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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- 773  31.08.2018. 103 96 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās 

traucējumiem 

21015611 V- 774  31.08.2018. 12 12 

Pirmsskolas izglītības 

programma 

01011111 V-949  31.08.2018. 65 63 

Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar 

jauktiem attīstības 

traucējumiem 

01015611 V-950  31.08.2018. 0 1 
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1.2. Irlavas pamatskolas iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības 

iestādes maiņai un mācību pārtraukšanai izglītības programmā : 

1.2.1. dzīvesvietas maiņa  rezultātā no skolas aizgāja 4 skolēni- 3 daudzbērnu 

ģimenes bērni 

1.2.2. vēlme mainīt izglītības iestādi - uz pilsētas skolu aizgāja 1 skolēns 

1.2.3. no skolas tika atskaitīti 2 skolēni, kuru ģimenes izbrauca no valsts.  

 

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.) 

Mūzika- 1. 

semestris 

Pedagogu mainība maza, bet 

skolotāi aiziet pensijā vai 

izvēlas nestrādāt skolā 

“izdegšanas”dēļ.  

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

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

Logopēds- 0.7 

likmes un 

psihologs 0,1 

likme ( pārsvarā 

skolēnu izpēte).  

Psihologu atrast grūti, jo 

kopumā var piedāvāt tikai 

0,3 likmes 
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2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

2.1.Izglītības iestādes misija  

Pats cīnies, palīdz, domā, spried un sver, 

pats esi kungs, 

pats  laimei durvis ver. 

                                                               Rainis 

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo:  

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta EKO skola, kurā pedagogiem, skolas darbiniekiem un 

izglītojamajiem  ir vienāda vērtību izpratne. 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – Atbildība, laipnība, 

godīgums. 

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 

Nodrošināt pedagoģiskā procesa norisi 

radošā, emocionāli, sociāli un 

psiholoģiski labvēlīgā vidē. 

Ir aktualizēti skolas iekšējās kārtības 

noteikumi, nodrošināta emocionālā 

drošība izglītojamajiem un 

pedagogiem.  Darbu uzsācis 

sociālais pedagogs.  

Sasniegts.       

 Klasē tiek veidota un uzturēta 

pozitīva mācīšanās kultūra. 

 

74 % skolotāju atzīst, ka klasē 

uzvedības kultūra ir 

uzlabojusies un tiek uzturēta 

pozitīva.  

Pozitīvi- 86% skolēnu  atzīst, 

ka ļoti patīk mācību stundas 

brīvā dabā, kur ir jāveic 

noteikti uzdevumi gan 

individuāli, gan gupās.  

Organizēt skolēnu pieredzē balstītu 

jēgpilnu mācību procesu visās izglītības 

pakāpēs, nodrošinot kvalitatīvu, ar reālo 

Profesionālās pilnveides kursos un 

dažādos semināros 13 (68%) 

pedagogu ir ieguvuši un 

Sasniegts daļēji.  
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dzīvi saistītu mācību procesu, ievērojot 

mācību procesa individualizāciju, 

diferenciāciju un metodiku, liekot uzsvaru 

uz māku mācīties, vēlmi pētīt, izzināt, 

secināt, pielietot. 

 

pilnveidojuši prasmes, kuras 

nepieciešamas, ieviešot 

kompetencēs balstīto mācību saturu. 

Skolēni pašvērtējumos atzīst, ka 

viņu mācīšanās prasmes ir 

uzlabojušās. Tās ir novērtētas un 

tiek pilnveidotas, iedzīvinot kā 

dažādas caurviju prames mācību 

procesā.  

Jāpilnveido darbs ar 

talantīgajiem skolēniem 

mācību stundās.  

 Novērojot mācību stundas, var 

redzēt, ka profesionālās pilnveides 

kursos un semināros iegūtās 

zināšanas un prasmes tiek 

pielietotas pedagoģiskajā procesā. 

Skolā turpinās kompetencēs 

balstītā mācību satura 

ieviešana, vienlaicīgi jāturpina 

arī skolēnu pašvadītas  

mācīšanās prasmju uzlabošana.  

 

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 

Visos mācību priekšmetos izkopt 

lasītprasmi, argumentēšanas prasmi, 

vērtību izpratni un pašizziņu.  

Kvalitatīvi. 

Paaugstinās skolēnu motivācija 

mācīties, sekmes uzlabojas. 

Samazinās kavējumi.  

 

 Kvantitatīvi. 

Skolā noorganizēta debašu 

pēcpusdiena 6.-9. klašu 

skolēniem. 

Pieklājība kā vērtība. Ir katrā 

semestrī viena pieklājības nedēļa, 

kuras rezultāti tiek ņemti vērā 

nosakot titulu- “Labākā klase”.  

 

Sniegt daudzpusīgu atbalstu mācībās, 

lai dotu iespēju katram skolēnam gūt 

viņa spējām un ieguldītajam darbam 

Kvalitatīvi.  
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atbilstošus sasniegumus- talantu 

attīstībā, atbalsta pasākumu 

pielietošanā.  

1.Skolotāji sagatavo un motivē 

skolēnus piedalīties dažādos 

konkursos un olimpiādēs, 

palielinās  skolēnu skaits, kuri 

piedalās konkursos un olimpiādēs  

2. Skolēniem ar mācīšanās 

grūtībām un traucējumiem tiek 

pielietoti tādi atbalsta pasākumi, 

kuri motivē skolēnu piedalīties, 

censties, strādāt mācību stundās, 

nepārtraukti uzlabojot savu 

sniegumu. 

3. Diferencēts darbs mācību 

stundās ar talantīgajiem 

skolēniem.  

 

 Kvantitatīvi 

1. Palielinās to skolēnu skaits, 

kuri iegūst godalgotas vietas 

dažādos konkursos un olimpiādēs.  
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3. Kritēriju izvērtējums  

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Mācību rezultāti mācību gada noslēgumā, 

salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, ir auguši. 

1. - 3. klasē par 7% ir samazinājies to skolēnu 

skaits, kuri mācībās saņēmuši vienu vai 

vairākus vērtējumus 1-3 balles vai “sācis 

apgūt”, tātad skolēni sāk atgūties pēc attālināto 

mācību sekām, kā arī ir pieejams palīgskolotājs.  

 

Jāturpina uzlabot skolēnu mācīšanās prasmes, 

strādājot ar SLA (snieguma līmeņu apraksts). 

 

Skolā ir pieejams palīgskolotājs, kurš nodrošina 

atbalstu ne tikai atsevišķam skolēnam klasē, bet 

darbojas arī ar visu klasi, kad tas ir 

nepieciešams. Rezultātā- skolēnu sekmes un 

motivācija mācīties palielinās ( skolēnu vidējie 

vērtējumi). 

 

Jāuzlabo formatīvās vērtēšanas sistēma, lai 

varētu  novērtēt skolēnus pēc iespējas 

precīzāk pirms summatīvā vērtējuma, 

sniedzot attīstošu atgriezenisko saiti un  dodot 

iespēju mācību sniegumu uzlabot.  

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Aptuveni 80% skolēnu apgalvo, ka skolā var 

mācīties atbilstoši savām spējām. 

 

Diferencēts darbs mācību stundās ar 

talantīgajiem skolēniem.  

 

Vecāku aptauja uzrādīja, ka bērni ar 

speciālajām vajadzībām skolā netiek 

diskriminēti, labprāt nāk uz skolu un saka, ka 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolēnu skaits skolā ļauj pamanīt skolēnus, kuriem 

ir nepieciešams atbalsts un sniegt tos. 

 

Nepieciešama lielāka slodze skolas psihologam un  

nepieciešams speciālais pedagogs skolā ( skolas 

skolotāja uzsākusi mācības par speciālo 

skolotāju).  

Skolā ir programma skolēniem ar mācīšanās 

traucējumiem, stundās šiem skolēniem tiek 

nodrošināti atbalsta pasākumi, arī piesaistīts 

skolotāja palīgs. 

 

Ir iespējams nodrošināt mācību darbu skolas 1. 

stāva telpās, ja uz laiku ir nepieciešams atbalsts 

skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem.  

 

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Ap 70% skolēnu apgalvo, ka nekad nav saskārušies ar 

fizisku vai emocionālu pāridarījumu. 

 

Izstrādāt motivējošu skolotāju ikdienas  dežūru pasākumu kopumu 

skolā.  

Skolas pagalmā, bērnu rotaļu laukumiņā un skolas 

stadionā skolēni brīvajā laikā var rotaļāties, atpūsties  

un fiziski sevi pilnveidot 

Jānomaina rotaļu laukumā bērnu mājiņā un slidkalniņš, kurš 

neatbilst drošības noteikumiem.  

Skolas koridoros un skolas teritorijā ir video 

novērošanas kameras. Tas disciplinē skolēnus, jo viņi 

zina, ka visi pārkāpumi tiks izskatīti ( pēc 

nepieciešamības  arī video ierakstu skatīšanās).  

 

Preventīvas aktivitātes, kas saistīts ar pedagogu, vecāku un skolēnu  

informēšanu un izglītošanu, kā arī cilvēcisku attieksmju veidošanu 

● Motivēts izglītojamais 

● Motivēts personāls 

● Valsts atbalsts - atbilstošs dažādu materiāltehniskais 

resursu klāsts, kas ir nepieciešams, lai īstenotu izglītības 

programmu 

● Anonīmas aptaujas klasē/skolā 
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3.5.Kritērija “Infrastruktūra un resursi” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolas apkārtne rada priekšrocības āra nodarbību 

vadīšanai.  

Āra klases izveide.  

Klašu telpas aprīkotas ar nepieciešamajiem IT 

rīkiem, ir nodrošināti nepieciešamie metodiskie 

materiāli.  

Datorklasē atjaunot datorus.  

Katram skolotājam savs portatīvais dators, katrā 

klasē video projektors, kopētājs pieejams skolotāju 

istabā, lapu skaits netiek ierobežots, internets 

pieejams, ir  audio skaņas pastiprinātāji.  

 

 

Visiem skolotājiem  un daļai skolēnu ir portālā 

uzdevumi.lv PROF pieslēgums. 

 

 

Pēc nepieciešamības skola nodrošina skolēnus ar 

planšetēm un datoriem, kad ir attālinātas mācības.  
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4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2021./2022. 

mācību gadā 

 

Skola ir pastāvīga Junior Achievment Latvija dalībskola ( JAL). Tas dod iespēju 

skolēniem piedalīties biznesa plānu konkursā un citās JAL organizētajās aktivitātēs. Skolā 

ir izveidoti 2 skolēnu mācību uzņēmumi. 

Ar izstrādātajiem SMU projektiem skolēni piedalās JAL organizētajos pasākumos, 

kā arī prezentē savu uzņēmumu skolā. 

Mācību uzņēmums “Yarn masters” SMU projektā  ieguva nomināciju- SMU 

produkts/ pakalpojums starptautiskajam biznesam gatavs.  

        Irlavas pamatskola ir aktīva “Eko skola” dalībskola, 2021./2022. mācību gada tēma - 

“Pārtika”. Īstenojot plānotās aktivitātes, četrpadsmito  gadu  tika iegūts Latvijas Ekoskolu 

sertifikāts, ar ierakstu “Labās prakses piemērs”. 

Skola iesaistījusies “Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas” 

projektā “Esi līderis” pamatskolā. Programmas ietvaros skolēni iegūst daudzpusīgas 

zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā, mācās izvirzīt mērķus, piedalās 

konkursos (ir atzinības) un citās aktivitātēs.      
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5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

  

 

Sadarbības līgumi noslēgti ar : 

1. SIA “Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas”  struktūrvienību 

“LUMA mācību centrs”, īstenojot projektu “Esi līderis”. Dalības maksa no skolas 

budžeta tiek apmaksāta 5 skolēniem.  

2. AS “Latvijas Valsts Meži”- īstenojot projektu “Meža ABC”. 
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6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1. 2021./2022.m.g. Veicināt skolēnu sadarbību mācību un klases stundās, realizējot 

caurviju sadarbību. 

   Izmantojot iniciatīvas ,,Latvijas skolas soma" piedāvātās iespējas, tiek bagātināta 

izglītojamo personīgā un kultūrvēsturiskā pieredze. 

   Iesaistot skolēnu pašpārvaldi un  EKO padomi mācību un audzināšanas darbā, tiek 

nodrošināta dažāda vecuma izglītojamo sadarbība, attīstīta izglītojamo plānošanas, 

organizatoriskā un komunikācijas prasmes. 

2022./ 2023.m.g.  Pilnveidot saskarsmes, sociālās sadarbības un līdzdarbības prasmes, 

attīstīt spēju adaptēties un integrēties mainīgajā vidē, izkopt izglītojamo audzināšanas 

procesa būtiskākos tikumus. 

  Skolas  atbalsta personāls organizēs izglītojošus seminārus un nodarbību ciklus 

izglītojamajiem, vecākiem un klašu audzinātājiem par emocionālo intelektu un emociju 

vadīšanu. 

   Organizējot lomu spēles un improvizācijas teātra nodarbības , tiks izkopta 

izglītojamo prasme sadarboties, sazināties, būt empātiskiem, nepārkāpt noteikumus un 

risināt konfliktsituācijas. 

  Tiks izkopti veselīgi un droši paradumi, cieņpilna un atbildīga attieksme pret savu 

un citu veselību. 

2023./2024.m.g. Stiprināt izglītojamo pilsonisko apziņu, patriotismu, līdzdalību, attīstīt 

katra izglītojamā kompetences un talantu, pilnveidot savas izglītības un karjeras 

plānošanas prasmes. 

 Tiks izkopta izglītojamo iniciatīva un prasme uzņemties atbildību skolas 

organizētajos pasākumos. 

 Tiks organizēti izzinoši pasākumi  un lomu spēles , lai aktualizētu skolas vērtības  

Latvijas un Eiropas kultūrai. 

  Tiks izkopti veselīgi un droši paradumi, lai veicinātu cieņpilnu un atbildīgu 

attieksmi pret savu un citu veselību.  

Karjeras izglītība tiek ietverta mācību saturā. 

6.2. Galvenie secinājumi 
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1. Gan audzināšanas stundās, gan mācību stundās tika veicināta   skolēnu līdzdalība, 

atbildība un rīcība saskaņā ar saviem pienākumiem un tiesībām, akcentējot 

cieņpilnu saskarsmi un savstarpējo attiecību kultūru 

2. Sekmējām izglītojamo iesaisti dažādu projektu meklēšanā, plānošanā un to 

veikšanā, sadarbojoties ar skolotājiem. 
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7. Citi sasniegumi 

 

7.1. Sasniegumi, par kuriem informē skola 

1. Izglītības Pārvaldes atzinības un pateicības rakstus par skolēnu izcilības veicināšanu 

saņēma 11 skolas  skolotāji ( 58% ).  

2. Skola veiksmīgi iesaistījusies JA Latvia programmā, skolotāja 2022. gada augustā 

saņēma JA Latvija Goda rakstu par ieguldījumu Latvijas jaunās uzņēmēju  paaudzes 

veidošanā.  

3. Krievu valodas olimpiādē 9. klasei - 1. vieta; 

vizuālās mākslas olimpiādē 8. klasei - 1. vieta, 6. klasei - 1 vieta, 9. klasei - 2. vieta, 

angļu valodas olimpiādē 5. klasei 2. vieta; 

ģeogrāfijas olimpiādē 9. klasei - atzinība; 

matemātikas olimpiādē 8. klasei - atzinība. 

7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem: 

7.2.1. Valsts pārbaudes darbu rezultāti 9. klasē ir kāpuši latviešu valodā, angļu valodā 

un krievu valodā un ir tuvu valsts līmenim. Kritums ir matemātikā, kas ir saistīts ar 

epidemioloģisko situāciju valstī iepriekšējā  mācību gadā. Vērtējums valsts pārbaudes 

darbos pārsvarā sakrīt ar skolēnu ikdienas snieguma novērtējumu gadā.  

7.2.2. pēdējo trīs gadu griezumā valsts pārbaudes darbus salīdzināt nav objektīvi, jo 

pandēmijas laikā šie darbi tika kārtoti tiešsaistē, atrodoties mājās, kā arī zināšanu līmenis 

pēc attālināto mācību gada ir jūtami pasliktinājies. 2021./ 2022. mācību gadā daudziem 

skolēniem bija nepieciešams ne tikai atbalsts  mācību procesā, bet arī psiholoģiska 

palīdzība.  

7.3. Pētot un analizējot ikdienas mācību darbu tiek secināts, ka jāpilnveido un 

jāuzlabo atbalsta sniegšana skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības. Jāturpina kompetenču 

izglītības ieviešana, uzlabojot snieguma līmeņu aprakstu un skolēnu pašvērtējumu 

izmantošanu vērtēšanā. Jāveicina skolotāju sadarbība, lai attīstītu skolēnu caurviju 

prasmes, kā arī uzlabotu starppriekšmetu saiknes veidošanu. 
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