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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 

 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības 

traucējumiem 

21015811 “Saules Stari”, 

Pelču pagasts, 

Kuldīgas novads, 

LV - 3322 

V-7447 29.08.2014. 57 59 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

smagiem garīgās 

attīstības 

traucējumiem vai 

vairākiem smagiem 

attīstības 

traucējumiem 

21015911 “Saules Stari”, 

Pelču pagasts, 

Kuldīgas novads, 

LV - 3322 

V-7445 

 

29.08.2014. 54 55 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

smagiem garīgās 

attīstības 

traucējumiem vai 

vairākiem smagiem 

attīstības 

traucējumiem 

01015811 “Saules Stari”, 

Pelču pagasts, 

Kuldīgas novads, 

LV - 3322 

V-7444 29.08.2014. 7 7 

Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar 

smagiem garīgās 

attīstības 

traucējumiem vai 

vairākiem smagiem 

01015911 “Saules Stari”, 

Pelču pagasts, 

Kuldīgas novads, 

LV - 3322 

V-7446 29.08.2014. 3 3 

https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=47338&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx


attīstības 

traucējumiem 

Kokizstrādājumu 

izgatavošana  

22543041 “Saules Stari”, 

Pelču pagasts, 

Kuldīgas novads, 

LV - 3322 

P_1014 19.02.2019 20 19 

Ēdināšanas 

pakalpojumi  

22811021 “Saules Stari”, 

Pelču pagasts, 

Kuldīgas novads, 

LV - 3322 

P_1015 19.02.2019 30 30 

Mežsaimniecība 22623001 “Saules Stari”, 

Pelču pagasts, 

Kuldīgas novads, 

LV - 3322 

P-10900 02.02.2015. 7 7 

Mājturība 22814011 “Saules Stari”, 

Pelču pagasts, 

Kuldīgas novads, 

LV - 3322 

P_1016 19.02.2019. 9 9 

 

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.) 

96  

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

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

-  

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

12  

 

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) 

Agrīnās intervences centra izveide – uzlabotas un iekārtotas telpas agrīnās 

intervences centram, kā arī uzsākta centra darbība ar 10 pirmsskolas vecuma 

bērniem.  

 

 

 

 

 

https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=59667&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=59668&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=59669&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx


2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes misija – nodrošinātas izglītības ieguves iespējas ikvienam 

izglītojamam, atbilstoši viņa veselības stāvoklim 

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – pilnvērtīgs sabiedrības loceklis, kurš 

spēj piedalīties sociālās, ekonomiskās un kultūras norisēs, prot parūpēties par 

sevi. 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā –  profesionālā kompetence ; 

kopīga izaugsme; radošums; globāla domāšana ; efektivitāte; atbildība; sadarbība. 

2.4.2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie 

rezultāti – diferencētas pieejas nodrošināšana skolēniem mācību procesā. 

Skolēniem ieviesti jauni individuālie plāni, uzlabotas dinamikas kartes un 

notikusi skolotāju savstarpējā stundu vērošana mācību procesa uzlabošanai. 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītājs nodrošina efektīvu savas un iestādes darbības 

pašvērtēšanu un ar to saistīto attīstības plānošanu, 

izmantojot dažādas kvalitātes vērtēšanas metodes – 

individuālie mērķi, individuālās sarunas, pašvērtējums, 

iesaistot lielāko daļu izglītības iestādes mērķu grupu – 

skolotājus, skolēnu vecākus, skolas tehnisko personālu;  

piesaistot sadarbības partnerus/ uzņēmējus, kuri 

piedalās DVB mācību nodrošināšanā. 

Izglītības iestādes  vadītāja ir mērķtiecīga, sasniedz 

izvirzītos mērķus, dažkārt arī pārsniedz. Kuldīgas 

novada IP bija jāiesniedz direktores mērķi 2 mācību 

gadiem. Bija izvirzīti 4 mērķi un visi tie ir sekmīgi 

realizēti. Sadarbību ar RKF apturēja epidemioloģiskā 

situācija valstī. 

 Skolai ir izstrādāti  īstermiņa un ilgtermiņa plāni. 

Skolas AP izstrādes vadīšana nākamajam periodam 

Vadītājs deleģē pienākumus un atbildību pārsvarā 

administrācijas darbiniekiem un pedagogiem, reizēm 

konkrētu vadības uzdevumu veikšanā iesaistot citu 

mērķgrupu pārstāvjus. Administrācijai un citiem 

iesaistītajiem ir izpratne par kopīgi sasniedzamajiem 

rezultātiem. Vadītājs darbojas komandā. 

Piemēram- Labbūtības kalendārs administrācijas 

komandai, kurā katram vietniekam uzdots pienākums. 

AC vadītājai L. Pakalnei – atbildība par starptautiskās 

konferences organizēšanu un vadīšanu. 

Struktūrvienības vadītājai – Vēsmai Eidai – par sociālo 

prasmju un iemaņu novērtēšanu arodprogrammu 

skolēniem, lai sagatavotu individuālos plānus. 

Pārplānot direktora vietnieku pienākumus atbilstoši 

to atbildības jomai, izskaidrot iesaistes iespējas, 

izveidot sistēmu atgriezeniskās saites sniegšanai par 

paveikto. Motivēt un atbalstīt kolektīvu inovāciju 

ieviešanai izglītības iestādē. 

Vadītāja izveido vadības komandu, kura nodrošina 

izglītības iestādes profesionālu pārvaldību un augstu 

 Motivēt administrācijas komandu aktīvāk ieviest 

inovācijas skolā 



darbības efektivitāti, nodrošinot kvalitatīvas mācības un 

iekļaujošu vidi mērķu un prioritāšu sasniegšanai. 

Piemēram – Sagatavota vēstule Latvijas DDK par 

kvalifikācijas Mājkalpotājs iekļaušanu nozares 

klasifikācijas struktūrā.  

 Direktores dalība (pēc uzaicinājuma) Saeimas 

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdēs, izsakot 

viedokli par speciālās izglītības situāciju un attīstības 

iespējām Latvijā 

SMU pilnveide 

Aktivizēt sadarbību ar Rīgas krēslu fabriku. 

Vadītājai ir labas zināšanas par finanšu resursu 

pārvaldību. 

Aktīvi un mērķtiecīgi piesaista skolai papildus 

finansējumu inovatīvu ideju īstenošanai. 

Piemēram – finansējums rotaļu laukuma izveidei un 

pilnveidei, piesaistot privātos sponsorus, stādījumu 

(ražas) plānošana skolas dārzā, lai ietaupītu resursus 

skolas attīstībai. 

Piesaistīt finanšu resursus no dažādiem avotiem 

(sponsori, starptautiskie projekti, ziedojumi, atbalsta 

biedrība, sadarbība ar vecākiem – piesaistīt kā 

pakalpojuma resursus). Veicināt finanšu resursu 

piesaisti un inovāciju ieviešanu, pārvarot dažādus 

izaicinājumus. 

 

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītājam ir teicamas nepieciešamās zināšanas par 

iestādes darbības tiesiskuma jautājumiem un vadītāja 

atbildību. Vadītājs nodrošina iestādes darbības 

tiesiskumu. Vadītājs veic regulāru normatīvo aktu 

atjaunošanu. 

Papildināt zināšanas juridiskos jautājumos un 

finanšpratībā. 

Vadītājs ikdienas darbā pielieto dažādas līderības 

stratēģijas un taktikas, kā arī konsultējoties ar visiem 

iesaistītajiem, patstāvīgi, argumentēti un demokrātiski 

vada lēmumu, tai skaitā nepopulāru, pieņemšanas 

procesu, uzņemas atbildību un prot vadīt krīzes 

situācijas.  

Būtu nepieciešams pilnveidot savu kompetenci 

juridisko jautājumu un konfliksituāciju risināšanā kā 

arī veicināt prasmi ātri reaģēt krīzes situācijās. 

Vadītāja runa ir skaidri, argumentēta un loģiska. 

Vadītājs spēj sniegt un saņemt dažādu atgriezenisko 

saiti, tā ir konkrēta un vērsta uz rīcības pilnveidi, bet nav 

personalizēta. Vadītājs brīvi spēj komunicēt ar dažādām 

mērķauditorijām. Komunikācija ir mērķtiecīga, precīzi 

plānota, pārdomāta, argumentēta un loģiska. 

 Kursi par komunikāciju stratēģijām 

Vadītājs prot cieņpilni paust savu redzējumu, arī 

gadījumos, kad nepieciešams paust nepopulāru viedokli 

gan publiskajā, gan iekšējā komunikācijā. Vadītājs ir 

definējis arī personīgās vērtības un principus un 

konsekventi rīkojas saskaņā ar tiem. Vadītāja darbība ir 

ētiska, korekta un vienlīdzīga pret visiem. 

Kursi par emocionālo inteleģenci  

Vadītājs īsteno savu darbību izglītības iestādē, ņemot 

vērā valstī noteiktos izglītības un nozares politikas 

plānošanas dokumentus, kā arī popularizē savas 

izglītības iestādes paveikto kā labas prakses piemēru 

valsts politikas īstenošanā. Vadītājs labprāt sadarbojas 

Turpināt sadarbību ar Labklājības ministriju, Darba 

devēju konfederāciju, IZM 



ar dažādām institūcijām. Piemēram – uzstāšanās 

Latvijas Universitātes, Labklājības ministrijas 

organizētajās konferencēs, LM Atzinības raksts par 

pašaizliedzīgu darbu savu audzēkņu labā. 

Vadītājam ir ļoti labas zināšanas un izpratne par 

audzināšanas, mācīšanas un mācīšanās jautājumiem, lai 

vadītu izglītības iestādi, informācija par aktualitātēm 

pedagoģijā, skolvadībā un pārvaldībā, zināšanas par 

aktuālajiem pētījumiem. 

Skolas direktore ir izstrādājusi kursu programmu un 

darbojas kā lektore. Tiek aicināta uz iestādēm sniegt 

konsultācijas bērniem un vecākiem ( piemēram Līvānu 

PII “Rūķītis “, Nīkrāces pamatskola, Saldus novada 

pašvaldības aģentūra) 

Uzlabot un pilnveidot vadības zināšanas saistībā ar 

kompetenču pieejas ieviešanu izglītības iestādē, 

nodrošinot informācijas apriti un dalīšanos pieredzē 

ar to saistītajos jautājumos. Ieviest inovācijas un/vai 

uzlabojumus audzināšanas, mācīšanas un mācīšanās 

jautājumos 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītājs sadarbojas ar dibinātāju, lai definētu izglītības 

iestādes attīstības vīziju, stratēģiju un ikgadējās darba 

prioritātes un tās sekmīgi īstenotu, lai definētu un 

izvērtētu izglītības programmu mērķus un 

sasniedzamos rezultātus. Vadītājs sadarbojas, lai 

līdzdarbotos īstenotajās aktivitātēs pašvaldībā, tādējādi 

veicinot stratēģisko mērķu īstenošanu. 

IT nodrošinājuma mērķtiecīga, plānota uzlabošana 

un ieviešana 

Vadītājs iesaistās sadarbībā, pārstāvot izglītības iestādi 

aktivitātēs, projektos, pasākumos. Atbalsta sadarbību 

dažādos līmeņos ar nozares organizācijām gan 

pašvaldībā, gan ārpus tās.  

Turpināt sadarboties ar esošajiem partneriem, meklēt 

jaunas iespējas sadarbībai 

Vadītājs veido izziņas un inovāciju organizācijas 

kultūru iestādē, ko raksturo personāla un izglītojamo 

atvērtība pārmaiņām, kā arī izpratne par to 

nepieciešamību un atbalsts pārmaiņu ieviešanai, bet ne 

vienmēr notiek sistemātisks darbs ar vecākiem, 

dibinātāju un vietējo kopienu izziņas un inovāciju 

organizācijas kultūras ilgtspējas nodrošināšanai. 

Piemēram  skola realizē DVB mācības, noslēgti līgumi 

ar 7 uzņēmumiem Kuldīgas novadā, izveidots agrīnās 

intervences centrs. 

Būtiski turpmākajos gados izglītības iestādi izveidot 

par mācīšanās organizāciju, kur pedagogi ir 

ieinteresēti izglītības kvalitātes uzlabošanā un 

savstarpējā mērķtiecīgā sadarbībā, lai atvieglotu 

gatavošanos ikdienas mācību procesam un 

vienlaikus arī nodrošinātu atbalstu. 

Vadītājs nodrošina savstarpēju mācīšanos, kā ietvaros 

tiek apkopota un uzkrāta zināšanu un mācīšanās 

pieredze, aktualizētas jaunākās pedagoģiskās atziņas, 

veicināta pieredzes apmaiņa, lai īstenotu sekmīgu 

izglītības programmu īstenošanu, iesaistās sadarbībā ar 

citām iestādēm.  

 Izveidot tālākizglītības plānu ne tikai pedagogiem , 

bet arī iestādes tehniskajiem darbiniekiem 

Vadītājs nodrošina regulāru vecāku iesaisti izglītības 

iestādes darbībā, veido atbalsta sistēmu vecāku 

iniciatīvām, nodrošina proaktīvu vecāku un citu 

iesaistīto pušu interešu līdzsvarošanu, izveidojis 

sekmīgu sadarbības sistēmu. 

Lielāka uzmanība jāpievērš savlaicīgai un korektai 

vecāku informēšanas formai. 

Ieviest jaunas sadarbības formas ar skolēnu 

vecākiem. 



Vecākiem tiek organizēti Vecāku atbalsta pasākumi un 

arī individuālas sarunas 

Vadītājs rada priekšnosacījumus un iniciē efektīvu 

skolas padomes un izglītojamo pašpārvaldes darbību, 

iesaista tās iestādes prioritāšu sasniegšanā, plāno 

vadības komandas atbalstu. 

Jānodrošina Skolas padomes lielāka iesaiste 

informācijas apritē, organizējot īsas un precīzas 

informācijas nodošanu visiem vecākiem un daļu 

atbildības deleģējot Skolas padomē iesaistītajiem 

vecākiem. 

 

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Administrācijas komanda rūpējas par to, lai visiem 

pedagogiem būtu nepieciešanā izglītība un profesionālā 

kvalifikācija atbilstu normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām, dati savlaicīgi tiek ievadīti VIIS sistēmā. Ir 

iegūta informācija par personālu no Soda reģistra. 

Izglītības iestādē nav ilgstošu pedagogu vakanču. 

Nepieciešamības gadījumā pedagogs tiek aizvietots, 

saņemot samaksu 100 % apjomā. 

Pedagogu paaudžu maiņas nodrošinājums, jaunu 

pedagogu piesaiste, pedagoģisko prakšu 

nodrošinājums 

Vadības komanda seko līdzi un rūpējas, lai visiem 

pedagogiem būtu nepieciešamās profesionālās 

kompetences pilnveide un tā atbilstu normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām. 

 

Pedagogu iesaistīšana kursu programmu veidošanā 

savas un citu iestāžu pedagogiem 

Autorprogrammu izstrāde – vismaz1 pedagogs katrā 

mācību gadā 

Pedagogi ir noslogoti atbilstoši viņu spējām, prasmēm 

un zināšanām. noslodze atbilst izglītības iestādes un tās 

īstenotās izglītības programmu specifikai. Pedagogiem, 

atbilstoši viņu noslogotībai, tiek deleģēti pienākumi, 

piemēram, metodisko komisiju, jomu vadīšana. 

Izglītības iestādē izstrādāta pedagogu pašnovērtējuma 

ziņojuma forma ar noteiktiem kritērijiem, iegūtie dati 

tiek izmantoti izglītības iestādes turpmākā darba 

plānošanā. Izglītības iestādē ir izveidota pedagoga 

profesionālās kvalitātes novērtēšanas kārtība. Izglītības 

iestādē strādā pedagogi ar 2. un 3. kvalitātes pakāpi. 1 

pedgogam ir 3. kvalitātes pakāpe un 18 pedagogiem ir 

2.kvalitātes pakāpe.  

Jāizvērtē iespējas pedagogiem argumentētu 

izvērtējumu par savu darba kvalitāti saņemt vairākas 

reizes gadā atbilstoši savai slodzei (lielāka slodze, 

regulārāks izvērtējums), bet ne retāk, kā divas reizes 

gadā. 

 Atgriezeniskās saites nodrošinājums 

un analīzi 

Skolā ir izveidota sistēma, kas veicina pedagogu 

profesionālās darbības pilnveidi – savstarpējā stundu 

vērošana, metodiskās komisijas darbs, atgriezeniskās 

saites  sniegšana citiem pēc profesionālās pilnveides 

nodarbību apmeklējuma, pašnovērtēšanas process, 

attīstošas individuālās sarunas pie vadības vienu reizi 

mācību gadā pēc strukturēta plāna. Iestādes vadītāja ar 

savu personīgo piemēru parāda attieksmi pret 

profesionālās kompetences pilnveides nozīmi, pati 

sastāda programmas, vada kursus un individuālas 

konsultācijas. 

Jāpilnveido mentora darbs, lai attīstītu noderīgu 

metodisko atbalstu pedagogiem. Veicināma vadības 

iesaiste nodarbībās, tā rādot piemēru citiem, 

piemēram, mācīšanās grupās. 



 

 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 

2020./2021.māc.g. 

 

4.1.to īsa anotācija un rezultāti; 

 

 Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra arodkursu audzēkņu 

starptautiskā prakse profesionālo iemaņu pilnveidošanai. 

Projekts Nr. 2019-1-LV01-KA102-060174 

Projekta mērķis: Arodkursu audzēkņu profesionālo iemaņu pilnveidošana, 

konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū, personiskās izaugsmes 

veicināšana. 

Prakse Lielbritānijā un Lietuvā. Projekts tika pagarināts līdz 2020. gada 31. 

maijam. Projekta rezultātā vairāki jaunieši atrod darbu ārvalstīs.  

 

 Art is for ALL Nr.2020-2-LV02-KA105-003277 

Projekta  mērķis ir veicināt jauniešu   ar speciālām vajadzībām  starpkultūru 

pieredzi, līdzdalību viņiem svarīgu tēmu un ideju īstenošanā ar dažādu 

māksliniecisku izteiksmes līdzekļu palīdzību, attīstīt jauniešos dažādas 

kompetences un nostiprināt tādas vērtības kā demokrātija, draudzība un citas, 

izmantojot neformālās izglītības metodes 

 

 INTERREG V-A LATVIJAS-LIETUVAS PROGRAMMA 2014 – 2020, 

PROJEKTA NR. LLI-379 (PERFORM) 

Projekta mērķis: izveidot bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām ideālu 

sociālās integrācijas organizācijas modeli, iepazīstot labas prakses piemērus 

Latvijā un Lietuvā, analizējot problēmas, kā arī pieejamos resursus un 

zināšanas programmas teritorijās. 

Kopš 2021.gada janvāra – Kuldīgas novada pašvaldības projekts. 

 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1. Kuldīgas novada PII “Ābelīte” ,  SIA “Palleteries”; SIA “Balza” ; SIA 

“Campus”; Z/S “Garīši” ; Kuldīgas slimnīca ; Kafejnīca “Marmelāde” ; Bistro 

“Ņamma”, kafejnīca “Pagrabiņš”; bistro “Bukstiņš”; SIA “Sodra Latvia”.  

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

Mācību 

gads 

 

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

Gada 

prioritāte 

1. Sagatavošana 

patstāvīgai dzīvei. 

2. Sevis izzināšana un 

veselību veicinošas 

aktivitātes. 

1. Sagatavošana 

patstāvīgai dzīvei. 

2. Skolēnu labizjūtas 

veicināšana 

izglītības iestādē. 

 

1. Sagatavošana patstāvīgai 

dzīvei. 

2. Skolēnu patriotisma un 

pilsonisko zināšanu, 

prasmju un vērtību 

aktualizēšana. 



Uzdevumi  Sociālo prasmju 

attīstīšana un 

pašapkalpošanās 

iemaņu 

pilnveidošana. 

 Pozitīvas 

sadarbības 

veidošana ar 

līdzcilvēkiem. 

 Lietpratīga  sevis 

organizēšana un 

paškontroles 

veicināšana. 

 Higiēna un tās 

ievērošana Covid-

19 izplatības 

ierobežošanai. 

 Veselīgs uzturs. 

 Garīgā veselība. 

 Vardarbības un 

atkarību profilakse. 

 Patstāvīgās dzīves 

organizēšana ārpus 

ģimenes aprūpē – 

sociālo 

dzīvokļu/māju 

izveide. 

 Pozitīvas 

sadarbības 

veidošana ar 

līdzcilvēkiem. 

 Veicināt skolēnu 

pašiniciatīvu skolā 

radīt drošu un 

draudzīgu vidi. 

 

 Patstāvīgās dzīves 

organizēšana ārpus 

ģimenes aprūpē – sociālo 

dzīvokļu/māju izveide. 

 Skolēnu aktīva pilsoniskā 

izpratne, tradīciju 

izkopšana, 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma izzināšana un 

saglabāšana. 

 Motivēta iesaiste Latvijas 

valsts darba tirgū.  

 

6.2. 2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas 

Izglītības iestāde īsteno sociālo prasmju attīstīšanu un pilnveido pašapkalpošanās 

iemaņas. Organizējot akcijas “Dzīvo stilīgi” un “Dod 5”tiek veicināta lietpratīga sevis 

organizēšana un paškontroles attīstīšana, kā arī pozitīvas sadarbības veidošana ar 

līdzcilvēkiem. Sevis izzināšanai un veselības veicināšanai skolēni apmeklēja “Papardes 

zieda” organizētās mācību nodarbības par seksuālo un reproduktīvo veselību, 

vardarbību un atkarību profilaksi. 

7. Citi sasniegumi 

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

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

Dziesmu un deju svētki 

Starptautiskā konference ar atzītiem un zināmiem lektoriem “Stratēģiska pieeja 

problēmuzvedības atpazīšanā un risināšanā”.  

Skolēnu mācību uzņēmumi, kas veiksmīgi pārdod savu produkciju arī e-vidē. 

7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem pēc valsts 

pārbaudes darbu rezultātu izvērtēšanas par 2020./2021.mācību gadu un par 

sasniegumiem valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā. 

Izvērtējot izglītojamo sasniegumus valsts pārbaudes darbos tiek izvērtēti rezultāti 

programmās “Kokizstrādājumu izgatavošana”, “Ēdināšanas pakalpojumi”, 

“Mežsaimniecība” un “Mājturība”. 



 
 

Apkopotie dati atspoguļo , ka 2020./2021. mācību gadā mācību programmā 

“Kokizstrādājumu izgatavošana”, “Ēdināšanas pakalpojumi” , 

“Mežsaimniecība” un “Mājturība” apguve augstā un optimālā līmenī sastāda 

100%.   

 

8.Informācija par izglītības kvalitātes indikatoriem  

(izņemot vispārējo izglītību, profesionālās ievirzes izglītību) 

 

8.1.pedagogu dalība profesionālās kompetences pilnveidē 

 

2020./2021.māc.g. pedagogu 

skaits izglītības iestādē 

81 

2020./2021.māc.g. profesionālo 

mācību priekšmetu pedagogu 

skaits izglītības iestādē 

20 

2020./2021.māc.g. profesionālo 

mācību priekšmetu pedagogu 

skaits, kuri ir piedalījušies 

profesionālās kompetences 

pilnveidē 

20 

2020./2021.māc.g. ieguldītie 

līdzekļi izglītības iestādes 

pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveidē 

Personīgie 

Skolas budžets 

Izglītības un zinātnes ministrijas 

 

 

8.2. profesionālo izglītību ieguvušo skaits 

 

2020./2021.māc.g. absolventu skaits 

(ieguvuši kvalifikāciju) profesionālās 

izglītības programmās salīdzinājumā ar 

No 33 audzēkņiem 20 ieguvuši 

kvalifikāciju, 5 izziņu par apguvi. 



izglītojamiem, kas sākuši mācības 

profesionālās izglītības programmās 

2020./2021.māc.g. absolventu skaits 

(ieguvuši kvalifikāciju) profesionālās 

tālākizglītības programmās 

salīdzinājumā ar izglītojamiem, kas 

sākuši mācības profesionālās 

tālākizglītības programmās 

- 

 

8.3.profesionālās izglītības programmu pieejamības veicināšana. 

 

Plāni/shēmas/programmas, kas 

izmantotas profesionālās izglītības 

pieejamības veicināšanai (atbalsta veidu 

pieejamība, piemēram, dienesta viesnīca, 

individuālās konsultācijas riska grupām, 

stipendijas, vides pieejamība u.tml.) 

Dienesta viesnīca, pieejama atbalsta 

komanda, apmaksātas prakses iespējas, 

ārzemju prakses projekta ietvaros, darba 

apģērbs, individuālie aizsardzības 

līdzekļi, darba vidē balstītas mācības, 

bezmaksas apdrošināšana, bezmaksas 

ēdināšana 4 reizes dienā, apmaksāti 

traktoristu un zāģeristu kursi, vides 

pieejamība skolēniem ar fiziskiem 

traucējumiem, mūsdienīgi iekārtoti 

profesionālās izglītības kabineti, plaša 

skolas teritorija.  

 

8.4. izglītību ieguvušo nodarbinātība (rādītājs tiek analizēts, sākot ar 

2021./2022.māc.g., ņemot vērā datus un informāciju par 2020./2021.māc.g.) 

 

Profesionālās izglītības absolventu 

proporcija, kuri nonākuši darba tirgū 1 

gada laikā 

35 % 

Profesionālās izglītības absolventu 

skaits, kuri strādā nozarē un to 

procentuālā attiecība pret 

nodarbinātajiem absolventiem 1 gada 

salīdzinājumā 

14 % 

Profesionālās izglītības absolventu 

skaits, kuri turpina mācības nozarē (t.sk. 

augstākās izglītības pakāpē) 

- 

 

 

 


