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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1.Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022. mācību gadā 

Izglītības programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošan

as vietas 

adrese  

(ja 

atšķiras 

no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi (prof. izgl.) 

vai uzsākot 

2021./2022. māc.g. 

(01.09.2021.)  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot sekmīgu 

programmas apguvi 

(prof. izgl.)  vai 

noslēdzot 

2021./2022.māc.g. 

(31.05.2022.) 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Vispārējā pirmsskolas izglītības 

programma 

01011111  ID V_714 31.08.2018 98 101 

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 4 4 

Pamatizglītības pirmā posma 

(1.-6.klase) programma 

11011111  V-10132 31.08.2018 64 68 

Speciālās pamatizglītības pirmā 

posma (1.-6.klase) programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem 

11015611  V-10133 31.08.2018 13 12 

Speciālās pamatizglītības 

1.posma (1.-6.klase) programma 

izglītojamajiem ar garīgās 

veselības traucējumiem 

11015711  V_4244 26.02.2021 1 1 

Speciālās pamatizglītības pirmā 

posma (1.-6.klase) programma 

izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem 

11015811  V-10134 31.08.2018 3 3 
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1.2. Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes 

maiņai un mācību pārtraukšanai izglītības: 

 

 

1.3. Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums  

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums un ar to 

saistītie izaicinājumi, pedagogu 

mainība u.c.) 

1.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2021./2022. 

māc.g. (līdz 31.05.2022.) 3 

Pedagogu mainība minimāla 

Vakances – bibliotekārs, 

pirmsskolas skolotājs, 

sākumizglītība skolotājs. 

 

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2021./2022. māc.g. (līdz 31.05.2022.) 
9 

Izglītības psihologs; 

Speciālie pedagogi; 

Pedagoga palīgs; 

Sociālais pedagogs; 

Logopēdi; 

Skolas māsa. 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

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; 

Nr. 

p.k. 

Izglītības 

posms 

Izgl. iestādes 

maiņa 

(pienākuši 

klāt) 

Izgl. iestādes 

maiņa 

(aizgājuši 

prom) 

Dzīves v. 

Maiņa 

(pienākuši 

klāt) 

Dzīves v. 

Maiņa 

(aizgājuši 

prom) 

Cits 

1.  Pirmsskola 1 1 1 0 
+3 

(Ukraina) 

2.  Skola 7 3 1 0 0 



 Līdzcietība; 

 Centība; 

 Solidaritāte; 

 Sadarbība; 

 Tolerance; 

 Taisnīgums; 

 Mērenība. 

 

 

  



 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. 

 

TĪNŪŽU SĀKUMSKOLA 

VĪZIJA 



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

 Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un 

kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu 

izpildi (Sasniegts/daļēji 

sasniegts/ Nav 

sasniegts) un 

komentārs 

PIRMSSKOLAS POSMĀ 

1. Mācību satura un 

procesa 

diferencēšana  

a)kvalitatīvi 

Tiek : 

 izmantotas dažādas metodes un 

pieejas; 

 ņemtas vērā izglītojamo iepriekšējās 

zināšanas un prasmes; 

 pielāgoti uzdevumi, aktivitātes un 

resursi. 

SASNIEGTS 

Skolotāji plāno un 

īsteno diferencēšanu 

mācību stundās. 

  b) kvantitatīvi 

Plānojot mācības ilgtermiņā, skolotājs plāno 

tā, lai nedēļas, vairāku nedēļu un visa temata 

izziņas laikā pēc iespējas dažādākos veidos 

atbalstītu katra bērna mācīšanās vajadzības. 

SASNIEGTS 

Veicināta bērnu talantu 

attīstība izglītības 

iestādē. 

2. Veselīga 

dzīvesveida 

stiprināšana, 

drošas vides 

veidošana 

a) kvalitatīvi 

Bērni ir apguvuši zināšanas un izpratni par 

veselību un to ietekmējošiem faktoriem. 

Attīstītas prasmes, kas nepieciešamas, lai 

pozitīvi ietekmētu savu veselību. 

SASNIEGTS 

Pedagogi rīkojas tā, lai 

bērniem veidotu tādus 

ikdienas dzīves 

paradumus, kas 

saistāmi ar veselību kā 

vērtību. 

  b) kvantitatīvi 

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. 

SASNIEGTS 

Sekmētas pozitīvas 

attieksmes veidošanos 

saistībā ar savu 

veselību un tās 

veicinošajiem 

faktoriem.  

 

3. Savstarpējās 

sadarbības un 

iecietības 

veicināšana 

a) kvalitatīvi 

Tiek īstenotas iecietību veicinošas 

aktivitātes. 

 

SASNIEGTS 

Izglītošana ir viens no 

efektīvākajiem 

paņēmieniem, lai 

novērstu neiecietību. 

  b) kvantitatīvi 

Mērķtiecīga sadarbības prasmju izkopšana 

un vecināšana palīdz pārvarēt socializācijas 

grūtības 

SASNIEGTS 

Sadarbības rezultātā 

tiek veicinātas sociālās 

attiecības grupiņā -  

samazinās konkurence, 

tiek mazinātas bailes, 

tiek veicināta vispusīga 

personības attīstība. 



    

 Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un 

kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu 

izpildi (Sasniegts/daļēji 

sasniegts/ Nav 

sasniegts) un 

komentārs 

SĀKUMSKOLAS POSMĀ 

1. Metodiskā darba 

prioritāte – jaunā 

mācību satura 

ieviešana 2. un 5. 

klasē 

a) kvalitatīvi 

Lielāka uzmanība tika pievērsta tam, kā 

skolēns skolā jūtas, veicinot viņā piederības 

izjūtu un prieku par saviem sasniegumiem, 

vēlmi un motivāciju sasniegt vairāk. 

SASNIEGTS 

Skolēniem attīstītas un 

stiprinātas prasmes un 

zināšanas kā – ierosināt, 

domāt, plānot darbus, 

sadarboties un izvērtēt 

savu veikumu.  

 

  b) kvantitatīvi 

Plānojot mācību saturu, skolotāji sadarbojās, 

lai papildinātu skolēnam vienā mācību 

priekšmetā apgūto ar cita mācību priekšmeta 

tematu un novērstu mācību satura 

dublēšanos. 

SASNIEGTS 

Nostiprināta izpratne, 

ka skolotāja uzdevumus 

ir dot noteiktus 

kritērijus uzdevuma 

veikšanai, atbalstīt 

skolēnu un mudināt 

pašus nonākt pie 

risinājuma. 

 

2. Pedagoģiskā darba 

prioritāte – mācību 

satura un procesa 

diferencēšana 

a)kvalitatīvi 

Tiek : 

 izmantotas dažādas metodes un 

pieejas; 

 ņemtas vērā izglītojamo iepriekšējās 

zināšanas un prasmes; 

 pielāgoti uzdevumi, aktivitātes un 

resursi. 

SASNIEGTS 

Skolotāji plāno un 

īsteno diferencēšanu 

mācību stundās. 

  b) kvantitatīvi 

Pedagogs nodrošina mācību procesa 

dažādām izglītojamo grupām vienā klasē. 

SASNIEGTS 

Tiek veicināta 

vispusīga personības 

attīstība. 

3. Audzināšanas 

darba prioritāte – 

audzināšanas 

programmas 

aprobācija 

a) kvalitatīvi 

Skolēniem ir attīstīta izpratne, ka pozitīvas 

sadarbības pamatā ir vairākas prasmes – 

prasme klausīties, prasme jautāt, prasme 

runāt. 

 

SASNIEGTS 

Nostiprināta ikviena 

izglītojamā piederības 

sajūta izglītības 

iestādei, izglītojamie 

jūtas novērtēti, tiek 

atzīti un novērtēti viņu 

sasniegumi. 

 

 

  b) kvantitatīvi SASNIEGTS 



Mērķtiecīgi uzlabota uzvedība 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. 

Mērķtiecīgi organizēts 

izglītojamā vispusīgas, 

tajā skaitā tikumiskās, 

attīstības veicināšanas 

un dažādu attieksmju 

(pret sevi, citiem, 

darbu, kultūru, 

sabiedrību, valsti, dabu 

u.c.) veidošanas 

process. 

 

  



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

rezultātus 2022./2023. mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi) 

 

 Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un 

kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu izpildi 

(Sasniegts/daļēji sasniegts/ Nav 

sasniegts) un komentārs 

1. Mācību satura un 

procesa 

diferencēšana  

a)kvalitatīvi 

Tiek : 

 izmantotas dažādas metodes un 

pieejas; 

 ņemtas vērā izglītojamo iepriekšējās 

zināšanas un prasmes; 

pielāgoti uzdevumi, aktivitātes un 

resursi. 

TIKS ĪSTENOTS MĀCĪBU GADA 

LAIKĀ 

  b) kvantitatīvi 

Plānojot mācības ilgtermiņā, skolotājs plāno 

tā, lai nedēļas, vairāku nedēļu un visa temata 

izziņas laikā pēc iespējas dažādākos veidos 

atbalstītu katra bērna mācīšanās vajadzības. 

TIKS ĪSTENOTS MĀCĪBU GADA 

LAIKĀ 

2. Individuālo 

izglītības plānu 

izveide un 

realizācija 

a)kvalitatīvi 

Izglītības iestādes administrācija sadarbībā 

ar atbalsta komanda izveido jaunu efektīvu 

kārtību, kā plāni  iestādē tiek sastādīti un 

īstenoti. 

TIKS ĪSTENOTS MĀCĪBU GADA 

LAIKĀ 

  b) kvantitatīvi 

Sniegt atbalstu un palīdzēt apgūt mācību 

saturu ikvienam bērnam/skolēnam, kuram 

tas ir nepieciešams. 

TIKS ĪSTENOTS MĀCĪBU GADA 

LAIKĀ 

3. Digitālo prasmju 

pilnveide 

a)kvalitatīvi 

Rosināt pedagogus izprast, ka būtiski 

digitālās prasmes mācīties kopumā, nevis 

apgūt kādu vienu rīku vai platformu, ka 

digitālās prasmes var būtiski atvieglot 

skolotāja ikdienas darbu. 

TIKS ĪSTENOTS MĀCĪBU GADA 

LAIKĀ 

  b) kvantitatīvi 

Turpināt apgūt digitālo tehnoloģiju 

izmantošanu, lai iegūtu, novērtētu, 

uzglabātu, ražotu, pasniegtu un apmainītos ar 

informāciju, lai komunicētu un līdzdarbotos 

sadarbības tīklos, tādējādi paaugstinot 

sniegtās izglītības kvalitāti. 

TIKS ĪSTENOTS MĀCĪBU GADA 

LAIKĀ 

4. Metodiskā darba 

prioritāte – jaunā 

mācību satura 

ieviešana 3. un 6. 

klasē 

a) kvalitatīvi 

Lielāka uzmanība tika pievērsta tam, kā 

skolēns skolā jūtas, veicinot viņā piederības 

izjūtu un prieku par saviem sasniegumiem, 

vēlmi un motivāciju sasniegt vairāk. 

TIKS ĪSTENOTS MĀCĪBU GADA 

LAIKĀ 

  b) kvantitatīvi TIKS ĪSTENOTS MĀCĪBU GADA 

LAIKĀ 



Plānojot mācību saturu, skolotāji sadarbojās, 

lai papildinātu skolēnam vienā mācību 

priekšmetā apgūto ar cita mācību priekšmeta 

tematu un novērstu mācību satura 

dublēšanos. 

5. Audzināšanas 

darba prioritāte –

tikumu līdzcietība 

un tolerance 

izkopšana 

a)kvalitatīvi 

Izglītojamajiem tikumus līdzcietība un 

tolerance rosina apgūt un iepazīt visos 

mācību procesos - mācību stundās, klases vai 

grupas audzinātāja stundā, ārpusstundu 

nodarbībās, starpbrīžos, interešu izglītības 

programmās, dažādos izglītības iestādes 

organizētajos pasākumos un projektos 

(izglītības iestādē un ārpus tās) un  ikdienas 

sadzīves situācijās 

TIKS ĪSTENOTS MĀCĪBU GADA 

LAIKĀ 

  b) kvantitatīvi 

Gan līdzcietību, gan toleranci  izkopj, 

pedagogiem un izglītojamiem iedzīvinot 

tikumus savstarpējās attiecībās un 

pilnveidojot savu vērtību sistēmu. 

TIKS ĪSTENOTS MĀCĪBU GADA 

LAIKĀ 

 

 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības 

vajadzības 

Ir skaidra mācību sasniegumu vērtēšanas sistēma un kārtība. 

Mācību sasniegumi tiek analizēti vismaz 4 reizes gadā. 

Uzlabot mācību sasniegumus 

valsts pārbaudes darbos 3. un 

6. klasēs. 

Sadarbība starp pedagogiem pirmsskolā, 1.-3.kl. un 4.-6.kl. 

vienotu prasību ievērošanai (pāreja no posma uz posmu notiek 

bez sarežģījumiem). 

Paaugstināt izglītojamo 

skaita īpatsvaru ar augstiem 

mācību sasniegumiem. 

Pedagogi motivē augstiem sasniegumiem, gatavo izglītojamos 

olimpiādēm, konkursiem, sacensībām. 

Ir sasniegumi olimpiādēs, konkursos, skatēs, neskatoties uz 

nelielu izglītojamo skaitu iestādē. 

Izglītojamo individuālā 

konsultēšana. 

Ir vienota sistēma un pieeja ārpusstundu aktivitātēm (piem., 

koplietošanas dokumenti: audzin. darba plāni, pasākumu 

plāns u.tml.). 

Audzināšanas darba prioritāros virzienus nosaka vienoti un 

koleģiāli, ņemot vērā gan skolas, gan pirmsskolas vajadzības. 

Veicināt kopīgas 

pirmsskolas un skolas 

ārpusstundu aktivitātes. 

 

 



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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības 

vajadzības 

Izglītības iestādē vadībai, atbalsta komandai un pedagogiem ir 

vienota izpratne par vienlīdzību un iekļaušanu. 

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. 

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. 

Izglītības iestādē nav sastopama diskriminācija vai cita veida 

neiecietība. 

Izglītības iestāde īsteno iekļaujošu izglītību iekļaujošā un drošā 

mācību vidē. 

Turpināt atzīst un 

novērtēt izglītojamo 

dažādās mācīšanās 

vajadzības un 

nodrošinot to 

apmierināšanu, 

izmantojot 

daudzveidīgas metodes 

un pieejas, atvērtu 

komunikāciju, kā arī 

turpināt attīstīt un veidot 

skolā drošu un 

atbalstošu vidi un 

nepieļaut 

diskrimināciju. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības 

vajadzības 

Skolas vadība, pedagogi un atbalsta komanda ir vienisprāti, ka 

izglītības pieejamība ir atkarīga no: 

resursiem – tātad, iespējas nodrošināt atbilstošu finansējumu, 

mācību procesu, vidi, bērnu un personāla atbalstu, kā arī mācību 

materiālus un tehnisko pielāgojumu izglītojamo vajadzībām; 

atbalsta iekļaujošas vides izveidošanai – pedagogiem, skolēniem, 

vecākiem, bērnu vai pedagogu palīgiem, asistentiem u. c.;  

attieksmes – rīcība nolūkā nepieļaut un novērst negatīvu attieksmi 

un aizspriedumus pret bērnu ar speciālām vajadzībām;  

sadarbības – dažādu iesaistīto pušu partnerības process. 

Saglabāt augstu 

izglītības pieejamības 

līmeni atbilstoši 

mainīgajām sabiedrības 

vajadzībām. 

Izglītības iestāde nodrošina pietiekamus vides pieejamības 

risinājumus. 

Izglītības iestāde nodrošina izglītības programmu pielāgošanu 

izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām klātienē, bet, ja 

nepieciešams, arī attālināti. 

 

Turpināt plānot 

mūsdienīgus un 

inovatīvus vides 

pieejamības 

risinājumus. 

Turpināt nodrošināt 

izglītības programmu 

pielāgošanu 

izglītojamajiem ar 

speciālām vajadzībām. 



Izglītības iestādē tiek nodrošinātas konsultācijas un atbalsts 

(pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, 

speciālās izglītības pedagogs), lai laikus tiktu pamanīta un pilnība 

novērta priekšlaicīgs mācību pārtraukšana. Tiek īstenota veiksmīga 

sadarbība gan ar Sociālo dienestu. 

2021./2022.m.g laikā novērots un novērts viens priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšana iespējams gadījums.  

Tā kā Iestādē izglītību iegūs bērni vecumā no 3 – 12 gadu vecumam, 

priekšlaicīgi mācību pārtraukšanas riski ir minimāli. 

Izglītības iestādei 

sadarbībā ar Izglītības 

pārvaldi apzināt un 

izstrādāt pieejamos 

risinājumus, kā 

izglītojamajiem mazināt 

un pēc iespējas novērst 

priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas riskus.  

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības 

vajadzības 

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. 

Izglītības iestādē ir vienota izpratne par drošu un labvēlīgu vidi, 

pieklājīgu uzvedību un cieņu vienam pret otru. 

Iekšējās kārtības noteikumi katru gadu tiek izvērtēti, atjaunoti un 

ieviesti, lai nodrošinātu to aktualitāti un veidotu pozitīvu, drošu un 

labvēlīgu vidi izglītības iestādē. 

Lielākā daļa izglītojamo izprot noteikumu nozīmi un 

nepieciešamību, ievēro tos. 

 

Iesaistīt visas 

mērķgrupas (pedagogi, 

atbalsta komanda, 

vecāki) iekšējo kārtības 

noteikumu izstrādē. 

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 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 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 

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. 



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. Skolas māsa sasakņo ēdienkarti un kontrolē 

ēdiena kvalitāti. 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības 

vajadzības 

Izglītības iestādei ir plašs dažādu materiāltehnisko resursu klāsts, 

kas ir nepieciešams un izmantojams, īstenojot izglītības 

programmu. Reizi gadā izglītības iestādes vadība izvērtē resursu 

nodrošinājumu (resursu skaitu, darba kārtību un atbilstību mūsdienu 

vajadzībām). Visi pedagogi ir apmierināti ar pieejamajiem un 

nodrošinātajiem resursiem. Iekārtas un resursi pedagogiem tiek 

piešķirti taisnīgi, izvērtējot pedagoga kompetenci un vēlmi tos 

izmantot mācību un audzināšanas procesā. Visiem pedagogiem ir 

saprotama kārtība, kā pieteikt viņu darbam vajadzīgās iekārtas un 

resursus un kā pamatot to nepieciešamību. Pedagogi piedalās 

lēmumu pieņemšanā par resursu un iekārtu iegādi, tā ir pamatota un 

atbilst izglītības iestādes attīstības prioritātēm.  Izglītojamiem ārpus 

mācību nodarbībām ir pieejams plašs izglītības iestādes iekārtu un 

resursu klāsts (piemēram, grāmatas, sporta spēļu inventārs, mūzikas 

instrumenti, galda spēles u.tml.). 

 

Turpināt uzklausīt 

pedagogu resursu 

vajadzības, plānot 

mūsdienīgu resursu 

iegādi. Nepieciešamības 

gadījumā plānot 

apmācības resursu 

lietošanā. 

Izglītības iestādē ir digitālo resursu pieejamībai un efektīva to 

izmantošana. Iestādē ir kvalitatīva IKT infrastruktūra un 

nodrošinājums, tas ir pieejams ikvienam pedagogam, dodot iespēju 

Izglītības iestādē plānot 

izmēģināt un izmantot 

jaunākās tehnoloģijas.  



pedagogiem un izglītojamiem digitālus tiešsaistes materiālus 

izmantot visos mācību priekšmetos. Izglītības iestādē digitālās 

tehnoloģijas regulāri tiek integrētas mācību procesā. Izglītības 

iestādē tās darbības efektivitātes uzlabošanai tiek ieviestas digitālās 

sistēmas (piemēram, elektroniskai saziņai, dokumentu un materiālu 

glabāšanai, vecāku un sabiedrības informēšanai u.tml.). Izglītības 

iestāde rūpējas par datu drošību un privātumu atbilstoši tiesību aktos 

noteiktajam. Visiem izglītības iestādes darbiniekiem darbā ar IKT 

tiek nodrošināts pietiekams tehniskais atbalsts no skolas 

datorlaboranta. 

Izglītības iestādē ir attālināto mācību īstenošanai nepieciešamais 

nodrošinājums. 

Plānot resursus jaunāko 

tehnoloģiju ieviešanai. 

Integrējot digitālās 

tehnoloģijas mācību 

procesā, noteikt kādus 

mērķus šīs tehnoloģijas 

palīdzēs sasniegt.  

Izglītības iestādē tiek izvērtēts resursu izmantošanas biežums, 

pieejamība un efektivitāte Gan izglītības iestādes vadība, gan 

pedagogi, gan izglītojamie mācību stundu/nodarbību laikā un ārpus 

tām pastāvīgi un atbildīgi lieto izglītības iestādē pieejamos resursus 

un iekārtas. 

Veicināt efektīvu 

resursu izmantošanu. 

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. 

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 koku 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 ir atbilstoši iekārtotas mūzikas un sporta zāles.  

 

Nepieciešams restaurēt 

iestādes āra sporta 

laukumu. 

Pārdomāti plānot 

iestādes budžetu – lai 

uzturētu esošo 

infrastruktūras kvalitāti, 

gan lai plānotu jaunu 

infrastruktūras objektu 

izveidi un iegādi. 

 

 

 

  



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

 

 ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 

Nr.8.3.2.2/16/I/00. Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” ietvaros skolēniem ar mācīšanās grūtībām un valodas attīstības 

traucējumiem ir nodrošināts nepieciešamais individuālais atbalsts, kas veicinājis šo 

skolēnu iekļaušanos mācību procesā, kā arī veidojis mācību sasniegumu progresu; 

 Latvijas Olimpiskās komitejas projekts “Sporto visa klase”. Projekts “Sporto visa 

klase” īsteno Latvijas Olimpiskās komitejas misiju – Olimpiskās kustības ideālu un 

Latvijas sportistu augsto sasniegumu vērtību nostiprināšanu sabiedrībā, 

ieinteresējot bērnus un jauniešus nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, uzlabojot 

skolēnu veselību un viņu dzīves kvalitāti; 

 Kūltūrizglītības programma “Latvijas skolas soma”. Programmas ietvaros skolēni 

iepazīst kultūras norises mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, 

arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un 

grāmatniecībā, kas sniedz māksliniecisku baudījumu, raisa pārdomas par personīgi 

nozīmīgiem un sabiedriski aktuāliem jautājumiem, izklaidē un vienlaikus palīdz 

paplašināt redzesloku un apgūt mācību saturu. Veidota kā holistiska, 

starpdisciplināra programma, tā apvieno resursus un veicina sinerģiju kultūras un 

izglītības jomu darbībā.; 

 Ekoskolu programma. Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un 

arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir 

vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tai pat laikā savu efektivitāti jau drīz 

apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā. Bet  šī programma 

neaprobežojas tikai  ar vides pārvaldību skolā ,jo tā  veicina izpratni par vidi, 

saistot  to  ar daudziem mācību priekšmetiem, nostiprina caurviju prasmes, veido 

attieksmi un vērtības, interesi  un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie tam procesā 

iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi 

veicinot kopējo vides apziņas attīstību.; 

 “Piens un augļi 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; 

 Sadarbība ar  Oveselība pirmsskolas grupām tiek piedāvāts nodarbību cikls 

"Pareiza stāja". Nodarbības ir vērstas uz pielāgotu fiziskās aktivitātes slodzi, kurā 

tiek akcentēti stājas uzlabošanai svarīgie faktori - visa atbalsta un kustību aparāta 

harmoniska attīstība, tiek nostiprināta muguras, plecu josla, vēdera prese un kāju 

muskulatūra, kā arī tiek sekmēta kustību koordinācijas veidošanās. 

 Izglītojošas un praktiskas nodarbības bērniem vecumā no 6 līdz 10 gadiem fiziskās 

sagatavotības stiprināšanai ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/106 ietvaros. 

 Īstenota Ogres novada pašvaldības finansēta nedēļu gara nometne sākumskolas 

bērniem “Aiziet vasarā!”. 

 

 

  



5. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

5.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību). 

5.2. 2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas. 

 

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). 

Galvenie secinājumi pēc mācību gada izvērtēšanas 

Iestādē tiek īstenots mērķtiecīgs un koordinēts audzināšanas darbs (ieskaitot arī attālinātā 

mācību procesa laikā), sadarbojoties visam izglītības iestādes pedagoģiskajam personālam, 

kā arī atbalsta komandai, skolēniem, viņu ģimenēm un citām audzināšanas institūcijām. 

Pilnveidotas skolēnu kompetences, iesaistoties interešu izglītības programmās u.c. 

nodarbībās. Tiek sekmēta skolēnu patriotisma un pilsonisko zināšanu un vērtību apguve, kā 

arī pilsoniskā līdzdalība skolā, novadā un valstī. 

 

 

 

  



6. Tīnūžu sākumskolas valsts pārbaudījumi rezultāti (%) 2018.-2022.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 

      

2021./2022.m.g. 67 60 64 44 47 

Vid. rezult. valstī 71 64 66 53 52 

      

 

Iestādē 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 

zemāki nekā valstī kopumā. 

Jāturpina - motivēt izglītojamos mērķtiecīgam un plānotam mācību darbam, 

aktualizēt līdzatbildību par sasniedzamo rezultātu. 

Jāturpina - dažādot mācību metodes darbā ar talantīgajiem izglītojamajiem un ar 

tiem, kuriem ir grūtības mācību satura apguvē. 

 

 

 

 

 

 

 

 


