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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

Pērses sākumskola atrodas Aizkraukles novadā - 23 km attālumā no novada centra. 

Pērses sākumskola īsteno vispārējās pamatizglītības un pirmskolas izglītības 

programmas. Pērses sākumskolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, 

Vispārējās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi likumi un 

normatīvie akti, kā arī skolas nolikums, kuru apstiprina Kokneses novada dome.  

Pērses sākumskola izvietota 3 ēkās:  

1. 1.ēkas 1. mācās izglītojamie no 1. līdz 6.klasei un vienā klašu telpā 5-

6gadīgo 

  grupa; 

2. 1.ēkas 2. skolas stāvā - izvietota pirmsskolas grupa;  

3. Otrā ēka-  Sporta halle „Irši” , kas savienota ar skolas ēku , kur  notiek  sporta 

nodarbības izglītojamajiem; 

4. Trešā ēka skolas ēdnīca. 

Iršos skolu vēsture ir ļoti interesanta. Savu nosaukumu pagasts guvis tad, kad 

Zviedrijas karaliene Kristīne šo teritoriju 1637.gadā dāvinājusi vācietim Hiršam. No tā 

laika Iršus sāka dēvēt par vācu koloniju- Hiršenhofu (Hirschenhof). 

Sākumā ar saimniekošanu veicās grūti. Tomēr ģimenes te iedzīvojās, 

palielinājās bērnu skaits un radās nepieciešamība tos izglītot. 

Pirmā, tā saucamā lasīšanas skola (Leseschule), jau bija izveidota 1766.gadā. 

Lasīt mācījis kāds no Vāczemes ieceļojis mūrnieks. Ir ziņas, ka 1773.gadā tiek mācīti 

15 zēni un 16 meitenes, bet 1778.gadā jau 136 bērni. 

Tā kā kolonijas teritorija ir liela, tika izveidotas 8 šādas skolas. Tās iekārtoja 

kāda zemnieka mājās lielākajā istabā, bērnus mācīja lasītpratēji no pašiem kolonistiem. 

Sākumā bērni mācījās divus gadus.Ir ziņas, ka 1819.gadā ir uzcelta atsevišķa skolas 

ēka. To sauc par rakstīšanas skolu (Schreibschule), tur 20 skolēniem no lasīšanas 

skolām sāka mācīt arī rakstīšanu, rēķināšanu, ticības mācību un krievu valodu. 

20.gadsimta sākumā kolonijā darbojušās 4.skolas- centra sešklasīgā 

pamatskola, un trīs pirmās pakāpes četrklasīgās skolas: Helfraihshofa 

(Helfreichshof)skola, skola Nr.9, skola Nr.14. Vācieši bija spiesti repatriēties 

1939.gadā. 1940.gada pavasarī viņu atstātajās mājās uz dzīvi pārcēlās latviešu ģimenes 

no Latgales un citiem Latvijas novadiem. Tā paša gada rudenī durvis latviešu bērniem 

vēra centra skola un skola Nr.14. 

No tā laika līdz mūsdienām skolas nosaukumi mainījušies- Iršu tautskola, 

Pērses septiņgadīgā skola, Pērses astoņgadīgā skola, Pērses deviņgadīgā skola, Pērses 

pamatskola, Pērses sākumskola. Skolēnu skaits ir biji ļoti atšķirīgs- pēckara gados 

vairāk nekā divi simti, vēlāk ap simts. 

Kara laikā nodega centra lielā skolas ēka un internāts, tāpēc līdz 1959.gadam 

skolēni mācījās trijās mācībām pielāgotās Iršu centra mājās. 1970.gadā skola ieguva 

sporta un aktu zāles piebūvi, bet no 2009.gada mums ir sporta halle. 

Sākot ar 2015./2016.m.g., sakarā ar nelielo skolēnu skaitu, skolai ir sešklasīgās 

sākumskolas statuss. 

Laika gaitā mainījušās skolotāju paaudzes, bet skola vienmēr ir gaidījusi 

zinātkārus bērnus, lai sniegtu tiem pirmās zināšanas,  prasmes, alkas pēc tālākas 

izglītošanas. 

Skola patiesi lepojas ar visiem tiem, kas, turpinot izglītību, apguvuši dažādas 

specialitātes, radoši strādā atbildīgu darbu. 
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1.1.Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g. 

Izglītības programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi vai uzsākot 

2020./2021.māc.g.  

Izglītojamo 

skaits, 

noslēdzot 

programmas 

apguvi vai 

noslēdzot 

2020./2021.m

āc.g. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Pamatizglītības pirmā 

posma 

(1.-6.klase) programma 

11011111 Pērses 

pamatskola, 

Irši, Iršu 

pagasts, 

Aizkraukles 

novads, LV-

5108 

V-8262 17.09.2015. 28 24 

Pirmsskolas izglītības 

programma 

01011111 Pērses 

pamatskola, 

Irši, Iršu 

pagasts, 

Aizkraukles 

novads, LV-

5108 

V-8261 17.09.2015. 17 21 

 

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.) 

11 Noslēdzot 2020./2021. 

māc.g. izglītības iestādē 

strādā 2 pedagogi ar pilnu 

algas likmi, pārējiem 

pedagogiem ir nepilna 

algas likme.  

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē (vairāk 

kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g. 

nav nav 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

1 Izglītības iestādē līdz  

2020./2021. māc.g. II sem. 

strādā logopēds (0.3 

likmes) 
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1.3. Izglītības iestādes darba prioritātes un plānotie sasniedzamie rezultāti  

2021./2022.māc.g.  

 
N.p.k. Prioritāte Sasniedzamie rezultāti 

Kvalitatīvie rezultāti Kvantitatīvie rezultāti 

1.  Īstenot un organizēt 

kompetenču pieejā 

balstītu mācību un 

audzināšanas procesu 

vispusīgai bērna 

personības attīstībai 

sākumskolas un 

pirmsskolas  posmā. 

1. 1. Pedagogi izprot pārmaiņas izglītībā 

un orientējas jaunā izglītības satura 

jautājumos.  

2. 2. Pedagogi prot noteikt mācību 

saturam un skolēnu spējām atbilstošu 

SR 

3. 3. Jaunā mācību satura ieviešanā 

pedagogi izmanto atbilstošus mācību 

materiālus un tehnisko aprīkojumu. 

Palielinās pedagogu darba efektivitāte. 

4.  4. Tiek veicināts mācīšanas un 

mācīšanās process, kā arī uzlabojas 

izglītojamo mācību rezultāti. 

5. 5. Pirmsskolas posmā bērni mācās 

iedziļinoties, kopā ar pirmsskolas 

pedagogu mācību procesā izvirza 

mācīšanās mērķus un sasniedzamos 

rezultātus. Bērni balstās uz savu 

pieredzi, plāno un izvērtē darba gaitu, 

iesaistās lēmumu pieņemšanā, diskutē, 

līdzdarbojas, sadarbojas un atbalsta 

viens otru, vērtē . 

1. 1. 100 % skolotāju veiksmīgi 

organizē mācību procesu pēc 

jaunā mācību satura visos 

mācību priekšmetos 1.,2., 4., 5. 

klasēm, izmantojot atbilstošus 

mācību materiālus, mācību 

stundām nosako  atbilstošus SR, 

kā rezultātā skolēniem 

uzlabojas mācību rezultāti.  

2. 2. Pirmsskolas izglītības posmā 

100 % pedagogu īsteno un 

organizē kompetenču pieejā 

balstītu mācību un 

audzināšanas procesu 

vispusīgai bērna personības 

attīstībai.  

2.  Nodrošināt izglītojamo 

individuālajām spējām 

un mācīšanās 

vajadzībām atbilstošu 

izglītības procesu un 

veicināt izglītojamo 

konkurētspēju 

turpmākās izglītības 

iegūšanai. 

1. Izglītojamajiem pirmsskolā 

savlaicīgi diagnosticētas 

individuālās vajadzības.  

2.  Izglītības iestāde sadarbojas ar 

izglītojamo likumiskajiem 

pārstāvjiem mācīšanās atbalsta un 

emocionālās labizjūtas sniegšanai. 

3.  Izglītojamajiem ar priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas riskiem tiek 

nodrošinātas individuālas 

konsultācijas, izstrādāti un īstenoti 

individuālie apguves plāni.  

4. Mērķtiecīgi organizēts 

ārpusstundu darbs izglītojamo 

individuālo mācību vajadzību 

nodrošināšanai.  

5. Sniegts atbalsts iekļaujošas 

izglītības pieejas nodrošināšanai.  

6. Sniegts atbalsts talantu un izcilības 

veicināšanai. 

1. 1.semestra noslēgumā 

veikta izglītojamo 

starpvērtēšana, lai redzētu 

attīstības dinamiku. 

 

2. Tiek organizētas 

individuālas sarunas ar 

izglītojamo likumiskajiem 

pārstāvjiem un priekšmetu 

skolotājiem.  

3. Skolā tiek īstenots Eiropas 

Sociālā fonda projektu Nr. 

8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas 

samazināšanai”  
4. Nodrošināts kvalitatīvs 

atbalsts izglītojamajiem – 

karjeras jautājumos, 

kompetenču pilnveidē, 

izglītojošos “Skolas somas” 

pasākumos (ESF projektu 

ietvaros) 
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3. Mācīšanās atbalsta 

sistēmas izveide 

pedagogiem 

1. Pilnveidota pedagogu un skolas 

vadības sadarbība mācību stundu 

vērošanā un izvērtēšanā.  

2. Sniegts mācīšanās atbalsts mācību 

jomu koordinatoriem un 

pedagogiem sadarbībā ar citām 

novada iestādēm 

3.  Pedagogu dalība supervīzijās par 

sava un skolas darba problēmām. 

1. Jēgpilna pieredzes apmaiņa 

ar labās prakses piemēriem 

no paveiktā 

klātienes/tiešsaistes 

sanāksmēs. 

2. 100% pedagogu 

piedalījušies un mācību 

jomu koordinatoru 

organizētajās sanāksmēs.   

3. 100% pedagogiem sniegts 

atbalsts un saņemti 

ieteikumi problēmjautājumu 

risināšanai. 
4. Digitālo prasmju 

attīstīšana 

1. Pedagogu dalība profesionālās 

pilnveides kursos IKT lietošanā.  

2. IKT rīku jēgpilna izmantošana 

mācību procesā. 

3. Vienotas mācību platformas 

lietošana mācību darbā izglītības 

iestādē. 

1. Visi pedagogi pilnveidojuši 

savas zināšanas IT kursos. 

Iegūtās zināšanas pielieto 

mācību procesā. 

2. Nodrošināta IKT rīku un 

resursu lietošana zināšanu 

konstruēšanai, procesu 

modelēšanai, problēmu 

risināšanai, jaunu produktu 

radīšanai, sadarbībai. 

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes misija – Uz bērnu centrēta izglītības procesa īstenošana, veicinot 

sabalansētu un nākotnes vajadzībām aktuālu prasmju kopuma veidošanos. 

 

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – labvēlīgas mācīšanās vides veidošana 

ikvienam skolēnam, atbildības apzināta virzība uz rezultātu  virzītā mācību procesā.  

 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – dzīvība, cilvēka cieņa, brīvība, 

ģimene, darbs, daba, kultūra, latviešu valoda un Latvijas valsts. 

 

2.4. 2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti: 

2020./2021. m.g. darba prioritātes Sasniegtie rezultāti 

Kompetencēs balstīta mācību satura 

ieviešana 

Iegādāti jauni mācību līdzekļi pirmsskolai,  1. un 4.klasei, kas 

atbilst kompetencēs balstītam mācību saturam. 

Izveidota jauna vērtēšanas kārtība pirmsskolā un sākumskolā, 

kārtība attālināto mācību nodrošināšanai.  

Skolas e-mācību vide nodrošināja vienotu pieeju attālinātajās 

mācībās 1.-6. klasēm. Pedagogi ir apguvuši un lieto inovatīvas 

mācību metodes, veido paškontroles testus, video nodarbības, 

digitālus mācību materiālus (e-mācību vidē) Izglītojamie 

mācīšanās procesā izmanto prezentācijas, digitālos mācību 

materiālus, interneta resursus un rīkus (e-klases dienasgrāmata) 

Atbalsta sniegšana izglītojamajiem Sniegts atbalsts 3 skolēniem ar  priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas risku projekta “PuMPuRS” ietvaros. Pilnveidota 
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izglītojamo prasme plānot savu laiku, uzņemties atbildību par 

mācīšanos (skolēnu aptaujas). 

Realizēta sistemātiska, individuāla pieeja izglītojamajiem 

tiešsaistes konsultācijās vai klātienes konsultācijās (izmantojot 

e-klasi) ESF projektu ietvaros sniegts kvalitatīvs atbalsts 

izglītojamajiem – karjeras jautājumos, kompetenču pilnveidē, 

izglītojošos “Skolas somas” pasākumos. 

Vienotas pieejas nodrošināšana 

komunikācijai un sadarbībai ar 

ģimenēm 

Vienots saziņas veids ar vecākiem (e-klases e-pasts). 

 Regulāra atgriezeniskā saite no vecākiem (aptaujas) par 

attālināto mācību procesu un izglītojamo labsajūtu attālinātajās 

mācībās. Vecāku sapulces tiešsaistes formātā.  

Skolas un pagasta tradīciju kopšana, 

izglītojamo izpratnes veicināšana par 

veselības un cilvēkdrošības 

jautājumiem 

  

 

Veicināta izglītojamo iniciatīva, līdzdalība lēmumu pieņemšanā 

un sabiedriskajā dzīvē.  

Organizēti daudzveidīgi ārpusstundu/ tiešsaistes pasākumi, kā, 

piemēram, Erasmus+ mobilitāte, iesaistot izglītojamos 

projektos- gan vietējos, gan starptautiskajos. 

Organizētas mācību stundas par drošības un karjeras  

jautājumiem, piesaistot novada profesiju pārstāvjus. Projekta 

“Skolas piens un augļi” ietvaros skolēniem veicināta izpratne par 

veselīgu uzturu. 

 

  

3. Kritēriju izvērtējums 

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Mērķtiecīga finanšu un 

materiāltehnisko līdzekļu pārvaldība 

atbilstoši skolas darba prioritātēm un 

sasniedzamajiem rezultātiem 

Plānveidīgs skolas vides nodrošinājums ar mūsdienīgas un 

kvalitatīvas izglītības īstenošanai nepieciešamajiem resursiem 

atbilstoši skolas budžeta iespējām. 

Finansējuma piesaiste mācību telpu labiekārtošanai. Direktores 

p.i. nepieciešams pilnveidot zināšanas par izglītības kvalitātes 

monitoringu iestādē un izpratni finanšu un materiāltehnisko 

līdzekļu efektīvu pārvaldību savas kompetences ietvaros, lai 

mērķtiecīgāk uzraudzītu un plānotu iestādes attīstību. 

Skolas darba pašvērtēšanas sistēma, 

izmantojot dažādas kvalitātes 

vērtēšanas metodes, uzkrātos 

kvalitatīvos un kvantitatīvos datus 

Vecāku un izglītojamo lielāka līdzdalība skolas darba 

pašvērtēšanā un turpmāko attīstības vajadzību noteikšanā 

izglītības kvalitātes nodrošināšanai. 

 Vienotas platformas izveide datu uzkrāšanai un mācību darbam. 

Stabils, profesionāls, uz skolas 

attīstību un izaugsmi, pozitīvu 

sadarbību orientēts personāls 

Nepieciešama lielāka izpratne par pārmaiņu būtību, 

sasniedzamajiem rezultātiem skolas attīstībai. 

Izstrādāt attīstības plānu, balstoties uz Aizkraukles novada 

Ilgtermiņa Attīstības Stratēģijas 2021.-2037.gadam un Attīstības 

programmas 2021.-2028. gadam plānu, nozares stratēģiju, kā arī 

ņemot vērā esošās situācijas analīzi, pašnovērtējuma rezultātā 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Spēja uzņemties atbildību un pieņemt 

nepopulārus lēmumus krīzes situācijās. 

Zināšanu pilnveide krīzes situāciju vadībā un krīzes 

komunikācijā ar iesaistītajām pusēm. Deleģēt 

pienākumus un atbildību  pedagogiem konkrētu 

vadības uzdevumu veikšanai.  

Juridiskās zināšanas skolas darbības tiesiskuma 

nodrošināšanai un iekšējo noteikumu izstrādē 

un aktualizēšanā. 

Papildināt zināšanas izglītības iestāžu personāla 

pārvaldības un efektīvas  vadības nodrošināšanā.  

Turpināt sekot līdzi ārējo normatīvo aktu prasībām, 

kuras ietekmē izglītības iestādes darbību, vienlaikus 

sekot līdzi jaunākajai informācijai par normatīvo aktu 

izstrādi.  

Laba digitālā pratība un komunikācija. Turpināt apgūt un aktīvi izmantot jaunus digitālos 

risinājumus,  kā arī paredzēt pasākumus darbinieku 

savstarpējas sadarbības un labsajūtas uzturēšanai arī 

krīzes situācijās.  

Turpināt pilnveidoties  saskarsmes un komunikācijas 

jautājumos, vienlaikus aicinot arī pārējo izglītības 

iestādes komandu pilnveidot savas zināšanas iepriekš 

minētajos jautājumos, tādā veidā nodrošinot 

nepieciešamo zināšanu un prasmju attīstību. 

 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītāja sadarbībā ar Dibinātāju 

nodrošinājusi kvalitatīvu, ergonomikas 

prasībām atbilstošu vidi pirmsskolas grupās ( 

renovētas pirmsskolas grupas telpas, 

iegādātas jaunas gultiņas, galdi u.c. 

mēbeles).   

Sadarbībā ar Dibinātāju, nodrošināt skolā atbalsta 

personālu.  

Spēja sadarboties un aktīvi komunicēt ar 

vietējo kopienu, tādējādi tiek nodrošināta 

aktīva dalība dažāda veida pasākumos, 

ietverot dažāda veida mērķgrupas.  

Turpināt paplašināt sadarbību ar vietējās kopienas 

organizācijām, tādejādi popularizējot izglītības iestādi. 

Spēja rūpēties  par darbiniekiem, skolēniem 

un par to, kā tiek realizēta sadarbība ar 

apkārtējo sabiedrību, tādejādi veicinot 

emocionālo noskaņojumu, uzticēšanos 

izglītības iestādei.  

Turpināt iesaistīt un motivēt izglītoties personālu ar 

mērķi paaugstināt arī kopējo izglītības iestādes 

kompetences līmeni.  

 

Laba un regulāra sadarbība ar izglītojamo 

vecākiem. Spēja risināt dažādas nepopulāras 

situācijas ievērojot ētiskuma un 

komunikācijas principus savā darbībā.  

Turpināt sadarbību ar izglītojamo ģimenēm skolēnu 

mācību motivācijas celšanā, kā arī mācību sasniegumu 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Pedagoģiskais personāls sistemātiski ( reizi 

gadā) izvērtē savu profesionālo darbību, tai 

skaitā to, cik efektīvs bijis izglītības process 

un ikdienas darbība, identificē savas darbības 

stiprās puses un labās prakses piemērus - 

popularizē tos citiem kolēģiem. 

Turpināt motivēt personālu iesaistīties arī 

turpmāk atbilstošās profesionālās kompetences 

pilnveides kursos, tādā veidā paaugstinot savu 

kvalifikāciju un nodrošinot augstāku kompetences 

līmeni izglītības iestādē kopumā.  

Visiem skolas pedagogiem ir normatīvajos 

aktos noteiktā nepieciešamā izglītība un 

profesionālā kvalifikācija. 

Pedagogu pārkvalificēšanās, lai optimizētu darba 

slodzi.  

 

Visi pedagogi veic normatīvajos aktos 

noteikto nepieciešamo profesionālās 

kompetences pilnveidi. 

Regulāra inovatīvu un labā praksē balstītu 

profesionālās pilnveides aktivitāšu īstenošana, 

dalīšanās pieredzē.  

  

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 

2020./2021.māc.g. 

 
4.1. No 2019. gada oktobra piedalās Erasmus+ programmas (KA 2) skolu apmaiņas partnerību 

projektā Nr. 2019-1-ES01-KA229-064559_3 "Little gazes at great artwork". Projekta mērķis- 

palīdzēt skolēniem daudz vairāk novērtēt Eiropas kultūras mantojumu un panākt, lai skolēni tiktu 

iesaistīti tā ievērošanā, aizsardzībā un saglabāšanā caur  citu valstu nozīmīgu mākslinieku darbu 

iepazīšanu.   

4.2. Projekts “Latvijas skolas soma”.  Projekta mērķis- stiprināt jaunās paaudzes nacionālo identitāti, 

pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstīt kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, 

paaugstināt izglītības kvalitāti, kā arī mazināt sociālo nevienlīdzību.  

4.3. No 2020.gada 1.oktobra Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, jeb PuMPuRS. Projekta mērķis- sniegt 

individuālu atbalstu skolēniem, atbalstīt pedagogus darbā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

riska skolēniem. No 2021.gada oktobra projektā iesaistīti 5 izglītojamie un tikpat pedagogu. 

 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi 

 

Iestāde, uzņēmums Vienošanās Laika periods 

SIA Tet Līgums par elektronisko sakaru pakalpojumiem Uz nenoteiktu laiku 

SIA „LMT” Par interneta nodrošināšanu (ar Kokneses novada domi) Uz nenoteiktu laiku 

Izglītības uzņēmums 

“Lielvārds”  

Mācību vadības platformas Soma.lv abonēšana 2021./2022.m.g. 

VIAA ERASMUS+ PROGRAMMAS projekta finansējuma līgums 01.09.2019.-

31.08.2022. 

VISC Personas datu apstrādes un mācīšanās platformas skolo.lv 

pakalpojuma līgums 

ESF projekts Nr. 8.3.1.1/16/I/002  “Kompetenču pieeja 

mācību saturā” 

2021.gada 

decembris - uz 

nenoteiktu laiku 
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6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

6.1. Prioritātes 2020./2021. – 2022./2023.m.g.: 

  

Prioritāte Uzdevumi 

Veicināt skolēnu vērtību sistēmas pilnveidošanu 

atbilstoši jaunajam mācību saturam, motivējot 

skolēnus pašattīstībai, paaugstinot viņu atbildību par 

saviem mācību sasniegumiem, savu spēju, talantu un 

sociālo prasmju izkopšanu, savas karjeras izaugsmi 

un dzīves drošību. 

Paaugstināt skolēnu izpratni un atbildību par cieņas 

pilnām savstarpējām attiecībām, mazinot neiecietību un 

vardarbību konfliktu risināšanā, kā arī par veselīgu 

dzīvesveidu un personiskās drošības jautājumiem. 

Pilnveidot audzināšanas darbību izglītības procesā, t.i., 

katrā mācību stundā tiek veicināta skolēnu 

vērtīborientācija un attieksmes veidošana pret sevi, 

citiem cilvēkiem, darbu, dabu, kultūras vērtībām, 

sabiedrību un valsti.  

Nodrošināt karjeras izglītības īstenošanai 

nepieciešamos informatīvos un metodiskos materiālus. 

Veidot un nostiprināt izpratni par ģimenes vērtībām 

un  ģimenes nozīmi cilvēka dzīvē, stiprinot paaudžu 

vienotību un savstarpējo sapratni. 

Veicināt ģimenes ieguldījumu izglītības procesā, 

attīstot un meklējot jaunas darba formas sadarbībai ar 

skolēnu ģimenēm. 

 Sekmēt klases audzinātāju un bērnu vecāku/bērnu 

likumisko pārstāvju sadarbību.  

Veicināt skolēnu izpratni, atbildību un rīcību saskaņā 

ar saviem pienākumiem un tiesībām un atbalstīt viņu 

pilsonisko līdzdalību izglītības iestādes un vietējās 

kopienas dzīvē. 

Nodrošināt skolēnu pašpārvaldes līdzdalību Pērses 

sākumskolas darbībā. 

Iesaistīt skolēnus tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā 

mantojuma izzināšanā, saglabāšanā un pilnveidē, 

apkārtējās vides sakopšanā. 

Aktualizēt ārpusstundu pasākumu nozīmi mācību un 

audzināšanas procesā, rūpējoties par šo pasākumu 

mērķtiecīgu un jēgpilnu norisi izglītības iestādē. 

 

6.2.   Audzināšanas darba prioritātes tika integrētas mācību darbā, interešu izglītībā un 

ārpusstundu aktivitātēs, veidojot izglītojamiem visaptverošu izpratni par vērtībām un tikumiem. 

Veiktas izglītojamo un vecāku aptaujas par attālināto mācību procesu un bērnu labsajūtu 

attālinātās mācīšanās laikā ; iespēju robežās, ņemot vērā izglītojamo un vecāku ieteikumus, 

pilnveidoti attālinātā mācību procesa organizatoriskie risinājumi.  

Iespēju robežās rasts risinājums un sniegts atbalsts tehnoloģiju nodrošināšanai 

izglītojamajiem attālinātās mācīšanās laikā. 

Realizēta skolas vadības, mācību priekšmetu skolotāju, klašu audzinātāju un atbalsta 

personāla (logopēda) sadarbība nepieciešamā atbalsta nodrošināšanā (gan attālinātajā, gan 

klātienes izglītības procesā). Atbalstīta un veicināta skolēnu pašpārvaldes iesaistīšanās skolas 

organizētajos pasākumos. 
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7. Citi sasniegumi 

 

7.1. Skolēni piedalījušies dažādos konkursos: 

• Tiešsaistes informātikas konkurss - Bebr[a]s; 

• Mācību konkurss “Gribu būt mobils”; 

• Dalība tiešsaistes testā- Vispasaules Drošāka interneta diena (DID); 

• Dalība  eTwinning projektā “TTT”(Trash to treasure)- skolēni veidoja ikdienā noderīgas 

lietas no veciem, nevajadzīgiem priekšmetiem; 

• Pērses sākumskolas skolēni piedalījās Olimpiskās dienas ietvaros organizētajos 

pasākumos; 

• Pirmsskolas un sākumskolas dalība Eiropas skolu sporta dienas projektā (ESSD); 

• Projekta “Erasmus +” ietvaros skolēni veidoja video sveicienus partnervalstu bērniem, 

sūtīja Ziemassvētku apsveikumus, veidoja video par Iršu pagastu, iepazina Lietuvas, 

Beļģijas un Spānijas kultūrvēsturisko mantojumu. Projekta ietvaros norisinājās virtuālā 

mobilitāte Beļģijā. 

Attālināto mācību laikā sagatavoti dažādi tiešsaistes materiāli, lai skolēni labāk nostiprinātu 

teorētiskās zināšanas (vārdu krājums angļu valodā, skaitļošana un matemātikas sakarības 

matemātikā). Materiāli veidoti lietotnēs learningapps.org, Kahoot, Quizziz, liveworksheets un 

Google veidlapās. Tie ir viegli pārveidojami un  maināmi atbilstoši skolēnu vajadzībām. 

Pedagogi vadīja stundas tiešsaistē, pielāgojoties katra bērna spējām. Skolēni iemācījās mācīties 

dažādās platformās, kā, piemēram, ZOOM, Kahoot, Quizziz, liveworksheets, learningapps.org  

Mācību gadā ar pašvaldības atbalstu izdevies iegādāties 4 portatīvos datorus informātikas 

kabinetam. Pirmsskolas grupu telpas pārcelšana no adresēm “Dimanti” uz Pērses sākumskolas 

2.stāvu. Labiekārtotas jaunās telpas pirmsskolas vajadzībām, iegādātas ergonomikas prasībām 

atbilstošas gultas, matrači, segas, galdi un krēsli pirmsskolas grupās.  Veikta skolas fasādes 

renovācija. Iesākta pirmsskolas rotaļu laukuma labiekārtošana. 

 

7.2. Skolas vidējie rādītāji 2020./2021.m.g. ir zemāki, salīdzinot ar 2019./2020.m.g., sakarā ar 

ilgstošo attālināto mācību procesu. Lielāka uzmanība jāpievērš izglītojamo pašvadītas mācīšanās 

sekmēšanai un pilnveidošanai. Joprojām izglītojamie sagaida no skolotāja individuālu 

demonstrējumu, parādīšanu priekšā, izglītojamajiem trūkst iemaņu pašvadītām mācībām. 

Jāpilnveido izglītojamo prasme zināšanu pielietojumam nestandarta situācijās – matemātikā; 

tekstveide un teksta izpratne – latviešu valodā. DD pamatizglītības posmā veikti optimālā līmenī. 

Salīdzinot pēc urbanizācijas un valsts procentuālajiem vērtējumiem, skolas DD rezultāti ir 

augstāki DD ar kombinētu mācību saturu 3.klasēs,  DD 6.klasēs matemātikā un dabaszinībās, bet 

zemāks DD latviešu valodā 6. klasēs. DD latviešu valodā 6.klasēm jāpilnveido klausīšanās 

kompetence un DD dabaszinībās 6.klasēs jāuzlabo pamatprasmes strādāt ar dažāda veida 

tabulām, attēliem, informatīvu tekstu, diagrammām.  

 
 

 

http://www.visma.lv/bebrs

