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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 

 

Īstenošanas 

vietas adrese 

(ja atšķiras 

no juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo 

skaits, uzsākot 

programmas 

apguvi (prof. 

izgl.) vai 

uzsākot 

2021./2022. 

m.g. 

(01.09.2021.) 

Izglītojamo 

skaits, 

noslēdzot 

sekmīgu 

programmas 

apguvi (prof. 

izgl.)  vai 

noslēdzot 

2021./2022.m.

g. 

(31.05.2022.) 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Pirms

skolas 

izglītības 

programma 

01011111 - V-1759 20.08.2019. 49 35 

Pama

tizglītības 

pirmā posma 

programma 

11011111 - V-1876 29.08.2019. 21 14 

 

1.2.  Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes 

maiņai un mācību pārtraukšanai izglītības programmā (2-3 secinājumi par izglītojamiem, kuri 

uzsākuši vai pārtraukuši mācības izglītības iestādē): 

1.2.1. Četri izglītojamie mainīja dzīvesvietu. Trīs izglītojamie Latvijas ietvaros, viens 

izglītojamais uz citu valsti; 

1.2.2. Divi izglītojamie no vienas ģimenes mainīja izglītības iestādi novada ietvaros, jo 

vecāki mainīja darba vietas. 

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.) 

0  

2.  Izglītības iestādē pieejamais 

atbalsta personāls izglītības iestādē, 

noslēdzot 2021./2022. māc.g. (līdz 

31.05.2022.) 

Medicīnas māsa, 

logopēds,  

sociālais 

pedagogs 

karjeras skolotājs 

 

 

 

 

 



2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

2.1.  Izglītības iestādes misija –– Mūsdienīga, dinamiska izglītības iestāde, kura veicina 

personības izaugsmi.  

2.2.  Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – Katrs izglītojamais ir atbildīgs sabiedrības 

dalībnieks, kurš iedziļinās, līdzdarbojās un sadarbojās, veido cieņpilnas attiecības, apzinās savas 

emocijas, vēlmes, intereses, dotības, kā arī kontrolē un vada savu uzvedību un emocijas. 

2.3.  Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – veselīgs dzīvesveids, līdzatbildība 

un sadarbība. 

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 

Nr.1  

Iestādes grupu 

vides uzlabošana, 

nodrošinot skolēniem 

mācību vajadzībām 

nepieciešamu, 

atbilstošu un veselīgu 

vidi. 

a) Skolotājas iekārtoja  telpas 

daudzfunkcionālai lietošanai – telpu 

iekārtojumu viegli var pārveidot no 

statiskas un nemainīgas mācību vides 

uz transformējamu, reālas dzīves 

problēmsituāciju risināšanai un 

pašvadītas mācīšanās nostiprināšanai 

piemērotu mācību vidi, kurā bērni var 

strādāt gan individuāli, gan grupās. 

Daļēji sasniegts.  

Visās grupās nav viegli 

transformējamas mēbeles. 

Sasniegts labākais rezultāts no 

pieejamiem materiāliem. 

b) Mācību vidē mācību līdzekļi 

izvietoti bērnam viegli pieejamās 

vietās. 

Sasniegts. 

Nepieciešamie mācību materiāli 

nodarbībai ir nolikti bērniem 

sasniedzamā vietā 

Nr.2 Veselīga 

dzīvesveida 

popularizēšana, 

izmantojot tuvāko 

apkārtni un dabas 

objektus kā mācību 

vidi. 

a) Bērni ar prieku iesaistās 

nodarbībās telpās un ārā un veido 

veselīga dzīvesveida ieradumus. 

a) Bērni mācās izvēlēties 

veselīgu uzturu, ievērot dienas 

režīmu, ģērbties atbilstoši 

laikapstākļiem. 

Sasniegts. 

Bērni iesaistās un mācās ar 

skolotāju palīdzību. 

b) Novadītas āra nodarbības Daļēji sasniegts. 

Sporta un veselības nodarbībā 

tiek sasniegts noteiktais mērķis 

1x nedēļā āra nodarbība. 

Pārējās jomās 1x mēnesī 

āra nodarbība, tomēr visas 

nodarbības nenotika.  

 

  



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 

Nr.1Skolēnu lasītprasmes 

attīstības izaugsmes veicināšana. 

a) Skolēns lasīto tekstu izprot un spēj reflektēt izlasīto. 

b) Izlasītas grāmatas un veidoti stāstījumi par tām. 

Nr.2 Stiprināt patriotismu 

veicinot atbildīgu un aktīvu 

iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē. 

a) Skolēnu spēja atpazīt Latvijas valsts simbolus un latviešu 

tradīcijas. 

b) Skolēni piedalījušies visos skolas un pašvaldības rīkotajos 

pasākumos. 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādē notiek mērķtiecīgs 

audzināšanas darbs. 

Izglītības iestādes un izglītības programmas 

kvalitātes mērķi. 

Izglītojamo mācību sasniegumus veicina 

formatīvās vērtēšanas sistēma izglītības iestādē. 

Izglītojamie uzlabo savus mācību rezultātus. 

Izglītības iestādei ir izglītojamo zināšanu, 

prasmju un kompetenču diagnostika 1.-3.klašu 

posmā. 

Izglītības iestādei ir sistēma optimālu mācību 

rezultātu sasniegšanai izglītojamiem ikdienas 

mācību procesā. 

Izglītības iestādē ir jaunieši, kuri piedalās 

mākslas konkursos. 

Izglītības iestādē nav jauniešu, kuri piedalās 

olimpiādēs. 

Izglītības iestādē tiek veikts mērķtiecīgs darbs 

ar izglītojamiem, kam ir zemi mācību 

sasniegumi, lai nodrošinātu viņu izglītības 

turpināšanu. 

Izglītības iestāde neveic sistemātiskas darbības, 

bet atstāj to pedagogu individuālā pārziņā, lai 

izglītojamie justos atbalstīti un zinoši. 

Izglītības iestāde veic dažādu preventīvu darbu, 

lai novērstu otrgadības iespējamību. 

Atbalsta personāla neesamība sākumskolas 

posmā. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādē (piemēram, administrācijai, 

pedagogiem, atbalsta personālam, dibinātājam, 

vecākiem) ir vienota izpratne par vienlīdzību un 

iekļaušanu, bet tā nav mērķtiecīgas un 

sistēmiskas darbības rezultāts. 

Izglītības iestādes darbība ir jāpilnveido, 

veidojot iekļaujošu mācību vidi un īstenojot 

vienlīdzīgas attieksmes organizācijas kultūru. 

Personāls, pamanot apcelšanas un aizskaršanas 

gadījumus, tos risina, pēc nepieciešamības 

iesaistot sociālo pedagogu un iestādes 

administrāciju. 

 

Izglītības iestāde nodrošina katra izglītojamā 

izaugsmi neatkarīgi no sociālekonomiskajiem 

apstākļiem u.c. aspektiem. 

 



 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Sākumskolas telpās izglītības iestāde nodrošina 

pietiekamu vides pieejamību un izglītības 

programmas pielāgošanu izglītojamiem ar 

speciālām vajadzībām klātienē un/vai attālināti. 

Pirmsskolas telpās iestādei nav pilnvērtīgu 

iespēju nodrošināt vides pieejamību klātienē un 

izglītības programmas pielāgošanu 

izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. 

Izglītības iestādē dažādām mērķgrupām 

(piemēram, administrācijai, pedagogiem, 

izglītojamiem, vecākiem, dibinātājam) pamatā 

ir līdzīga izpratne par iespējamajiem faktoriem, 

kuri ietekmē izglītības pieejamību, un tās 

lielākās daļas iesaistīto pušu faktiskā rīcība 

atbilst šai izpratnei. 

 

Izglītības iestādei sadarbībā ar dibinātāju ir 

izveidota sistēma priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas risku mazināšanai, tās darbība ir 

preventīva, visas iesaistītās puses zina par šīm 

iespējām un aktīvi tās izmanto. Izglītības 

iestādē mācības priekšlaicīgi netiek pārtrauktas. 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādē ir vienota izpratne par drošu 

un labvēlīgu vidi, labu uzvedību un savstarpējo 

cieņu. 

Izglītības iestāde, iesaistoties lielākajai daļai 

mērķgrupu (piemēram, pedagogiem, 

izglītojamiem, atbalsta personālam, vecākiem 

u.tml.),  ir izstrādājusi iekšējās kārtības un 

drošības noteikumus, darba kārtības 

noteikumus, trešo personu uzturēšanās 

noteikumus izglītības iestādē, tomēr izglītības 

iestādei nav noteikti kvantitatīvie rādītāji, kuri 

ļauj regulāri sekot un izvērtēt visu iesaistīto 

izpratni par noteikumu ievērošanu. 

Visi izglītības iestādes darbinieki līdzīgi un 

konsekventi ievēro un veicina šo noteikumu 

ievērošanu, izprot savu lomu bērnu 

aizsardzības un vienlīdzības veicināšanā skolā. 

Informācija par fiziskās drošības pārkāpumiem 

un draudiem tiek apkopota, bet neregulāri 

un/vai tā netiek profesionāli analizēta 

(piemēram, tas ir neregulārs, vai tikai reaģējošs, 

kampaņveidīgs u.tml.). 

Iekšējās kārtības noteikumi katru gadu tiek 

izvērtēti, atjaunoti un ieviesti (īpaši skaidroti 

jaunajiem darbiniekiem, pedagogiem, 

izglītojamajiem un vecākiem), lai nodrošinātu 

to aktualitāti un veidotu pozitīvu, drošu un 

labvēlīgu vidi izglītības iestādē. 

Fiziskās vardarbības gadījumos pārkāpumus 

veic, vardarbīgi rīkojas un vardarbīgus draudus 

pastāvīgi izsaka vieni un tie paši izglītojamie. 



Izglītojamie izprot noteikumu nozīmi un 

nepieciešamību, ievēro tos, var nosaukt un 

atpazīt, kad tie ir vai nav tikuši ievēroti. 

Izglītības iestāde ir uzsākusi veikt izglītojošu 

darbu pirmo vai otro gadu, palīdzot apgūt 

izglītojamiem un personālam emocionālās 

drošības jautājumus (piemēram, garīgā 

veselība, cieņpilna komunikācija, sociāli 

emocionālā mācīšanās, nevardarbība, uzvedība 

digitālajā vidē u.tml.), to integrējot izglītības 

procesā vai arī tam papildus pievēršot 

uzmanību. 

Izglītības iestāde ir izstrādājusi sistēmu, kā 

sekot līdzi un kā rīkoties fiziskās drošības 

apdraudējumu gadījumos (piemēram, bulings, 

ārkārtas situācijas u.tml.). 

 

Izglītības iestādē ir izstrādāta kārtība, kā 

rīkoties ārkārtas gadījumos, to zina gan 

darbinieki, gan izglītojamie. 

 

Izglītības iestāde rūpējas, lai neviens 

izglītojamais netiek diskriminēts, apcelts, bet it 

īpaši izglītības iestāde rūpējas par 

izglītojamiem, kuriem ir ar izglītības vidi, 

sociālo vidi, veselību, ar ģimeni saistīti vai citi 

riski priekšlaicīgi pārtraukt izglītību. 

 

Lai veidotu pozitīvu, taisnīgu, cieņpilnu un 

iekļaujošu kopienas sajūtu, tiek veicināta 

piederības sajūta izglītības iestādes vidē. 

 

Piederības sajūtu klašu un izglītības iestādes 

līmenī veicina visa personāla attieksme un 

vienota izpratne par to, kā arī dažādi pasākumi. 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Virbu sākumskolai ir atbilstošs dažādu 

materiāltehnisko resursu klāsts, kas ir 

nepieciešams un izmantojams, lai īstenotu 

izglītības programmu. 

Pedagogi piedalās lēmumu pieņemšanā par 

resursu un iekārtu iegādi, tā ir pamatota un 

atbilst izglītības iestādes attīstības prioritātēm. 

Vismaz reizi gadā izglītības iestādes vadība 

izvērtē resursu nodrošinājumu (resursu skaitu, 

darba kārtību un atbilstību mūsdienu 

vajadzībām).  

Pārsvarā visiem pedagogiem ir saprotama 

kārtība, kā pieteikt viņu darbam vajadzīgās 

iekārtas un resursus un kā pamatot to 

nepieciešamību. 

Pedagogi lielākoties ir apmierināti ar 

pieejamajiem un nodrošinātajiem resursiem. 

Pēc iespējas digitālās tehnoloģijas tiek 

integrētas mācību procesā, nosakot, kādus 

mācību mērķus šīs tehnoloģijas palīdzēs 

sasniegt (piemēram, attīstīt digitālās un citas 

prasmes), tomēr tā lielākoties ir atsevišķu 

pedagogu iniciatīva, nevis izglītības iestādē 

vispārpieņemta prakse. 



Iekārtas un resursi pedagogiem tiek piešķirti 

taisnīgi, izvērtējot pedagoga kompetenci un 

vēlmi tos izmantot mācību un audzināšanas 

procesā, kā arī konkrētā mācību priekšmeta vai 

jomas vajadzības. 

Lielākajai daļai izglītības iestādes darbinieku 

darbā ar IKT tiek nodrošināts pietiekams 

tehniskais atbalsts. 

Lēmumu pieņemšana par resursu un iekārtu 

iegādi ir pamatota un atbilst izglītības iestādes 

attīstības prioritātēm. 

Izglītības iestādē tiek pārraudzīts un izvērtēts 

resursu izmantošanas biežums, pieejamība un 

efektivitāte. 

Izglītojamiem ārpus mācību nodarbībām ir 

pieejams plašs izglītības iestādes iekārtu un 

resursu klāsts (piemēram, grāmatas, sporta 

spēļu bumbas, mūzikas instrumenti u.tml.). 

Izglītības iestāde pakāpeniski atjauno telpas, lai 

tās būtu funkcionālas un veicinātu mācīšanos. 

Izglītības iestādē ir kvalitatīva IKT 

infrastruktūra un nodrošinājums, pēc 

pieprasījuma tas ir pieejams lielākajai daļai 

pedagogu. 

Telpas nav iespējams pielāgot dažādām 

vajadzībām vai mācībām dažādās zonās. 

Izglītības iestādē tās darbības efektivitātes 

procesu 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. 

 

Izglītības iestādē ir attālināto mācību 

īstenošanai nepieciešamais nodrošinājums 

(tehnoloģijas, programmatūra u.tml.). 

 

Izglītības iestādē pieejamie resursi un iekārtas 

tiek prasmīgi izmantotas. 

 

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. 

 

Izglītības iestādes telpu izmērs un 

funkcionalitāte atbilst normatīvajos aktos 

noteiktajam. 

 

Izglītības iestāde rūpējas par mācību procesu 

kavējošo faktoru novēršanu (piemēram, mācību 

procesā tiek nodrošināta atbilstoša gaisa 

kvalitāte, apgaismojums, temperatūra, tiek 

novērsti trokšņi u.c.). 

 

Mācību telpas personālam un izglītojamiem 

rada vēlmi nākt uz izglītības iestādi, uzturēties 

un mācīties tajā. 

 

 

  



4. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

4.1.  Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību)  

Veselīgs dzīvesveids, līdzatbildība un sadarbība. 

Attīstīt bērna sociālās un emocionālās prasmes. 

4.2.  2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas. 

 

Pedagogi sadarbojas ar atbalsta personālu ikdienas mācību un audzināšanas procesā, ņem 

vērā atbalsta personāla sniegto informāciju un ieteikumus un pielāgo mācības konkrētiem 

izglītojamiem. 

Kopumā izglītības iestādē organizētie mācību un/vai ārpusstundu pasākumi ir pārdomāti, 

iekļaujas izglītības programmas mērķu sasniegšanā un papildina ikdienas mācību un audzināšanas 

procesu. 

 

 

 

Izglītības iestādes vadītājs 

(paraksts)*   (Sandra Bērziņa) 

 

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

 


