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Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

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. 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 

 

Pamatizglītības 

programma 

21011111  V_5290 08.11.2021. 467 454 

Speciālā 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās 

traucējumiem 

21015611  V_5291 08.11.2021. 13 13 

1.2. Izglītojamo plūsmas cēloņi: 

1.2.1. dzīvesvietas maiņa uz citu rajonu – 6 skolēni; 

1.2.2. skolas maiņa novadā – 4 skolēni; 

1.2.3. pāriet uz tālmācību – 1 skolēns; 

1.2.4. vecāki izceļojuši uz ārzemēm – 9 skolēni.  

Apkopojot informāciju par izglītojamo plūsmu, galvenie skolas maiņas cēloņi ir dzīves vietas 

maiņa: gan uz ārzemēm, gan Latvijas robežās. 

 

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.) 

1 Nelielās slodzes dēļ ir problemātiski 

sameklēt skolas psihologu. Tas rada 

papildu slodzi skolotājiem pedago-

ģiskās izpētes veikšanā 

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

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

1 

1 

1 

3 

Logopēds 

Sociālais pedagogs 

Medmāsa 

Pedagoga palīgi 
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Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

2.1. Izglītības iestādes misija –  

 

Skola ar koptām tradīcijām vispusīgas un konkurētspējīgas personības attīstībai; 

Skola, kurā ikviens var sevi realizēt un pilnveidoties cieņpilnā un drošā vidē; 

Skola, kura uzņemas iniciatīvu, seko līdzi laikmetam un droši raugās nākotnē. 

 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – 

 

Skolēns – cilvēcīgs, atbildīgs, mērķtiecīgs, zinātkārs, radošs, pašpārliecināts, aktīvs. 

 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā –  atbildība, cieņa, 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.Pilnveidot sociāli 

emocionālās prasmes 

skolēniem tieši tam īpaši 

paredzētās un plānotās 

atsevišķās nodarbībās, 

apgūtās prasmes 

aktualizējot dažādu mācību 

priekšmetu stundās un skolā 

kopumā.    

Integrēta sociāli emocionālā 

mācīšanās  skolas audzināšanas 

programmā. 
Sasniegts  

Lielākā daļa skolotāju sevišķu 

vērību pievērsuši pozitīvai 

skolēnu mijiedarbībai klasē un 

mācību stundā. 
Sasniegts  

Nr.2 Organizēt sadarbību 

starp mācību priekšmetu 

jomu skolotājiem 

pilnveidotā izglītības satura 

realizēšanai 2., 5., 8. klasēs. 

Izstrādāti un skolas e-vidē 

ievietoti mācību priekšmetu 

tematiskie plāni. 
Sasniegts  

Metodiskajās komisijās mācību 

gada beigās izvērtēts tematiskais 

plāns,  plānā  veikti nepieciešamie 

uzlabojumi. 

Sasniegts  

Nr.3. Īstenot mācību 

aktivitātes, kas pilnveido 

pašvadītas mācīšanās 

prasmes  

Aktualizēta Valsts pamatizglītības 

standartam atbilstoša vērtēšanas 

kārtība, un skolotāji mācību darbā 

iedzīvina jauno vērtēšanas kārtību. 

Sasniegts 

Pilnveidotas skolēnu adekvāta 

pašnovērtējuma un savstarpējās 

vērtēšanas prasmes. 

Daļēji sasniegts 

 Mācību stundu vērošanas 

analīze, pedagogu darba 

pašvērtēšanas dati un 

izglītojamo un vecāku 

anketēšana liecina, ka 

skolēni izprot pašvadītas 

mācīšanās principus, bet 

jāturpina pilnveidot 

pašvērtēšanas prasmes. 
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Izveidots un skolas e - vidē 

(ej.uz/sig1psk) ievietots 

metodiskais materiāls “Skolēnu 

pašvērtēšanas prasmes”.  

Sasniegts 

Katrs pedagogs mācību gadā ir 

vērojis divas mācību priekšmeta 

stundas un sniedzis atgriezenisko 

saiti kolēģim, izmantojot mācību 

stundas vērošanas formu. 

Daļēji sasniegts  

Katrs pedagogs mācību 

gadā vērojis vismaz 

vienu kolēģa stundu, 

sniedzis atgriezenisko 

saiti, jāturpina strādāt pie 

stundu vērošanas 

sistēmas pilnveides. 

Administrācija vērojusi katra 

pedagoga mācību stundas  vismaz 

divas reizes gadā, un pedagogs 

saņēmis atgriezenisko saiti 

atbilstoši kvalitatīva mācību 

procesa aprakstam un skolas darba 

prioritātei. 

Daļēji sasniegts  

Katram pedagogam tika 

nodrošināta vismaz viena 

administrācijas vērota 

stunda un sniegta AS, jo 

pandēmijas laikā 

prioritāte bija  nodrošināt 

nepārtrauktu mācību 

procesu. 

Uzlabot izglītojamo 

caurviju prasmes, 

pedagogiem sadarbojoties 

starpdisciplināru stundu 

plānošanā un vadīšanā 

Visi pedagogi sadarbojušies 

starpdisciplināru stundu plānošanā 

un vadīšana. Labās prakses 

piemēri apkopoti skolas e-vidē 

(ej.uz/sig1psk). 

 Sasniegts  

Veicināt vienotas tiešsaistes 

mācību platformas 

izmantošanu. 

Skola lieto e- klasi un Zoom 

platformu mācību procesa 

attālinātai norisei. 

Daļēji sasniegts  
Uzsākts darbs pie 

vienotas sistēmas 

izveides Siguldas 

novadā. 

 

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

sasniedzamos rezultātus 2022./2023. mācību gadā  

 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti  

Nr.1. Izglītojamais izprot un 

patstāvīgi izvirza mācīšanās 

mērķus, mērķtiecīgi pielieto 

mācīšanās stratēģijas, sniedz un 

gūst atgriezenisko saiti kopā ar 

profesionāliem pedagogiem. 

 
 

a)kvalitatīvi 

Pilnveidotas izglītojamo pašvadītas mācīšanās prasmes 

ikdienas darbā, piedāvājot iespēju novērtēt un uzlabot 

savu izglītības kvalitāti, veicot pašvērtējumu. 

Pedagogiem sadarbojoties, pēc vienota principa izstrādāti 

un pilnveidoti mācību vielas apguves tematiskie plāni, 

atspoguļojot sasniedzamo rezultātu, tēmas caurviju 

prasmes un resursus. Organizēta pedagogu profesionālā 

pilnveide, sagatavojot pedagogus kompetenču pieejā 

balstīta mācību satura realizācijai. 

b)kvantitatīvi 

Vismaz vienu reizi semestrī izglītojamie tiek aptaujāti par 

viņu emocionālo stāvokli un par faktoriem, kas pozitīvi 

vai negatīvi ietekmē viņu sniegumu un motivāciju 

pašvadīti mācīties. 85% vēroto mācību stundu laikā ir 
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Prioritāte Sasniedzamie rezultāti  

gūta pārliecība par pedagogu vienotu pieeju stundas 

organizēšanā. 90% skolotāji piedalās pieredzes apmaiņas 

pasākumos. 

Nr.2. Mācību un audzināšanas 

darba sasaiste, attīstot 

izglītojamos uzņēmību, pozitīvu 

pašvērtējumu un pilsonisko 

līdzdalību. 

a)kvalitatīvi 

Izvērtējot izglītojamo uzvedību, attieksmes, rīcību, 

pedagogiem, atbalsta personālam un vecākiem 

sadarbojoties, izstrādāts atbalsta pasākumu kopums 

(individuālie atbalsta plāni, atbalsta materiāli, 

individuālas konsultācijas u.c.) Ikvienam izglītojamam ir 

iespēja piedalīties skolas un vietējās kopienas dzīvē, 

iesaistīties Skolēnu pašpārvaldes darbībā, nostiprinot 

nacionālās identitātes un valstiskuma apziņu. 

b) kvantitatīvie 

75% skolēnu pozitīvi novērtē Izaugsmes žurnālu, 

plānojot savu pašvadītu mācīšanos. 

95% skolēnu darbojas vismaz vienā interešu izglītības 

pulciņā skolā vai novadā. 19 skolēniem tiek piedāvāts 

atbalsts programmā “Pumpurs”. Divas reizes mācību 

gadā tiek organizētas individuālās sarunas ar vecākiem 

par iekļaujošās izglītības jautājumiem un pozitīviem 

pastiprinājumiem, kā pilnveidot  skolēnu pašvadītu 

mācīšanos. 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Izveidot vienotu sistēmu, kā nodrošināt 

mērķtiecīgu un sistēmisku datu uzskaiti par 

absolventu turpmākajām mācībām, iegūtos 

datus izmantot skolas darba pilnveidei. 

Skolā darbojas izglītojamo pozitīvās 

uzvedības un  motivācijas kārtība. 

Izglītojamo ikdienas mācību sasniegumu 

pašvērtēšanai ieviest Izaugsmes žurnālu. 

Izglītojamo talantu attīstībai sistēmiski tiek 

piedāvāti daudzveidīgi interešu pulciņi un 

fakultatīvās nodarbības. 

Izglītības iestāde iekļauta reitingā darbā ar 

talantīgiem izglītojamiem. 

Izglītības iestāde sistēmiski nodrošina, ka 

izglītojamie iesaistās mācību un audzināšanas 

procesa organizēšanā, veido savu pārstāvības 

institūciju, piedalās dažādās novada un/vai 

valsts līmeņa pilsoniskās līdzdalības 

aktivitātēs. 

Mērķtiecīgi organizēts darbs, lai gadskārtējo 

vides novērtējumu veiktu  gan Ekopadome, 

gan Skolēnu līdzpārvalde. 

 

 

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

Izveidota organizācijas kultūra nodrošina 

iekļaujošu mācību vidi un vienlīdzīgu 

attieksmi pret izglītojamiem un darbiniekiem, 

tādējādi veidojot vienotu izpratni par 

vienlīdzību un iekļaušanu visām iesaistītajām 

pusēm 

Visām iesaistītajām pusēm turpināt 

mērķtiecīgu, sistemātisku darbu datu uzskaitē 

un analīzē, lai iegūtu informāciju, ka izglītības 

iestādē nav sastopama diskriminācija vai cita 

veida neiecietība. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības procesā iesaistītajām mērķgrupām ir 

kopīga izpratne par izglītības pieejamību un 

faktoriem, kas to ietekmē. Izglītības iestāde 

nodrošina pamatizglītības programmas 

apguvi, kuras ietvaros tiek īstenota arī 

iekļaujošā izglītība, sniedzot izglītojamiem 

nepieciešamo atbalstu mācību programmas 

apguvei. 

 

Izglītības iestāde ir piemērota cilvēkiem ar 

kustību traucējumiem, ir lifts. 

Pilnveidot pedagogu prasmes izglītības 

programmu pielāgošanā skolēniem ar jaukta 

tipa traucējumiem. 

Iestādē tiek īstenots Eiropas Sociālā fona 

projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai”, Visas 

iesaistītās puses zina par šīm iespējām un tās 

izmanto, tādejādi samazinot priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas riskus un veicinot 

izglītojamo pašmotivāciju mācīties atbilstoši 

savām spējām. 

Nodrošināt individuālās nodarbības 19 

skolēniem. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestāde preventīvi sadarbojas ar pašvaldības 

līmeņa organizācijām 

Labiekārtot autobusa pieturu pretī skolai,  

izbūvējot nojumi. 

Izglītības iestādes sniegtais psiholoģiskais un 

sociālpedagoģiskais atbalsts ir virzīts uz 

sistemātisku  atbalsta sniegšanu 

izglītojamiem, pedagogiem un vecākiem 

 

Izglītības iestādē tiek sekmētas labas 

attiecības starp personālu un izglītojamiem, 

nodrošinot pozitīvu mikroklimatu, visu 

iesaistīto mērķgrupu labizjūtu. 

 

 

 

 

 

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

Izglītības iestādē ir mobilā datorklase, kura 

nodrošina izglītojamiem personalizētu 

mācību procesu visā skolā. 

Pilnveidot datortīklu, lai mobilā datorklase 

100% darbotos visos mācību kabinetos. 

Izglītības iestādei ir pietiekams informācijas 

tehnoloģiju nodrošinājums, kas pieejams 

pedagogiem un izglītojamajiem gan klātienes, 

gan attālinātā mācību procesa kvalitatīvai 

īstenošanai. 

Nākošajā skolas budžeta plānošanas periodā 

iekļaut finanšu resursus IT atjaunošanai. 

25 mācību telpas nodrošinātas ar tiešsaistes 

videokamerām attālināto tiešsaistes stundu 

nodrošināšanai 

Nodrošināt tiešsaistes videokameras visās 

mācību telpās. 

Izglītības telpas ir renovētas un piemērotas 

mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai. 

Nepieciešams sporta kompleksa remonts, kurš 

renovācijas laikā netika atjaunots. 

 

 

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

 

4.1. Projekta īsa anotācija un rezultāti. 

 

2020./2021. – 2022./2023. mācību gadam Siguldas 1.pamatskola ir iesaistījusies divos Erasmus+ 

programmas finansētos projektos: viens ir saistīts ar skolotāju tālākizglītību, bet otrā plānota 

skolēnu sadarbība ar četrām Eiropas valstu skolām. 

Projektā “Tiksimies mākoņos” (Let’s meet in the clouds) piedalās arī skolas no Polijas, Spānijas 

un Horvātijas, izglītojamie regulāri satiekas e - vidē, veic dažādus uzdevumus, iepazīst citu valstu 

skolas un skolēnus attālināti. (Plānots līdz  2023. gada 31. augustam) 

Projekta rezultātā: 

1. tiks izveidoti mācību materiāli un  ievietoti e – vidē; 

2.  tiem varēs piekļūt attālināti no dažādām vietām un dažādām pasaules valstīm; 

3. skolotāji, sadarbojoties ar citu valstu pedagogiem, būs apguvuši jaunas mācību materiālu 

veidošanas metodes; 

4. pedagogi pilnveidos svešvalodu prasmes un iegūs jaunus sadarbības partnerus. 

 

Projekts “Teātra māksla – izaicinājums vai iespēja 21.gadsimta izglītībā”. Projekta 

aktivitātes ieplānotas diviem gadiem, piešķirtā finansējuma kopējā summa  19760 EUR. (Plānots 

līdz 2023. gada 31. martam) 

Projekta rezultātā pedagogi:  

1) apgūs padziļinātas pedagogu profesionālās kompetences vadīt teātra mākslu kā atsevišķu 

mācību priekšmetu; 

2)  paplašinās savas zināšanas un prasmes par teātra mākslas integrēšanu citos mācību 

priekšmetos; 

3) izstrādāt teātra mākslas kā mācību priekšmeta satura programmu 5.-7.klasēm. 

 

ESF projekts Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. 
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(Plānots līdz 2023. gada 31. maijam) 

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz 

individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot 

izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. 

ESF projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Projekts veicina 

ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, 

atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar 

risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. 

Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo 

atbalsta plānu (IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta 

pasākumus šo risku mazināšanai. Siguldas 1.pamatskola projektā iesaistījās 2020./2021.m.g., 

piedāvājot atbalstu skolēniem 1.semestrī - 21 skolēnam, 2. semestrī - 28 skolēniem. 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi 

5.1. Siguldas 1. pamatskolas sadarbības partneri: sabiedriskā labuma organizācija un praktiskās 

biznesa izglītības eksperts Latvijas skolās “Junior Achievement Latvia ”. Organizācijas misija ir 

veicināt Latvijas tautsaimniecības attīstību, iesaistoties jaunatnes izglītošanā, uzņēmējspēju 

veicināšanā un jaunās uzņēmēju paaudzes veidošanā, mācību procesā sasaistot teorētiskās 

zināšanas ar praksi atbilstoši ekonomikai Latvijā, Eiropā un pasaulē. 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

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

2020./2021. mācību gads 2021./2022. mācību gads 2022./2023. mācību gads 

Atbalsts radošas personības un 

talantu attīstībai -veicināt 

izglītojamo pašvadītas 

mācīšanās prasmes, pielietojot 

tās ikdienas dzīvē un sarunās ar 

skolēniem, interešu izglītībā, 

ārpusstundu pasākumos. 

Atbalsts personības izaugsmei 

– radīt izglītojamiem iespēju 

apgūt paņēmienus, lai regulētu 

savas emocijas, pozitīvi 

komunicētu, izvirzītu reālus 

mērķus un risinātu problēmas. 

Atbalsts personības 

attīstībai – mērķtiecība un 

sadarbība. 

 

6.2. Galvenie secinājumi. 

 Skola mērķtiecīgi turpina Siguldas 1. pamatskolas audzināšanas darba programmā definētos 

audzināšanas darba pamatvirzienus. Anketēšana, situāciju analīze, dokumentu analīze liecina 

par to, ka iestāde integrē jautājumus klases stundās, mācību priekšmetu stundās, ārpusstundu 

pasākumos, sadarbojas ar izglītības iestādes atbalsta personālu, vecākiem, absolventiem, 

vietējiem uzņēmējiem, dažādu profesiju pārstāvjiem.  

 Veiksmīgi realizēti pasākumi, kas attīsta izglītojamo spēju iepazīt savus talantus, apgūt 

paņēmienus, lai regulētu savas emocijas, pozitīvi komunicētu, izvirzītu reālus mērķus, 

konstruktīvi risinātu problēmas, tādējādi veicinot izglītojamo proaktivitāti, līdzatbildību, 

sadarbības prasmes, kritisko domāšanu un konfliktu risināšanas stratēģijas. 

 Izglītojamie, vecāki un iestādes darbinieki norāda, ka izglītības iestādē reti vērojamas 

konfliktsituācijas vai neiecietība, jo mērķtiecīgi tiek veikts preventīvais darbs, 

konfliktsituācijas tiek analizētas, lai izzinātu cēloņus un nepieļautu to atkārtošanos, 

mērķtiecīgi tiek īstenota garīgās veselības veicināšana un sociāli emocionālā audzināšana. 
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Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

7. Citi sasniegumi 

 

7.1. Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas informēt izglītības iestāde (galvenie secinājumi par 

izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

 

Skolu reitingā darbā ar talantīgiem izglītojamiem Izglītības iestāde pamatskolu grupā ieguvusi 

3. vietu. 

 

Izglītojamie regulāri ar panākumiem startē mācību priekšmetu olimpiādēs. Mācību 

priekšmetu olimpiādēs Valsts posmā latviešu valodā un literatūrā iegūta 3 vieta un atzinība, 

bioloģijas olimpiādē iegūta atzinība.  

 

7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem: 

 

Izglītības iestādes pedagogi veicina un atbalsta talantīgo izglītojamo dalību konkursos, 

olimpiādēs, projektos. Izglītojamie piedalās un gūst panākumus dažādās mācību priekšmetu 

olimpiādēs dažādos līmeņos. Darbs ar talantīgajiem izglītojamiem pārsvarā tiek organizēts 

konsultāciju laikā, kā arī diferencējot darbu mācību stundās. 

 

9. klašu skolēnu vidējie sasniegumi valsts pārbaudes darbos - eksāmenu rezultāti latviešu 

valodā, angļu valodā, krievu valodā un matemātikā izglītības iestādē ir augstāki par vidējiem 

rezultātiem valstī. Latvijas vēstures rezultāti ir nedaudz zemāki par vidējo vērtējumu valstī. 

 

Turpmāk jāsaglabā un jāuzlabo pašreizējie rezultāti valsts pārbaudes darbos, izglītojamajiem 

attīstot un pilnveidojot  prasmes atbilstoši gaidāmajām pārmaiņām valsts pārbaudes darbu 

saturā, īstenojot jaunos mācību satura standartus. 

 

Izglītības iestādes vadītājs Valters Mačs 
 (paraksts) (vārds, uzvārds) 


