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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 

 

Pamatizglītības 

mazākumtautību 

programma 

21011121  V-645 15.08.2018. 183 185 

Vispārējās 

pirmsskolas izglītības 

programma  

01011111 Līdumnieku iela 

3, Saurieši, 

Stopiņu pagasts, 

Ropažu novads 

V-7668 19.11.2014. 82 82 

Mazākumtautību 

vispārējā pirmsskolas 

izglītības programma 

01011121 Līdumnieku iela 

3, Saurieši, 

Stopiņu pagasts, 

Ropažu novads 

V-7669 19.11.2014. 46 44 

 

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.) 

34 Stabils pedagogu kolektīvs: 

16 pirmsskolas pedagogi, 

18 skolas pedagogi 

2 pedagogi pensionējās, 1 

izbeidza darba attiecības , jo 

otrajā skolā (pamatdarbs) 

palielinājās slodze.3 

pedagogi uzsāka darba 

attiecības. 

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. 

5 Skolas psihologs, sociālais 

pedagogs, 2 logopēdi, skolas 

medmāsa 
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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) 

 

1.3.1. IT rīku un digitālo materiālu izmantošanas prasmju pilnveidošana 

 

Sasniedzamie rezultāti: 

 Kvalitatīvi: 

• Pilnveidošanā piedalās administrācija, pedagogi, atbalsta personāls. 

• Gan klātienes, gan attālinātajās mācību, audzināšanas stundās,  tiek izmantots 

plašāks IT rīku un digitālo materiālu klāsts. 

• Izmantojot daudzveidīgus un efektīvus IT rīkus, atbilstoši mācību stundu formātam 

, tiek sasniegts sasniedzamais rezultāts un atgriezeniskā saite. 

 

Kvantitatīvi: 

• 62% iesaistītie izmanto iespēju piedalīties kursos un pilnveidot savas IT rīku un 

digitālo materiālu izmantošanas prasmes mācību procesā, 

• bijušas 3 pedagoģisko darbinieku tikšanās digitālo prasmju pieredzes apmaiņai. 

 

1.3.2. Nodrošināt pastāvīgu izglītības iestādes atbalsta personālu, ko 

veido psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, skolas medmāsa un 

pedagogu palīgi. 

Sasniedzamie rezultāti: 

Kvalitatīvi: 

• Atbalsta personāla komandas sastāvā ir izglītības psihologs, sociālais pedagogs, 

logopēds, skolas medmāsa. 

• Tiek izstrādāts atbalsta personāla komandas darbības reglaments. 

• Tiek nodrošināta un atbalstīta skolas pedagogu un atbalsta personāla komandas 

profesionālā sadarbība. 

• Tiek nodrošināta sadarbība ar bērna vecāku vai likumisko pārstāvi organizējot 

atbilstošus atbalsta pasākumus mācību procesā. 

•  

Kvantitatīvi: 

• Vienu reizi nedēļā notiek atbalsta komandas sapulces 

• Vienu reizi mēnesī tiek organizēts skolas konsīlijs izvērtējot izglītojamo mācību 

sasniegumu attīstības dinamiku.  

• Projekta ietvaros izglītības iestādei ir 3 skolotāju palīgi. 

 

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes misija – veidot jauna līmeņa izglītības iestādi, kur katrs jūtas 

piederīgs, spēj attīstīt un pilnveidot savus talantus. 
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2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – skola –tradīcijām bagāta, mūsdienīga, 

atbalstoša, droša. Skolotājs- inovatīvs, uz sadarbību vērsts. Skolēns- pozitīvs, 

mērķtiecīgs, atbildīgs. Vecāks- uzticas skolai, atvērts sadarbībai, līdzatbildīgs.  

 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā –  atbildība, sadarbība, cieņa. 

 

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

 

2.4.1. Jaunā pamatizglītības mācību standarta ieviešana 1.,4.,7.klasēs. 

 

Sasniedzamie rezultāti: 

Kvalitatīvi: 

• Pedagogi ir apguvuši standarta un programmu ieviešanas metodiku un 

teorētisko bāzi. 

• Pedagogi ir apguvuši un izmanto Skola 2030 veidotos mācību materiālus. 

• Tematu realizācijas posmi saskaņoti pa klašu grupām. 

• Pedagogi piedalās jaunā mācību satura plānošanā un savstarpējo stundu 

vērošanā ar savstarpējās mācīšanās mērķi.   

 

Kvantitatīvi: 

 

• Visi pedagogi izmanto Skola 2030 piedāvātos kursus un seminārus par jauno 

mācību saturu un tā ieviešanu. 

• Visi izglītojamie ir iepazīstināti ar galveno, kas jāapgūst attiecīgajā mācību gadā visos 

priekšmetos . 
 

2.4.2. Efektīvas vērtēšanas kārtības izstrādāšana izglītības iestādē 

 

Kvalitatīvi: 

• Pedagogu iepazīstināšana ar jauno vērtēšanas kārtību. 

• Atgriezeniskā saite no pedagogiem par kārtību. 

• Sniegt atbalstu pedagogiem, lai visos gadījumos nodrošinātu precīzu 

vērtēšanas noteikumu ievērošanu. 

• Organizēt pasākumus, kuros vecāki tiek informēti par izmaiņām mācību saturā, 

mācīšanas pieejā un mācību sasniegumu vērtēšanā.  

 

Kvantitatīvi: 

• 1.,4.,7. klašu pedagogi veic vērtēšanu pēc jaunās vērtēšanas kārtības. 

• Visi izglītojamie ir iepazīstināti , kā tiks vērtēti viņu sasniegumi. 
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3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes attīstības plānošanā tiek 

izmantoti pašvērtēšanā iegūtie rezultāti, 

ņemta vērā pašvaldības izglītības attīstības 

programma 2018.-2022. 

Dažādot pašvērtēšanā izmantojamo kvalitātes 

vērtēšanas metožu piedāvājumu, lai radītu 

iespēju katrai mērķgrupai saistošā veidā 

iesaistīties iestādes pašvērtēšanas un attīstības 

plānošanā. 

Kolektīvs ir stabils, motivēts un mērķtiecīgs, 

ir vienota izpratne par izglītības iestādes 

attīstību, izjūt piederību savai izglītības 

iestādei. 

Turpināt regulāri apzināt skolas personāla 

vajadzības. 

Ir izveidota vadības komanda,  kura nodrošina 

izglītības iestādes profesionālu pārvaldību. 

Pilnveidot skolas vadības sistēmu: 

personālresursus, struktūru un funkcijas, lai 

paaugstinātu vadības darba efektivitāti. 

Izglītības iestādes vadītāja veiksmīgi plāno un 

pārvalda iestādes finanšu resursus, 

materiāltehniskos resursus tehnoloģiju 

nodrošinājumam mūsdienīga mācību procesa 

norisei. 

Papildināt izglītības iestādes vadītāja 

zināšanas par finanšu resursu piesaistīšanas 

iespējām izglītības iestādei. 

 

 

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolas tiesību akti izstrādāti atbilstoši 

normatīvajiem aktiem. Tie tiek regulāri 

atjaunoti un papildināti, kā arī atbilstoši 

situācijai veidoti jauni. 

Sistemātiski jāpārskata un jāaktualizē iestādes 

iekšējie normatīvie akti atbilstoši izmaiņām 

valsts normatīvajos aktos.  

Izglītības iestādes vadītāja pieņemot 

demokrātiskus lēmumus izmanto zināšanas 

un prasmes par līderības stratēģijām un 

taktikām. Svarīga ir darbinieku līdzatbildība 

nozīmīgu lēmumu pieņemšanā, tāpēc notiek 

sarunas ar iesaistītajām pusēm, lai izprastu 

darbinieku vēlmes un redzējumu par izglītības 

iestādi. 

Lēmumu pieņemšanā vairāk iesaistīt Skolas 

padomi. 

Izglītības iestādes vadītās personīgās vērtības 

saskan ar izglītības iestādē definētajām 

vērtībām, kas tiek paustas gan publiski, gan 

iekšējā komunikācijā. Svarīgi ir saņemt 

atgriezenisko saiti, tāpēc bieži notiek sarunas 

starp izglītības iestādes darbiniekiem un 

izglītojamiem, kas palīdz sasniegt izvirzītos 

mērķus. 

Izvērtēt mācību gada beigās izglītības iestādes 

darbu, anketējot visas iesaistītās puses. 



6 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

Izglītības iestādes vadītājas  darbība ir ētiska, 

to raksturo vārdu un darbu saskaņa. Prot 

cieņpilni komunicēt publiskajā telpā. 

Regulāri komunicēt ar skolas sabiedrību – 

pedagogiem, izglītojamiem, darbiniekiem, 

vecākiem par  vērtību aktualizēšanu. 

Izglītības iestādes vadītāja mērķtiecīgi veido 

izglītības politiku savā izglītības iestādē, 

saskaņā ar izglītības politiku valstī, izglītības 

kvalitātes kritērijiem. 

Plānojot izglītības iestādes attīstību 

turpmākajiem trim gadiem, ņemt vērā valsts 

izglītības politiku, sporta un kultūras nozaru 

izvirzītās prioritātes. 

Izglītības iestādes vadītāja regulāri pilnveido 

zināšanas par izglītības jomas aktualitātēm un 

audzināšanas jautājumiem un sniedz atbalstu 

pedagogiem. 

Izglītības iestādes vadītājai pēc iespējas  

vairāk iesaistīties audzināšanas, mācīšanas  un 

mācīšanās procesos, lai uzlabotu mācību 

procesa efektivitāti. 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes vadītāja mērķtiecīgi 

sadarbojas ar dibinātāju, lai definētu izglītības 

iestādes stratēģiju un ikgadējās darba 

prioritātes un tās sekmīgi īstenotu. 

Turpināt mērķtiecīgu sadarbību ar dibinātāju. 

Izglītības iestāde, tās personāls ir atvērti 

pārmaiņām, saprot pārmaiņu nepieciešamību 

un ir gatavi uzņemties atbildību par pārmaiņu 

ieviešanu apvienojoties Ropažu novadā. 

Atbalstīt vietējās kopienas īstenotās 

aktivitātes, kas ir virzītas uz izglītojamo 

personīgo izaugsmi. 

Tiek nodrošināta pedagogu savstarpēja 

mācīšanās un komanddarbs, atbalsta 

sadarbība ar kaimiņu skolām augstvērtīgu 

mācību sasniegumu nodrošināšanai un 

izglītības programmu kvalitatīvai īstenošanai. 

Turpināt sadarbību starp sava novada 

izglītības iestādēm. 

Tiek nodrošināta regulāra vecāku iesaiste 

izglītības iestādes darbībā, izveidojot sekmīgu 

sadarbības sistēmu, kas ļauj iesaistīties visiem 

vecākiem.  

Atrast metodes un paņēmienus regulārai 

vairākuma vecāku iesaistei izglītības iestādes 

darbībai. 

Radīti priekšnosacījumi un nodrošināts 

atbalsts  Skolas padomes un izglītojamo 

pašpārvaldes darbībai. 

Iesaistīt izglītojamo pašpārvaldi izglītības 

iestādes darba plānošanā, īstenošanā un 

izvērtēšanā. 

 

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, kas savlaicīgi tiek 

ievadīta VIIS sistēmā 

Nodrošināt pedagogu profesionālo kapacitāti 

pēctecības nodrošināšanai pirmsskolas , 

sākumskolas, pamatskolas līmenī. 

Pedagogi regulāri veic profesionālās 

kompetences pilnveidi un VIIS sistēmā 

Motivēt pedagogus profesionālās 

kompetences pilnveides kursos iegūtās 

zināšanas mērķtiecīgi izmantot savā darbā 
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informācija par pedagogu profesionālās 

kompetences  pilnveidi ir pilnīga  

Izglītības iestādē ir optimāla pedagogu 

noslodze un nodrošināta visu izglītības 

programmas mācību priekšmetu mācīšana 

Motivēt pedagogus aktīvāk piedalīties 

pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanas procesā. 

Pedagogi regulāri veic savas profesionālās 

darbības pašvērtēšanu. 

Pilnveidot sistēmu pedagoģiskā personāla 

darba pašvērtēšanai. 

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

 

4.1. RIIMC un British Coucil īstenots projekts “Darīt kopā 2” ar mērķi veicināt un 

uzlabot sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolām (Ulbrokas vidusskola un 

Stopiņu pamatskola), izglītojot dažādu mācību priekšmetu skolotājus un 8. un 9. klašu 

skolēnus par dzīves problēmu risināšanas metodēm vietējā kopienā / novadā.  

Skolotāji iemācījās problēmu risināšanas metodiku. 

Jaunieši izvēlējās kā problēmsituāciju – daudzo un dažādo ciematu Ropažu novadā 

iepazīstināšana vienam ar otru, kā rezultātā izveidoja interaktīvo spēli, kur ir jāapmeklē 

izglītojamo izvēlētās viņiem svarīgas vietas, un pa ceļam jāatbild uz dažādiem 

jautājumiem, gan saistībās ar latviešu kultūru, gan mazākumtautības kultūru īpatnībām – 

tādējādi iepazīstot viens otru labāk.  

4.2. ESF projekts. SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. 

Mērķis -nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās 

mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot 

izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. 

Tika sniegts atbalsts pedagogiem dažādu papildmateriālu un mācību izbraucienu 

nodrošināšanai un izglītojamie kopā ar projektā iesaistītajiem skolotājiem, iepazina un 

apguva praksē padziļināti tās lietas, ko apgūst skolā, tikai caur citu pieeju. Izglītojamie 

iepazina dažādu profesiju pārstāvjus un iemaņas, ko jāapgūst noteiktajai profesijai. 

Papildus tika veiks pedagoga palīga darbs, kur izglītojamie saņēma papildus atbalstu 

STEM jomas priekšmetos, lai uzlabotu savas zināšanas. 

4.3.  STOP 4-7 jeb "Kopā uz ceļa esam stiprāki" ir multimodāla 

(vienlaikus atsevišķās grupās strādā gan ar bērnu, gan vecākiem, gan skolotājiem) agrīnās 

intervences programma bērniem ar uzvedības problēmām - bērns ir dusmīgs, viegli 

aizkaitināms, zaudē savaldīšanos, ātri apvainojas, uzvedas izaicinoši (strīdas, ignorē 

noteikumus, kaitina un vaino citus, ir agresīvs, sit, sper, kaujas, met, plēš mantas). 

Dati liecina, ka pēc programmas apguves bērnu agresīvā uzvedība samazinās, 

turklāt izmaiņas ir noturīgas arī pēc 6-12 mēnešiem, bērni apgūst problēmu risināšanas 

prasmes, pakāpeniski iemācās atpazīt savas emocijas un sadarboties ar citiem bērniem. 

Savukārt, vecāki un skolotāji iemācās izmantot veiksmīgākas un situācijai 

atbilstošākas audzināšanas stratēģijas. Programmas STOP 4-7  noslēgumā vecāki norādīja, 

ka programma 70-90% ļāva viņiem kopā ar bērniem sasniegt savas gaidas, kuras tika 

izvirzītas uzsākot dalību programmā.  
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5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 

5.1. Sadarbības līgumi nav noslēgti. 

 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

 

6.1.1. Sekmēt izglītojamo  individuālo kompetenču pilnveidi, spēju un 

talantu attīstīšanu; 

6.1.2. Atbalsts personības izaugsmei – radīt skolēniem iespēju apgūt 

paņēmienus, lai regulētu savas emocijas, pozitīvi komunicētu, izvirzītu 

reālus mērķus un risinātu problēmas. 

 

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

 

• Audzināšanas plāns tika realizēts gan klātienē, gan attālināti, tai skaitā 

tiešsaistes stundās-izmantojot mūsdienu tehnoloģijas. 

• Pieaugusi vecāku informētība un aktivitāte, sadarbība ar izglītības iestādi un 

dalību vecāku sapulcē. 

• Notika audzināšanas jautājumu integrēšana visos mācību priekšmetos. 

 

 

7. Citi sasniegumi 

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

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

 

7.1.1 Esam gandarīti, ka attālinātajā mācību procesā spējām realizēt lielāko 

daļu iecerētās aktivitātes, turpināt  iesāktos projektus , piedalīties 

konkursos. Piedaloties Pierīgas izglītības iestāžu video  skatuves runas 

konkursā, kurā tika iegūta viena pirmā un divas otrās vietas. Pierīgas 

vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā “Radi rotājot”- otrā 

vieta. 

7.1.2 Izglītojamo motivācijai  iegūt labas sekmes, ir izveidotas Zelta  un 

sudraba liecības. 

 

 

 

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. 

 

Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī, 9. klasei VPD rezultāti nav salīdzināmi, jo 

eksāmeni pēdējos divus gadus nav notikuši. 
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