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Publiskojamā daļa 

SASKAŅOTS 

 

  



1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g. 

Izglītības programmas nosaukums  

 

Izglītības 

programma

s  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas 

adrese  

(ja atšķiras 

no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi vai uzsākot 

2020./2021.māc.g.  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot 

programmas apguvi 

vai noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Vispārējā pirmsskolas izglītības 

programma 

01011111  ID V_714 31.08.2018 99 99 

Speciālās pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamajiem ar 

valodas traucējumiem 

01015511  ID V_715 31.08.2018 0 0 

Speciālās pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamajiem ar 

jauktiem attīstības traucējumiem 

01015611  ID V_716 31.08.2018 3 3 

Pamatizglītības pirmā posma (1.-

6.klase) programma 

11011111  V-10132 31.08.2018 65 68 

Speciālās pamatizglītības pirmā 

posma (1.-6.klase) programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem 

11015611  V-10133 31.08.2018 12 11 

Speciālās pamatizglītības 1.posma 

(1.-6.klase) programma 

izglītojamajiem ar garīgās 

veselības traucējumiem 

11015711  V_4244 26.02.2021 0 1 

Speciālās pamatizglītības pirmā 

posma (1.-6.klase) programma 

izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem 

11015811  V-10134 31.08.2018 2 2 
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1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums 

un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu 

mainība u.c.) 

1.  Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

(31.08.2021.) 

28 

Pedagogu mainība minimāla 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g. 
0 

 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

9 

 

 

 

1.3.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos 

rezultātus 2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības iestādei un 

izglītības iestādes vadītājam) 

 

 Iestādes darba 

prioritātes 

Plānotie sasniedzamie rezultāti 

PIRMSSKOLAS POSMĀ 

1. Mācību satura un procesa 

diferencēšana 

Direktore plānos pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 

kursus mācību procesa un satura diferenciācijā. 

Tiks nostiprinātas un attīstītas pedagogu prasmes mācību procesa un 

satura diferenciācijā. 

Tiks organizēta pedagogu savstarpējā sadarbība. 

Tiks apzinātas izglītojamo individuālās mācību vajadzības. 

Izglītojamajiem tiks piedāvātas viņu spējām un vajadzībām atbilstošs 

mācību saturs un process. 

2. Veselīga dzīvesveida 

stiprināšana, drošas vides 

veidošana 

Lai pilnveidotu un uzlabotu esošo mācību vidi un tās drošumu, 

direktore kopā ar saimniecības vadītāju apzinās nepieciešamos 

uzlabojumus un papildinājumus un jēgpilni plānos iestādes nākamā 

gada budžetu. 

Veselīga dzīvesveida un paradumu aktualizēšana visās mācību 

jomās. 

Veselīgu paradumu ieviešana pirmsskolas mācību procesos visas 

dienas garumā. 

Pedagoga personība un rakstura kvalitātes kā paraugs pirmsskolas 

izglītojamajiem ceļā uz veselīgu dzīvesveidu. 

3. Savstarpējās sadarbības 

un iecietības veicināšana 

Pedagoģisko un psiholoģisko metožu un tehniku pielietošana bērnu 

savstarpējās sadarbības veicināšanai pedagoģiskajā procesā. 

Atbalsta komandas piesaiste pedagoģiskā procesa plānošanai. 

Attīstīt izglītojamo spējas efektīvi iesaistīties procesos, kur divas vai 

vairākas personas mēģina risināt ikdienas problēmas. 

  



SĀKUMSKOLAS POSMĀ 

 Iestādes darba 

prioritātes 

Plānotie sasniedzamie rezultāti 

1. Jaunā mācību satura 

ieviešana 2. un 5. klasē 

Plānojot mācību saturu, skolotāji sadarbosies, lai papildinātu 

skolēnam vienā mācību priekšmetā apgūto ar cita mācību 

priekšmeta tematu un novērstu mācību satura dublēšanos. 

Skolēniem veicināt apgūt prasmi vērtēt gan savu, gan citu skolēnu 

sniegumu, dot, pieņemt un sniegt atgriezenisko saiti un tādējādi gūt 

gan labāku izpratni par vērtēšanu, gan atbildīgāku attieksmi pret 

mācīšanos. 

2. Mācību satura un procesa 

diferencēšana 

Direktore plānos pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 

kursus mācību procesa un satura diferenciācijā. 

Tiks nostiprinātas un attīstītas pedagogu prasmes mācību procesa un 

satura diferenciācijā. 

Tiks organizēta pedagogu savstarpējā sadarbība. 

Tiks apzinātas izglītojamo individuālās mācību vajadzības. 

Izglītojamajiem tiks piedāvātas viņu spējām un vajadzībām 

atbilstošs mācību saturs un process. 

3. Audzināšanas 

programmas aprobācija 

Pedagogu un klašu audzinātāju iesaiste programmas īstenošanā un 

pasākumu plānošanā. 

Tiks nodrošināts atbalsts mācību un audzināšanas darbā ikvienam 

izglītojamam, veicinot aktīvas un brīvas personības attīstību, ņemot 

vērā izglītojamā individuālās spējas un intereses 
Tiks iedzīvinātas tikumiskās vērtības – cieņa, atbildība, sadarbība, 

izmantojot dažādas sociālās aktivitātes mācību priekšmetu un klases 

audzināšanas stundās, kā arī ārpusstundu pasākumos. 

 

 
 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes misija – Katra skolēna un bērna individuālo spēju un talantu 

attīstīšana iekļaujošā, izglītojošā un mūsdienīgā vidē. 

 

2.2.Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo: 

 Personība ar pašapziņu; 

 Lietpratējs izaugsmē; 

 Radošs darītājs; 

 Atbildīgs sabiedrības dalībnieks. 

 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā: 

 Laipnība; 

 Atbildība; 

 Mērķtiecība; 

 Uzņēmība; 

 Drosme; 

 Līdzcietība; 



 Centība; 

 Solidaritāte; 

 Sadarbība; 

 Tolerance; 

 Taisnīgums; 

 Mērenība. 

 

  



2.4. 2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti: 

 

 Iestādes darba 

prioritātes 

Sasniegtie rezultāti 

PIRMSSKOLAS POSMĀ 

1. Mācību satura 

pilnveidošana 

Bērnam tiek dots ilgāks laiks izziņas darbībai, to nepārtraucot un 

veidojot dziļāku izpratni par kopsakarībām.  

Pamatā mācīšanās forma ir rotaļdarbība – gan organizēta, gan bērnu 

brīva rotaļāšanās.  

Iekārtota jēgpilna mācību vidi, kas rosina bērnus darboties un izzināt, 

tāpēc izglītības iestādē mērķtiecīgi pielāgots un mainīts grupu 

izkārtojums, veidojot vidi drošu, daudzfunkcionālu un atbalstošu 

jēgpilnām aktivitātēm un rotaļām.  

Mācību darbs tiek plānots, atbalstot izglītojamo pašiniciatīvu – tiek 

veidoti dažādi tematiski mācību un aktivitāšu centri par bērnu 

izvēlētām tēmām, īstenotas radošās darbnīcas, kā arī pievērsta 

uzmanība izglītojamo pašapkalpošanās prasmju attīstīšanai.  

2. Ekoskolas programmas 

ieviešana mācību saturā 

Bērni iesaistīti aizraujošā, uz rīcību orientētā un sociāli atbildīgā 

vides izglītības procesā, lai nodrošinātu, ka bērni ir spējīgi radīt 

pasaulē pozitīvas pārmaiņas, kas veicina ilgtspējīgu attīstību. 

3. Veselības izglītības 

akcentēšana 

Pedagogi rīkojas tā, lai bērniem veidotu tādus ikdienas dzīves 

paradumus, kas saistāmi ar veselību kā vērtību. 

Bērni ir apguvuši zināšanas un izpratni par veselību un to 

ietekmējošiem faktoriem. 

Sekmētas pozitīvas attieksmes veidošanos saistībā ar savu veselību 

un tās veicinošajiem faktoriem.  

Attīstītas prasmes, kas nepieciešamas, lai pozitīvi ietekmētu savu 

veselību. 

 

 Iestādes darba 

prioritātes 

Sasniegtie rezultāti 

SĀKUMSKOLAS POSMĀ 

1. Metodiskā darba 

prioritāte – jaunā 

mācību satura ieviešana 

1. un 4.klasē 

Lielāka uzmanība tika pievērsta tam, kā skolēns skolā jūtas, veicinot 

viņā piederības izjūtu un prieku par saviem sasniegumiem, vēlmi un 

motivāciju sasniegt vairāk. 

Skolēniem attīstītas un stiprinātas prasmes un zināšanas kā – 

ierosināt, domāt, plānot darbus, sadarboties un izvērtēt savu 

veikumu.  

Nostiprināta izpratne, ka skolotāja uzdevumus ir dot noteiktus 

kritērijus uzdevuma veikšanai, atbalstīt skolēnu un mudināt pašus 

nonākt pie risinājuma. 

Plānojot mācību saturu, skolotāji sadarbojās, lai papildinātu skolēnam 

vienā mācību priekšmetā apgūto ar cita mācību priekšmeta tematu un 

novērstu mācību satura dublēšanos. 

2. Pedagoģiskā darba 

prioritāte – pašvadītas 

mācīšanās prasmju 

attīstīšana 

Gan pedagogiem, gan skolēniem rosināts izprast, kā dažādos veidos 

risināt problēmas un vadīt savu domāšanu. 



Skolēni spēj labāk koncentrēties, tie kļuvuši mierīgāki, radošāki un 

spēj labāk sadarboties, meklējot risinājumus sarežģītāku uzdevumu 

risināšanā. 

3. Audzināšanas darba 

prioritāte – 

audzināšanas 

programmas aprobācija, 

akcentējot sadarbību 

starp klasēm 

Mērķtiecīgi uzlabota uzvedību un sadarbība klasē un grupā, veicināta 

savstarpējā izpratne un atbalsts, attīstot izglītojamo interesi par 

mācībām, iesaistot dažādās mācību aktivitātēs un labvēlīga 

psiholoģiskā klimata veidošanā klasē vai grupā.  

Skolēniem ir attīstīta izpratne, ka sadarbības pamatā ir vairākas 

prasmes – prasme klausīties, prasme jautāt, prasme runāt. 

Nostiprināta ikviena izglītojamā piederības sajūta izglītības iestādei, 

izglītojamie jūtas novērtēti, tiek atzīti un novērtēti viņu sasniegumi. 

 

  



3. Kritēriju izvērtējums  

 

3.1.Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Tīnūžu sākumskolas direktore nodrošina efektīvu 

savas un iestādes darbības pašvērtēšanu un ar to 

saistīto attīstības plānošanu (vīzija, stratēģiskie 

mērķi, ikgadējās prioritātes), iesaistot izglītības 

iestādes darbībā lielāko daļu no ieinteresētajām 

mērķgrupām (piemēram, direktora vietniece, 

pedagogi, darbinieki, izglītojamie, vecāki, 

dibinātājs). 

Izglītības iestādes pašvērtēšanā un iegūto datu analīzē 

turpināt iesaistīt visas ieinteresētās mērķgrupas. Un 

turpināt rosināt, ka izglītības iestādes pašvērtēšanas un 

attīstības plānošanā visas iesaistītās puses darbojas pēc 

savas iniciatīvas 

 

Direktorei ir aptveroša izpratne par pieejām un 

metodēm, kas nodrošina efektīvu personāla 

pārvaldību iestādē. Direktore deleģē pienākumus un 

atbildību, prot izglītības iestādes pārvaldībā iesaistīt 

ne tikai administrāciju, bet arī citas mērķgrupas, ko 

raksturo visu iesaistīto vienota izpratne par katra 

individuāli un visiem kopīgi sasniedzamajiem 

rezultātiem un visu iesaistīto pozitīva labbūtība. 

Personāls ir stabils, profesionāls, vēlas sasniegt 

iestādes kopīgi definētos mērķus; personāla mainība 

pamatā notiek objektīvu iemeslu dēļ. 

Iestādē ir viss izglītības programmu īstenošanai 

nepieciešamais pedagoģiskais personāls un sekmīgi 

darbojas atbalsta personāls, pilnībā nodrošināts 

tehnisko darbinieku personāls. 

Pilnveidot un pilnveidot komunikācijas kanālus, 

attīstot nepārprotamu kvalitatīvu komunikāciju.  

Ņemot vērā to, ka katrs darbinieks ir cilvēks ar savām 

personības kvalitātēm, izmantot ne tikai grupu 

motivēšanas sistēmu, bet arī individuālu pieeju katram 

darbiniekam. 

Nodrošināt izglītības iestādes personālam pašam 

pieņemt jēgpilnus, pamatotus un kvalitatīvus lēmumus, 

par kuru rezultātiem pašiem uzņemties atbildību. 

Direktorei attīstīt personālāka lēmumu kvalitāti. 

Veido pastāvīgas attīstības un mācīšanās sistēmu. 

Direktore un direktores vietniece kopā veido vadības 

komandu, kura nodrošina izglītības iestādes 

pārvaldību un darbības efektivitāti, sasniedzot kopā ar 

dibinātāju izvirzītos mērķus un nodrošinot 

kvalitatīvas mācības un iekļaujošu vidi valsts 

izglītības attīstības un/vai nozares politikas mērķu 

sasniegšanai. 

Direktore prasmīgi veido komandu ar vienotu mērķu 

izpratni un ticību kopējai vīzijai par izglītības iestādes 

attīstību. Ir izveidota spēcīga atbalsta personāla 

komanda, kolektīvam pievienojušies jauni, spēcīgi 

pedagogi. 

Vadības komandai ir skaidri izvirzīti mērķi. Panākt un 

motivēt iestādes pedagoģisko personālu pieņem un 

realizēt attīstības plānošanas uzdevumus arī tad, ja tie 

liekas grūti, bet izpildāmi.  

Plānot, ka darbinieku enerģija tiek izmantota izglītības 

iestādes mērķu sasniegšanai, vājo vietu atklāšanai un 

likvidēšanai. 



Direktorei ir nepieciešamās zināšanas un izpratne par 

iestādes finanšu un materiāltehnisko resursu efektīvu 

pārvaldību. Direktore dažkārt piesaista finanšu 

resursus no dažādiem avotiem un efektīvi tos 

izmanto. 

Izglītības iestādē ir izglītības programmu īstenošanai 

nepieciešamās telpas un aprīkojums, laba materiālā 

bāze gan pirmsskolas izglītības grupās, gan klašu 

telpās. 

Izglītības iestādes materiāltehnisko resursu plānošanu, 

 iegādi, papildināšanu saistīt ar izglītības iestādes 

izvirzītajām prioritātēm, attīstības mērķiem, kvalitatīva 

izglītības procesa nodrošināšanai. 

Apzināt pedagogu un pārējo darbinieku vajadzības 

materiāltehniskās bāzes papildināšanai un uzturēšanai. 

Sadarbojoties ar Ogres novada pašvaldību, plānot 

iestādes budžetu. 

 

3.2.Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Direktorei ir pietiekamas zināšanas par iestādes 

darbības tiesiskuma jautājumiem un vadītāja 

atbildību. Direktore nodrošina iestādes darbības 

tiesiskumu. Direktore sadarbībā ar jomas speciālistu 

izstrādā iekšējos normatīvos aktus, veic to 

atjaunošanu atbilstoši reālajai situācijai. 

Izglītības iestādes direktorei turpināt nodrošina 

izglītības iestādes darbības tiesiskumu, izstrādājot 

iekšējo dokumentāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem, 

regulāri atjaunojot un papildinot informāciju VIIS 

sistēmā. Nodrošināt normatīvo aktu pieejamību 

izglītības iestādes interneta vietnē.  

Direktorei ir pietiekamas zināšanas un prasmes par 

līderības stratēģijām un taktikām, kuras tiek 

izmantotas demokrātisku lēmumu pieņemšanai 

izglītības iestādē. Direktors konsultējas ar lielāko 

daļu no iesaistītajām pusēm (piemēram, vadības 

komanda, pedagogi, darbinieki, izglītojamie, vecāki, 

dibinātājs), lai demokrātiski vadītu lēmumu 

pieņemšanas procesu, uzņemas atbildību un krīzes 

situācijās spēj pieņemt nepopulārus lēmumus. 

Direktorei iepazīties un apgūt jaunākās līderības 

stratēģijas un taktikas, ko izmantot savā profesionālajā 

darbībā. 

Direktorei pilnveidot prasmi pieņemt skaidrus, 

konkrētus lēmumus, apsverot iespējamos riskus, kā arī 

attīstīt spēju ātri pieņemt pamatotus lēmumus kritiskās 

situācijās. 

Direktorei ir pietiekamas zināšanas un prasmes 

stratēģiskās komunikācijas, iekšējās komunikācijas, 

krīzes komunikācijas un starpkultūru komunikācijas 

īstenošanā sekmīgas izglītības iestādes pārvaldības 

nodrošināšanai. Direktorei ir izpratne par atšķirībām 

starp dažādiem komunikācijas veidiem, to 

pielietošanas iespējām, vadītājs demonstrē šīs 

prasmes ikdienas darbībā. Direktores viedoklis/runa 

ir skaidra, argumentēta un loģiska. Direktore spēj 

sniegt un saņemt dažādu atgriezenisko saiti, tā ir 

konkrēta un vērsta uz rīcības pilnveidi. 

Attīstīt prasmi veidot vēl efektīvāku komunikāciju, kas 

nodrošinātu vēl pilnīgāku saziņas kvalitāti iesaistīto 

personu starpā. 

Turpināt izmantot dažādus komunikācijas kanālus un 

mūsdienīgus tehniskos līdzekļus, lai nodrošinātu 

informācijas nonākšanu pie adresāta. Turpināt veicina 

divvirzienu komunikāciju ar iesaistītajām pusēm. 

Direktores darbība ir ētiska, tā atklāj vārdu un darbu 

saskaņu un respektē iestādes definētās vērtības 

sadarbībai. Direktore prot cieņpilni paust savu 

redzējumu, arī gadījumos, kad nepieciešams paust 

nepopulāru viedokli gan publiskajā, gan iekšējā 

komunikācijā. 

Direktorei turpināt iestādes darbiniekiem palīdzēt 

izprast ētikas principus, skaidrot ētikas normas. 

Turpināt sekot līdzi procesiem, lai tiktu nodrošināta 

ētikas normu ievērošana. Ir paraugs citiem, veicinot 

sabiedrības uzticību iestādei. 

Direktorei ir izpratne par aktuālajiem izglītības 

attīstības, izglītības kvalitātes un/vai nozares 

Direktoram kopā ar visām iesaistītajām pusēm 

mērķtiecīgi analizēt iestādes stiprās un vājās puses, lai 



politikas jautājumiem. Direktore spēj sasaistīt savu 

darbību ar valstī noteiktajiem mērķiem, izvērtējot 

savas izglītības iestādes darbību un sasniegtos 

rezultātus. 

noteiktu attīstības vajadzības un uzlabotu personīgo un 

iestādes sniegumu, salāgojot to ar izglītības attīstības 

pamatnostādnēm.  

Direktorei ir zināšanas un izpratne par audzināšanas, 

mācīšanas un mācīšanās jautājumiem, lai vadītu 

izglītības iestādi, informācija par aktualitātēm 

pedagoģijā, skolvadībā un pārvaldībā, pietiekamas 

zināšanas par aktuālajiem pētījumiem. Direktore 

iesaistīta matemātikas mācību jomas darbā. Direktore 

šobrīd studē maģistra studiju programmā Skolvadība. 

Direktorei turpināt strādāt pie darbinieku attīstības 

veicināšanas, nodrošinot atbalstošu vidi darbinieku 

motivācijas stiprināšanai, snieguma pilnveidošanai un 

profesionālās izaugsmes veicināšanai. 

 

3.3.Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Direktore sadarbojas ar dibinātāju, lai:  

 noteiktu izglītības iestādes attīstības vīziju, 

stratēģiju un ikgadējās darba prioritātes un tās 

sekmīgi īstenotu; 

 nodrošinātu nepieciešamo profesionālās 

kompetences pilnveidi personālam, atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām, tostarp, uzklausot 

iesaistīto pušu vajadzības. Izglītības iestādes 

personālam ir izpratne par viņu personīgo 

atbildību par savlaicīgu profesionālās 

kompetences pilnveidi; 

 definētu un izvērtētu izglītības programmu 

mērķus un sasniedzamos kvantitatīvos un 

kvalitatīvos rezultātus; 

 nodrošinātu atbilstošu infrastruktūru un 

resursus izglītības programmu īstenošanai. 

Izglītības iestādes dibinātājs 2020./2021.m.g. 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā novērtējis 

izglītības iestādes direktores profesionālās darbības 

atbilstību Izglītības likuma 30. pantā noteiktajam. 

Direktorei sadarbībā ar dibinātāju plānot un  nodrošināt 

profesionālās kompetences pilnveidi personālam. 

Turpināt izglītot pedagoģisko personālu par 

profesionālās kompetences pilnveidi nepieciešamību 

un jēgu. Sadarbojoties ar dibinātāju,  izglītības 

programmu īstenošanai pilnveidot un papildināt 

resursus.  

Direktore iesaistās sadarbībā ar vietējo kopienu 

un/vai nozares organizācijām, pārstāvot izglītības 

iestādi kopienas un/vai nozares organizāciju 

īstenotajās aktivitātēs un piedāvājot vietējai 

kopienai/nozares organizācijai atsevišķus projektus, 

pasākumus un aktivitātes sadarbības un/vai 

mūžizglītības veicināšanai. 

Aktivitātes īstenot sistemātiskāk.  

Direktore veido izziņas un inovāciju organizācijas 

kultūru iestādē, ko raksturo personāla un izglītojamo 

atvērtība pārmaiņām, kā arī izpratne par to 

nepieciešamību un atbalsts pārmaiņu ieviešanai. 

Plānot un organizēt sistemātisku darbu ar vecākiem, 

dibinātāju un vietējo kopienu izziņas un inovāciju 

organizācijas kultūras ilgtspējas nodrošināšanai. 



Direktore nodrošina savstarpēju mācīšanos un 

komanddarbu, kas ļauj apkopot un uzkrāt zināšanu un 

mācīšanās pieredzi iestādes efektīvai darbībai un 

savstarpējai pieredzes apmaiņai profesionālajā vidē.  

Lai nodrošinātu vēl kvalitatīvāku izglītības programmu 

īstenošanas procesu, veidot sadarbību ar citām 

iestādēm. 

 

Direktore nodrošina regulāru vecāku iesaisti 

izglītības iestādes darbībā, veidojot sekmīgu 

sadarbības sistēmu. 

 

Veicot individuālās pārrunas ar skolotājiem un atbalsta 

komandas personālu - apzināt sadarbības sistēmā 

neiesaistītos vecākus. 

Direktore rada priekšnosacījumus un atbalsta 

sekmīgu iestādes padomes  darbību, plāno vadības 

komandas atbalstu un nepieciešamos finanšu 

resursus. 

Izveidot sekmīgāku izglītojamo pašpārvaldes izveides 

kārtību un sadarbības plānu. 

 

 

3.4.Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un turpmākas 

attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visiem pedagogiem, kuri strādā izglītības iestādē, ir 

normatīvajos aktos noteiktā nepieciešamā izglītība un 

profesionālā kvalifikācija. Visa nepieciešamā 

informācija par pedagogu izglītību un profesionālo 

kvalifikāciju savlaicīgi ir ievadīta VIIS. VIIS 

pieejamā informācija par pedagogu tarifikāciju ir 

pilnīga, atbilst reālajai situācijai un normatīvajos 

aktos noteiktajam. Izglītības iestāde ir ieguvusi 

informāciju par personālu no Sodu reģistra, tā katru 

gadu tiek atjaunota. Gadījumos, kad nepieciešams 

saņemt atļauju darba tiesisko attiecību 

uzsākšanai/turpināšanai izglītības iestādē, tas ir 

paveikts atbilstošā kārtībā un laikā. Izglītības iestādē 

nav ilgstošu pedagogu vakanču (vairāk kā 1 mēnesis), 

ilgstošas darba nespējas vai prombūtnes gadījumā 

pedagogs tiek aizvietots. 

Sekot līdz izmaiņām normatīvajos aktos, kas saistīti ar 

pedagogiem nepieciešamo izglītību un kvalifikāciju. 

Visi pedagogi, kuri strādā izglītības iestādē, veic 

tiesību aktos noteikto nepieciešamo profesionālās 

kompetences pilnveidi (3 gadu laikā 36h 

profesionālās kompetences pilnveides kursi, tai 

skaitā 6h kursi audzināšanas jautājumos, vienu reizi 

pedagoga profesionālās darbības laikā ir apgūti bērnu 

tiesību aizsardzības pamati vismaz 6h apjomā). 

Informācija VIIS par pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveidi ir pilnīga.  

Direktorei veicināt pedagogu studijas maģistrantūrā vai 

doktorantūrā. 

Pedagogiem tiek nodrošināta optimāla noslodze, kas 

atbilst izglītības iestādes un tās īstenotās izglītības 

programmas specifikai. Izglītības iestādē ir ieviesta 

pedagogu profesionālās kvalitātes novērtēšanas 

sistēma, kura apliecina, ka pedagogu darba kvalitāte 

Pilnveidot un uzlabot pedagogu profesionālās 

kvalitātes novērtēšanas sistēmu. 

Motivēt pedagogus sasnieg augstākus rādītājus darba 

kvalitātē. 



lielākajai daļai ir laba un ļoti laba. Izglītības iestādē 

ir nodrošināta visu izglītības programmas mācību 

priekšmetu un jomu mācīšana. 

Izglītības iestādē ir izveidota sistēma pedagoģiskā 

personāla  darba pašvērtēšanai. 

Lielākā daļa pedagoģiskā personāla spēj argumentēti 

atbildēt par turpmāk nepieciešamo profesionālās 

kompetences pilnveidi, pašu veicamo savas 

profesionālās darbības pilnveidei. Pedagoģiskais 

personāls izvērtē savu profesionālo darbību, ņemot 

vērā precīzus un uzticamus datus. 

Motivēt pedagoģiskais personālu izvērtē savu 

profesionālo darbību, tai skaitā to, cik efektīvs bijis 

izglītības process un ikdienas darbība, identificē savas 

darbības stiprās puses un labas prakses piemērus, ar 

kuriem var dalīties ar citiem kolēģiem. 

 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021.māc.g. 

 

4.1. ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 

Nr.8.3.2.2/16/I/001; 

4.2. Latvijas Olimpiskās komitejas projekts “Sporto visa klase”; 

4.3. Kūltūrizglītības programma “Latvijas skolas soma”; 

4.4. Ekoskolu programma; 

4.5.“Piens un augļi skolai”. 

 

5. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

Audzināšanas darba prioritātes 

2020./2021. 2021./2022. 2022./2023. 

Audzināšanas programmas 

izstrāde 

Audzināšanas programmas 

aprobācija 

Nostiprināt izpratni 

audzināšanas procesā 

iesaistītajām pusēm, ka  

audzināšana ir integrēta 

izglītības procesa daļa, t.i. 

izglītība = mācības un 

audzināšana 

Audzināšanas darba mērķis 

Organizēt un īstenot mērķtiecīgu un pēctecīgu audzināšanas darbu Tīnūžu sākumskolā, lai 

nodrošinātu iespēju katram izglītojamajam kļūt par patstāvīgu, vispusīgi attīstītu, mērķtiecīgu, 

tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību sabiedrībā, veicināt izglītojamā izpratni par vērtībām 

un tikumiem, sekmējot to iedzīvināšanu, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt piederību un 

lojalitāti Latvijas valstij. 

Audzināšanas darba uzdevumi  

2020./2021., 2021./2022., 2022./2023.m.g. 

 Veicināt izglītojamā izpratni, atbildīgu attieksmi un rīcību, kas apliecina tādas vērtības kā 

dzīvība, cilvēka cieņa, brīvība, ģimene, laulība, darbs, daba, kultūra, latviešu valoda, 

Latvijas valsts.  

 Pilnveidot audzināšanas darbu izglītības procesā, veicinot pedagogu kompetenci 

audzināšanas darbā un skolēnu visaptverošu izpratni un pašaudzināšanas nozīmi personības 

izaugsmē, iedzīvinot būtiskākos izkopjamos tikumus, indivīda brīvas domāšanas un rīcības 



izpausmes – atbildību, centību, drosmi, godīgumu, gudrību, laipnību, līdzcietību, mērenību, 

savaldību, solidaritāti, taisnīgumu, toleranci. 

 Veidot izglītojamo visaptverošu izpratni par vērtībām un pašaudzināšanas nozīmi 

personības izaugsmē, iedzīvinot būtiskākos izkopjamos tikumus, indivīda brīvas domāšanas 

un rīcības izpausmes - atbildību, centību, drosmi, godīgumu, gudrību, laipnību, līdzcietību, 

mērenību, savaldību, solidaritāti, taisnīgumu, toleranci.  

 Nodrošināt pedagogu kompetenču pilnveidi un metodisko atbalstu audzināšanas jomā.  

 Veicināt audzināšanas darbā iesaistīto pušu (pedagogs – izglītojamais - ģimene) sadarbību, 

līdzdalību un līdzatbildību mācību un audzināšanas jomā. 

 Sekmēt sabiedrības līdzdalību audzināšanas darbā.  

Plānotie audzināšanas darba rezultāti 

2020./2021., 2021./2022., 2022./2023.m.g. 

 Tiek sekmēta izglītojamo patriotisma un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguve 

un pilsoniskā līdzdalība skolā, sabiedrībā un valsts dzīvē. 

 Ārpusstundu aktivitātes un pasākumi vērsti uz izglītojamo radošo un sociālo prasmju 

attīstību, vērtību orientāciju un karjeras izaugsmi. 

 Izglītojamie iesaistās tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanā, 

saglabāšanā un pilnveidē, apkārtējās vides sakopšanā.  

 Padziļinājusies izglītojamo izpratne un atbildība par cieņas pilnām savstarpējām 

attiecībām, mazinot neiecietību un vardarbību konfliktu risināšanā, kā arī par veselīgu 

dzīvesveidu un personiskās drošības jautājumiem.  

 Veicināta izglītojamo līdzdalība izglītības iestādes, pilsētas un novada dzīvē, kā arī 

izglītojamo individuālo kompetenču pilnveide interešu izglītības programmās. 

 Organizēti pasākumi pedagogu labās prakses un pieredzes popularizēšanai un apgūšanai 

par audzināšanas darba jautājumiem.  

 Savas zināšanas pedagoģijā un psiholoģijā skolotāji padziļinājuši, piedaloties kursos un 

semināros. 

 Vecāki ir informēti un aktīvi sadarbībā ar izglītības iestādi. 

 Tiek īstenots mērķtiecīgs un pārskatāmi koordinēts audzināšanas darbs, sadarbojoties 

izglītības iestādes pedagoģiskajam personālam, izglītojamajiem un viņu ģimenēm un citām 

audzināšanas darbā iesaistītām institūcijām (pašvaldības, valsts). 

 

 

  



6. Tīnūžu sākumskolas valsts pārbaudījumi rezultāti (%) 2018.-2021.g. 

 

 Latviešu 

valoda 

3.klase 

Matemātika 

3.klase 

Latviešu 

valoda 

6.klase 

Matemātika 

6.klase 

Dabaszinības 

6.klase 

2018./2019.m.g. 74 58 67 66 69 

Vid. rezult. valstī 74 79 64 56 60 
      

2019./2020.m.g. 71 56 62 66 59 

Vid. rezult. valstī 78 59 64 65 53 
      

2020./2021.m.g. 78 63 58 41 51 

Vid. rezult. valstī 80 71 64 67 58 
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