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Kristīne Niedre-Lathere  



1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

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

Izglītības 
programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 
programmas  

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 

 

Pamatizglītības 
pirmā posma (1.-

6.klase) 

matemātikas, dabas 
zinību un tehnikas 

virziena programma 

11013111 Uliha iela 33, 
LV-3401 

Toma iela 19, 

LV-3401 
Brīvības iela 

39, LV-3401 

V-9260  
08.08.2017  

 

397 392 

Pamatizglītības 

pirmā posma 
programma 

11011111 Uliha iela 33, 

LV-3401 
Toma iela 19, 

LV-3401 

Brīvības iela 
39, LV-3401 

 12.06.2020 177 176 

 

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.) 

44  

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. 

11 Sociālais pedagogs, psihologs, 
logopēdi, skolotāju palīgi, 

bibliotekāri 

 

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) 

Prioritāte: Izglītības programmas aktualizēšana saskaņā ar jauno – kompetenču pieejā balstīto izglītības 

saturu 
Mērķis: Sasaistīt apgūstamās zināšanas un prasmes mācību priekšmetos ar izglītojošu pasākumu/ekskursiju 

apmeklējumu. 

Sasniedzamie rezultāti:  
4. Aprobēta 1.,2.un 4.,5.klašu mācību priekšmetu programmu sasaiste ar izglītojošiem 

pasākumiem/ekskursijām.  

5. Izstrādāts mācību priekšmetu apguvē ietveramo pasākumu/ekskursiju plāns 1., 2.un 4.,5. Klasēm. 

6. Visas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” aktivitātes tiek integrētas mācību priekšmetu apgūstamajās 
tēmās.  

7. Īstenotas četras mācību satura apguves nodarbības ārpus skolas, sadarbojoties vairāku jomu 

skolotājiem.  
8. Divas skolotājas apmeklējušas kursus par mācību procesa diferenciāciju un skolēnu individuālo spēju 

pilnveidi, dalījušās pieredzē un pielieto apgūtās zināšanas mācību procesā.  

9. Skolēni iesaistīti eTwinning projektos. Īstenoti četri eTwinning projekti, integrējot apgūstamo mācību 
saturu.  

https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56174&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56174&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56174&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56174&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56174&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56174&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56174&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56174&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx


10. Skolotāji zina iespējas, kā skolēniem mācīt izmantot tehnoloģijas mācību satura izveidei.  

Prioritāte: Skolēnu izaugsmes domāšanas veicināšana, realizējot individualizētu un diferencētu pieeju 

mācību stundās 
Mērķis: Pilnveidot skolēnu mācīšanās prasmi, uzņemoties līdzatbildību par mācīšanās rezultātiem 

Sasniedzamie rezultāti:  

1. 90% visās mācību un klases stundās tiek mācītas (darba plānošana) un lietotas (5 soļu metode) 

pašvadītas mācīšanās prasmes.  
2. Organizētas piecas pedagogu sadarbības grupas sanāksmes 6.klašu skolēnu pašvadītas mācīšanās 

prasmju pilnveidei un mācību procesa efektivitātes paaugstināšanai. Skolotāji vienojušies un īsteno 

vienotas prasības.  
3. 70% 4.-6.klašu skolēni atzīst, ka spēj patstāvīgi savu darbu plānot, izvērtēt, zina, kur vērsties pēc 

palīdzības. 

4. 75% vērotajās mācību stundās tiek pilnveidotas skolēnu sadarbības prasmes.  
5. Visās vērotajās mācību stundās skolotājs sniedz atgriezenisko saiti skolēniem.  

6. 60% vērotajās mācību stundās tiek sniegta diferencēta un individualizēta atgriezeniskā saite.  

7. 75% skolēnu prot izvērtēt savu rīcību, balstoties uz vērtību trijstūrī noteiktajiem kritērijiem.  

8. 75% skolēnu prot sniegt atgriezenisko saiti klases biedriem par veikto darbu vai rīcību.  
9. Organizēti kursi pieciem skolotāju mācīšanās grupu vadītājiem. 

10. Organizētas piecas skolotāju mācīšanās grupu sanāksmes par efektīvas mācību stundas plānošanu un 

vadīšanu, skolotāji vērojuši un analizējuši kolēģu mācību stundas skolotājiem ir vienota pieeja 
skolēnu tekstpratības pilnveidei.  

11. Skolēnu rezultāti valsts diagnosticējošajos darbos procentuāli vairāk ir augstā līmenī, nekā viduvējā 

un zemā līmenī.  
Prioritāte: Resursu nodrošināšana mūsdienīga mācību procesa realizēšanai. 

Mērķis: Pilnveidot pedagogu prasmes un mācību telpu aprīkojumu mūsdienīga mācību procesa realizēšanai 

Sasniedzamie rezultāti: 

1. Iegādāti 75 vienvietīgi skolēnu soli, krēsli. 
2. Iegādāti 5 biroja krēsli skolotājiem. 

3. Iegādāti 20 datori skolotājiem.  

4. Iegādātas 5 datu kameras.  
5. Iegādātas 5 planšetdatoru uzlādes kastes. 

6. Iegādāti 90 planšetdatori angļu valodai (30), matemātikai (30), dabas zinībām (10).  

7. Iegādāts interaktīvais ekrāns matemātikas kabinetā, lai tiktu kvalitatīvi realizēts pilsētas un 

“Lielvārds” sadarbības projekts “Matemātika 200” . 
8. 75% skolotāju apmeklējuši valstī piedāvātos kursus par kompetenču pieejas īstenošanu mācību 

procesā, pielieto zināšanas un prasmes savā darbā.  

9. Vismaz divi jaunieši iesaistīti darbā skolā, tādējādi veicinot caurviju prasmju un saziņas svešvalodā 
pilnveidi skolēniem.  

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi 

 

Izglītības iestādes misija – Iedvesmot skolēnus sasniegt vairāk, nekā viņi uzskata, ka ir iespējams. 

Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – Zinātkārs skolēns radošā atbalstošā vidē, ceļā uz savu sapni. 

Izglītības iestādes vērtības – Cieņa. Atbildība. Sadarbība. 

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

Prioritāte: Efektīva mācību procesa nodrošināšana. 

Mērķis: Pilnveidot pedagogu prasmi plānot efektīvu mācību stundu – izvirzīt konkrētu sasniedzamo rezultātu. 

Sasniegtie rezultāti:  

Visi skolotāji apmeklējuši kursus par efektīvas mācību stundas plānošanu, organizēšanu, vadīšanu, saņēmuši 

atbalstu efektīvas mācību stundas plānošanā, vadīšanā no direktores vietnieces izglītības jomā, kolēģiem un 
apmeklēto kursu vadītājiem. 

94% hospitētajās mācību stundās tika novērots, ka skolotāja izvirza konkrētu sasniedzamo rezultātu. 67% 

skolotāji pašvērtējumā norāda, ka komunicē sasniedzamo rezultātu, pārliecinās vai skolēniem tas ir saprotams 

un skolēniem ir iespēja to papildināt/konkretizēt. 10% skolotāju virza skolēnus uz sasniedzamā rezultāta 



formulēšanu, pārliecinās, vai skolēniem tas ir saprotams; 10% skolotāju iesaista skolēnus sasniedzamā 

rezultāta formulēšanā, precizēšanā, koriģēšanā. 

90% skolotāji uzskata, ka uzdotie mājas darbi/patstāvīgi veicamie darbi ir jēgpilni, veicina stundas tēmas 
apguvi un 80% skolēni tos spēj izpildīt patstāvīgi, 80% skolēnu mājas darbus/patstāvīgi veicamos darbus 

izpilda savlaicīgi un patstāvīgi.  

Prioritāte: Savlaicīgas un individualizētas pieejas nodrošināšana nepieciešamā atbalsta sniegšanai skolēniem. 

Mērķis: Veicināt skolēnu izaugsmes domāšanu, izmantojot pozitīvo motivāciju. 

Sasniegtie rezultāti:  

45% skolēni iesaistīti Erasmus KA2 starptautiskā skolu sadarbības projektā STEM jomā un eTwinning 

projektā, iegūts e-Twinning nacionālais kvalitātes sertifikāts. 
Individuālā atbalsta sniegšanai skolēniem ar grūtībām mācībās un skolēnu spēju pilnveidei latviešu valodas un 

matemātikas mācību stundās projekta ietvaros ir piesaistīti skolotāju palīgi.  

40% mācību stundās tiek piedāvāti diferencēti uzdevumi skolēniem; vienā 4.un trīs 6.klasēs veikts pētījums un 
izdarīti secinājumi par apvērstās mācīšanās pieejas izmantošanas iespējām mācību procesa diferencēšanai un 

pašvadītas mācīšanās prasmju pilnveidei. 

Apkopoti dati par skolēniem nepieciešamo atbalstu mācību procesā, direktores vietniece apguvusi zināšanas 

par individuālo mācību plānu sagatavošanu, pilnveidota sistēma atbalsta sniegšanai skolēniem. 
 

3. Kritēriju izvērtējums  

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Pašvērtēšanas un attīstības plānošanas procesā ir iesaistīti 

pedagogi, administrācija, vecāki, atbalsta personāls, daļa 
tehnisko darbinieku, skolēni. Tiek izmantotas kvalitatīvās 

un kvantitatīvās vērtēšanas metodes. 

Nepieciešamas iesaistīt skolas darba 

pašvērtēšanas procesā dibinātāju un 
visus tehniskos darbiniekus, kā arī 

veicināt visu ieinteresēto pušu 

iesaistīšanos skolas darba pašvērtēšanā 
pēc savas  iniciatīvas. 

Personāla pārvaldībā izmantotas dažādas personāla vadības 

metodes.  

Pienākumi un atbildība tiek deleģēta visām mērķgrupām. 
Lielākā daļa darbinieku iesaistās ar priekšlikumiem 

pārvaldībā. 

Kolektīvā ir pozitīvs emocionālais mikroklimats, darbinieki 
ir savstarpēji izpalīdzīgi, iesaistās kopīgos pasākumos un 

definēto mērķu sasniegšanā. Personāls ir stabils, mainība ir 

reta un notiek objektīvu iemeslu dēļ. 

 

Vadības komandā ietilpst administrācija, metodisko jomu 
vadītāji un skolotāju sadarbības grupu vadītāji. Izvirzītie 

mērķi tiek sasniegti. 

Izvērtējot sasniegtos rezultātus ir aktualizēti mērķi 
nākamajam periodam, balstoties uz IAP 2020 – 2027 

izvirzītajām prioritātēm vispārējā izglītībā. 

Uzsākt skolotāju mācīšanās grupu 
darbību; 

Organizēt kursus LU SIIC ekspertu 

vadībā pieciem skolotāju mācīšanās 
grupu vadītājiem. 

Katru gadu direktore sastāda skolas budžetu atbilstoši 

pašvaldības un valsts piešķirtajam finansējumam, plānojot 
nepieciešamos resursus uzturēšanai un attīstībai. Finanšu un 

materiāltehniskie resursi tiek pārvaldīti efektīvi atbilstoši 

skolas prioritātēm un darbinieku vajadzībām mācību 
procesa nodrošināšanai. Darbinieki regulāri tiek 

iepazīstināti ar budžeta veidošanas procedūru, finanšu 

sadalījumu. Skola ir ieguvusi Erasmus akreditāciju, 

direktore piesaista finanšu resursus katru mācību gadu 
Erasmus projektos. Finansiālu atbalstu sniedz skolas 

atbalsta biedrība.  

Nepieciešams izveidot ātrāku un 

elastīgāku iepirkumu procedūru. 

 



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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Direktorei ir nepieciešamās zināšanas par iestādes darbības 

tiesiskuma jautājumiem un atbildību. Direktore nodrošina 
iestādes darbības tiesiskumu, regulāri atjauno un papildina 

informāciju VIIS sistēmā. Direktore veido iekšējos 

normatīvos aktus, baltoties uz savām zināšanām un 
pieredzi, tie tiek izmantoti skolas darba regulēšanai. 

Katru gadu pārskatīt un aktualizēt 

skolā izstrādātos normatīvos aktus. 

Direktore ikdienas darbā plāno laiku paredzētajiem 

darbiem, fokusējas uz sasniegumiem,  balstās uz savām un 

darbinieku stiprajām pusēm, pieņem efektīvus lēmumus. 
Lēmumi tiek pieņemti demokrātiski, apspriežot tos ar 

vadības komandu, pedagogiem, darbiniekiem, skolēniem, 

vecākiem, dibinātāju, kā rezultātā paaugstinās iesaistīto 
pušu labjūtība.  

 

COVID 19 pandēmijas laikā tika izmantota krīzes 

komunikācija, iekšējā komunikācija un stratēģiskā 

komunikācija. Vienojoties, ātri tika pieņemti lēmumi, 
informētas un atbalstītas iesaistītās puses. Pieņemtie 

lēmumi tika komunicēti skaidri un argumentēti. Tika 

saņemta atgriezeniskā saite, pilnveidots darbs, sniegta 
atgriezeniskā saite pedagogiem un vecākiem. 

Praktizēt koučinga principus 

personalizētas atgriezeniskās saites 

sniegšanai. 

Skolas definētās vērtības ir kopīga darba rezultāts. To 

definēšanā iesaistījās darbinieki, skolēni un vecāki. Ja kāda 

darbinieka vērtības nesakrīt ar skolas vērtībām, tiek 
piesaistīts mentors, pārrunāta situācija ar darbinieku un 

darbinieks tiek motivēts veikt darbu atbilstoši, skaidrojot 

ieguvumus un ietekmi uz skolu un citiem darbiniekiem. 
Gan publiskajā, gan iekšējā komunikācijā, tiek pausts 

vienots viedoklis. Direktores personīgās vērtības ir 

līdzvērtīgas skolas vērtībām. 

Aktualizēt skolas vērtības 

darbiniekiem, kas skolā strādā 

blakusdarbā. 

Direktore iepazīstas un analizē valsts un pašvaldības 
plānošanas dokumentus izglītības jomā. Skolā noteiktas 

prioritātes, kas izriet no 1.prioritātes Izglītības attīstības 

pamatnostādnēs. Direktore popularizēja savas skolas 
pieredzi  Starpnozaru izglītības inovāciju centra 

konferencē “Ceļā uz personalizētu pedagogu profesionālo 

pilnveidi”! 

 

Skola vairāku gadu garumā pakāpeniski ievieš “mācīšanās 
organizācijas” pamatprincipus, skolotāji savstarpēji 

sadarbojas sadarbības grupās, lai noteiktu vienotas prasības 

skolēniem un realizētu starpdisciplināru pieeju mācību 
procesā. Skolā ir savlaicīgi noteiktas skolēnu individuālās 

spējas un nepieciešamais atbalsts. Direktore ir mācīšanās 

konsultants, studē doktorantūrā, vada mācību stundas 

atļautajā apjomā. 

Uzsākt mācības administrācijas 
mācīšanās grupā ar mērķi kvalitatīvi 

analizēt mācību stundas un pilnveidot 

savu profesionālo meistarību. 
Pilnveidot skolotāju zināšanas un 

prasmes individuālo mācību plānu 

izstrādē. 

 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Direktore sadarbojas ar domes vadību, Liepājas pilsētas 
Izglītības pārvaldi, skolas atbalsta biedrību. Skolā pieejams 

optimāls resursu apjoms. 

Darbinieki apzinās nepieciešamās profesionālās pilnveides 
jomas un personīgo atbildību par profesionālās 

kompetences pilnveidi. Darbiniekiem tiek sniegts atbalsts 

Plānot skolas infrastruktūru 
mūsdienīga mācību procesa 

nodrošināšanai, īstenojot izglītības 

programmu 1.-6.klašu skolēniem.  



profesionālās kompetences pilnveidē. 

Mācību satura apguvei tiek realizēta sadarbība ar ZIIC, 

Liepājas muzeju. Skolēnu drošības veicināšanas jautājumos 

tiek realizēta regulāra sadarbība ar Valsts policiju, Liepājas 
pilsētas Pašvaldības policiju, Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienestu. Audzināšanas darba ietvaros katru gadu 

skola iesaistās labdarības projektos sadarbībā ar Liepājas 
pilsētas pašvaldības dzīvnieku patversmi "Lauvas sirds”, 

Dzīvnieku aizsardzības biedrību ''Liberta'' un Liepājas 

pensionēto skolotāju biedrību “Zelta rudens”. Skolā tiek 
veidoti mācību uzņēmumi sadarbībā ar Junior 

Achievement-Young Enterprise Latvija. Tiek realizēta 

pedagogu profesionālās kompetences pilnveide sadarbībā ar 

LU SIIC, Ventspils metodisko centru.  

 

Direktore iepazīstas ar plānošanas dokumentiem, analizē 

tos, iepazīstina ar aktualitātēm pedagogus, vecākus, 

argumentē pārmaiņu nepieciešamību, plāno finanšu 

līdzekļus pārmaiņu realizēšanai. Skolā ir organizēti 
semināri pedagogiem, ir skaidrota un pamatota pārmaiņu 

nepieciešamība skolēniem un vecākiem, kā rezultātā 

iesaistītajām pusēm rodas izpratne par pārmaiņu būtību 
izglītībā.  

Visi pedagogi aktīvi iesaistās pārmaiņu ieviešanā, skola 

sadarbojas ar dibinātāju, uzsākts darbs ar vecākiem, 
pārmaiņu īstenošanai. 

Iesaistīt vecākus aktuālo pārmaiņu 

izglītībā ieviešanas procesā, 

organizējot trīspusējas sarunas par 

skolēnu mācību sasniegumu dinamiku. 

Skolā pedagogu sadarbība ir mērķtiecīga, izrietoša no skolā 

izvirzītajām mācību gada prioritātēm. Skolotāji dalījušies 

pieredzē pilsētas mērogā un starptautiskā mērogā Erasmus 
projekta ietvaros par tekstpratības jautājumiem, sadarbības 

organizēšanu, IKT izmantošanu, apvērsto mācīšanos. 

Pedagogi gūst pieredzi par aktuālajiem profesionālās 
darbības jautājumiem apmeklējot citās Liepājas skolās 

organizētos seminārus, reizi gadā dodoties skolas organizētā 

pieredzes apmaiņas braucienā uz skolām Latvijā vai 

kaimiņvalstīs, apmeklējot skolas ES Erasmus projekta 
ietvaros. 

Publiskot pedagogu veidotos mācību 

materiālus, pieredzes materiālus skolā 

izveidotā pedagogu pieredzes 
materiālu krātuvē. 

Skolas un vecāku sadarbības rezultātā tiek plānoti un 

realizēti pasākumi – labdarības akcijas, lasīšanas rīti, 
karjeras izglītības pasākumi. 

Organizēt regulārus pasākumus 

(seminārus, atbalsta grupas, forumus) 
vecāku izglītošanai par aktualitātēm 

izglītībā, audzināšanas jautājumiem un 

vecāku iesaistes veicināšanai skolas 

darbā. 

Skolas padome uzklausa skolas iniciatīvas un palīdz tās 

realizēt. Skola iniciē skolas padomes un skolēnu 

pašpārvaldes darbību. Sadarbībā ar skolas atbalsta biedrību 
ir pieejami nepieciešamie finanšu resursi. Skolēnu 

pašpārvalde organizē pasākumus skolā, izsaka 

priekšlikumus skolas darba un vides pilnveidei, piedalās 

izvērtēšanā, sadarbojas ar citu skolu pašpārvaldēm. 

Iniciēt regulāru skolēnu pašpārvaldes 

dalību skolas padomes darbā.  

Iesaistīt skolas padomi skolas darba 
prioritāšu izvirzīšanā. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visiem pedagogiem ir normatīvajos aktos noteiktā 

nepieciešamā izglītība un profesionālā kvalifikācija. 

2022./23.m.g. nepieciešams piesaistīt 2 

sākumskolas (1.-6.klase) pedagogu ar 



Informācija savlaicīgi tiek ievadīta VIIS. Informācija VIIS 

par tarifikāciju atbilst reālajai situācijai. Katru gadu tiek 

atjaunota informācija par personālu no Sodu reģistra. Skolā 
nav pedagogu vakanču, darba nespējas vai prombūtnes 

gadījumā pedagogs tiek aizvietots. 

nepieciešamo izglītību un profesionālo 

kvalifikāciju. 

 

Visi pedagogi ir apguvuši profesionālās kompetences 

pilnveidi, kursus audzināšanas un bērnu tiesību aizsardzības 
jautājumos. Informācija VIIS par pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveidi ir pilnīga. 58% pedagogiem ir 

maģistra grāds. Skolā tiek atbalstītas pedagogu studijas 
maģistrantūrā vai doktorantūrā. 

Veidot personalizētu profesionālās 

darbības pilnveides sistēmu atbilstoši 
katra pedagoga individuālām 

vajadzībām. 

Pedagogiem tiek nodrošināta optimāla noslodze. Skolā ir 

izstrādāta pedagogu profesionālās kvalitātes novērtēšanas 

kārtība. LU SIIC veiktā pētījuma un skolā veikto mācību 
stundu vērošanas dati apliecina, ka pedagogu darba 

kvalitāte ir laba. Skolā ir nodrošināta visu izglītības 

programmas mācību priekšmetu un jomu mācīšana. 

Veicināt pedagogus pieteikties 

profesionālās kvalitātes novērtēšanai, 

kopīgi pārskatot profesionālās 
kvalitātes novērtēšanas kritērijus. 

Pedagogi reizi gadā individuālā sarunā ar direktori izvērtē 
savu profesionālo darbību. Pedagogi izvērtē, savus labas 

prakses piemērus, ar kuriem var dalīties ar citiem kolēģiem. 

Pedagogi spēj pamatot nepieciešamo profesionālās 
kompetences pilnveidi un tās efektīvāko veidu.  Visi 

pedagogi ar piemēriem spēj pamatot profesionālās 

kompetences pilnveidē apgūtā ieviešanu savā profesionālajā 

darbībā. 

Pedagogu profesionālās darbības 
izvērtējumu balstīt daudzveidīgos 

datos, pilnveidojot strukturētās 

intervijas jautājumus. 
 

 

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

 
2018-1-BG01-KA229-047883_3 Digital competences and soft skills for the better future. Piešķirtais 

finansējums 25240 eiro. 

Projekta laikā tika pilnveidota skolēnu un pedagogu digitālā kompetence un prasme jēgpilni izmantot 

tehnoloģijas mācību procesā, kā arī caurviju prasmes, īstenojot projektos bāzētas mācīšanās pieeju. Projekta 
laikā skolotāji guva jaunas idejas skolēnu caurviju prasmju pilnveidei, tehnoloģiju izmantošanai, piedalījās 

profesionālās diskusijās, analizējot mācību stundas. Skolotāji un skolēni pilnveidoja angļu valodas prasmi, 

toleranci, darbojoties internacionālā komandā daudzkultūru vidē. 
2020-1-ES01-KA229-082996_2 A cutting-edge outlook towards Science and PE. Piešķirtais finansējums 

30152 eiro. 

Covid-19 pandēmijas ietekmē tika īstenotas skolotāju un skolēnu tiešsaistes tikšanās.  Īstenotās aktivitātes 
saistītas ar skolēnu pamatprasmju attīstību, īpašu uzmanību pievēršot veselībai un labklājībai, kā arī 

tehnoloģiju jēgpilnai izmantošanai un angļu valodas lietošanai reālās dzīves situācijās.  

SAM: 8.3.2. Atbalsts vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. 

Tika nodrošināti skolotāju palīgi latviešu valodā un matemātikā 1.-6.klasēs, kā arī īstenotas interešu izglītības 
nodarbības skolā “Makeblock robotika” 2.-6.klašu skolēniem un “Vides pētnieku klubs” 4.klašu skolēniem. 

Programma “Latvijas skolas soma” 

Nodarbības tika sasaistītas ar mācību priekšmetu apgūstamajām tēmām vairāku mācību priekšmetu ietvaros, 

integrējot pasākumus mācību saturā. 2021.gada 22.aprīlī klases audzinātāja un latviešu valodas skolotāja 

D.Krētaine, Liepājas vispārizglītojošo skolu direktoru vietnieku seminārā, kurā piedalījās Kultūras ministrijas 

Latvijas valsts simtgades biroja Izglītības un jauniešu projekta vadītāja programmas "Latvijas skolas soma" 
vadītāja A. Tūna, dalījās pieredzē, kā mācību procesā veiksmīgi izmantot digitālos kultūras pasākumus.  

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

Nav noslēgtu līgumu. 
 

  



6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

Prioritāte: Skolēnu sasniegumu paaugstināšana, pilnveidojot pašvadītas mācīšanās prasmes  
80% pedagogu integrē skolas vērtības mācību saturā un audzināšanas pasākumos, baltoties uz vērtību trijstūri, 

pilnveidojot skolēnu izpratni par cieņu, sadarbību un atbildību.   

90% skolotāju māca skolēniem izmantot 5 patstāvīgas mācīšanās soļu stratēģiju, 50% skolēnu norāda, ka viņi 

to saprot un izmanto.  
Izstrādāta 1.klašu un 4.klašu skolēnu individuālo mērķu izvirzīšanas un analīzes veidlapa, 4.klašu skolēni 

individuālā sarunā ar klases audzinātāju pirmā semestra noslēgumā izvērtēja plānoto, sasniegto, plānoja 

turpmākās darbības.   

Skolēnu dome realizēja trīs aktivitātes - ziedojumu vākšanu Liepājas dzīvnieku patversmei “Lauvas sirds”, 

ziedojumu nogādāšanā patversmei iesaistījās skolēnu vecāki; divas zibakcijas, kurās pārbaudīja vai skolēni 

skolā pārvelk ielas apavus; sagatavoja video materiālu ar novēlējumiem Liepājas dzimšanas dienā.   

Organizēti divi pasākumi sadarbībā ar vecākiem - Ziemassvētkos  sarūpētas pašadītas vilnas zeķes un saldumi 

Valsts sociālās aprūpes centra filiāles “Liepāja” iemītniekiem; martā, Radošuma dienu ietvaros, skolēni kopā 

ar vecākiem iesaistījās projektā “Mana nākotnes pilsēta”, kurā tika radītas un attīstītas idejas par nākotnes 

risinājumiem Liepājas teritorijā.  

 

7. Citi sasniegumi 

 

71% skolēnu ieguvuši godalgotas vietas pilsētas 5.-9.klašu skolēnu matemātikas olimpiādē, 86% skolēnu 

ieguvuši godalgotas vietas pilsētas 5.-9.klašu skolēnu latviešu valodas olimpiādē, 67% skolēnu ieguvuši 

godalgotas vietas pilsētas 4.-6.klašu skolēnu pētniecisko darbu lasījumos.  

Valsts atklātajā olimpiādē “Uzdrīkstos, domāju, radu!” 4.-5.klašu komanda ieguva 1.vietu. Atklātā 

programmēšanas olimpiādē viens skolēns ieguva 1.vietu un viens skolēns atzinību. Starptautiskā matemātikas 

konkursā 4.klasēm „Tik vai cik…?” viens skolēns ieguva atzinību. Junior Achievement Latvija konkursā 

„Mana vārdnīciņa 2021” viens skolēns ieguva 1.vietu. Latviešu valodas aģentūras radošo darbu konkursā 

“Mans grāmatplaukta stāsts” viens skolēns ieguva 3.vietu, divi skolēni ieguva atzinību. Satversmes tiesas 

zīmējumu konkursā “Katrs bērns ir vienlīdzīgs savās tiesībās” viens skolēns ieguva atzinību. Starptautiskā 

konkursā matemātikā "Ķengurs" divi skolēni ieguva 1.vietu valsī.  

Skolēni piedalījušies un ieguvuši godalgotas vietas pilsētas konkursos, skatēs un sacensībās: skatuves runas 

konkursā „Zvirbulis”, zīmēšanas konkursā "LIDICE 2021”, vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursā “Rakstu 

raksti Latvijai”, BJC rīkotā konkursā “Tehniskā celtne'', Liepājas pilsētas matemātikas jomas konkursā 

“Galvas rēķini”, Liepājas pilsētas bibliotēkas stāstu konkursā “Aiz durvīm...”, BJC rīkotā konkursā Aso prātu 

cīņā „Mana kūka manai Latvijai”, konkursā “Skolēni eksperimentē”, rudens krosā, sacensībās florbolā, 

orientēšanās sacensībās  Olimpiskās dienas ietvaros. 

Skola saņēmusi pilsētas kvalitātes balvu pamatizglītībā – “Dzintara liepiņu” par sasniegumiem pilsētas mācību 

priekšmetu olimpiādēs un skolēnu pētnieciskajos lasījumos 5. – 9. klasei.  

 

 


