalsta komanda veic izglītojamā 

spēju un prasmju diagnostiku, sniedz ieteikumus grupas pedagogiem un vecākiem. Ja 

izglītojamais apgūst speciālās pirmsskolas izglītības programmu integrētāja izglītībā, tad 

speciālās (individuālās, apakšgrupu un grupu) rotaļnodarbības viņam plāno katru dienu un 

organizē pedagoģiskā procesa laikā paralēli rotaļnodarbībām, speciālistu vadībā nodrošinot 

individuālu un diferencētu pieeju un pedagoģisko korekciju. Bērniem speciālajās izglītības 

programmās tiek sastādīti mācību programmās apguves individuālie plāni . Pedagogi strādā ar 

bērnu, pamatojoties uz plānā izvirzītajiem uzdevumiem. Iestādē tiek organizētas darbu izstādes, 

dažādi pasākumi, kur izglītojamie var izvērst savus talantus. Tāpat pirmsskolas izglītības iestādē 

norisinās darbs ar īpaši talantīgajiem izglītojamiem. Bērniem ir iespējas papildus mācīties 

dziedāt. Pedagogi individuāli strādā ar izglītojamiem dzejas un prozas runāšanā. Šiem 

izglītojamajiem pasākumos, koncertos uztic individuālas lomas. 

Iestādē darbojas profesionāli speciālisti, kuri spēj izšķirt izglītojamā spējas, viņu stiprās 

un vājās puses. Atbalsta personāls nodrošina palīdzību izglītojamajiem, kuriem mācības sagādā 

grūtības: skolotājs logopēds individuāli strādā nodarbībās ar izglītojamajiem, kuriem ir fonētiski 

- fonemātiski traucējumi, skaņu izrunas un citi traucējumi, lai veicinātu izglītojamo sasniegumus 

jebkurā priekšmetā; izglītības psihologs veic izglītojamā intelektuālo spēju diagnostiku vai 

izglītojamā uzvedības novērtējumu. 

 Sākumskolā ir izveidota sistēma, ka atbalsta komanda sadarbojas ar klašu audzinātājiem, 

priekšmetu pedagogiem un izglītojamā vecākiem. 

Klases audzinātājs seko līdzi un novēro savas klases izglītojamo mācību sasniegumiem 

un uzvedībai. Ja izglītojamajam ilgstoši sagādā grūtības kāds no mācību priekšmetiem, tad 

novērojumi, sekmes un uzvedības izpausmes tiek apkopotas un rakstveidā iesniegts iesniegums 

iestādes atbalsta komandai Iesniegumu izskata skolas atbalsta komandas vadītājs un virza 

iesniegumu izskatīšanai. Atbalsta komandas sanāksmes laikā iesniegums tiek izskatīts un tiek 

pieņemti lēmumi par tālāko rīcību.  

Izglītojamajiem, kuriem grūtības sagādā, kāds no pamata mācību priekšmetiem, 

balstoties uz vecāku pieprasījumu, tiek veikta intelektuālo spēju izpēte. To veic skolas psiholoģe 

ar Latvijā standartizētu Vekslera intelektuālo spēju izpētes testu (WISCIV). Pamatojoties uz 

intelektuālo spēju izpētes rezultātiem, vecākiem tiek piedāvātas 2 iespējas:  

1) Izglītojamajiem Valsts pārbaudes darbos piemērot atbalsta pasākumus - papildus laiku 

un atgādnes.  

2) Apmeklēt Pedagoģiski medicīnisko komisiju, lai lemtu par izglītojamā spējām apgūt 

vispārizglītojošo programmu.  
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Iestāde piedāvā vairākas akreditētas speciālās izglītības programmas, kas paredzēta 

izglītojamajiem ar mācīšanas traucējumiem: 

 Ja Pedagoģiski medicīniskā komisija iesaka kādu no iestādes īstenotajām 

programmu, tad izglītojamā vecāks var izvēlēties minēto programmu apgūt mūsu 

iestādē.  

 Ja Pedagoģiski medicīniskā komisija iesaka citu izglītības programmu, tad 

izglītojamais vecākam ir izvēle mainīt izglītības iestādi. 

Darbs tiek dokumentēts: individuālās izglītības plānos (turpmāk tekstā - IPP), izglītības 

psihologa atzinumos un izglītojamo personas lietās, sociālā pedagoga veidotajās izglītojamo 

personas lietās, skolas māsas uzskaites žurnālos, skolotāja logopēda un speciālā pedagoga darba 

žurnālos u.c. 

Atbalsta komandas darba plāns tiek sagatavots mācību gadam, vadoties pēc iestādes 

darba plāna un speciālistu darba specifikas. 

Atbalsta komanda seko ikviena izglītojamā, kurš nonācis atbalsta komandas uzmanības 

lokā turpmākajai attīstībai un izaugsmei ilgtermiņā.  

Iestāde atbalsta talantīgo izglītojamo dalību olimpiādēs, konkursos, sacensībās, 

projektos. Pašvaldībā ir izstrādāti iekšējie noteikumi “Par apbalvojumiem un stipendijām 

izglītības iestāžu izglītojamiem un pedagogiem”. Pedagogu un izglītojamo panākumi tiek 

novērtēti ar naudas balvām. Katra mācību gada sākumā kopā ar pedagogiem tiek izveidots 

konsultāciju grafiks darbam ar izglītojamajiem.  

 

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. 

 

Vērtējuma līmenis – labi 
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3.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām 

8. tabula 

Izglītības programmas 

nosaukums 
Kods 

Licence 
Akreditācijas 

termiņš 

Izglītojamo 

skaits 

2018./2019. m.g 

Nr. Datums Sākumā Beigās 

speciālā pamatizglītības 

pirmā posma (1.–6. klase) 

programma izglītojamajiem 

ar mācīšanās traucējumiem 

11015611 V – 10133 31.08.2018 02.05.2023. 
5 9 

speciālā pamatizglītības 

pirmā posma (1.–6. klase) 

programma izglītojamajiem 

ar garīgās attīstības 

traucējumiem 

11015811 V – 10134 31.08.2018 02.05.2023. 
1 1 

speciālā pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar valodas 

attīstības traucējumiem 

01015511  31.08.2018  1 1 

speciālā pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar jauktiem 

attīstības traucējumiem 

01015611 
 

31.08.2018 
 0 4 

    Kopā: 7 15 

Avots: iestādes dati 

 

Kā uzskatāmi redzams 8. tabulā, iestāde īsteno 4 speciālās izglītības programmas. 

Visiem izglītojamajiem ir pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdziens par konkrētās 

programmas apguves nepieciešamību. 

Speciālās izglītības mācību darba mērķis pirmsskolas izglītības grupās ir veiksmīga 

integrācija vispārizglītojošajā grupā. Atbilstoši katra izglītojamā veselības stāvoklim un 

attīstības spēju līmenim izstrādāts individuālās izglītības plāns, tiek pētīta izglītojamo attīstības 

dinamika, veikta plāna korekcija un papildinājumi, ja tas nepieciešams. Tiek maksimāli attīstītas 

izglītojamo spējas, prasmes, pamatiemaņas uzvedībai sabiedrībā, galda kultūrā, spēja lasīt, 

skaitīt, attīstīties fiziski, darboties kolektīvā. Izglītojamo ikdienas sasniegumi tiek vērtēti, 

ievērojot viņu attīstības līmeni, spējas un veselības stāvokli, to atspoguļojot individuālajā 

mācību plānā. Ar izglītojamajiem regulāri tiek strādāts papildus. Izglītojamo attīstības un 

ikdienas mācību rezultātu uzlabošanai tiek lietotas motivējošas uzslavas, pozitīvs novērtējums, 

pamudinājums, rotaļas, krāsaini attēli, muzikāli audioieraksti, pozitīvas emocijas u.c. Mācību 

gada laikā notiek sistemātiska vecāku un aizbildņu informēšana par izglītojamā attīstību, 

jautājumiem, kas saistīti ar audzināšanu un disciplīnu. Atbalsta komandas un sākumskolas 

pedagogu sanāksmēs notiek regulāra pieredzes apmaiņa un savstarpēja sadarbība, kopīgi 
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meklējot un rodot risinājumus dažādos jautājumos. Pedagoģiski medicīniskās komisijas 

atzinumi tiek periodiski aktualizēti, atzinumu funkcionālai nepieciešamībai un termiņiem seko 

līdzi speciālais pedagogs, izglītības psihologs un iestādes māsa. Par darbu ar speciālās izglītības 

izglītojamiem regulāri tiek informēta izglītības iestādes vadība Pirmsskolas izglītības iestādē 

regulāri tiek papildināti mācību līdzekļi speciālās programmas realizācijai. Speciālās izglītības 

sekmīgākai realizēšanai iestādē ir iekārtots speciālā pedagoga kabinets Pirmsskolas izglītības 

iestādē bez speciālās izglītības izglītojamiem ir bērni, kuriem ir psihologa noteiktie atbalsta 

pasākumi, vai arī speciālistu rekomendētie atbalsta pasākumi. Izglītojamiem ir uzvedības 

traucējumi, uzmanības traucējumi, dažādas biežas somatiskas saslimšanas. Pedagoģiskā darba 

uzlabošanai tiek organizēti tālākizglītības kursi. Pirmsskolas izglītības iestādē ir viss 

nepieciešamais pedagoģiskais personāls, lai atbalstītu izglītojamos ar speciālajām vajadzībām 

izglītības apguvē. Ir logopēds, speciālais pedagogs, psihologs, skolas māsa, kas regulāri sanāk 

kopā, lai apspriestu efektīvākos darba paņēmienus un izvirzītu tālākos uzdevumus darbā ar 

speciālās izglītības izglītojamiem. Izglītības iestādē ir iespējams iekļūt personām ar 

funkcionāliem traucējumiem, ‘Muižiņas’ ēkā ierīkots lifts. Šobrīd nav tādu izglītojamo, kuriem 

iestādē vajadzētu nodrošināt vides pielāgojumus. 

Sākumskolā 8 izglītojamajiem ir noteikti atbalsta pasākumi ikdienas mācību procesā un 

valsts pārbaudes darbos, balstoties uz izglītības psihologa atzinuma pamata.  

 Atbalsta darbu sākumskolā pārrauga iestādes vadītājs un koordinē audzinātājs, atbalsta 

komanda, tās vadītāja – izglītības psihologs. Priekšmetu pedagogi izstrādā izglītojamajam 

piemērotu programmu un izvēlas piemērotas mācību metodes. Izglītojamajiem, kuri mācās pēc 

speciālās programmas, pakāpeniski tiek veidots IIP, kurā atspoguļojas izglītojamo sasniegumu 

dinamika.   

 Katram izglītojamajam, kurš mācās pēc speciālās programmas, tiek izveidots IIP 

konkrētajam mācību gadam, kas mācību gada sākumā pēc sasniegumu diagnostikas tiek 

sastādīts no jauna. Izvērtējumā piedalās visi priekšmetu pedagogi un atbalsta personāls, 

izvērtējot izglītojamā mācību sasniegumu un veicot korekcijas plānā. 

 Vecāki tiek iesaistīti atbalsta pasākumu noteikšanā, viņi piekrīt izglītojamā 

psiholoģiskajai izpētei, ja ir novērotas grūtības mācībās. Pēc psiholoģiskās izpētes viņi saņem 

atzinumu, iepazīstas ar to, kopīgi ar psiholoģi tiek apsvērti nepieciešamie atbalsta pasākumi un 

iespēja tos izmantot. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 
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3.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 

Sadarbība ar vecākiem izglītības iestādē tiek organizēta izmantojot vairākas sadarbības 

formas: vecāku kopsapulce; grupu/klašu sapulces (2 reizes mācību gadā vai pēc 

nepieciešamības); saziņa e-klasē; individuālās sarunas; koncerti, kopīga svētku svinēšana, 

izlaidumi, pēdējā/pirmā skolas diena;  sporta pasākumi kopā ar bērniem; izglītības iestādes 

padomes sapulces (2 reizes mācību gadā) 

Komunikācija ar izglītojamā ģimeni pārsvarā notiek ar E-klases starpniecību par mācību 

sasniegumiem, apmeklējumu, uzvedību, attieksmi pret mācībām u.c. Tā ir abpusēja. Sarežģītāki 

jautājumi tiek risināti, organizējot tikšanās, aicinot vecākus uz iestādi. 

Vecāki tiekas grupu un klašu vecāku sapulcēs. Vecākiem ir pieejama nepastarpināta 

informācija iestādes mājas lapā vai to var saņemt pie iestādes administrācijas pārstāvjiem.  

Iestādes mājas lapā vecāki var atrast mācību stundu sarakstu katrai klasei, pedagogu konsultāciju 

un interešu izglītības nodarbību laikus, katras nedēļas dienas ēdienkarti un citu noderīgu 

informāciju.  

 Iestādē darbojas skolas padome (turpmāk tekstā – padome), kurā tiek ievēlēts viens 

vecāku pārstāvji no katras klases un kura darbojas saskaņā ar reglamentu. Padomē vecāki tiek 

informēti par iestādē paveikto, kā arī apspriež būtiskos un aktuālos jautājumus. Padomē darbojas 

ne tikai katras klašu grupas vecāku pārstāvji, bet arī iestādes direktors un pedagogu, izglītojamo 

pašpārvaldes un Ikšķiles novada domes pārstāvji. Vecākiem ir iespēja izteikt savu viedokli, 

ierosināt dažādus uzlabojumus iestādes tālākajā attīstībā. Tāpat, vecākiem ir iespēja darboties 

Eko-padomē. 

 Reizi mēnesī tiek veikta izglītojamā sekmju un kavējumu uzskaite, tiek izsniegti sekmju 

izraksti. Katru gadu vasarā tiek rīkotas informatīvas 1. klases vecāku sanāksmes. Iestādes 

administrācija pasniedz pateicības rakstus izglītojamo vecākiem par ieguldījumu bērnu 

audzināšanā katra semestra beigās. 

  Vecāki regulāri tiek informēti par mācību satura jautājumiem, valsts pārbaudījumiem un 

to norises kārtību. Vecāku sapulcē vecāki tiek iepazīstināti ar attiecīgajiem MK noteikumiem un 

VISC sniegto informāciju par pārbaudījumiem.  

 Iestādes pedagogi pirms katras mācību ekskursijas vecākus rakstiski informē par 

ekskursijas norisi, laiku, saziņas iespējām un drošības noteikumiem. Vecāki ar savu parakstu 

apliecina, ka iepazinušies ar šo informāciju. 

 Vecāki vienmēr tiek aicināti piedalīties iestādes organizētajos pasākumos: Zinību dienā, 

Ziemassvētku, Mātes dienas pasākumos, izlaidumos, sporta spēlēs u.c. 

Iestādē pēc nepieciešamības iespējams saņemt konsultācijas pie atbalsta personāla – 

logopēda, psihologa, speciālā pedagoga. 
 Ar vecāku aptaujas rezultātiem pirmsskolā var iepazīties pielikumā Nr.3. 

 

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. 

 Piedāvāt jaunas sadarbības formas darbā 

ar vecākiem. 

 Rosināt pilnveidot skolas padomes 

darbību. 

 Iesaistīt vecākus izglītības iestādes darba 

vērtēšanas procesā, izmantojot 

anketēšanu. 
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Vērtējuma līmenis – labi 

  

 Izglītojamiem un viņu vecākiem 

pieejamas individuālās konsultācijas pie 

iestādes atbalsta personāla. 

 Daudzveidīgi izglītojošie pasākumi 

bērniem kopā ar vecākiem. 

 Turpināt vecāku izglītošanu, pieaicinot 

attiecīgās jomas speciālistus. 
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3.5. Izglītības iestādes vide 

3.5.1. Mikroklimats 

 

Iestādes personāls ir ieinteresēts pozitīva iestādes mikroklimata veidošanā un tēla 

saglabāšanā. Īpaša uzmanība klasēs, grupās un pedagogu kolektīvā tiek pievērsta izglītojamo 

personīgo svētku atzīmēšanā (mēneša jubilāru sveikšana), pirms svētkiem atbilstoši svētku 

tematikai izglītojamie kopā ar klašu audzinātājiem rotā klašu telpas, radot svētku atmosfēru.  

Iestādē tiek sekmēta pozitīva sadarbības vide, vienlīdzība un taisnīgums, uzmanīga 

attieksme un iecietība vienam pret otru. Izglītojamie jūtas vienlīdzīgi, neatkarīgi no dzimuma, 

nacionālās un reliģiskās piederības. 

Iestādei ir savs logo, karogs un himna. 
Iestādes vadības, personāla un izglītojamo saskarsmē un attiecībās valda labvēlība, 

savstarpēja cieņa un uzticēšanās. Iekšējās kārtības noteikumi un iestādes izstrādātā kārtība, kādā 

iestādes personāls un iestādes vadība risina konfliktsituācijas, veicina izglītojamo iekļaušanos 

kopējā iestādes kolektīvā un pārkāpumu novēršanu. Nelielais izglītojamo skaits klasēs un grupās 

veicina pozitīva mikroklimata veidošanos klasēs un sadarbību ar klases audzinātājiem. Pedagogi 

ir saprotoši un nepieciešamības gadījumā sniedz atbalstu izglītojamiem un kolēģiem. 

Konfliktu risināšanā tiek iesaistīta iestādes vadība, direktora vietnieks, kā arī pārējie 

darbinieki – atbalsta komanda, klašu audzinātāji vai mācību priekšmetu skolotāji atbilstoši 

situācijai. Iestādes vadība nodrošina pedagogu vajadzības, uzlabojot darba apstākļus - telpas, 

aprīkojums, biroja tehnika. Pamatojoties uz pedagogu tālākizglītības un personības attīstības 

vajadzībām, iestādes vadība nodrošina iespēju saņemt profesionālo pilnveidi, piedaloties 

starpnovadu metodisko apvienību darbā, kursos un semināros. 

Iestādes direktors vada pedagoģisko padomi, atbilstoši iestādes pārvaldes struktūrai deleģē 

pienākumus direktora vietniekam un citiem darbiniekiem. Direktora vietnieks vada metodisko 

komisiju un deleģē uzdevumus atbilstoši savai kompetencei, nodrošinot rezultātu kontroli. 

Iestādes vadība pieņem lēmumus koleģiāli, uzklausot pedagogu un izglītojamo vajadzības, 

izteiktos priekšlikumus un ierosinājumus. Pedagogi regulāri veic sava darba pašvērtējumu.  

Balstoties uz iesniegtajiem pedagogu pašvērtējumiem, iestādes vadība raksta pašvērtējuma 

kopsavilkumu. Tas tiek analizēts pedagoģiskās padomes sēdēs. Par atsevišķām pašvērtējuma 

jomām, tādām kā iestādes uzdevumu izpilde, izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā, valsts 

pārbaudes darbos, rezultāti darbā ar talantīgajiem izglītojamajiem (olimpiādes, konkursi), 

izglītojamo kavējumi, informācija tiek iesniegta pašvaldībā iestādes tālākās attīstības 

plānošanai. 

Īpaša uzmanība tiek pievērsta izglītojamo pozitīvai uzvedībai, tā tiek veicināta ar klašu un 

ārpusstundu pasākumiem. Pedagogu informatīvajās sanāksmēs tiek analizēti izglītojamo 

uzvedības pārkāpumi. Ja tādi ir mācību stundās, tie tiek fiksēti E-klases uzvedības žurnālā, 

informējot izglītojamo vecākus ar E-klases starpniecību. Uzvedības pārkāpumu atrisināšanā un 

lēmumu pieņemšanā tiek iesaistīti klašu audzinātāji un atbalsta komanda. 

 Iestādes personāls ievēro politisko neitralitāti mācību un audzināšanas procesā, ir lojāls 

Latvijas Republikai un tās Satversmei, ievēro pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību un 

humānisma principus. Personāls rūpējas par iestādes atpazīstamību sabiedrībā. Pašvaldībā ir 

izstrādāts ”Ētikas kodekss”, kas ir saistošs arī visiem iestādes darbiniekiem. 
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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. 

 

Vērtējuma līmenis – labi 
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3.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

 

Iestādes izglītības programmu īstenošanas vietas: „Kalnliepas”, Tīnūži, Tīnūžu pagasts, 

Ikšķiles novads, LV- 5015 un „Muižiņa”, Tīnūži, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV – 5015.

 Iestādes telpas ir atbilstošas licencēto izglītības programmu realizēšanai. Grupu telpas ir 

funkcionālas, estētiski noformētas. Telpu iekārtojums un inventārs atbilst izglītojamo skaitam, 

vecumam. Katrai grupai ir atsevišķa garderobe, sanitārā telpa.  Telpas atbilst higiēniskajām 

prasībām, telpās ir atbilstoša gaisa temperatūra. Iestādē nokomplektētas 6 pirmsskolas izglītības 

grupas, kurām piešķirti pļavas ziedu nosaukumi. 

Iestādes klašu telpas ir estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Klasēs, grupās un citās 

telpās ir atbilstošs, mūsdienīgs un ekonomisks LED apgaismojums. Telpās ir ērtas un 

funkcionālas mēbeles atbilstoši izglītojamo vecumam un augumam. Iestādē darbojas internets, 

ir pieeja bezvadu interneta pieslēgumam. 

Iestādē ir atbilstoši iekārtotas mūzikas zāles, kurās izglītojamos priecē notiekošās 

mūzikas nodarbības, teātra uzvedumi, leļļu teātra izrādes, kā arī iestādē rīkotie svētku pasākumi. 

Pirmsskolas izglītojamo vispusīgu fizisko attīstību sekmē nodarbības sporta skolotājas vadībā,  

kuras notiek, atbilstoši fiziskajām aktivitātēm iekārtotās sporta zālēs, kā arī svaigā gaisā. 
 

9. tabula 

 

Avots: Iestādes dati 

 

Iestādes teritorijas ir estētiski iekārtotas, apzaļumotas un sakoptas, iežogotas, aprīkotas ar 

videonovērošanas kamerām, drošas izglītojamajiem. Teritorijā atrodas sporta laukums ar ielu 

vingrošanas aprīkojumu. Tāpat abās izglītības īstenošanas vietās ir āra rotaļu konstrukcijas. 

Ģeogrāfiskais novietojums – gan kalnainas nogāzes, gan upes un saliņas tuvums ļauj 

izbaudīt katra gadalaika krāšņumu, kā arī īstenot daudzveidīgas fiziskās aktivitātes. 
Iestādes apkārtnē ceļu satiksme organizēta tā, lai izglītojamie varētu justies droši. 

Iestādes teritorija regulāri tiek pilnveidota un uzturēta kārtībā. Vasarā norisinājās skolas 

piebraucamā ceļa remonta darbi, ierīkota gājēju ietve līdz Tīnūžu tautas namam. Katru pavasari 

tiek atjaunoti puķu un zaļo augu stādījumi.  

Pozitīvas sadarbības veicināšanai tiek pakāpeniski uzlabota iestādes vide, ieviešot jaunus 

uzlabojumus. Izglītojamie piedalās dažādās akcijās, piemēram, makulatūras vākšana, izlietoto 

bateriju vākšana, u.c.  

Izglītības programmas 

īstenošanas vietas adrese 

Atzinumi darbības 

turpināšanai 
Izsniegšanas datums 

“Kalnliepas”, Tīnūži, 

Tīnūžu pag. Ikšķiles 

novads; “Muižiņa”, 

Tīnūži, Tīnūžu pag. 

Ikšķiles novads 

Atzinums no Valsts 

ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta 

23.05.2019. 

“Kalnliepas”, Tīnūži, 

Tīnūžu pag. Ikšķiles 

novads; “Muižiņa”, 

Tīnūži, Tīnūžu pag. 

Ikšķiles novads 

Atzinums no Veselības 

inspekcijas 
12.06.2019. 
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Iestādē sākumskolas posmā ir iespēja apgūt zināšanas ne tikai Ikšķiles novada, bet arī citu 

novadu izglītojamajiem. 

Vasaras mēnešos tika veikta sporta zāles seguma pilnīga atjaunošana. Veikts kosmētiskais 

remonts iestādes gaiteņos un mācību kabinetos.  

 

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.  

 

Vērtējuma līmenis – labi 
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3.6. Izglītības iestādes resursi 

3.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

Iestādē ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas. Telpu 

iekārtojums un platība atbilst izglītojamo skaitam. Ir telpas atbalsta personālam. Taču nav 

atsevišķa telpa katram speciālistam, kas apgrūtina darbu un specifiskās dokumentācijas 

uzglabāšanu.  

 Iestāde atrodas Ikšķiles novada pašvaldībai piederošās telpās.  

Visas mācību programmu apguvei nepieciešamos līdzekļus - mācību literatūru, darba 

burtnīcas un mācību materiālus - vispārējās izglītības programmās nodrošina par Ikšķiles novada 

pašvaldības un valsts budžeta līdzekļiem.  

Mācību procesā pedagogi izmanto daudzveidīgas mācību metodes un formas, kas atbilst 

izglītojamo vecumam, mācību priekšmeta specifikai, tā saturam, izglītojamo spējām un 

sagatavotībai. Pedagogi izmanto izglītības platformu Soma. Soma sevī ietver vienuviet ne tikai 

tradicionālais mācību saturs - e-grāmatas, drukājamās un digitālās darba lapas -, bet arī 

mūsdienīgas un interaktīvas mācību tēmas, informatīvi un zinātniski precīzi video, izzinošas un 

dinamiskas ilustrācijas, pašpārbaudes jautājumi un uzdevumi. Tāpat izglītības iestādes pedagogi 

izmanto mācību portālu uzdevumi.lv. Iestādes bibliotēkā ir pieejamas iestādes specifikai un 

izglītības programmu apguvei atbilstošas mācību grāmatas un mācību līdzekļi. Katrā telpā ir 

pieejams dators ar interneta pieslēgumu. Vairākās telpās ir pieejama interaktīvā tāfele. 

Pedagogiem darbam ir iespēja izmantot stacionārus un pārvietojamus projektorus. Iestādē ir 

aprīkota datorklase un izglītības procesiem ir pieejamas 16 planšetes. Vairākās telpās uzstādīti 

TV ekrāni. Pēc nepieciešamības – ir iespējams izmazgāt un izžāvēt grupas izglītojamo gultas 

veļu un rotaļlietas. Grupiņas un ēdamzāles ir aprīkotas ar nepieciešamo inventāru, traukiem un 

tehniku. Grupās ir nodrošināti veļas žāvētāju skapji slapjām virsdrēbēm. Iestādes īpašumā ir 

mikroautobuss. 

Bibliotēka katru gadu tiek papildināta ar mācību literatūru un metodiskajiem 

materiāliem. Izglītojamie izmanto iespēju apmeklēt blakus esošo Tīnūžu bibliotēku. 

Ar ELFLA atbalstu ir izveidota “Zaļā klase”. Plānots iegādāties lielformāta monitorus 

sākumskolas klasēs, kā arī iegādāties jaudīgāku datortehniku.  

 

Vērtējuma līmenis – labi 
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3.6.2. Personālresursi 

 

Iestādē ir viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais pedagoģiskais personāls 

un sekmīgi darbojas atbalsta personāls, pilnībā nodrošināts tehnisko darbinieku personāls. 

 

10. tabula 

Amats Darbinieku skaits 
No tiem bērnu 

kopšanas atvaļinājumā 

Direktors 1  

Direktora vietnieks 1  

Sākumizglītības skolotājs 13 2 

Izglītības psihologs 1  

Skolotājs logopēds 2  

Speciālās izglītības skolotājs  2  

Sociālais pedagogs 2 1 

Pirmsskolas izglītības skolotājs 13 1 

Saimniecības vadītājs 1  

Lietvede 1  

Skolas māsa 1  

Virtuves darbiniece 3  

Sētnieks  2  

Ēkas dežurants 2  

Apkopējas 7 1 

Tehniskais strādnieks 1  

Laborants 1  

Skolotāja palīgs 6  

Mikroautobusa vadītājs 1  

Avots: iestādes dati 

 

 Iestādes pedagogu izglītība, profesionālā kvalifikācija un profesionālās kompetences 

pilnveide atbilst normatīvo aktu prasībām. Iestāde organizē kursus pedagogiem atbilstoši 

prioritātēm un sadarbībā ar pašvaldību, nodrošinot norises vietu iestādes telpās un dodot iespēju 

kolektīvam pilnveidoties. Pedagogi piedalās gan iestādes, gan citu iestāžu organizētajās ar 

pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs.  

Gandrīz visi pedagogi regulāri piedalās metodisko komisiju un pedagoģiskās padomes 

darbā, kā arī citās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs gan iestādē, gan ārpus tās. Visu 

iestādes darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas darbinieku darba 

pienākumu aprakstos. Slodzes starp pedagogiem ir sadalītas optimāli, ievērojot iestādes īstenoto 

izglītības programmu prasības un racionālas darba organizācijas nosacījumus. 

 

 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Iestāde ir nodrošināta ar visiem 

pedagogiem, kuri ir nepieciešami 

izglītības programmu īstenošanai.  

 Veicināt pedagogu piedalīšanos savu 

profesionālo kompetenču pilnveidē un 

savstarpējā pieredzes apmaiņā. 



Ikšķiles novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde Tīnūžu sākumskola  

 

53 
 

 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. 

 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. 

 

Vērtējuma līmenis – labi 
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3.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

3.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 

Iestādes darbības izvērtējumā, izvērtējot stiprās un vājās puses, draudus un iespējas un 

izvirzot iestādes misiju un vīziju, tiek iesaistīti gan pedagogi, gan atbalsta personāls, gan 

izglītojamo vecāki, gan tehniskais personāls, gan pašvaldības pārstāvji.  

Lai īstenotu visu ieinteresēto pušu iesaistīšanos iestādes darbības novērtēšanā un turpmāko 

prioritāro virzienu izvirzīšanā, informatīvās sanāksmes laikā tiek izstrādāta anketa, ko aizpildot 

katram, ir iespēja izvērtēt iestādes darbību un izteikt priekšlikumus tās darbības uzlabošanai. Ar 

anketas rezultātiem direktora vietniece iepazīstina iestādes personālu informatīvajā sanāksmē. 

Katra semestra beigās tiek organizētas metodisko komisiju un pedagoģiskās padomes 

sanāksmes, kurās tiek analizēti sasniegumi un nepieciešamie uzlabojami.  

Noslēdzot mācību gadu, direktors informē iestādes padomes par paveikto un 

nepieciešamajiem uzlabojumiem iestādes darbībā. 

 Mācību gada beigās pedagogi veic sava darba pašvērtējumu atbilstoši mācību gada 

izvirzītajiem galvenajiem virzieniem.  

Iestādes administrācija veicina pozitīvās attieksmes veidošanu un sadarbības prasmju 

attīstīšanu kolektīvā, nodrošinot darbiniekiem profesionālās izaugsmes iespējas, atbalstu, 

organizējot kolektīva saliedēšanas pasākumus. Direktors un direktora vietniece regulāri izvērtē 

darbinieku ierosinājumus iestādes attīstības plānošanā. 
 Saskaņā ar Ikšķiles novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu, 

katra kalendārā gada beigās tiek veikta iestādes administrācijas un tehnisko darbinieku ikgadējā 

novērtēšana. Ar novērtējuma rezultātiem katrs iestādes darbinieks tiek iepazīstināts individuāli.  

 Sadarbībā ar pašvaldības finanšu ekonomistu, katru gadu tiek plānots iestādes budžets, 

tajā paredzot līdzekļus attīstībai. 

Stiprās puses:  

 Iestādes vadība pieņem lēmumus demokrātiski, ņemot vērā iestādes darbinieku 

ierosinājumus, veicinot visa kolektīva iesaisti attīstības plānošanā. 

 Iestādē tiek veidota labvēlīga un sadarbību vērsta vide. 

 Vadība pieejama, ja ir jautājumi, neskaidrības vai ieteikumi. 

 Reizi gadā notiek vadītājas un darbinieku individuālās sarunas.  

Turpmākās attīstības prioritātes:  

 Turpināt Iestādes darbinieku un izglītojamo vecāku anketēšanu par Iestādes darba 

vērtēšanu, kas nepieciešama iestādes pašvērtējuma sagatavošanai un Iestādes darba 

analizēšanai.  

 Izstrādāt Iestādes attīstības plānu turpmākajiem trijiem gadiem. 
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3.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 

No 01.09.2018. iestādes administrācijas darbu nodrošina direktore, direktora vietnieks un 

saimniecības vadītājs, lietvede. Vadītāji ir atbildīgi par konkrētas jomas darba organizāciju, 

atbilstošas jomas pārraudzību un kopumā atbild par iestādes uzdevumu izpildi. Administrācijas 

atbildības sfēras nedublējas, tas nodrošina efektīvāku iestādes darbu. Vadības struktūra un katra 

vadītāja kompetences joma ir precīzi noteikta un zināma visiem darbiniekiem, izglītojamiem un 

vecākiem. Vadītāji savas kompetences ietvaros regulāri pārrauga pienākumu izpildi un sniedz 

darbiniekiem nepieciešamo atbalstu. Iestādē ir izveidota jauna vadības komanda, metodiskā 

padomes, kuru vadītāji nodrošina saikni starp pedagogiem un iestādes vadību. Mācību procesā 

iesaistīti 35 pedagoģiskie darbinieki, tehnisko nodrošinājumu un atbalstu sniedz 26 tehniskie 

darbinieki. 

 Iestādē ir visa iestādes darbu reglamentējošā dokumentācija, tā izstrādāta demokrātiski 

un atbilst likumu un normatīvo aktu prasībām. Grozījumus iekšējos normatīvajos aktos var 

ierosināt izglītojamo pašpārvalde, skolas padome un pedagoģiskā padome. Normatīvie akti 

regulāri tiek pilnveidoti pēc nepieciešamības. 

Direktors plāno, organizē un vada iestādes darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to 

izpildi. Pirms lēmumu pieņemšanas direktors konsultējas ar attiecīgajā jautājumā kompetentiem 

darbiniekiem, saglabājot savu atbildību par galīgā lēmuma pieņemšanu. Direktors regulāri 

piedalās padomes sēdēs, sniedz pārskatus un informāciju par iestādes rezultatīvajiem rādītājiem. 

Administrācija veiksmīgi sadarbojas gan savā starpā, gan ar pārējo personālu, veicina radošu 

sadarbības vidi, atbalsta inovācijas un uzlabojumus, sadarbojas ar iestādes dibinātāju attīstības 

un iestādes darbības jautājumos. Vadība nodrošina regulāru darba kontroli, informācijas 

apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. Pedagogi atzīst, ka var pārrunāt ar iestādes 

vadību savas darba problēmas un ka nepieciešamības gadījumā viņi saņems atbalstu.  

Iestādes rezultatīvie rādītāji atspoguļojas ikgadējos pedagogu darba pašnovērtējums un 

iestādes pašnovērtējumā. Iestādē ir labvēlīga sadarbības vide, kas veicina visu darbinieku, 

izglītojamo un vecāku iesaistīšanos. Izvērtējot mācību gada prioritātes, iestādes direktors 

organizē individuālas gada noslēguma sarunas ar pedagogiem, sarunu rezultātus ņem vērā, 

plānojot tālāko darbu. Administrācija risina arī sarežģītus un problemātiskus jautājumus, šādās 

situācijā lēmums tiek pieņemts koleģiāli. Pašvērtēšanā konstatētās iestādes darba stiprās puses 

un nepieciešamos uzlabojumus personāls zina un izmanto, plānojot turpmāko darbu. Ar 

pašnovērtējuma ziņojumu iepazīstina izglītojamo pašpārvaldi, darbiniekus, padomi, saskaņo ar 

pašvaldību. Pašnovērtējuma ziņojums ievietots iestādes mājas lapā. 

Iestādes attīstība tiek plānota saskaņā ar Ikšķiles novada izglītības attīstības stratēģiju  

2016 - 2022, kurā noteikti iestādes attīstības virzieni, sasniedzamie rezultatīvie rādītāji.  

 Iestādes darbību pārrauga tās dibinātājs – Ikšķiles novada pašvaldība. Saskaņā ar Ikšķiles 

novada pašvaldības nolikumu (Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 16/2014) 

novada izglītības sfēras attīstības plānošanu un organizēšanu, kā arī kvalitatīvu izglītības 

pakalpojumu pieejamību visā novada teritorijā nodrošina pašvaldības domes priekšsēdētāja 

vietnieks. Par pašvaldības izglītības iestādes, darbību ir atbildīgs pašvaldības izpilddirektors. 

 Pašvaldības izglītības iestāžu darbību pārrauga pašvaldības izglītības darba speciālists, 

kura pienākumos ietilpst veikt pārbaudes un novērtēt pašvaldības izglītības iestāžu atbilstību 

izglītības procesa organizācijas prasībām, nepieciešamības gadījumā sniegt palīdzību 

pedagoģiskā procesa nodrošināšanai, izstrādāt un koordinēt novada izglītības pasākumu plānu, 

un uzraudzīt tā īstenošanu. Pašvaldības izglītības speciālista pienākumos ietilpst arī valsts 

pārbaudījumu, kā arī mācību olimpiāžu, sacensību, skates un konkursu norises organizēšana.  

 Iestādes darbības grāmatvedības uzskaiti un publisko iepirkumu organizēšanu iestādes 

dibinātājs nodrošina centralizēti.   
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 Novada izglītības iestāžu pedagogu motivēšanai pašvaldība organizē konkursu "Gada 

pedagogs". Skolotāju dienas pasākumā balvas pasniegšanas ceremonijā tiek godināti labākie 

pedagogi, pasniedzot goda rakstus, pateicības simbolus un naudas balvas izglītojamo, vecāku 

un izglītības iestāžu darbinieku izvirzītajiem konkursa uzvarētājiem. 

Iestādes personāla profesionālās ētikas vērtības un principi, pienākumi, atbildība un 

uzvedības standarti ir noteikti Ikšķiles novada pašvaldības darbinieku ētikas kodeksā. 

 

 

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. 

 

Vērtējuma līmenis – labi 

 

3.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 

Iestāde regulāri un mērķtiecīgi sadarbojas ar valsts institūcijām (Izglītības un zinātnes 

ministriju, Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Valsts izglītības satura centru) izglītības 

jautājumu risināšanā. Iestāde sadarbojas ar Ikšķiles novada domi, izglītības speciālistu un 

pašvaldības institūcijām, kā arī nevalstiskajām organizācijām novadā un Latvijā. Izglītības darba 

popularizēšanai iestāde sadarbojas arī ar vietējiem masu medijiem. Izglītojamo tiesību 

aizsardzību jautājumos iestāde sadarbojas ar Bērnu tiesību aizsardzības inspekciju un Bāriņtiesu. 

Izglītojamo sociālo problēmu risināšanā tiek iesaistīts Sociālais dienests. Preventīvajā darbā ar 

izglītojamajiem atbildības, pienākumu un tiesību izpratnes veidošanā iestāde regulāri sadarbojas 

ar pašvaldības un Valsts policiju. Izglītojamo iestādes kavējumu problēmas risināšanā iestāde 

regulāri sadarbojas ar Sociālo dienestu. 

 Ekoskolu programmas ietvaros iestādi sadarbojas ar Latvijas Valsts mežiem. 

Iestādes attīstībai un modernizācijai tika īstenoti dažādi projekti.  

Ēdināšanas pakalpojums izglītojamajiem un personālam nodrošina SIA Baltic 

Restaurants Latvija serviss. 1.–4.klases izglītojamie saņem brīvpusdienas.  

 

 

 

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. 

 

Vērtējuma līmenis - labi 
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4. Citi sasniegumi 

 

Iestādes izglītojamie ar labiem sasniegumiem piedalās starpnovadu olimpiādēs. 

 

11. tabula 

 

Izglītojamā vārds, 

uzvārds 

klase Pasākuma nosaukums Sasniegums 

Reinis Metlāns 
1. 

Starpnovadu skatuves runas 

konkurss 
III pakāpe 

Odrija Lūsēna 
3. 

Starpnovadu skatuves runas 

konkurss 
II pakāpe 

Rūta Žukovska 
4. 

Starpnovadu vizuālās 

mākslas olimpiāde 
2. vieta 

Sandijs Dombrovskis 4. 

Starpnovadu vieglatlētikas 

sacensības - tāllēkšana 
1. vieta 

Starpnovadu vieglatlētikas 

sacensības – bumbiņas 

mešana 

2. vieta 

Hugo Šmits 

4. 

Starpnovadu vieglatlētikas 

sacensības – bumbiņas 

mešana 

1. vieta 

Kristiāns Oborenko 5. 

Starpnovadu mājturības un 

tehnoloģiju olimpiāde 
3. vieta 

Starpnovadu konkurss 

“Izzini un saudzē vidi” 
2. vieta 

Reinis Ungurs 
5. 

Starpnovadu matemātikas 

olimpiāde 
atzinība 

Anete Ance Auziņa 6. 

Starpnovadu latviešu 

valodas olimpiāde 
atzinība 

Starpnovadu konkurss 

“Izzini un saudzē vidi” 
1. vieta 

1.-6. klašu koris 1.-6. Starpnovadu koru skate II pakāpe 

 

 

 Iestāde ir piedalās ERASMUS + programmas Eiropas brīvprātīgais darbs projektā.

 Iestāde jau 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 rīkojam Zibakciju Ikšķiles 

novada pašvaldībās ēkā, pievēršot uzmanību ar apkārtējo vidi saistītām problēmām. Esam aktīvi 

vietējās sabiedrības locekļi. Esam izlikuši putnu būrīšus.  

 Iestāde piedalās Zaļās jostas organizētajā makulatūras, izlietoto bateriju un izlietotu 

elektropreču vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”.  
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5. Turpmākā attīstība 

 
12. tabula 

  

PAMATJOMA TURPMĀKIE UZDEVUMI 

Mācību saturs – 

iestādes īstenotās 

izglītības programmas 

 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 

 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 

 Sekmēt izglītojamo līdzatbildību par mācību procesa norisi, saviem 

mācību sasniegumiem. 

 Veicināt starppriekšmetu sadarbību. 

 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 

 Pilnveidot pirmsskolas skolotāju vērtēšanas kompetenci, lai 

veicinātu izglītojamo mācīšanās motivāciju.  

 Vērtēšanas rezultātus izmantot tūlītējam darbam. 

Izglītojamo sasniegumi 

ikdienas darbā – 

sākumskolas posmā 

 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 

 Motivēt izglītojamos mērķtiecīgam un plānotam mācību darbam, 

aktualizēt līdzatbildību par sasniedzamo rezultātu. 

 Pilnveidojot vērtēšanas sistēmu.  
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 Dažādot mācību metodes darbā ar talantīgajiem izglītojamajiem un 

ar tiem, kuriem ir grūtības mācību satura apguvē. 

Psiholoģiskais atbalsts, 

sociālpedagoģiskais 

atbalsts 

 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) 

 

 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 

 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 

 Rosināt novada uzņēmēju sadarbību ar iestādi – karjeras izglītības 

attīstībai.  

 Paplašināt materiālo bāzi par karjeras izvēles iespējām un tālās 

izglītības iespējām pēc skolas absolvēšanas. 

Atbalsts mācību darba 

diferenciācijai 

 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 

 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. 

Mikroklimats 

 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 

 Nepieciešams restaurēt iestādes āra sporta laukumu ar mūsdienīgu 

klājumu. 

 Nepieciešams restaurēt zēnu mājturības kabinetu. 

 Nepieciešams restaurēt esošās rotaļu konstrukcijas "Muižiņā'. 
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 Papildināt materiāli tehnisko bāzi.  

 Turpināt darboties un attīstīties kā Ekoskolai. 

Personālresursi 

 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 

darba pašvērtēšana un 

attīstības plānošana 

 Turpināt Iestādes darbinieku un izglītojamo vecāku anketēšanu par 

Iestādes darba vērtēšanu, kas nepieciešama iestādes pašvērtējuma 

sagatavošanai un Iestādes darba analizēšanai.  

 Izstrādāt Iestādes attīstības plānu turpmākajiem trijiem gadiem. 

Izglītības iestādes 

vadības darbs un 

personāla pārvaldība 

 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 

 Uzlabot sadarbību visos līmeņos. 

 Veicināt dokumentu apriti elektroniskajā vide ar citām 

institūcijām. 
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Pielikums Nr. 1 

Izglītības programmas un izglītojamo skaits 

Izglītības programmas 

nosaukums 
Kods 

Licence 
Akreditācijas 

termiņš 

Izglītojamo 

skaits 

2019//2020. m.g 

Nr. Datums Sākumā Beigās 

pamatizglītības pirmā 

posma (1.–6. klase) 

programma 

11011111 V - 10132 31.08.2018 
02.05.2023. 73 73 

speciālā 

pamatizglītības pirmā 

posma (1.–6. klase) 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās 

traucējumiem 

11015611 V – 10133 31.08.2018 02.05.2023. 9 9 

speciālā 

pamatizglītības pirmā 

posma (1.–6. klase) 

programma 

izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības 

traucējumiem 

11015811 V – 10134 31.08.2018 02.05.2023. 1 2 

vispārējā pirmsskolas 

izglītības programma 
01011111  31.08.2018  95 96 

speciālā pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar 

valodas attīstības 

traucējumiem 

01015511  31.08.2018  6 6 

speciālā pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar 

jauktiem attīstības 

traucējumiem 

01015611 
 

31.08.2018 
 1 1 

    Kopā: 168 169 

 Avots: Iestādes dati 
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Pielikums Nr. 2 

Ikšķiles novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes Tīnūžu 

sākumskola pārvaldes struktūra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagoģiskā 

padome 

Direktors 

Lietvede 

Saimniecības 

vadītājs 

Skolas  

padome 

Direktora 

vietnieks 

Izglītojamo 

pašpārvalde 

Atbalsta komanda 
(AK) 

AK vadītājs; 
direktors; 
izglītības psihologs; 
sociālais pedagogs; 
skolotāji-logopēdi; 
speciālās izglītības 
skolotāji; 
skolas māsa. 
 

Sākumskolas 
metodiskā komisija 

(SMK) 
SMK vadītājs; 
SMK locekļi. 

Tehniskais personāls 
laborants; dežuranti; 
apkopējas; 
sporta zāles 
apkopēja/dežurante; 
palīgstrādnieks; 
sētnieki; 
virtuves darbinieki; 
skolotāja palīgi; 
automašīnas 
vadītājs. 

Pirmsskolas 
metodiskā komisija 

(PMK) 
PMK vadītājs; 
PMK locekļi. 

Skolas 

administrācija 
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Pielikums Nr. 3 

ANKETA VECĀKIEM PIRMSSKOLĀ 

Cienījamie vecāki! Lai pēc iespējas pilnvērtīgāk varētu novērtēt pirmsskolas izglītības iestādes 

darbu 2018./2019.m.g., lūdzam Jūs precīzi atbildēt uz anketas jautājumiem līdz 2019. gada 10. 

jūnijam. Anketa ir anonīma! 

Jūsu atbildes mums palīdzēs veikt pašvērtējumu - izvērtēt un novērtēt pirmsskolas izglītības iestādes 

darbu, paaugstināt izglītības kvalitāti, nodrošinās plašākās sadarbības iespējas ar izglītojamo 

pārstāvjiem, veicinās iestādes attīstību, kā arī palīdzēs plānot attīstības virzienus. 

Jūsu viedoklis mums ir ļoti svarīgs! 

Paldies par veltīto laiku un atsaucību! 

 

 

APTAUJAS ANKETAS REZULTĀTU APKOPOJUMS 

 

1. Kā Jūs kopumā vērtējat izglītības iestādes darbību? 

Punktu sistēma Atbilžu skaits 
Vidējais 

rādītājs 

5 - ļoti labi 11 4,47 

4 - labi 6  

3 - apmierinoši 2  

2 - neapmierinoši 0  

   

1 - nav viedokļa 1  

 

2. Vai Jūsu bērns izglītības iestādi apmeklē ar prieku? 

  

  

40%

30%

25%

5%

jā drīzāk jā kā kuru dienu nē
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3. Cik daudz Jūs esat informēts par ikdienas un svētku notikumiem grupā? 

Punktu sistēma Atbilžu skaits 
Vidējais 

rādītājs 

5 - ļoti labi 11 4,56 

4 - labi 6  

3 - apmierinoši 1  

2 - neapmierinoši 0  

   

1 - nav viedokļa 2  

 

4. Kā Jūs vērtējat iestādes un grupas darbinieku attieksmi pret Jums un Jūsu bērnu? 

Punktu sistēma Atbilžu skaits 
Vidējais 

rādītājs 

5 - ļoti labi 14 4,58 

4 - labi 2  

3 - apmierinoši 3  

2 - neapmierinoši 0  

   

1 - nav viedokļa 1  

 

5. Kā Jūs vērtējat vecāku iespēju piedalīties, iesaistīties iestādes un grupas dzīvē, pasākumos?  

Punktu sistēma Atbilžu skaits 
Vidējais 

rādītājs 

5 - ļoti labi 9 4,45 

4 - labi 11  

3 - apmierinoši 0  

2 - neapmierinoši 0  

   

1 - nav viedokļa 0  

 

6. Cik lielā mērā Jūs esat informēts par sava bērna sasniegumiem? 

Punktu sistēma Atbilžu skaits 
Vidējais 

rādītājs 

5 - ļoti labi 4 4 

4 - labi 12  

3 - apmierinoši 2  

2 - neapmierinoši 1  

   

1 - nav viedokļa 1  
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7. Cik lielā mērā Jūs esat informēts par bērna uzvedību pirmsskolā? 

Punktu sistēma Atbilžu skaits 
Vidējais 

rādītājs 

5 - ļoti labi 7 4.1 

4 - labi 10  

3 - apmierinoši 1  

2 - neapmierinoši 2  

   

1 - nav viedokļa   

 

8. Cik lielā mērā pedagogi palīdz risināt problēmas, ja Jūsu bērnam tādas rodas? 

Punktu sistēma Atbilžu skaits 
Vidējais 

rādītājs 

5 - ļoti labi 10 4.32 

4 - labi 6  

3 - apmierinoši 2  

2 - neapmierinoši 1  

   

1 - nav viedokļa 1  

 

9. Kā Jūs vērtējat mācību vidi, iekārtojumu un tā atbilstību vecumposmam grupā? 

Punktu sistēma Atbilžu skaits 
Vidējais 

rādītājs 

5 - ļoti labi 10 4.5 

4 - labi 7  

3 - apmierinoši 1  

2 - neapmierinoši   

   

1 - nav viedokļa 1  

 

10. Kā Jūs vērtējat bērnu laukumus un iespējas rotaļāties ārā? 

Punktu sistēma Atbilžu skaits 
Vidējais 

rādītājs 

5 - ļoti labi 4 3.7 

4 - labi 7  

3 - apmierinoši 8  

2 - neapmierinoši 1  

   

1 - nav viedokļa   
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11. Kā Jūs vērtējat grupas skolotāju darbu? 

Punktu sistēma Atbilžu skaits 
Vidējais 

rādītājs 

5 - ļoti labi 12 4.47 

4 - labi 5  

3 - apmierinoši 1  

2 - neapmierinoši 1  

   

1 - nav viedokļa 1  

 

12. Kā Jūs vērtējat grupas skolotāja palīga (auklītes) darbu? 

Punktu sistēma Atbilžu skaits 
Vidējais 

rādītājs 

5 - ļoti labi 9 4.42 

4 - labi 9  

3 - apmierinoši 1  

2 - neapmierinoši   

   

1 - nav viedokļa 1  

 

13. Kā Jūs vērtējat iestādes vadības darbu? 

Punktu sistēma Atbilžu skaits 
Vidējais 

rādītājs 

5 - ļoti labi 9 4.35 

4 - labi 9  

3 - apmierinoši 2  

2 - neapmierinoši   

   

1 - nav viedokļa   

 

14. Kā Jūs vērtējat iestādes sadarbību ar vecākiem? 

Punktu sistēma Atbilžu skaits 
Vidējais 

rādītājs 

5 - ļoti labi 6 4.16 

4 - labi 9  

3 - apmierinoši 3  

2 - neapmierinoši 2  

   

1 - nav viedokļa 1  
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15. Citiem vecākiem, Jūs ieteiktu Tīnūžu sākumskolu, kā ... izglītības iestādi.  

Punktu sistēma Atbilžu skaits 
Vidējais 

rādītājs 

5 - ļoti labu 14 4.61 

4 - labu 2  

3 - apmierinošu 1  

2 - neapmierinošu 1  

   

1 - nav viedokļa 2  

 

16. Kādi ir Jūsu ieteikumi iestādes darbības uzlabošanai? 

ID Vārds Atbildes 

1 anonymous Vairāk rīkot pasākumus, kur vecākiem jāiesaistās nevis jābūt skatītājiem. 

2 anonymous Sākt mācīties atpazīt burtus un tos rakstīt jau ļoti laicīgi. 

3 anonymous Sakarā ar mazajām grupām - personīgāku pieeju. Nebūt tik slinkām. 

4 anonymous 

Palielam viss apmierina, ejam tik pirmo gadu uz dārziņu! Ceru, ka viss būs jauki 

arï turpmák. Tomēr ir lieta, kas neapmierina-tas ir bērnu laukuma segums, 

drēbes paliek melnas, kā arī meitenēm gaišie apaviņi! Pārējais ir labi!:) 

5 anonymous Atrast savu unikālo, konkurētspējīgo skolas attīstības modeli. 

6 anonymous 

Dažus jautājumus nevaru atbildēt, jo trūkst informācijas, ko bērni vispār dara 

bērnudārzā, nezinu NEKO, e-klasē ir salikti kaut kādi krustiņi un n, bet ne e-

klasē, ne watsappā NEKĀDAS informācijas par to, ko bērni apgūst, kā veicas, 

pie kā varētu piestrādāt utt. Par bērna psiholoģisko attīstību vispār nerunāsim- 

nav nekādas informācijas. Ieteikums- dot audzinātājām norādījumus kaut kā 

vairāk informēt vecākus par notiekošo. Un galvenokārt- izvērtēt, vai dažu 

audzinātāju darbs tiešām ir bērnudārzā, jo nekad nav sajusts nekāds sirsnīgums 

pret bērnu un attieksme, lai viņam būtu vieglāk iejusties. 

7 anonymous Katrā semestrī vēl vienu pasākumu ar vecāku līdzdalību! 
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17. Kas, Jūsuprāt, vislabāk Tīnūžu sākumskolā palīdz Jūsu bērna pilnvērtīgai attīstībai un 

izaugsmei? 

ID Vārds Atbildes 

1 anonymous Mazais bērnu skaits 

2 anonymous 
Mazo bērnu skaits grupiņā, laipnās audzinātājas, kuras ņem bērnus gan 

klēpī, gan opā. 

3 anonymous tikai mēs,vecāki šobrīd 

4 anonymous Mazs bērnu skaits grupā 

5 anonymous Vairāk rokdarbi 

6 anonymous Audzinātājas 

7 anonymous Audzinātājas 

8 anonymous 
Protams, grupu audzinātājas un darbinieki kopā, kā arī vecāku iesaistīšanās 

bērnu izglītošanā! 

9 anonymous 
Nelielais bērnu skaits grupās/klasēs, kas sniedz iespēju vairāk nodrošināt 

individuālu pieeju. 

10 anonymous iespēja rotaļāties pagalmā 

11 anonymous 

Lieliskās audzinātājas. Visas audzinātājas un auklītes, kuras bijušas mūsu 

bērniem, ir spējušas atrast kopīgu valodu ar bērniem, iesaistījušās problēmu 

risināšanā un sniegušas atbalstu. Īpašs paldies audzinātājām Vitai, Laurai un 

Danai! 

12 anonymous Ģimenes sajūta 

 

18. Jūsu novērtējums interešu izglītības pulciņam - angļu valoda: 

Punktu sistēma Atbilžu skaits 
Vidējais 

rādītājs 

5 - ļoti labu 3 3.75 

4 - labu 5  

3 - apmierinošu 2  

2 - neapmierinošu 2  

   

1 - nav 

viedokļa/neapmeklē 
5  
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19. Jūsu novērtējums interešu izglītības pulciņam - keramika: 

Punktu sistēma Atbilžu skaits 
Vidējais 

rādītājs 

5 - ļoti labu 9 4.75 

4 - labu 3  

3 - apmierinošu   

2 - neapmierinošu   

   

1 - nav 

viedokļa/neapmeklē 
5  

 

20. Kā Jūs vērtējat savu, līdzdalību grupas dzīvē? 

Punktu sistēma Atbilžu skaits 
Vidējais 

rādītājs 

5 - ļoti labu 4 3.61 

4 - labu 5  

3 - apmierinošu 7  

2 - neapmierinošu 2  

   

1 - nav viedokļa 2  
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Izglītības iestādes vadītājs 

 

(paraksts)  (vārds, uzvārds) 

 

Z.v. 

 

SASKAŅOTS 

Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks 

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

(paraksts)  (vārds, uzvārds) 

 

Z.v. 

 

SASKAŅOTS 

Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvaldes vadītāja 

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

(paraksts)  (vārds, uzvārds) 

 

Z.v. 
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