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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 

programma 

21011111  V-9839 30.05.2018. 52 52 

Speciālās pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

21015611  V-10101 01.08.2018. 3 4 

Klavierspēle 20V212011 Alekseja Grāvīša 

Liepnas 

pamatskola, 

Liepna, Liepnas 

pag., Alūksnes 

nov., LV-4354; 

Strautiņu 

pamatskola, 

Strautiņi, Alsviķu 

pag. Alūksnes 

nov., LV-4333 

P-16961 15.06.2018. 26 25 

Kokles spēle 20V212021 Alekseja Grāvīša 

Liepnas 

pamatskola, 

Liepna, Liepnas 

pag., Alūksnes 

nov., LV-4354; 

Strautiņu 

pamatskola, 

Strautiņi, Alsviķu 

pag. Alūksnes 

nov., LV-4333 

P-16963 15.06.2018. 4 4 

Flautas spēle 20V212031 Strautiņu 

pamatskola, 

Strautiņi, Alsviķu 

pag. Alūksnes 

nov., LV-4333 

P-16965 15.06.2018. 4 3 

Trompetes spēle 20V212031  P-16966 15.06.2018. 3 3 

Sitaminstrumentu spēle 20V212041  P-16967 15.06.2018. 5 5 

Vizuāli plastiskā māksla 20V212001 Alekseja Grāvīša 

Liepnas 

pamatskola, 

Liepna, Liepnas 

pag., Alūksnes 

nov., LV-4354; 

P16960 15.06.2018. 61 62 
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Strautiņu 

pamatskola, 

Strautiņi, Alsviķu 

pag. Alūksnes 

nov., LV-4333, 

“Brenci 7”, Brenci, 

Malienas pag., 

Alūksnes nov., 

LV-4359 

 

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.) 

27 12 pamatskolas pedagogi, 2 

pirmsskolas pedagogi, 13 

profesionālās ievirzes 

pedagogi. 

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. 

2 2 pedagoga palīgi –skolas 

skolotāji. 

Logopēds, psihologs, 

speciālais pedagogs – 

nodrošina Alūksnes novada 

izglītības pārvalde. 

 

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) 

 

Skolas darba prioritātes Sasniedzamais rezultāts 

1.3.1. Mācīšanās pieejas maiņa, liekot 

uzsvaru uz skolēnu centrētu mācību 

stundu un sniedzot atbalstu pašvadītas 

mācīšanās prasmju attīstīšanā. 

Vismaz 90% pedagogu ir veikuši izmaiņas stundas uzbūvē, 

jēgpilni izmanto interaktīvas metodes skolēnu motivācijas un 

intereses padziļināšanai par mācību saturu. 

Visi skolēni tiek iepazīstināti ar pašvadītas mācīšanās stratēģiju, 

veidojot iemaņas darba plānošanā, novērtēšanā un reflektēšanā. 

Vairāk kā puse skolēnu saprot sasniedzamo rezultātu un analizē 

savu sniegumu stundā. 

1.3.2. Tikumu iedzīvināšana 

izglītojamo ikdienā, īstenojot mācību 

un audzināšanas procesa vienotu 

pieeju mācību stundās. 

75% mācību stundās tiek izmantotas vērtīborientētas metodes un 

metodiskie paņēmieni tikumu iedzīvināšanai. 

Katrā klases stundā notiek vērtībās balstītu ieradumu attīstīšana. 

Klases audzinātājs ar katru skolēnu pārrunā individuālās izaugsmes 

iespējas, skolēnu vērtības un labbūtību skolā, nosaka atbalsta 

nepieciešamību. 
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1.3.3. Vizuāli plastiskās mākslas 

programmas vērtējumu atspoguļošanai 

un komunikācijai ar vecākiem lietot E-

klasi. 

Skolvadības sistēma E-klase tiek lietota vizuāli plastiskās 

mākslas programmas audzēkņiem no 2021.gada 1.septembra. 

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Skolas vīzija: Skola ar daudzveidīgu piedāvājumu bērnu personības izaugsmei, kura 

veido radošas rosības pilnu atmosfēru un spēcīgu pamatu izglītojamo konkurētspējai.  

2.2.Skolas vērtības ir cieņpilna attieksme, radošums un līdzatbildība. 

2.3. 2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie 

rezultāti 

Skolas darba prioritātes 

2020./2021.m.g. 

Sasniegtie rezultāti 

Informācijas tehnoloģiju un digitālo 

resursu pieejamības uzlabošana un 

izmantošana mācību procesā. 

Mācību klases aprīkotas ar stacionāriem projektoriem 

un datoriem. 

Skolā tiek nodrošināta bezvadu Interneta pieejamība. 

Tehnoloģijas tiek izmantotas ikdienas saziņai un ātrai 

informācijas apmaiņai. 

Skolēni droši izmanto informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas gan klātienes, gan attālinātajā mācību 

procesā. 

Atbalsts skolēnu individuālās 

izaugsmes un radošās izpausmes 

sekmēšanai. 

Darbība projektā PuMPuRS- atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

risku mazināšanai. 

Dalība programmā Latvijas skolas 

soma. 

Atbalsts tika sniegts 18 skolēniem. Konsultatīvo 

atbalstu saņēma 7 skolēni, konsultācijas mācību 

priekšmetos – 12 skolēni. Rezultātā samazinājās 

nesekmības risks un visi skolēni mācību gadu pabeidza 

sekmīgi. 

Programmas Latvijas skolas soma finansējums tika 

izmantots kultūras pasākumu vērošanai attālinātā 

formātā. Pasākumu virtuālā apmeklēšana tika 

nodrošināta visiem skolēniem. Skolēni guva zināšanas 

un bagātināja savus priekšstatus par dažādām mūzikas 

formām, kino mūzikas vēsturi, latviešu animācijas 

filmām un spēlfilmām. 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolai ir noteikta vīzija, stratēģiskie mērķi trīs 

gadiem, tiek izvirzītas prioritātes gadam, 

noteiktas skolas vērtības. 

Izvērtēt skolas attīstības plānu (2019./2020.-

2021./2022.mācību gadam) un noteikt 

stratēģiskos mērķus nākamajam periodam. 

Direktore nodrošina personāla pārvaldību, 

deleģējot pienākumus un atbildību. Regulāri 

tiek apzinātas personāla vajadzības un iespēju 

Turpināt apzināt skolas personāla vajadzības. 
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robežās tās izpildītas. Skolas personāls ir 

stabils un profesionāls. 

Direktore pārzina skolas finanšu un 

materiāltehnisko resursu pārvaldību. Skolas 

resursi tiek efektīvi izmantoti, lai atbalstītu 

jaunā mācību satura īstenošanu un skolas 

vides sakārtošanu. 

Piesaistīt finanšu līdzekļus bērnu rotaļu 

laukuma un sporta laukuma labiekārtošanai. 

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Direktore nodrošina skolas darbības 

tiesiskumu, izstrādā iekšējos normatīvos 

aktus, veic dokumentu atjaunošanu. 

Regulāri atjaunot iekšējos normatīvos aktus, 

atbilstoši reālajai situācijai. 

Direktore komunicē ar visām iesaistītajā 

pusēm par jaunumiem un pārmaiņām 

izglītības procesā un skolas darbā, 

demokrātiski vada lēmumu pieņemšanu un 

uzņemas atbildību. 

Lēmumu pieņemšanā vairāk iesaistīt skolēnus 

un viņu vecākus. 

Skolā ir definētas kopīgas vērtības un 

sadarbības principi. 

Vērtības aktualizēt pedagogu, skolēnu, 

darbinieku un vecāku vidū. 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolas vadība sadarbojas ar dibinātāju, lai 

definētu skolas attīstības vīziju, stratēģiju un 

ikgadējās prioritātes, nodrošinātu pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveidi. 

Turpināt iesākto sadarbību profesionālās 

kompetences pilnveidē. 

Skolas vadība un pedagogi organizē plašu 

sadarbību ar Jaunannas pagasta pārvaldi 

(tautas namu, bibliotēku), piedalās projektu 

realizēšanā. 

 

Pedagogu kolektīvā tiek veicināta sadarbība, 

lai iepazītu un apkopotu labāko pieredzi, 

veidotu metodiskos atbalsta materiālus. 

Turpināt mērķtiecīgu pedagogu sadarbību, 

labākās pieredzes popularizēšanu. 

Skolas vadība iesaista vecākus attīstības plāna 

un prioritāšu apspriešanā. 

Iesaistīt vecākus skolas attīstības plāna 

izvērtēšanā, rosināt vecāku iniciatīvu vides 

uzlabošanā. 

 

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
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Visi pedagogi ir ar atbilstošu izglītību un 

kvalifikāciju vai arī turpina to iegūt, nav 

pedagoga vakanču. 

Veicināt skolotāju pārkvalifikāciju atbilstoši 

skolas vajadzībām (sociālo zinību skolotājs).  

Visi pedagogi aktīvi apmeklē tālākizglītības 

kursus, apmeklēto kursu stundu skaits 

pārsniedz MK noteikumos noteikto 3gadu 

periodā. 

Izvērtēt kursu apmeklējumu nepieciešamību, 

ievērojot skolas turpmākās vajadzības. 

Skolā ir nodrošināta visu izglītības 

programmu mācību priekšmetu mācīšana. 

 

Pedagogi dalās pieredzē par kursos gūtajām 

atziņām un savu labo praksi. 

Izstrādāt pedagogu profesionālās pilnveides 

plānu 2022.-2024.gadam. 

 

 

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

 

4.1.to īsa anotācija un rezultāti; 

Sadarbības līgums ar CSDD par velosipēdu vadītāju eksamināciju. Iesaistīti skolēni 

vecumā no 10 gadiem. Projekta noslēgumā skolēni kārto eksāmenu ceļu satiksmes 

noteikumos un saņem velotiesības. Projekta darbības laiks – mācību gads. Velotiesības 

iegūst līdz 10 skolēniem mācību gada laikā. 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

nav 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas 
Prioritāte(s) 2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada 

izvērtēšanas 

2020./2021.māc.g. 

Skolēnu radošās izpausmes 

sekmēšana, piedaloties 

interešu izglītības pulciņos, 

iesaistoties iniciatīvas 

“Latvijas skolas soma” 

aktivitātēs. 

Visi skolēni darbojās interešu izglītības pulciņos, atbilstoši 

epidemioloģiskajai situācijai piedaloties gan klātienē, gan 

attālināti.  Skolēni aktīvi iesaistījās tiešsaistes koncertlekcijās 

“Ziemassvētki apkārt pasaulei”, “Kino mūzikas vēsture”, 

“Imants Kalninš 80” un noskatījās LKS piedāvāto filmu 

programmu. 

2019./2020.māc.g. 

Veicināt uzvedības normu 

praktisku apguvi dažādās 

dzīves situācijās, 

pamatojoties uz personīgās 

drošības principiem. 

1.semestrī 1.-6.klašu skolēni klases stundās, ārpusklases un 

interešu izglītības nodarbībās apguva praktiskās iemaņas drošai 

rīcībai dažādās situācijās. 2.semestrī attālināto mācību laikā 

drošības jautājumi tika pārrunāti klases audzināšanas stundās. 

2018./2019.māc.g. 

Mērķtiecīga klašu stundu 

organizēšana, iedzīvinot 

skolas vidē vērtības: 

cieņpilna attieksme, 

radošums un līdzatbildība. 

Klases stundās audzinātāji iekļāva sarunas, diskusijas, situāciju 

modelēšanu par cieņpilnu attieksmi vienam pret otru, 

radošumu un līdzatbildību. Pedagogi koncentrēja uzmanību uz 

skolēnu pozitīvās uzvedības un radošas darbības 

nostiprināšanu.  

 

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

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

7.1.1. 4.-9.klašu skolēnu piedalīšanās Vispasaules reizināšanas dienā. 

7.1.2. Dalība galvas rēķinu konkursā Miksike skolā un novadā. 

7.1.3. Dalība Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes organizētajā bērnu 

radošo darbu konkursā “Esmu redzams – esmu drošs”, saņemti divi 

diplomi par iegūto 1.vietu un 4 pateicības. 

7.1.4. Dalība biedrības “Jaunieši Alūksnes novadam” zīmējumu konkursā. 

7.1.5. Piedalīšanās attālināti Ziemas olimpiskajā festivālā. 

7.1.6. Dalība vizuālās mākslas konkursā “Jāzepa Vītola mūzika”. 

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. 

 

2018./2019.mācību gadā valsts pārbaudes darbus kārtoja četri 9.klases izglītojamie.  

Eksāmens  Kopvērtējums 

% izglītības 

iestādē  

Kopvērtējums 

% pēc tipa 

(pamatskola) 

Kopvērtējums 

%  pēc 

urbanizācijas  

(lauki) 

Kopvērtējums 

% valstī  

Latviešu valoda 69.55 63.35 62.92 64.39 

Matemātika 74.67 52.31 51.48 55.70 

Angļu valoda 75.50 69.15 67.92 70.50 

 Krievu valoda Nekārtoja     

Latvijas vēsture 58.24 61.99 60.23 63.01 

 

Latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā izglītojamo eksāmenu rezultāti ir labāki nekā 

gada vērtējumi un salīdzinoši augstāki par valsts rezultātiem kopumā. Latvijas vēstures 

eksāmena rezultāti izglītojamiem ir zemāki nekā gada vērtējumi, tie nesasniedz arī valsts 

vidējos rādītājus. Uzlabot valsts pārbaudes darba rezultātus Latvijas vēsturē, diagnosticējot 

trūkumus mācīšanas un mācīšanās darba procesā. 


