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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 

 

Vispārējā 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

0101 1111 Skolas iela 4, 

Zantes 

pagasts, 

Tukuma 

novads 

V-8465 24.03.2016 19 19 

Speciālā 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

valodas 

traucējumiem 

0101 5511 Skolas iela 4, 

Zantes 

pagasts, 

Tukuma 

novads 

V-8467 31.03.2016 0 0 

Pamatizglītības 

programma 

2101 1111 Skolas iela 14, 

Zantes 

pagasts, 

Tukuma 

novads 

V-1369 02.02.2010 68 70 

Speciālā 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības 

traucējumiem 

2101 5811 Skolas iela 14, 

Zantes 

pagasts, 

Tukuma 

novads 

V-8444 10.03.2016 4 4 

Speciālā 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās 

traucējumiem 

2101 5611 Skolas iela 14, 

Zantes 

pagasts, 

Tukuma 

novads 

V-8443 10.03.2016 1 1 

 

 

 

 



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.) 

18 Pedagogi strādā ar ļoti lielām 

slodzēm. 77% pedagogu slodze 

ir 30 līdz 40 stundas. Ar 

nepilnu slodzi strādā 6 

pedagogi - dažādu mācību 

priekšmetu skolotāji, kas strādā 

1 vai 2 dienas nedēļā vai arī 

pasniedz mācību priekšmetu, 

kuram ir neliels stundu skaits 

nedēļā 

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. 

3 Pieejams sociālais pedagogs 

(0,2 L), speciālais pedagogs, 

logopēds (0,2L). Nav 

pieejams psihologs. 

 

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) 

Prioritātes  Kvalitatīvie sasniedzamie 

rezultāti 

Kvantitatīvie 

sasniedzamie rezultāti 

Veicināt izglītojamo 

pētnieciskās darbības 

prasmes, izmantojot 

digitālos risinājumus, 

akcentējot pašvadītas 

mācīšanās un kritiskās 

domāšanas un problēmu 

risināšanas prasmes, kā arī 

attīstot lasītprasmi. 

 Izstrādāta un tiek 

realizēta pētniecisko un 

radošo darbu izstrādes, 

noformēšanas un 

prezentācijas kārtība. 

 Izglītojamie un 

pedagogi izmanto 

daudzveidīgus 

digitālos rīkus,   

akcentējot google.com 

un skolo.lv iespējas.  

 Izglītojamie un 

pedagogi veicina 

savstarpējās mācīšanās 

pieredzi kā iestādes 

kultūru. 

 Pedagogi sadarbojas 

mācību priekšmetu 

kopprojektu plānošanā 

un realizācijā, 

 Lielākā daļa 

izglītojamo demonstrē 

izpratni par 

pētnieciskās darbības 

principiem. 

 Par 25% pieaudzis 

izglītojamo skaits, kuri 

jūtas pārliecināti par 

savām spējām, 

prezentējot pētījumu. 

 Par 20% palielinājos 

izglītojamo skaits, kuri 

brīvāk jūtas digitālo 

rīku izmantošanā. 

 Lielākā daļa 

izglītojamo un vecāku 

izmanto pašvadītas 

mācīšanās  principus. 

 Lielākā daļa pedagogu 

atzīst, ka kolēģi spēj 

iedvesmot un risināt 



izmantojot savstarpēji 

vēroto stundu pieredzi. 

 

pedagoģiska rakstura 

izaicinājumus. 

Sniegt atbalstu 

izglītojamiem, aktualizējot 

drošību, psiholoģisko 

labklājību un speciālo 

vajadzību nodrošināšanu. 

 Aktualizētas jomas – 

vienlīdzība, 

pienākums, drošība. 

Izglītojamiem un 

pedagogiem ir vienota 

izpratne par iestādes 

iekšējās kārtības 

noteikumu robežām. 

 Organizēta dalība 

projektā Pumpurs, 

veicinot pozitīvu un 

atbalstošu sadarbību ar 

izglītojamiem un 

vecākiem. 

 95%izglītojamo atzīst, 

ka skolas miroklimats ir 

balstīts uz vienlīdzīgu 

un atbalstošu pieeju.   

 Lielākā daļa 

izglītojamo zina un 

ievēro iekšējās kārtības 

noteikumus. 

 Lielākā daļa 

izglītojamo un vecāku 

zina kā rīkoties, ja rodas 

ārkārtas situācijas, 

mācīšanās traucējumi.  

 Regulāri tiek 

monitorēta  pedagogu 

un izglītojamo 

emocionālā un fiziskā 

drošība. 

 Par 30% mazinājušās 

mobinga izpausmes 

skolēnu vidū. 

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes misija – paaugstināt Zantes pamatskolas kā kultūras un izglītības 

centra nozīmīgumu, veicinot paaudžu sadarbību kultūras, izglītības un vides jomā 

pagastā, novadā, valstī. 

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – pārmaiņām atvērta skola, uz kompetencēm 

balstīta mācību satura ieviešanai, veicinot skolēnu atbildību, toleranci, centību un 

radošumu. 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – atbildība, tolerance, centība, 

radošums. 

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

Uzdevumi Sasniedzamie rezultāti 

1.,4.,7.klasē uzsākt , 

pirmsskolā turpināt uz 

kompetencēm balstīta 

mācību satura īstenošanu, kā 

prioritāti izvirzot pašvadītas  

mācīšanās prasmes. 

 Pedagogi iepazīto kompetenču mācību saturu un 

pieeju realizēja mācību un audzināšanas procesā. 

 Izveidoti mācību materiāli. 

 Pilnveidoti tēmu apguves plānojumi. 

 65% pedagogu izmanto jēgpilnas un efektīvas mācību 

stundas realizācijas principus pēc 9G struktūras. 

 Aktualizēta un ieviesta pašvadīta mācīšanās. 



 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolotāju un darbinieku slodžu sadalījums ir 

līdzsvarots, ņemot vērā lielāko daļu 

darbinieku vēlmes un iespējas.  

Plānot kopīgu laiku katru mēnesi, pedagogu 

profesionālās sadarbības veicināšanai. 

Skolas vadība atbalsta skolotāju iniciatīvas 

dažādot mācību procesu, pārplānojot skolas 

darbu.  

Aktualizēt un veicināt pedagogu iniciatīvas, 

nodrošinot atgriezenisko saiti (sarunu un 

situāciju pārrunāšanu). 

Stundu saraksts un telpu noslogojums ir 

sastādīts ērts gan skolēniem, gan pedagogiem,  

Izveidot sistēmu savlaicīgu izmaiņu mācību 

stundu sarakstā  plānošanai. 

Iestādes pašvērtēšanā un plānošanā tiek 

iesaistīta lielākā daļa no mērķgrupām. 

Sistemātiska un regulāra pieeja skolas 

pašnovērtēšanas procesā. 

Vadības komana nodrošina izglītības iestādes 

darbības efektivitāti, mērķu izvirzīšanu un to 

sasniegšanu. 

Pēc ĀTR, sadarboties ar dibinātāju, kopīgo 

mērķu un uzdevumu precizēšanai. 

 

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes vadītāja demokrātiski vada 

lēmumu (t.sk. nepopulāru) pieņemšanas 

procesu, uzņemas atbildību un prot vadīt 

krīzes situācijas. 

Aktualizēt vadības komandē vienotu izpratni 

par līderības stratēģijām un taktikām.  

Izglītības iestāde un skaidra un precīza 

komunikācijas kārtība. 

Turpināt veidot vienotu izpratni par 

komunikāciju ar vecākiem. 

 Lielākā daļa pedagogu jūtas pārliecināti, īstenojot 

pilnveidoto mācību saturu. Atbalsts – attālinātā 

mācību procesa realizācija. 

 Aktualizēta un tiek realizēta pilnveidotā mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtība. To izprot izglītojamie 

un ievēro. 

Aktualizēt skolēnu 

pašpārvaldes darbību, 

iesaistot izglītojamos 

interešu izglītībā, 

gatavojoties XII.Latvijas un 

skolu jaunatnes dziesmu un 

deju svētkiem 2021.gada 

jūlijā. 

 Divi skolēnu deju kolektīvi iesaistījās svētku norisēs. 

 Par 10% pieaudzis izglītojamo skaits, kuri piedalās 

interešu izglītības programmās un profesionālās 

ievirzes izglītības programmās, 

 Skolēnu pašpārvalde ar zemu aktivitāte, Covid-19 

ietekmē. 

Realizēt starptautisko 

EKOskolas mācību gada 

tēmu “Pārtika”, integrējot 

mācību procesā. 

 Aktualizēta tēma “Pārtika”, veicinot pētnieciskās 

darbības prasmes. 

 Tēma “Pārtika” integrēta mācību procesā. 

 Saņemts starptautiskais novērtējums  - Zaļais karogs. 



Izglītības iestādes attīstība tiek plānota 

saistībā ar valstī un novadā definētajiem 

mērķiem un uzdevumiem.  

Veicināt izglītības iestādes popularizēšanu, 

izmantojot Facebook.com un mājas lapu. 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Sistemātiska un regulāra vadības komandas 

plānošanas sanāksmes, kā arī pedagogu 

ikmēneša tikšanās. 

Izveidot sistēmu pedagogu profesionālās 

darbības analizēšanai, aktualizējot pedagogu 

savstarpējās stundu vērošanas un analizēšanas 

praksi. 

Vadītāja veicina darbinieku pozitīvo 

komunikāciju, rūpējoties par darbinieku 

labjūtību, veic darbības, lai palielinātu vēlmi 

palikt darbā.  

 

Vadītāja nodrošina plānveida profesionālās 

izaugsmes iespējas, saliedēšanas pasākumus. 

Organizēt izglītojošus un/vai pieredzes 

pasākumus. 

Vadītāja nodrošina iestādes darbinieku 

izvērtēšanu, iekļaujot pašvērtēšanu reizi gadā, 

organizējot individuālās sarunas. 

 

Ir radīti priekšnosacījumi sekmīgai iestādes 

padomes, skolēnu pašpārvlades darbībai.  

Veicināt Skolas padomes un skolēnu 

pašpārvaldes iniciatīvas, kas balstās uz skolas 

prioritāšu sasniegšanu. 

Skolas vadība veicina un iniciē dažādu 

inovāciju kultūru izglītības iestādē.  

Aktivizēt pedagogu un Skolas padomes 

iesaisti inovāciju realizācijā. 

Skola izprot savu iniciatīvu nozīmīgumu 

vietējā kopienā, nodrošinot efektīvu sadarbību 

ar pagasta kultūras namu, Zantes ģimenes 

atbalsta centru, Kurzemes cietokšņa muzeju, 

pagasta bibliotēku. 

Aktualizēt starptautisko mācību, pieredzes 

apmaiņas un citu projektu iespējas 

izglītojamiem.  

 

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādē ir nepieciešamie pedagogu 

resursi, licencēto programmu īstenošanai. 

 

Optimāls tehnisko darbinieku amatu saraksts, 

iestādes darba nodrošināšanai. 

 

Regulāri pedagogi tiek iesaistīti profesionālās 

pilnveides plāna izstrādē un realizācijā, kas 

tiek aktualizēta izmantojot VIIS datu bāzi. 

Pastāvīgi kontrolēt plāna realizāciju. 

 

 

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

 

4.1.Starptautiskā Ekoskolu programma – no 2006,gada nesam Ekoskolas nosaukumu. 



4.2.Jaunsargu kustība – atjaunota 2021.gada septembrī, kurā piedalās 22 skolas jaunieši 

no 11 gadu vecuma.  

4.3.Erasmus+ - Pedagogu profesionālā pilnveide, kvalitatīva mācību pocesa 

nodrošināšanai -  iespēja 5 pedagogiem piedalīties starptautiskās apmācības. 

4.4.Zantes 541.Mazpulks – atjaunots 2002.gadā. Regulāra dalība Latvijas Mazpulka 

aktivitātēs, nodrošinājusi apbalvojuma “Augsim Latvijai!” saņemšanu jau 5 

izglītojamiem,  

4.5.Rotaļu iekārtas skolas parka, izmantošanai pirmsskolas un sākumskolas vecuma 

bērniem. 

 

 

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) 

 Katram izglītojamajam nodrošināt iespēju, kļūt par aktīvu mācību un 

audzināšanas procesa dalībnieku, apzinoties lēmumu pieņemšanas un 

individuālās atbildības nozīmīgumu.  

 Sekmēt daudzpusīgi attīstītas, radošas un atbildīgas personības veidošanu. 

  Veicināt izglītojamā izpratni par tikumiem un vērtībām, kultūrvēsturisko 

vidi.  

 Sniegt atbalstu skolēnam sevis izzināšanas un mērķtiecīgas pašattīstības 

procesā.  

 Akcentēt skolēnu personisko lomu un uzdevumus ģimenes attiecībās, klases 

un skolas dzīves pilnveidošanā, piederības veidošanā savam novadam, 

pilsētai, reģionam un valstiskās apziņas stiprināšanā.  

 Veicināt skolēnu izpratni par indivīda un sabiedrības mijiedarbību, 

līdzatbildību par apkārtējiem procesiem, un personīgās aktivitātes nozīmi 

sabiedrisko notikumu veidošanā un dzīves kvalitātes uzlabošanā.  

 Sekmēt skolēnos izpratni par izglītības lomu cilvēka dzīvē un veicināt 

mērķtiecīgu karjeras izvēli.  

 Rosināt skolēnus ievērot veselīgu dzīvesveidu un izprast apkārtējo vidi kā 

nosacījumu dzīves kvalitātes nodrošināšanai.  

 Veidot skolēnos izpratni par drošības jautājumu apguves nepieciešamību un 

ievērošanu ikdienā savas un citu drošības un veselības saglabāšanā.  
 

6.2.secinājumi pēc mācību gada izvērtēšanas 

 Skolēni ir izpratuši un pieņēmuši iekšējās kārtības noteikumos ietvertās 

savstarpējās saskarsmes normas, savas tiesības un pienākumus. Ir prasme 

sadarboties ar saviem skolas biedriem, skolotājiem un pārējo skolas personālu 

gan mācību darbā, gan ārpusklases darbā.  

 Skolēniem ir iespēja attīstīt savus talantus, līdzdarbojoties skolēnu 

pašpārvaldē, interešu izglītības pulciņos gan skolā, gan ārpus skolas. 

 klases stundas, skolas pasākumi un ekskursijas tika organizētas, lai veicinātu 

skolēnu izpratni par skolas vērtībām - atbildību, cieņu un centību. 

 



 

7. Citi sasniegumi 

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

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

 Labi uzturēta iestādes fiziskā vide. 

 Individuālā pieeja; 

 Patriotiskās audzināšanas tradīcija. 

 Daudzveidīga interešu izglītība. 

 Profesionālās ievirzes skolu sagatavošanas grupas izglītības iestādes telpās. 

 Organizēts transports uz Kandavas mākslas un mūzikas skolu. 

 Tiek nodrošināti izglītojamo pārvadājumi. 

 Pastāvīgi uzlabots un modernizēts materiāli tehnisko līdzekļu klāsts. 

 Vietējās nozīmes un starptautisko projektu aktivitātes. 

 Projekti – Ekoskola, Jaunsargi, 541.Zantes Mazpulks, Latvijas skolas soma, 

Skolas piens un auglis. 

 Pedagogu un izglītojamo aktīva dalība dažāda mēroga aktivitātēs – kursis, 

semināros, konkursos. 

 Ikgadējā Labās prakses pēcpusdiena pedagogiem. 

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. 

 
 


