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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. 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_509 19.07.2018 45 43 

Pirmsskolas 
izglītības 
programma 

01011111  V-6485 11.06.2013 25 25 

Speciālās 
izglītības 
programmu 
izglītojamajiem ar 
garīgās attīstības 
traucējumiem  

21015811  V_510 19.07.2018 3 3 

Speciālās 
izglītības 
programmu 
izglītojamajiem ar 
mācīšanās 
traucējumiem   

21015611  V_1511 29.07.2019 5 6 

 
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. dzīvesvietas maiņa - viens skolēns devās dzīvot citur un viens atnāca 
sakarā ar dzīvesvietas maiņu; 

1.2.2. vēlme mainīt izglītības iestādi – 0; 
1.2.3. cits iemesls – tā kā nesatika ar brāli, kurš mācījās citā klasē, tad māte 

piedāvāja lielākajam citu mācību iestādi. 
 

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.) 

2 Logopēds  
Speciālais pedagogs 

 
2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 
2.1. Izglītības iestādes misija –  piedāvāt skolēnu vajadzībām un spējām atbilstošu 

izglītību: garantēt izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības 
standartā noteikto mērķu sasniegšanu; sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret 
sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Tēvzemi un augstākajām morāles vērtībām. 
 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo –  Cēres pamatskola kā ģimene, ar 
skolēniem, vecākiem un skolotājiem labvēlīgu, draudzīgu  un tradīcijām bagātu vidi. 

 
2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – Pozitīvas attiecības, darboties 

rosinoša vide, veselība un drošība.  
 

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 Kompetencēs 
balstīta vispārējās 
izglītības mācību 
satura ieviešana 
2.,5.,8.kl. un 
pilnveidots saturs 
1.,4.,7.kl. 

a) Pilnveidota pedagogu 
sadarbība, plānojot un īstenojot 
pilnveidoto mācību saturu un 
attīstot skolēnos caurviju 
prasmes, tā veicinot katra skolēna 
personīgo izaugsmi 

Daļēji sasniegts, 
jāturpina pilnveidot! 

 b) par 70% pieaug visu gatavība 
iesaistīties pārmaiņu īstenošanā 
izglītības iestādē 

Sasniegts  

Nr.2 Aktualizēt 
formatīvo vērtēšanu 
kā mācību procesa 
būtisku sastāvdaļu. 

a) Ir aktualizēta skolas mācību 
sasniegumu vērtēšanas kārtība un 
iesākta tās ieviešana, akcentējot 
formatīvās vērtēšanas nozīmību. 

Sasniegts 

 b) vismaz 70 % pedagogi lieto 
formatīvo vērtēšanu savā ikdienas 
darbā 

Daļēji sasniegts, 
nepieciešams turpināt 
formatīvās vērtēšanas 
ieviešanu ikdienā. 

 
 



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 

Norāde par uzdevumu 
izpildi 

(Sasniegts/daļēji 
sasniegts/ Nav 
sasniegts) un 

komentārs 
Nr.1 Kompetencēs 
balstīta vispārējās 
izglītības mācību 
satura ieviešana 
3.,6.,9.kl. un 
pilnveidots saturs 
1.,2.,4.,5,.7.,8.kl. 

a)kvalitatīvi: Turpināt attīstīt 
pedagogu sadarbību, plānojot un 
īstenojot pilnveidoto mācību 
saturu un attīstot skolēnos 
caurviju prasmes, tā veicinot katra 
skolēna personīgo izaugsmi. 
 

 

 b) kvantitatīvi: Tiek organizēti 
pieredzes apmaiņas pasākumi 
skolā (3 sapulces, 2 savstarpējās 
stundu vērošanas), veicinot katra 
skolotāja līdzdalību kompetenču 
pieejā balstīta vispārējās izglītības 
satura īstenošanā un rezultātu 
izvērtēšanā. 

 

Nr.2 Iedzīvināt 
skolēnu mācību 
sasniegumu 
vērtēšanas sistēmu 
un attīstīt skolēnu 
pašvērtēšanas 
prasmes 

a) kvalitatīvi: Regulāri, taisnīgi un 
skolēnam saprotami vērtēti 
ikdienas mācīšanās rezultāti un 
veicināta viņa spējām un 
vajadzībām atbilstoša izaugsme, 
sniedzot tiem attīstošu 
atgriezenisko saiti. 

 

 b) kvantitatīvi: 90% pedagogu 
pārzina un ievēro izglītības 
iestādes izglītojamo mācību 
sasniegumu vērtēšanas kārtību; 
Uzlabojusies izglītojamo 
pašvērtēšanas prasmes, par ko 
liecina viņu ieliktā pašvērtējuma, 
kuru veic pēc PD uzrakstīšanas, 
atbilstība (vismaz 30%) pedagoga 
vērtējumam. 

 

 
 
 
 
 
 
 



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

vajadzības 
 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Ikdienas mācību darbā vairāk kā 50% izglītojamo 
sasniedz 5-7 balles. 

Nostiprināt formatīvās vērtēšanas sistēmu 
ikdienas mācību procesā. 

Izglītības iestādei ir uzsākta izglītojamo zināšanu, 
prasmju un kompetenču diagnostikas sistēmas 
izveide. Vairāk kā pusei izglītojamo ir novērojams 
progress, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu. 

Turpināt pilnveidot diagnostikas sistēmu. 

Vairākus gadus pēc kārtas ir augsti sasniegumi 
matemātikas, fizikas, bioloģijas un angļu valodas 
olimpiādēs, mākslas konkursos, sporta sacensībās. 
Pedagogi ļoti veiksmīgi patstāvīgi attīstījuši 
izcilību izglītojamajos. 

Nepieciešams izveidot sistēmu augstu sasniegumu 
attīstīšanas atbalstam. 

Izglītības iestādei ir izveidota sistēma, kuras 
rezultātā izglītojamie ikdienas izglītības procesā 
un ārpusstundu aktivitātēs apgūst pilsoniskās 
līdzdalības pieredzi. 

Turpināt nostiprināt pilsoniskās līdzdalības 
pieredzes iekļaušanu gan mācību procesā, gan 
ārpusstundu pasākumos. 

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

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Problēmsituācijās izglītības iestāde nodrošina 
nepieciešamo atbalstu visiem iesaistītajiem. 

Veicināt vienotu izpratni par vienlīdzību un 
iekļaušanu, nodrošinot mērķtiecīgu un sistēmisku 
darbību. 

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

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Speciālo programmu izglītojamie tiek iekļauti 
vispārizglītojošās klasēs un nejūt atšķirību, ka viņi 
mācās pēc citām programmām. 

Turpināt regulāru un sistēmātisku sadarbību, lai 
konstatētu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas 
riskus un risinātu tos. 

 Sadarbībā ar dibinātāju rast līdzekļus atbalsta 
personāla slodzes palielināšanai (logopēds, 
speciālais pedagogs, sociālais pedagogs).  

Izglītības iestādei ir sistēma priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas risku mazināšanai.  

 

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

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iesaistoties visām mērķgrupām ir izstrādāti 
iekšējās kārtības un drošības noteikumi, trešo 
personu uzturēšanās kārtība, rīcība ārkārtas 
gadījumos. 

Regulāri pārskatīt iekšējās kārtības un drošības 
noteikumus, regulāri aktualizēt tos, lai 
nodrošinātu aktualitāti un veidotu pozitīvu, drošu 
un labvēlīgu vidi izglītības iestādē. Turpināt katru 
gadu veikt ugunsdrošības un evakuācijas mācības 
izglītojamajiem. 



Fiziskās drošības pārkāpumi tiek fiksēti, analizēti, 
tiek plānots preventīvs darbs, lai mazinātu iespējas 
fiziskas drošības apdraudējumiem, 
nepieciešamības gadījumos iesaistot citas 
institūcijas. 

Turpināt preventīvo darbu ar fiziskās drošības 
jautājumiem, lai nepieļautu fizisko apdraudējumu 
gadījumus. 

Izglītības iestādē ir vienota izpratne par faktoriem, 
kuri ietekmē emocionālo drošību izglītības vidē 
(88% aptaujāto jūtas droši) 

Veikt izglītojošu darbu, lai palīdzētu apgūt 
emocionālās drošības jautājumus, to integrējot 
mācību procesā un arī ārpus tā. 

Izglītības iestādē valda stipra, vienota, ģimeniska 
kopienas sajūta. Izglītības iestāde rūpējas par 
izglītojamajiem, kuriem ir ar izglītības vidi, 
sociālo vidi, veselību, ar ģimeni saistīti vai citi 
riski priekšlaicīgi pārtraukt izglītību. 

Turpināt veicināt piederības sajūtu izglītības 
iestādes vidē, veidojot pozitīvu, taisnīgu, 
cieņpilnu un iekļaujošu kopienas sajūtu ikkatram 
izglītojamajam un personālam. 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Izglītības iestādei ir atbilstošs dažādu 
materiāltehnisko resursu klāsts, kas ir 
nepieciešams un izmantojams, lai īstenotu 
licencētās izglītības programmas. 

Pēc iespējas papildināt materiāltehniskos resursus, 
lai dažādotu izglītības programmu satura apguves 
iespējas.  

Digitālās tehnoloģijas tiek integrētas mācību 
procesā, nosakot mērķus, kas tiks sasniegti. 

Turpināt iekļaut digitālo tehnoloģiju risinājumus 
mācību procesā. 

Pedagogi un izglītojamie mācību stundu 
/nodarbību laikā un ārpus tām patstāvīgi un 
atbildīgi lieto skolā pieejamos resursus un 
iekārtas. 

Nepieciešams pakāpeniski atjaunot esošos 
materiāltehniskos resursus un iekārtas. 

Izglītības iestādes telpas ir atbilstošas mācību un 
audzināšanas procesam, tās var izmantot 
daudzfunkcionāli (vasarās tiek izmantotas sporta 
nometņu organizēšanai) Skola atrodas 
dendroloģiskajā valsts nozīmes dabas piemineklī 
– dendroloģiskajā stādījumā “Cēres parks”, kur 
mācību procesu var iznest ārpus telpām - dabā. 

Nepieciešams renovēt sporta laukumu. 

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

4.1. Projekta īsa anotācija un rezultāti. 
 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  
5.1. (Izglītības programmu īstenošanai). 

 
6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 
6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību). 
o Sekmēt  skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma nostiprināšanos 

caur skolas tradīcijām, radot iespēju līdzdarboties savas skolas, pagasta un novada 
sabiedriskās un kultūras dzīves veidošanā.  

o Veicināt skolēnu izpratni, atbildību un rīcību saskaņā ar saviem pienākumiem un 
tiesībām un atbalstīt pilsonisko līdzdalību skolas dzīvē.  

o Motivēt skolēnus pašizglītībai un pašattīstībai, veicinot atbildību par saviem mācību 
sasniegumiem, savu spēju un prasmju izkopšanu, savu karjeras izaugsmi. 



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

Skolēniem bija iespēja attīstīt savas prasmes un talantus, līdzdarbojoties skolēnu 
pašpārvaldē, interešu izglītības pulciņos. Skolēniem pašiem, komunicējot un 
sadarbojoties, bija iespēja veidot, radīt un vadīt skolas tradicionālos pasākumus. 
Izmantojot iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” piedāvātās iespējas, tika paaugstināta 
audzināšanas un mācību darba efektivitāte, iegūta jauna pieredze un pozitīvas 
emocijas. 
 

 
7. Citi sasniegumi 

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

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 
7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem: 

7.2.1. pēc izglītojamo snieguma izvērtējuma valsts pārbaudes darbos par 
2021./2022. mācību gadu - VPD rezultāti iekļaujas valsts vidējos rezultātos, 
izņemot latviešu valodu, kur iemesls zemākiem mācību sasniegumiem varētu būt 
pedagoga maiņa mācību gada vidū. Visos VPD grūtības sagādāja uzdevumi, kur 
skolēniem bija jādemonstrē prasmes vairāku avotu analizēšanā, secinājumu 
formulēšanā. Tāpat bija uzdevumi, kuros bija uzmanīgi jāizlasa uzdevumu 
nosacījumi, kam diemžēl skolēni vai nu nepievērsa uzmanību, vai neiedziļinājās. 
Līdz ar to nepieciešams piedāvāt vairāk nestandarta uzdevumus un vairāk pievērst 
uzmanību noturīgām zināšanām, informācijas pasniegšanai, personīgam 
viedoklim, tā aizstāvēšanai. 
7.2.2. par sasniegumiem valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā. 
Iepriekšējā mācību gadā notika monitoringa darbi un pirms tam eksāmeni 9.klasei 

tika atcelti. 
 

7.3.Izglītības iestādes galvenie secinājumi par izglītojamo sniegumu ikdienas mācībās. 
Ikdienas mācību sasniegumi parāda katra skolēna sasniegumus ikdienas darbā, un tie 
ir ar tendenci paaugstināties. Motivēt skolēnus pilnveidot savus ikdienas sasniegumus. 
Sekmēt skolēnu atbildību par sasniedzamo rezultātu mācību procesā, mācot viņiem 
veikt sava darba pašvērtējumu atbilstoši spējām un prasmēm. Pedagogiem iedzīvināt 
atgriezeniskās saites sniegšanu mācību stundās. 


