
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privātās sākumskolas “DOMDARIS”  

pašvērtējuma ziņojums 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rīga, 2017 

 

Biedrības „re:login” 

Reģ.nr.40008205671 

Tapešu iela 19-19, Rīga, LV-1083 

 

Privātā sākumskola „DOMDARIS” 

Reģ. Nr. 3711803108; Dzirnavu iela 29, Rīga, LV-1010 

  tālrunis: 26545141; e-pasts: info@domdaris.lv 
  



 

2 

 

 

Saturs 
 

1.Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums ............................................................................................ 4 

2.Izglītības iestādes darbības pamatmērķi ............................................................................................. 11 

3.Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde ............................................................................... 15 

4.Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma līmeni atbilstošajos kritērijos:

 ............................................................................................................................................................... 17 

4.1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas ............................................................. 17 

4.2. Mācīšana un mācīšanās .................................................................................................................. 20 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte ................................................................................................................. 20 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte ................................................................................................................. 24 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa ................................................................................. 26 

4.3. Izglītojamo sasniegumi: ................................................................................................................. 28 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā ................................................................................... 28 

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos ..................................................................... 31 

4.4. Atbalsts izglītojamiem.................................................................................................................... 32 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts .......................................................... 32 

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) ........................................... 34 

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā ................................................................................................. 37 

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā ........................................................................................................ 40 

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai ..................................................................................... 41 

4.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām .................................................................... 43 

4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni .............................................................................................. 43 

4.5. Izglītības iestādes vide ................................................................................................................... 45 

4.5.1. Mikroklimats ........................................................................................................................... 45 

4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība ............................................................................................ 47 

4.6. Izglītības iestādes resursi ................................................................................................................ 49 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi ....................................................................................... 49 



 

3 

 

 

4.6.2. Personālresursi ........................................................................................................................ 51 

4.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana ................................... 52 

4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana ................................................ 52 

4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība ...................................................... 53 

4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām ...................................................................... 54 

5. Citi sasniegumi (izglītības iestādei svarīgais, specifiskais) ............................................................... 55 

6. Turpmākā attīstība ............................................................................................................................. 56 

 



 

4 

 

 

Rīgā, 2017.gada 4.decembrī  Nr.2 

(vieta, datums) 
 

1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

Privātā sākumskola „DOMDARIS” ir biedrības „re:login” dibināta izglītības iestāde, 

kuras juridiskā adrese ir Tapešu ielā 19-19, Rīgā, bet faktiskā adrese ir Dzirnavu ielā 29 un 

Dzirnavu ielā 16, Rīgā. Privātā sākumskola „DOMDARIS” radās Cēsu Jaunās sākumskolas 

reorganizācijas procesā, kurā Cēsu Jaunās sākumskolas filiāle Rīgā, Rīgas Jaunā sākumskola, 

pārtrauca savu darbību kā biedrības „Cēsu Jaunā skola” izglītības iestādes filiāle un kļuva par 

jaunu, neatkarīgu izglītības iestādi Privāto sākumskolu „DOMDARIS”.  

Izglītības iestāde darbu uzsāka 2016.gada sākumā. Izglītības iestāde īsteno vienu 

izglītības programmu: Pamatizglītības 1.posma (1. – 6.) klase izglītības programmu 

11011111, Nr. V-8399 (licence izdota 2016.gada 20.janvārī). 

Privātās sākumskolas MISIJA  - mēs ticam, ka Latvijas sekmīgas attīstības pamats 

ir domājoši, daroši un radoši cilvēki, tāpēc nodrošinām izglītību, kas attīsta katra bērna spējas, 

kā arī bērna motivāciju un prasmes mācīties. Mēs ticam, ka skolu beigs personības, kuras 

pieņems lēmumus, uzņemsies atbildību un attiecīgi rīkosies. 

Privātās sākumskolas VĪZIJA ir veicināt pārmaiņas izglītībā, veidojot mācību vidi 

tādu, kas sniedz iespēju skolēnam pārliecināties par savu potenciālu un pilnveidot to; veicināt 

skolēna motivāciju mācīties mūža garumā; veicināt skolēnu zināšanu lietošanu praksē, 

tādējādi apgūstot prasmes, kas palīdzēs patstāvīgi domāt, darīt un radīt. 

Izglītības iestādes darbību un izglītošanas procesu veido četras būtiskas sastāvdaļas – 

bērnu ģimenes un to iesaiste mācību procesā, skolas pedagogi un viņu izvēlētā pieeja mācību 

procesam, vide, kurā skolēni mācās un pedagogi strādā, kā arī mācīšanas pieeja. Šīs četras 

sastāvdaļas un to savstarpējā mijiedarbība veido izglītības iestādes VĒRTĪBAS – atbildība, 

izaugsme un kopiena. Skolas vērtības tika noskaidrotas, veicot skolēnu vecāku un pedagogu 

aptauju, kuras rezultāti tika apkopoti, un kopīgā diskusijā ar vecākiem tika izvirzītas 3 

augstākminētās vērtības. Atbildība, izaugsme un kopiena kā vērtības darbojas tad, kad starp 

izglītošanas procesā iesaistītajām pusēm (pedagogs, skolēns un vecāki) notiek savstarpējā 

sadarbība, ko Privātajā sākumskolā DOMDARIS saprot kā savstarpēju sadarbību bērna 

attīstībai optimālākās pieejas nodrošināšanai, draudzīgas un atbalstošas vides veidošanu, 

savstarpēju un cieņpilnu saziņu par skolēna sasniegumiem un izaicinājumiem, kā arī skolēnu 

iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā. 
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Izglītības iestādē 2017./2018. mācību gadā mācās 22 1.klases skolēni, 27 2.klases 

skolēni, 27 3.klases skolēni un 25 apvienotajā 4. un 5.klasē. Privātajā sākumskolā 

„DOMDARIS” strādā 16 darbinieki, no kuriem 4 sākumskolas skolotājas, kuras vada arī 

pagarināto dienas grupu, 2 matemātikas skolotājas, 1 sporta skolotājs, 1 mūzikas skolotāja, 1 

mākslas skolotāja, 1 mājturības un tehnoloģiju skolotāja, 1 svešvalodu skolotājs, 1 

dabaszinību skolotāja, 1 psihologs, 3 tehniskie darbinieki utt. 

Privātā sākumskola „DOMDARIS” atrodas 4.stāvā Dzirnavu ielā 29 un 2.stāvā 

Dzirnavu ielā 16, Rīgā. Dzirnavu ielā 29, Rīgā, izglītības iestādei ir pieejamas 5 telpas, kurās 

iekārtotas 4 atsevišķas mācību klases skolēniem un viena telpa skolotājiem, 1 zēnu un 1 

meiteņu tualete. Dzirnavu ielā 16, Rīgā, izglītības iestādei ir pieejamas 13 telpas, kurās 

iekārtotas 4 klašu telpas, 1 sarunu telpa skolas psiholoģei, 1 telpa bibliotēkai, 2 skolotāju 

telpas, 1 noliktavas telpa, 1 zēnu un 1 meiteņu tualete, 1 garderobe un 1 virtuves telpa, un 

ēdamzāle. 

Skolēnu ēdināšanu pusdienās Dzirnavu ielā 29 nodrošina SIA „Domiņš” privātās 

pirmsskolas izglītības iestādes „CreaKids” telpās 3.stāvā, Dzirnavu ielā 29, Rīgā. Otrās 

brokastis Dzirnavu ielā 29 un otrās brokastis un pusdienas Dzirnavu ielā 16 nodrošina SIA 

”Lucrum”. 

Privātā sākumskola „DOMDARIS” izvirza 5 galvenos uzdevumus mācību 

procesa veidošanā un nodrošināšanā:  

1.izglītības procesa centrā ir bērns un viņa vajadzības, intereses, kuru attīstīšana un 

pilnveide nodrošina bērna spēju iekļauties mūsdienu pasaules ekonomiskajos, politiskajos un 

sociālajos procesos;  

2.kompetentas, daudzveidīgas, pieredzējušas un radošas skolotāju komandas izveide, 

kas bērniem sniedz viņiem atbilstošu izglītību, kas balstīta labākajās mācību pieejās, radošā, 

motivējošā un atvērtā mācību vidē;  

3. nodrošināt zināšanu un prasmju attīstību, kā arī radīt apstākļus, kuros bērni gūst 

jaunu pieredzi mācību procesā, kas ļauj viņiem pielāgoties mainīgajiem apstākļiem un videi 

mūsdienu pasaulē;  

4. veidot bērnus par personībām, kuras ciena sevi un citus, pieņem pārdomātus un 

atbildīgus lēmumus, izvirza un sasniedz izvirzīto mērķi, izsaka viedokli, uzņemas atbildību 

par savu darbu, prot strādāt individuāli un sadarboties ar citiem;  

5.veicināt bērnu patstāvīgo prasmju veidošanos – pašvadītu mācīšanos, kas ietver 

informācijas apstrādi, mērķa izvirzīšanu un plāna izstrādi, galvenās idejas atpazīšanu tekstā 
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vai uzdevumā, stratēģiju izmantošanu mācību procesā, pozitīvu attieksmi vai sevis 

pārvarēšanu, pašmotivāciju un centību, koncentrēšanos un paškontroli, sava laika plānošanu 

un organizēšanu, palīdzības meklēšanu un pašnovērtējuma veikšanu.  

Izglītības iestādi raksturo trīs darbības vārdi – DOMĀ (jautā, novēro, analizē, secina 

un plāno), DARI (pēta, atklāj un realizē plānoto) un RADI (izmanto iegūtās zināšanas un 

prasmes, eksperimentē un īsteno idejas), kas ietverti sākumskolas nosaukumā „DOMDARIS”. 

Privātās sākumskolas galvenais mērķis ir mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības nodrošināšana 

atbilstoši 21.gadsimta bērnu vajadzībām, interesēm, spējām, zināšanām un prasmēm.  

Izglītības iestādes mācīšanas pieeja ir balstīta uz humānās, Montesori un Valdorfa 

pedagoģijas pamatprincipiem, kā arī uz problēmbalstītas mācīšanās modeli un citu skolu 

pieredzi gan Latvijā, gan pasaulē. Mācīšanās pieeja veidojas, nevis pārņemot veselu sistēmu, 

bet gan sistēmas vai idejas būtību, un to pielāgojot izglītības iestādes vajadzībām. Piemēram, 

mūsuprāt, Montesori pieejā būtiskākais ir ļaut bērnam izdzīvot mācību procesu, nevis pēc 

iespējas ātrāk sasniegt mērķi, tajā pašā laikā veicinot bērna pašvērtības, pašcieņas un 

patstāvības attīstību. Montesori pieeja izceļ katra bērna individuālu darbu personīgās 

izaugsmes veicināšanai mācību procesa ietvaros, bet mēs uzskatām, ka būtiska mācību 

procesa daļa ir arī sadarbības veidošana, pieredzes apmaiņa un socializēšanās iespēja mācību 

darba ietvaros. Mēs no pasaulē zināmām mācību pieejām pārņemam idejas un pozitīvo 

pieredzi, kas palīdz īstenot izglītības iestādes izvirzītos uzdevumus mācību procesa veidošanā 

un nodrošināšanā. 

Valdorfa pedagoģija mūs iedvesmoja mācību procesu organizēt tā, lai bērns augtu, 

mācītos, mainītos un pilnveidotos vidē, kas atbilst laikmetam un sociālajai iekārtai, tādējādi 

nezaudējot saikni ar dzīvi. Izglītības iestādes skolotāju komandas galvenais uzdevums ir radīt 

bērnos vēlmi mācīties un radīt viņos interesi par konkrētiem mācību priekšmetiem, sasaistot 

tos ar aktuālajiem notikumiem pasaulē.  

2016./2017.mācību gada 2.semestrī 3. un 4.klases skolēniem matemātikas un latviešu 

valodas stundās tika piedāvāts mēneša plāns ar apgūstamo saturu un mācību uzdevumiem, 

tādējādi nodrošinot katram skolēnam iespēju apgūt saturu individuālā tempā, izmantojot 

skolotāja un klasesbiedru atbalstu, lai konsultētos par konkrēta uzdevuma veikšanu. Šādas 

mācību pieejas izmantošana Privātajā sākumskolā “DOMDARIS” balstās Helēnas Pārkharstas 

(Helen Parkhurst) radītajā koncepcijā par Daltonas plānu, kura ietvaros skolēns strādā savā 

tempā, vadot savu mācīšanās procesu, izmantojot iespēju konsultēties ar skolotāju, kad tas 
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nepieciešams, tādējādi tiek nodrošināta iespēja katram skolēnam sasniegt iespējami augstākos 

rezultātus un uzņemties atbildību par savu mācīšanās procesu. 

Divi Privātās sākumskolas “DOMDARIS” pedagogi bija jaunā izglītības standarta un 

paraugprogrammu izstrādes eksperti. Izglītības iestāde cieši sadarbojas ar projekta “Skola 

2030” ieviešanas komandu, sniedzot iespēju vērot mācību stundas, piedāvājot mācību stundu 

piemērus un sniedzot atsauksmes par mācību priekšmetu paraugprogrammām. Šī iemesla dēļ 

Privātajā sākumskolā “DOMDARIS” jau šajā mācību gadā notiek pāreja uz jauno izglītības 

standartu, kura ieviešana Latvijas skolās 1. – 4.klasei tiek plānota no 2018./2019.mācību gada. 

 

Privātās sākumskolas „DOMDARIS” mācīšanās pieejas pamatprincipi: 

1.skolēns iegūst jaunas zināšanas un prot tās novērtēt, un mācās tās lietot ikdienā; skolēns 

ikdienā attīsta patstāvīgās mācīšanās prasmes,  

2. skolēns spēj novērtēt savas zināšanas un prasmes ne tikai ar skolotāja dotiem rīkiem, bet 

pats arī prot radīt pašvērtējuma rīkus, lai novērtētu savu darbu, kā arī, lai secinātu, kas vēl 

jāapgūst un kur atrodama informācija jauno zināšanu un prasmju apguvei, 

3.mācību priekšmeti ir savstarpēji integrēti. Lai skolēniem radītu vidi un apstākļus, kuros 

notiktu mācību priekšmetu savstarpējā integrācija, tiek veidots tematiskais plāns mācību 

priekšmetos, ko skolotāji izmanto mācību darba plānošanai. No 2017./2018.mācību gada 

1.septembra katru ceturtdienu no plkst.14.30 – plkst.17.00 skolotāji kopā strādā, lai veicinātu 

skolēnu zināšanu, prasmju attīstību, kā arī skolotāju sadarbību un profesionālo pilnveidi, kas 

ir tieši saistīta ar skolēnu izaugsmes iespējām. 

4. Tā kā skola DOMDARIS savu 

darbību uzsāka kā Cēsu Jaunās 

sākumskolas filiāle Rīgā, mēs 

sākotnēji pārņēmām arī Cēsu Jaunās 

sākumskolas vērtības un principus. 

Viens no principiem bija individuāla 

pieeja mācību procesā, kas raisa 

realitātei neatbilstošas interpretācijas,  

ka skolotājs mācību dienas laikā 

strādā tikai individuāli ar katru no skolēniem. Balstoties uz līdzšinējo pieredzi un iegūtajām 

zināšanām par mācību pieejām un pedagoģisko procesu, esam nonākuši pie secinājuma, ka 

skolā DOMDARIS ir diferencēta pieeja skolēniem mācību procesa ietvaros, kas nozīmē, ka 
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strādājam ar bērnu grupu, kuras ietvaros iespēju robežās mācību uzdevumi un materiāli tiek 

pielāgoti skolēnu vajadzībām un spējām. Individuālu pieeju nodrošinām konsultācijās un 

brīžos, kad skolotājs ar skolēnu strādā viens pret vienu par konkrētu mācību tēmu.  

 Skolā DOMDARIS dominē trīs pieejas – uz sabiedrības vajadzībām un interesēm 

orientēta izglītība, uz skolēna darbību, prasmēm un pieredzi orientēta izglītība, kā arī uz 

skolēna un skolotāja personībām orientēta izglītība.1 

5.Mācību pieeju ietvaros pastāv divi uzskati par pedagogu kā procesa virzītāju: 1. pedagogs – 

“skulptors”, kura mērķis ir bērna attīstība un virzība līdz paša pedagoga kompetences 

līmenim, kas izpaužas kā zināšanu pārnese no pedagoga skolēnam; 2. pedagogs-”dārznieks”, 

kura uzmanības centrā ir skolēna pašattīstības veicināšana, personiskā izziņa un radošās 

darbības pieredzes uzkrāšana. Pedagoga mērķis ir bērna “kompetences” griestu sasniegšana 

konkrētajā jomā atbilstoši viņa spējām un iespējām.2 DOMDARA skolotājs ir gan 

«skulptors», gan «dārznieks», jo nodrošina gan zināšanu pārnesi no skolotāja skolēnam, gan 

veicina skolēna pašattīstību, personisko izziņu un pieredzes uzkrāšanu, lai sasniegtu savas 

kompetences augstāko līmeni konkrētā jomā atbilstoši savām spējām. 

6. Skolā DOMDARIS mācību un audzināšanas darbs notiek no brīža, kad skolēns ienāk skolā, 

līdz brīdim, kad skolēns pamet skolas telpas, līdz ar to katrs skolotājs skolā DOMDARIS 

pilda audzinātāja funkcijas. Mācību dienas ietvaros mācāmies ikvienā darbībā, ko veicam, lai 

apgūtu pēc iespējas vairāk zināšanu un prasmju gan mācību stundās, gan ikdienas procesos. 

Skolā nav vienota laika starpbrīžiem, jo skolotāji paši plāno dinamiskās pauzes un dod iespēju 

skolēniem atpūsties starp mācību stundām, kad pabeigts uzdevums vai aktivitāte, tādējādi 

loģiski iekļaujot atpūtas pauz,i nepārtraucot iesākto darbu, kad tas vēl nav pabeigts. Mācību 

stundu sarakstā to nav iespējams iekļaut, jo katrs mācību priekšmeta skolotājs šīs pauzes un 

atpūtas brīžus skolēniem plāno individuāli mācību stundas ietvaros. 

7.Lai nodrošinātu rutīnu, kas bērniem ir ļoti būtiska, iespēju robežās tiek saglabāti mācību 

dienu laika rāmji un mācību aktivitāšu vietas – klašu un citas telpas, kas pieejamas skolā. 

Izglītības iestādes dienas plānu var pielāgot atbilstoši laikapstākļiem (piemēram, sniegotā 

dienā bērni veidos sniega skulptūras vizuālās mākslas stundu ietvaros, bet saulainā dienā ies 

pētīt augus skolas apkārtnē dabaszinību ietvaros), skolēnu vajadzībām (nepieciešams ilgāks 

laiks zināšanu un prasmju trenēšanai) un aktivitāšu piedāvājumam pilsētā (izstādes vai 

koncerti) u.c. Katru dienu bērni iet pastaigā uz tuvāko parku, kur spēlē spēles, lasa, zīmē uz 

                                                           
1  Avots: Irēna Katāne, «No domāšanas uz darbību» 
2  Turpat 
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asfalta, pēta un mācās, kā arī sporto un pavada brīvo laiku atbilstoši savām interesēm. Ziemas 

laikā bērni dodas braukt ar ragavām no kalna vai slido kopā ar kādu no skolēnu vecākiem. 

Privātās sākumskolas „DOMDARIS” sporta stundas notiek vienu reizi nedēļā A/S 

“Latvenergo” sporta zālē Mednieku ielā 5, Rīgā. Ja ir labi laikapstākļi, sports vienmēr notiek 

ārā – tuvākajā apkārtnē esošajos parkos vai spēļu laukumos. 2017./2018.mācību gadā Privātās 

sākumskolas “DOMDARIS” 3.klase piedalās projektā “Sporto visa klase”, līdz ar to 3.klases 

skolēniem ir papildus sporta nodarbības. Privātā sākumskola “DOMDARIS” skolēniem, sākot 

no 2.klases, ir obligātās džudo nodarbības Vsevoloda Zeļonija sporta skolā, kuras vada skolas 

“DOMDARIS” sporta skolotājs Didzis Brauns. Šādu lēmumu pieņēmām, jo džudo veicina 

bērnu vispārējo fizisko attīstību, kā arī māca tādas vērtības kā pieklājība, izpalīdzība, 

pieticība, godīgums, draudzība, nopietna attieksme pret darbu, cieņa vienam pret otru un 

pašcieņa. 

 Privātās sākumskolas „DOMDARIS” darbībā nozīmīgu lomu ieņem vecāku 

līdzdalība skolas ikdienas un attīstības procesu nodrošināšanā. Mēs novērtējam iespēju veidot 

produktīvu un konstruktīvu komunikāciju ar skolēnu vecākiem, tādējādi nodrošinot laicīgu 

informācijas apmaiņu un problēmu risināšanu.  

 

Skolas sadarbība ar vecākiem: 

1.brīdī, kad ģimene pievienojas skolai, notiek pedagogu un vecāku saruna par bērnu, kas ļauj 

mums saprast katra bērna mācīšanās pieeju un atbilstoši strādāt ar viņu jau no pirmās mācību 

dienas. Tāpat vecāki vislabāk var ieteikt, kā motivēt un atbalstīt bērnu, lai mācīšanās ir patīkama 

un vērtīga, tāpēc vecāki aizpilda anketu par bērnu, atbildot uz skolotāju komandas sagatavotajiem 

jautājumiem. Kad esam vienojušies par bērna uzņemšanu Privātajā sākumskolā “DOMDARIS” 

topošie skolēni apmeklē iepazīšanās nodarbības, lai zinām, kādas ir bērna zināšanas un prasmes, 

kā arī varam novērtēt bērna emocionālo gatavību skolai. Pēc iepazīšanās nodarbībām vecāki 

saņem rekomendācijas, lai sagatavotu bērnu skolai līdz 1.septembrim; 

 

2.notiek regulāra komunikācija par katra bērna individuālo izaugsmi starp mācību priekšmeta 

skolotāju vai audzinātāju un skolēna vecākiem, izmantojot tādus komunikācijas rīkus kā e-klase, 

telefona zvans, īsziņa vai aplikācijas whatsapp ziņa. 2 – 3 reizes semestrī notiek mācību 

priekšmetu skolotāju individuālās sarunas ar skolēnu vecākiem, uz kurām vecāki tiek aicināti, kā 

arī var paši pieteikties. Katrai sarunai tiek veltītas 20 minūtes; 
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3.katru nedēļu ar e-pasta starpniecību vecāki tiek informēti par plānotajām skolas aktivitātēm un 

mācību priekšmetos apgūstamo saturu. Tāpat skolas aktivitātēm var sekot līdzi skolas kalendārā, 

kas ir pieejams visiem skolēnu vecākiem; 

 

4.vienu reizi mēnesī tiek organizētas sarunas ar vecākiem par skolai vai vecākiem aktuālām 

tēmām, piemēram, pusaudžu vecumposms, pārmaiņas izglītības standartā, mācību pieeja skolā 

“DOMDARIS”, u.c., 

 

5.tiek veidots ikmēneša aktivitāšu apkopojums, kas tiek nosūtīts skolēnu vecākiem. Tas ietver 

būtiskāko informāciju par mācību priekšmetā apgūto, kā arī aktivitāšu fotogrāfijas; 

 

6. vecāki katru mēnesi saņem plānu, ko skolēni apgūs katrā mācību priekšmetā, tādējādi iegūstot 

iespēju sekot līdzi tam, ko bērni apgūst. 

 

Tikai cilvēks, kurš pats regulāri mācās, paplašina savas zināšanas dažādās jomās, atpūšas 

un uzkrāj enerģiju, darot lietas, kuras tuvas sirdij, var iedvesmot mācīties arī citus. Tāpēc mūsu 

komandā sportu māca sportists, mākslu māksliniece, mūziku mūzikas speciālists, utt. Katru 

mācību priekšmetu māca jomas speciālists. Pedagogi regulāri paplašina savas zināšanas gan 

metodiskajos semināros, gan iknedēļas kopdarbā, kā arī piedalās komandas saliedēšanas treniņos, 

piemēram, 8 stundas brienot pa upi un mežu, un iepazīstas ar jaunāko literatūru par alternatīvām 

izglītības metodēm un pieejām. Vasaras periodā pedagogiem tika nodrošinātas prakses iespējas 

žurnāla “IR” jeb AS “Cits medijs” organizētajās vasaras dienas nometnēs bērniem trīs dažādās 

jomās – zinātne, māksla un piedzīvojums dabā. 

 Privātā sākumskola „DOMDARIS” ir izveidojusi TRADĪCIJU, ka visi skolas svētki – 

1.septembris jeb Zinību diena, Ziemassvētki un mācību gada noslēgums – ir ģimenes svētki, kuros 

aktīvi piedalās un līdzdarbojas visa ģimene. Atbilstoši skolas nostājai bērni paši organizē ģimeņu 

pasākumus – vadot aktivitātes, sakot uzrunas pasākuma viesiem un rūpējoties par viesu labsajūtu 

pasākumā. Vēl viena jauna tradīcija, ko aizsākām 2016.gada decembrī, ir sadarbība ar Latvijas 

Nacionālo botānisko dārzu Salaspilī, kur Privātās sākumskolas DOMDARIS skolēni vadīja 

Ziemassvētku darbnīcas “Ziemassvētki kaktusos” botāniskā dārza apmeklētājiem, tādējādi 

nopelnot sev mācību gada noslēguma pasākuma norises vietu. Nākamā darbnīca plānota 

2018.gada pavasarī botāniskā dārza stādu tirgus ietvaros. Vēl viena jauna un sportiska tradīcija ir 

skolēnu ģimeņu un skolotāju dalība Lattelecom Riga maratonā maijā, kā arī taku skrējienu seriālā 

“Stirnubuks”. 

 Skolas budžetu veido vecāku līdzmaksājums ( līdz 350 EUR/mēnesī) - 80% no budžeta, 

10% valsts mērķdotācijas pamatskolas izglītības pedagogiem un 10% no budžeta veido darbinieku 

brīvprātīgais darbs. 
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2.Izglītības iestādes darbības pamatmērķi 

 
Iestādes darbības MĒRĶIS ir nodrošināt katram bērnam kvalitatīvu un mūsdienīgu 

izglītību, kurā bērns iemācās mācīties, meklēt un lietot informāciju un pats uzņemties atbildību 

par mācību procesu. Tāpat mērķis ir veidot alternatīvu izglītības vidi, izmantojot diferencētas 

mācību metodes.  

Sākotnēji izmantojām jēdzienu “individuālas mācības metodes”, bet darba procesā 

sapratām, ka individuālu pieeju mācību procesā nav iespējams nodrošināt mācību stundā, kurā 

piedalās 13 skolēni, jo skolotājs strādā ar vairākiem bērniem, diferencējot uzdevumus atbilstoši 

skolēnu zināšanām, spējām un prasmēm. Skola komunikācijā ar vecākiem vairs neizmanto 

jēdzienu “individuāls”, lai nemaldinātu vecākus, kuri, dzirdot šo jēdzienu, pieņem, ka skolotājs ar 

skolēnu strādās viens pret vienu. Privātā sākumskola „DOMDARIS” veido izglītības vidi, 

organizē un īsteno izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības standartā 

noteikto mērķu sasniegšanu. Šobrīd mācību procesā tiek integrēts jaunais mācību saturs, kas tiek 

veidots projekta “Skola 2030” ietvaros. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša, attīstoša, 

atbalstoša un audzinoša darbība.  

 

Iestādes uzdevumi un to īstenošana:  

1. īstenot licencētās izglītības programmas. Izglītības iestāde īsteno vienu izglītības 

programmu: Pamatizglītības 1.posma (1. – 6.) klase izglītības programmu 11011111, Nr. V-

8399 (licence izdota 2016.gada 20.janvārī), 

 

2.nodrošināt izglītojamos ar zināšanām un prasmēm, kas ir nepieciešamas personiskai 

izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un 

izglītības turpināšanai. Skolas DOMDARIS skolēni apgūst zināšanas un prasmes atbilstoši 

vecumposmam, ko nosaka esošais LR Izglītības standarts, kā arī mācību procesā aizvien vairāk 

tiek integrēta prasmju apguve, lai veicinātu skolēnu lietpratību, kas ir jaunā mācību satura 

izstrādes un ieviešanas projekta “Skola 2030” galvenais uzdevums. Lai nodrošinātu šī uzdevuma 

izpildi, skola piedāvā skolēniem ne tikai saturiskās zināšanas, ko nosaka LR Izglītības standarts, 

bet arī to lietošanu praksē, piemēram, mūzikas instrumentus skolēni apgūst teorētiski, bet 

praktiski tos iepazīst pūtēju orķestra “Rīga” koncertlekcijās. Dabaszinībās skolēni teorētiski 

iepazīst augus un tad dodas tos pētīt tuvākajā skolas apkārtnē – Kronvalda parkā. Mājturības 

stundās tiek pētītas latviešu rakstu zīmes un vēlāk tās tiek veidotas no koka, utt. To apliecina 
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skolotāju kopdarbs ar skolēniem, kur mācību stundu noslēgumā ir taustāms vai vārdos aprakstāms 

rezultāts. Šajā mācību gadā skolotāji ir izvirzījuši mērķi skolēniem iemācīt pašregulētu mācīšanos, 

kas sadalīta vairākos posmos. Šī mācību gada ietvaros skolēni apgūst dažādas stratēģijas, kas ir 

universālas un lietojamas dažādos mācību priekšmetos, piemēram, atgriezeniskās saites došana, 

argumentēšana, grupu darbs, atbildēšana uz jautājumiem, u.c. Katrs skolotājs ir atbildīgs par 

kādas stratēģijas ieviešanu. Nākamajā mācību gadā turpināsim ar citu prasmi, kas palīdz 

skolēniem attīstīt pašregulētu mācīšanos. Šīs prasmes palīdzēs skolēniem pilnvērtīgāk apgūt gan 

mācību saturu, gan prasmes. Skolēniem tiek piedāvāta iespēja iepazīt dažādas profesijas un tām 

nepieciešamās zināšanas un prasmes, piemēram, būvdarbu vadītāja, scenogrāfa, pasākumu un 

projektu vadītāja, inline trenera, zemessarga, karavīru un mākslinieka profesijas. Skola plāno 

turpināt piedāvāt skolēniem šādas iespējas, balstoties uz viņu pašu interesēm un vēlmi iepazīt 

konkrētas profesijas un darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes. 

3.veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību, kā 

arī izkopt veselīga dzīvesveida paradumus. Skolēnu garīgo un emocionālo attīstību nosaka ne 

tikai mācību satura apguve, bet arī skolā  un mācību stundās valdošā atmosfēra. Ikdienas mācību 

procesā un skolēnu brīvajā laikā Privātā sākumskola DOMDARIS lielu uzmanību velta skolēnu 

savstarpējām attiecībām, palīdzot skolēniem tās veidot draudzīgas un brīvas, tajā pašā laikā 

saglabājot personīgās robežas, lai neaizskartu cits citu fiziski vai emocionāli. Katru 

konfliktsituāciju skolotājs, kurš bijis klāt, uzreiz pārrunā ar skolēniem un kopīgi nonāk līdz tās 

atrisinājumam. Šīs sarunas palīdz skolēniem izprast savas emocijas konkrētās situācijās, kā arī 

māca kontrolēt savu uzvedību citās reizēs. Fiziskā attīstība Privātajā sākumskolā DOMDARIS ir 

ne mazāk svarīga. Par to liecina skolēnu un skolēnu ģimeņu aktivitāte. Privātā sākumskola 

DOMDARIS papildus sporta stundām, sākot no 2.klases, piedāvā arī džudo nodarbības 1 reizi 

nedēļā, tādējādi veicinot skolēnu fizisko attīstību un vērtību apguvi, kas raksturīga džudo kā 

sporta veidam. 2017.gada pavasarī aizsākām tradīciju dalībai Lattelecom Riga maratonā 6 km 

distancē. Vairāki pedagogi un skolēni ar ģimenēm vasarā piedalās taku skrējienu seriālā 

“Stirnubuks”, skrienot kā komanda DOMDARIS. Šajā mācību gadā Privātās sākumskolas 

DOMDARIS 3.klase piedalās projektā “Sporto visa klase”. Turpināsim mūsu iesāktās sportiskās 

tradīcijas arī 2018. gadā, jo gan skolēni, gan skolotāji, gan vecāki redz pievienoto vērtību šīm 

aktivitātēm, kas satuvina un veido skolas kopienu neformālā vidē, atbalstot, uzmundrinot un 

priecājoties par kopīgajiem sasniegumiem. 

4.sekmēt un praktiski realizēt iestādes pedagogu tālākizglītību atbilstoši iestādes darbības 

pamatprincipiem. Esam ieviesuši vairākus jaunumus pedagogu tālākizglītības veicināšanai, 

piemēram, sadarbojamies ar Kompetenču centru “Lielvārds”, apmeklējot un vadot nodarbības 
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Latvijas skolu skolotājiem izglītības līderu forumā “Iespēju tilts 2016” un “Iespēju 2017” 

Valmierā. Privātās sākumskolas DOMDARIS skolotāji apmeklēja izglītības līderu forumā 

piedāvātās darbnīcas, lai pilnveidotu savas zināšanas par mācību procesu un tā nodrošināšanu 

sākumskolas posmā. 4 skolotāji apmeklēja Kompetenču centra “Lielvārds” piedāvātos digitālās 

pratības kursus. No 2017.gada septembra ar skolas vadības komandu un skolotāju pārstāvjiem 1 

reizi mēnesī strādā Ventspils Izglītības pārvaldes metodiskā dienesta vadītāja Inga Pāvula. No 

2017.gada septembra visu skolotāju komanda 1 reizi nedēļā strādā kopā, lai integrētu mācību 

priekšmetus, plānotu un vērtētu pašvadītas mācīšanās procesu skolā, kā arī pārrunātu 

organizatoriskos jautājumus. Rūpīgi izvērtējam piedāvājumu pedagogu profesionālajai pilnveidei, 

jo līdz šim esam saskārušies arī ar zemas kvalitātes programmām pedagogu profesionālajai 

pilnveidei, kā rezultātā skolotāji iegūst negatīvu pieredzi, kas mazina viņu vēlmi piedalīties 

profesionālās pilnveides pasākumos.  

5.izvēlēties katra izglītojamā individuālajai attīstībai un personības iezīmēm atbilstošas 

izglītošanas darba metodes un formas. Mūsu novērojumi un līdzšinējā darba pieredze liecina, 

ka bērnu spēju, prasmju un zināšanu līmeņu atšķirības ir aizvien lielākas, līdz ar to izglītošanas 

darba metodes un formas jāpiemēro ļoti atšķirīgiem līmeņiem. Privātās sākumskolas DOMDARIS 

vienā klasē kopā mācās 13 skolēni, tādējādi ir vairāk iespēju mācību stundā izmantot dažādas 

mācību metodes un formas, lai sasniegtu stundas mērķi, kā arī pamanītu katru bērnu un viņa 

individuālo spēju līmeni un galvenos izaicinājumus. Aizvien vairāk skolotāji mācību darbu stundā 

sadala mazās daļās, piemēram, uzdevumi ir uz atsevišķām lapiņām, lai skolēns neuztrauktos par 

darba apjomu, pirms ir sācis uzdevumu, kā arī, lai veicinātu skolēnu patstāvību darbu pildīšanā, 

jo, kad viens uzdevums izpildīts, skolēns paņem atbilžu lapu un pārbauda savu sniegumu. 

Skolotāja loma šādā mācību procesā ir konsultēt skolēnu un atbildēt uz jautājumiem, kas radušies 

mācību procesā. 4. un 5.klases skolēniem darbs tiek organizēts mācību tēmu ietvaros, jo visus 

tēmas uzdevumus skolēni saņem jaunās tēmas ievadstundā, līdz ar to skolēni turpmākajās mācību 

stundās strādā individuāli savā tempā, plānojot savu laiku un sasniedzamos rezultātus līdz tēmas 

noslēgumam. Skolēni šāda mācību procesa ietvaros arī sadarbojas, konsultējot cits citu par 

neskaidrajiem jautājumiem. Šo mācīšanās principu aprakstījām jau iepriekš, jo ideju esam 

aizguvuši no Daltonas plāna. Turpināsim skolēniem veidot patstāvīgās mācīšanās prasmes, lai arī 

turpmāk skolēni pilnveidotu savu prasmi patstāvīgi strādāt, izvirzot sev mērķi mācību stundai un 

tēmai, kā arī individuāli plānojot laiku uzveduma izpildei un sadarbojoties ar klasesbiedriem 

neskaidro jautājumu risināšanā. Atgriezenisko saiti par mācību procesu un skolas ikdienu skolēni 

sniedz EDURIO aptaujā. 



 

14 

 

 

6.sadarboties ar izglītojamo vecākiem, pašvaldības institūcijām, nevalstiskajām 

organizācijām un uzņēmumiem, lai nodrošinātu pozitīvu izglītojošo darbu, kvalitatīvu 

informācijas apmaiņu un sadarbību izglītības mērķu sasniegšanai. Esam ieviesuši sistēmas, 

kas veicina sadarbību ar skolēnu vecākiem. Lai vecākus informētu par mācību saturu un tā apguvi 

mācību priekšmetu skolotāji regulāri vai pēc vajadzības sazinās ar vecākiem e-klases pastā, ko 

izmantojam par galveno komunikācijas rīku ar vecākiem. 2-3 reizes mācību semestrī organizējam 

vecāku tikšanos ar mācību priekšmetu skolotājiem, kuru ietvaros mācību priekšmetu skolotājiem 

ir iespēja uzaicināt uz klātienes sarunu to bērnu vecākus, kuriem mācību priekšmets sagādā 

izaicinājumu un nepieciešams papildus darbs vai atbalsts, kā arī tiem bērniem, kuriem 

nepieciešams papildus darbs, jo viņi var izdarīt vairāk, nekā no viņiem mācību stundā tiek prasīts. 

Mācību gada sākumā tiek organizēta vecāku sapulce par organizatoriskajiem jautājumiem skolā, 

bet mācību gada laikā katru mēnesi piedāvājam vecākiem iespēju brīvprātīgi ierasties uz vecāku 

sarunām par dažādām skolai vai vecākiem aktuālām tēmām, piemēram, pusaudžu vecumposms, 

ko vada skolas psiholoģe, par skolas nākotnes vīziju, utt. Vecāku viedokli par skolas procesiem 

noskaidrojam arī EDURIO aptaujās. Vecāki darbojas trīs vecāku darba grupās – resursu, 

pasākumu un komunikācijas darba grupā. Resursu darba grupa palīdz plānot skolas finanšu 

plūsmu, meklēt un attīstīt skolas telpas, kā arī piesaistīt papildus finansējumu dažādu resursu 

iegādei. Katru nedēļu vecāki saņem informatīvu e-pastu no skolas par nedēļas aktualitātēm, kas 

attiecas uz visu skolu vai konkrētām klašu grupām. Līdz šim esam sadarbojušies ar vienu 

pašvaldības institūciju – dienas centru “Mēs” Imantā: pašvaldības projekta ietvaros vairākas reizes 

tikāmies ar dienas centra apmeklētājiem, lai piedalītos kopīgās darbnīcās, apciemotu vientuļos 

seniorus, kuri dzīvo tajā pašā ēkā, kurā atrodas dienas centrs. Kopā dziedājām, sarunājāmies un 

baudījām kopā būšanu. Šādi projekti veicina dažādu paaudžu komunikāciju, iecietību un 

savstarpēju sapratni. Privātā sākumskola DOMDARIS labprāt sadarbojas ar nevalstiskajām 

organizācijām dažādu projektu ietvaros. Piemēram, jauniešu motivācijas programma MOT, kuri 

izmanto skolas telpas saviem semināriem. Plānojam sadarboties ar jauniešiem, lai aktualizētu 

motivācijas programmas vērtības arī Privātajā sākumskolā DOMDARIS. Pedagogu profesionālās 

pilnveides jomā sadarbojamies ar nodibinājumu “Iespējamā misija”, piedaloties piedāvātajās 

pedagogu apmācībās, piemēram, skolēnu digitālo prasmju attīstīšanā programmējot. 

Sadarbojamies ar biedrību “Ghetto gaumes”, lai iepazītu profesijas, piemēram, projektu un 

pasākumu vadītājs, kā arī, lai veicinātu skolēnu vēlmi būt aktīviem un izaicināt sevi. 2017.gada 

pavasarī piedalījāmies SIA “Zaļā josta” organizētajā izlietoto bateriju vākšanas konkursā, tādējādi 

veicinot skolēnu izpratni par bīstamo atkritumu vākšanu un uzglabāšanu. Piedalījāmies arī 

uzņēmuma organizētajā konkursā par papīra otrreizējo pārstrādi. Sadarbojamies ar uzņēmumu 
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Cherry picking projekta “Zirnis” ietvaros. Veidojam skaistas lietas mācību stundās no diegu 

bumbām, kuras uzņēmums iedevis skolai. Par Privātās sākumskolas DOMDARIS ilggadēju 

sadarbības partneri kļuvis SIA “Līgatnes papīrs”, kuriem nododam skolā savākto makulatūru, 

tādējādi mācoties par resursu otrreizēju izmantošanu un atkritumu šķirošanu. Ar uzņēmumu SIA 

“Latvijas energoceltnieks” sadarbojamies, lai skolēnus iepazīstinātu ar dažādām profesijām, 

piemēram, būvdarbu vadītājs. 

7.racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos, personāla un informācijas  

resursus. Tā kā 80 % no skolas budžeta veido vecāku līdzmaksājums, tad novērtējam vecāku 

uzticēšanos skolai un atbildīgi izmantojam skolai pieejamos finanšu resursus. Esam atbildīgi, 

veicot maksājumus par telpu nomu, darbinieku atalgojumu un mācību procesam un videi 

nepieciešamajiem resursiem, kas veido lielāko skolas budžeta daļu. Esam saņēmuši ziedojumus 

no skolēnu vecākiem un uzņēmumiem, lai uzlabotu mācību vidi, piemēram, 2 klēpjdatori 

skolotāju darbam mācību stundās, 3 skandu komplekti skanīgākām mācību stundām, mūzikas 

instrumenti, mācību un daiļliteratūras grāmatas un citi vērtīgi resursi. Katru mācību priekšmetu 

māca jomas speciālists, kā arī lielākā daļa no mācību priekšmetu skolotājiem ir arī klašu 

audzinātāji, kuri ikdienā ir uzticamības personas skolēniem, kā arī ātrākais informācijas avots par 

skolā notiekošo skolēnu vecākiem. 

 

3.Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

 

1.ieteikums - Starp divām pēc kārtas vienādām mācību stundām paredzēt starpbrīdi, 

nodrošinot izglītojamo uzmanības noturību mācību satura apguvei. 

Privātajā sākumskolā DOMDARIS nav vienotu starpbrīžu laiku, tos katrs skolotājs plāno 

atbilstoši mācību procesa norisei, piemēram, kad skolēni pabeiguši uzdevumu vai ir noslēgts 

kāds no aktivitāšu posmiem. Tā kā mācību stundas tiek plānotas blokos (divas viena mācību 

priekšmeta stundas pēc kārtas), tad to noslēgumā skolēni maina mācību telpu un izmanto 

brīvo brīdi sarunām un spēlēm kopā ar draugiem. Skolēniem ir brīvais brīdis arī pēc otrajām 

brokastīm (10.10 vai 10.50) un pusdienām, lai atpūstos un pavadītu brīvo laiku kopā ar 

draugiem. Skolotāji mācību stundās ieplāno dinamiskās pauzes, lai skolēni var izkustēties, 

tāpat skolēni brīvi var izvēlēties vietu klasē, kur viņi vēlas strādāt – pie galda, uz paklāja vai 

citur. 

 

2.ieteikums - Mācību stundās spējīgos un talantīgos izglītojamos nodrošināt ar mācību satura 

diferencētiem uzdevumiem atbilstoši viņu spējām. 
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Jau iepriekš aprakstījām mācību stundu norisi, diferencējot skolēniem pildāmo uzdevumu 

daudzumu un doto izpildes laiku. Spējīgākie un talantīgie skolēni var pildīt darbus savā tempā 

tieši tāpat kā pārējie skolēni, mācību stundā paveicot vairāk, jo netiek kavēti, pildot 

uzdevumus kopā ar visu klasi. Skolotāji piedāvā skolēniem papildus uzdevumus vai palīdzēt 

klasesbiedriem, ja viņiem radušies papildus jautājumi vai neskaidrības.  

 

3.ieteikums - Iekšējā kontrolē paredzēt vērtējumu uzskaites pārraudzību. 

Direktores vietnieces izglītības darbā regulāri veic e-klases žurnālu pārbaudes, lai 

pārliecinātos, vai žurnāls aizpildīts korekti un atbilstoši vērtēšanas nolikumam. Tāpat 

skolotāju kopdarbā tiek aktualizēti jautājumi par vērtējumiem un to skaitu mācību semestrī, 

lai pedagogiem vērtēšanas process ir saprotams. 

 

4.ieteikums - Nodrošināt regulāru logopēda pieejamību izglītības iestādē. 

Skola cieši sadarbojas ar vecākiem, kuru bērniem nepieciešama logopēda konsultācija un 

regulāra palīdzība. Tiem skolēniem, kuriem ir nepieciešama logopēda palīdzība, jau 

pirmskolas vecumā tiek piedāvāts uzsākt sadarbību ar konkrētiem speciālistiem ārpus skolas. 

Skolēni tos apmeklē joprojām. Vecāki skolai iesniedz logopēda rekomendācijas mācību 

procesa ietvaros, ko īsteno skolotājs savā mācību stundā. Tāpat, ja bērns neapmeklē logopēdu, 

skolotājs rekomendē vecākam atrast speciālistu, lai saņemtu konsultāciju par runas 

traucējumiem. Skola ir atradusi veiksmīgu sadarbības modeli ar logopēdi Valēriju Selgu, kura 

skolotāju atlasītajiem skolēniem veic valodas un runas skrīningu, lai noteiktu turpmākos soļus 

bērna runas un valodas attīstībai mācību stundās, kā arī ieteiktu vecākiem meklēt speciālistu, 

kurš strādā ar skolēnu ārpus skolas. 

 

5.ieteikums - Pilnveidot iekšējās kārtības un drošības noteikumus atbilstoši ārējo normatīvo 

aktu prasībām. 

Privātās sākumskolas DOMDARIS iekšējās kārtības noteikumos ir iekļauta nepieciešamā 

informācija, tai skaitā, kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas sveši cilvēki un viesi. 

 

6.ieteikums - Ievērot Ministru kabineta noteikumu Nr.610 "Higiēnas prasības izglītības 

iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās 

pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" prasības par 

iestādes mēbeļu augstuma atbilstību izglītojamo augumam 
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2016.gada vasara skolas telpas tika aprīkotas ar jauniem un regulējamiem individuāliem 

krēsliem un galdiem, kas ļauj katram skolotājam individuāli plānot krēslu un galdu 

izvietojumu klasēs, kā arī pielāgot to augstumu skolēnu vajadzībām. 

 

7.ieteikums - Nodrošināt visu izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo personālu. 

Šobrīd skolā strādā 11 pedagogi, no kuriem 6 pedagogi jau ieguvuši pedagoga kvalifikāciju 

un 5 šobrīd apgūst pedagoģiju Latvijas Universitātē, ko apliecina augstākās izglītības iestādes 

izsniegta izziņa. 

 

4.Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma 

līmeni atbilstošajos kritērijos: 

4.1. mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas 

 

1.Pamatizglītības 1. posma (1.- 6.klase) izglītības programmu (kods 11011111) - licences 

nr. V – 8399 īstenošanā tiek ievērota mācību priekšmetu tematiskā satura pēctecība, ko pierāda 

pedagogu veidotais saturiskais plāns, kas aptver 1.semestri, kā arī ikmēneša plāni, kurus aizpilda 

pedagogi, tādējādi redzot tematisko pēctecību un iespējas integrēt tēmas dažādos mācību 

priekšmetos. Mutvārdos saturisko plānu pēctecība un integrācija dažādos mācību priekšmetos tiek 

veikta katru ceturtdienu no plkst.14.30 – 17.00, kad visi pedagogi strādā kopā. Ir vēl, kur tiekties 

ar laika rāmi, kurā jāiekļaujas visiem pedagogiem, ievadot sava mācību priekšmeta apgūstamo 

saturu piecās klašu grupās.  

Par izmaiņām mācību priekšmetu stundu sarakstā izglītojamie un pedagogi tiek 

informēti. Pedagogi izmanto mācību stundu plānošanas rīku, kas tiem pieejams Google diskā, 

lai ātri reaģētu uz pārmaiņām, kā arī skolotāju telpā (Domnīca) pie ziņojumu dēļa. Mācību 

stundu izmaiņas tiek ievadītas e-klasē, lai skolēni un vecāki dienasgrāmatās redz aktuālo 

mācību stundu sarakstu. Ja izmaiņas ir steidzamas un iepriekš neparedzētas, tad jaunāko klašu 

skolēnus audzinātājs informē Rīta aplī, bet vecāko klašu skolēniem tiek nosūtīta ziņa 

Whatsapp aplikācijā vai īsziņā un mutvārdos nodota informācija Rīta aplī. Izmaiņu gadījumā 

direktores vietnieces, kuras atbildīgas par darbu ar 1. – 5.klases skolēniem, pārliecinās, vai 

pedagogi, kurus skar stundu izmaiņas, ir informēti un laikus spēs reaģēt uz izmaiņām.  

Sporta treneris strādā atbilstoši LR Izglītības standartam un paraugprogrammai, 

ievērojot norādījumus par teorētiskajām zināšanām par vingrinājumiem, kas jāapgūst un 
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jāizpilda sākumskolas vecuma bērniem, un galvenokārt praktiski darbojoties, lai veicinātu 

bērnu vispārējo fizisko attīstību. Arī sporta treneris raksta mēneša un semestra plānus sporta 

stundām jau iepriekš minētajos saturiskajos mācību plānos, kurus veido izglītības iestādes 

pedagogi. 

Pedagogi plāno mācību satura apguvi, tās secību un apguvei paredzēto laiku jau 

minētajos mēneša saturiskajos plānos un semestra tematiskajos plānos. Vērtēšanas kārtību 

nosaka izglītības iestādes vērtēšanas nolikums, bet vērtēšanas kritērijus konkrētos mācību 

priekšmetos nosaka skolotājs vai skolotājs kopā ar skolēniem, piemēram, vizuālajā mākslā 

skolēni veido vērtēšanas kritērijus kopā ar skolotāju, balstoties uz uzdevuma nosacījumiem un 

plānoto sasniedzamo rezultātu. Tāpat konkrēto mācību priekšmetu skolotāji paši izvēlas 

metodes un mācību līdzekļus, kas viņiem nepieciešami, lai īstenotu mācību procesu. Izglītības 

iestādē strādā 2 latviešu valodas un 2 matemātikas skolotāji, kuri savstarpēji var konsultēties 

un izvēlēties vai sadarboties savā starpā, vai plānot individuāli, jo pedagogi māca atšķirīgas 

klašu grupas. Vairāk šī sadarbība tiek izmantota, lai konsultētos un dalītos par mācību 

metodēm un to dažādošanu. 

Pedagogi veido ikmēneša saturisko plānu, bet izmaiņu rezultātā veic korekcijas, lai 

apvienotu mācību procesu ar aktivitātēm, kurās iesaistās skolēni un pedagogi. Kā galvenais 

atskaites punkts tiek izmantots semestra saturiskais plāns, kas neļauj novirzīties no galvenā 

mērķa par tad, ja tiek mēneša plānos tiek veiktas korekcijas. 

Jau iepriekš minēts, ka pedagogi izmanto dažādas metodes, lai nodrošinātu katram 

skolēnam atbilstošu darba tempu un iespēju pajautāt palīdzību brīdī, kad tas nepieciešams, 

tāpēc skolēniem tiek piedāvāti dažāda veida uzdevumi – gan darba lapas, gan atsevišķi 

uzdevumi ar pašpārbaudes iespējām vai mēneša uzdevumu plāns, kas jāpaveic, lai skolēns 

pats plānotu uzdevumu izpildi skolotāja dotajā termiņā. Ne vienmēr uzdevumi ir veiksmīgi 

sagatavoti, tāpēc pedagogs mirkļos, kad uzdevums ir pārāk grūts vai nav saprotami tā 

nosacījumi, maina mācību stundas gaitu procesā. Pedagogam ir jābūt elastīgam un jāspēj 

reaģēt brīžos, kad pedagoga veidotais mācību stundas plāns nedarbojas. 1. un 2.klasei 

pedagogi cenšas mācību materiālus veidot krāsainus un viegli uztveramus. Ja uzdevumi 

skolēniem ir bijuši pārāk grūti vai pārāk viegli, tad pedagogs pārskata savu plānu un veic 

secinājumus, kāpēc uzdevumi neatbilda skolēnu zināšanu un prasmju līmenim, veicot 

nepieciešamās korekcijas, lai otrai klašu grupai piedāvātu atbilstošus uzdevumus un 

aktivitātes. 
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Izglītības iestāde nodrošina pedagogus ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem 

konkrētām klašu grupām, lai pedagogi veidotu savus mācību materiālus, kas atbilst viņu 

prasībām par mācību materiālu, kas veicina skolēniem tēmas apguvi. Privātās sākumskolas 

DOMDARIS skolēni neizmanto mācību grāmatas un darba burtnīcas, viņi izmanto skolotāju 

sagatavotus mācību materiālus, kuros ir sakombinēti uzdevumi no dažādiem mācību 

materiāliem konkrētajā mācību priekšmetā.  

Izglītības iestādes vadība atbalsta pedagogu iniciatīvu pilnveidot mācību priekšmetu 

programmu. Šobrīd šī sadarbība vairāk izpaužas kā jaunā mācību satura integrēšana mācību 

procesā, jo izglītības iestāde sadarbojas ar projekta  “Skola 2030” izstrādes un ieviešanas 

komandu, par ko liecina Privātās sākumskolas DOMDARIS skolēnu darbu piemēru 

izmantošana Daces Namsones uzrunā konferencē “Domāt”, kas notika 2017.gada 27.aprīlī un 

konferencē  “Vērtēt”, kas notika 2017.gada 21.septembrī, lai raksturotu skolēnu iesaisti 

patstāvīgā mācīšanās procesā, izvirzot mērķi un izvērtējot mērķa sasniegšanas gaitu. Izglītības 

iestādes vadība veicina skolotāju savstarpējo sadarbību un atbildības uzņemšanos, plānojot 

mācību satura apguvi secīgi un integrējot to dažādos mācību priekšmetos. Šim nolūkam tiek 

nodrošināta iespēja skolotāju kopdarbam katru ceturtdienu no plkst.14.30 – 17.00.  

Izglītības iestādes vadība iespēju robežās nodrošina pedagogus ar nepieciešamajiem 

mācību materiāliem un nepieciešamo informāciju. Šis punkts tiek izpildīts pietiekamā līmenī, 

jo nepieciešamo resursu saraksts ir jāsavieno ar finansiālajām iespējām, tāpēc nākas izvēlēties 

prioritātes un veikt resursu iegādi prioritārā secībā atbilstoši pieejamajam finansējumam. 

Lai veidotu izglītojamā attieksmi pret sevi, citiem, darbu, kultūru un sabiedrību, valsti 

un citām kultūrām, kā arī veicinātu skolēnu izpratni par sabiedrības kopējām vajadzībām un 

iesaisti taisnīgas un ilgtspējīgas pasaules veidošanā, izglītības iestādes pedagogi šos 

jautājumus aktualizē gan ikdienas procesos, gan mācību stundās. Katru mācību dienu iesākam 

ar rīta apli, kura ietvaros 15 minūtes skolēni lasa un 15 minūtes velta lasītā pārrunāšanai vai 

aktuālajiem dienas notikumiem, vai notikumiem skolā. Pedagogi ir atvērti skolēnu 

jautājumiem un interesēm par aktuālajiem notikumiem Latvijā un pasaulē, tāpēc diskusijas 

par aktuālajiem notikumiem var kļūt par mācību stundas sastāvdaļu, sasaistot tās ar mācību 

stundas tēmu. Izglītības iestādē mācās skolēni ar dažādu etnisko piederību, tāpēc tolerance 

citam pret citu un pozitīvas savstarpējās attiecības ir jautājums, ar kuru strādājam ikdienā, lai 

cits citu labāk saprastu. Maltīšu laikā runājam par ēdiena daudzumu, kas tiek uzlikts uz šķīvja, 

lai tas netiktu mests laukā, līdz ar to tiek pārrunāti jautājumi par trūkumu un badu dažādos 

pasaules reģionos, tostarp arī Latvijā. Tuvojoties valsts svētkiem, rīta apļos un mācību stundās 
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runājām par valsts nozīmi mums katram, meklējām interesantos faktus par Latviju, lai 

veicinātu skolēnu izpratni par piederību Latvijas valstij. Pedagogi ir elastīgi un radoši, līdz ar 

to veiksmīgi integrē aktuālās tēmas savos mācību priekšmetos par ko vienojamies skolotāju 

kopdarbā ceturtdienās. 

Lai veiksmīgi īstenotu skolēnu attieksmju veidošanos pret dzīvām būtnēm, 

notikumiem, procesiem un dabas parādībām, izglītības iestāde ir izveidots audzināšanas darba 

plāns, kuram seko skolas pedagogi katrā klašu grupā. Protams, dažkārt audzināšanas darba 

plāns tiek mainīts, jo pedagogi reaģē uz notikumiem skolā un pasaulē, lai skolēni saņemtu 

atbildes uz saviem jautājumiem, kā arī tiktu izrunātas konfliktsituācijas, kas tiek risinātas 

balstoties uz izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem. 

Sasniegumi:  

1.pedagogi cieši sadarbojas mācību satura apguves plānošanā un tēmu integrācijā mācību 

priekšmetos; 

2.ir rasta iespēja pedagogiem 1 reizi nedēļā strādā kopā; 

3.pedagogi nekavējoties reaģē uz sarežģījumiem skolēnu savstarpējās attiecībās; 

4.ir izveidota un ieviesta pozitīvo un negatīvo seku sistēma izglītības iestādē. 

Turpmākā attīstība: 

1.atbalstīt un motivēt pedagogus aktīvi līdzdarboties skolotāju kopdarbā 1 reizi nedēļā; 

2.izskatīt un iespēju robežās atbalstīt pedagogu, skolēnu un skolēnu vecāku ierosinājumus. 

Vērtējums: LABI. 

4.2. mācīšana un mācīšanās 

 

4.2.1. mācīšanas kvalitāte 

 

 Izglītības iestādē tiek veicināta pedagogu darba kvalitātes celšana, īpašu uzsvaru liekot 

uz pedagogu pašiniciatīvu meklēt atbalstu izaicinājumu risināšanai, lūdzot kolēģim padomu 

vai ieteikumus situāciju risināšanai. Pedagogi ceturtdienās, kad notiek kopīgais darbs, tiek 

aicināti aktualizēt savus jautājumus par profesionālo darbību, tās veiksmēm un 

izaicinājumiem, lai kopīgi rastu risinājumus. Diemžēl 2017./2018.mācību gada 1.semestrī nav 

izdevies iedzīvināt savstarpējo mācību stundu vērošanu, jo saskārāmies ar ilgstošu skolotāju 

slimošanu, kā rezultātā veikto izmaiņu dēļ šī iecere netika realizēta. 2.semestrī tiek plānota 

skolas vadības iesaiste mācību stundu vērošanā vismaz 1 reizi divos mēnešos, lai sniegtu 

skolotājiem atgriezenisko saiti par mācību stundas norisi, mērķi, uz tā sasniegšanu virzīto 
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aktivitāšu un klasvadības izvērtējumu, mudinot pašu skolotāju veikt pašvērtējumu un izdarīt 

secinājumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem, kā arī lietām, kas mācību stundā strādā ļoti 

labi.  

Vienu reizi mācību gadā notiek individuālas sarunas ar skolotāju par skolotāja 

profesionālajām un personīgajām uzvarām, strādājot skolā, kā arī par nākotnes plāniem, lai 

izglītības iestādes vadība varētu plānot turpmāko darbu un personālresursus. Ceturtdienu 

kopdarbā pedagogi dalās ar pozitīvajiem piemēriem savā darbā, tādējādi gūstot atgriezenisko 

saiti par savu darbu. Atgriezenisko saiti par pedagogu darba kvalitāti sniedz arī skolēnu 

vecāki, kuri tiekas ar pedagogiem klātienē vai sazinās e-klases pastā. 2016./2017.mācību gada 

noslēgumā visi skolas skolēni (tajā brīdī 73) aizpildīja izglītības uzlabošanas digitālā rīka 

EDURIO aptauju par katru mācību priekšmetu un sadarbību ar audzinātāju. Pēc aptaujas datu 

saņemšanas pedagogiem bija jāizdara secinājumi par lielākajiem izaicinājumiem, mazajām un 

lielajām uzvarām, kā arī jāizvirza profesionālās izaugsmes mērķi nākamajām mācību gadam 

(2017./2018.mācību gads).  

Lai maksimāli nodrošinātu priekšmetu integrēšanu un dotu bērniem pietiekami daudz 

laika zināšanu lietošanai praksē, mācību stundas notiek blokos jeb divas vienādas stundas pēc 

kārtas. Mērķis tiek formulēts vienam stundas blokam, nevis katrai mācību stundai atsevišķi. 

Mērķi ir skaidri definēti, sasniedzami un atbilstoši skolēnu zināšanu līmenim. Pedagogi 

cenšas mērķus definēt vienkārši un saprotami, lai skolēni saprastu, ko pedagogs mācību 

stundā no viņiem sagaida. Pedagogi pārliecinās, vai mērķis ir saprotams, jautājot, lai skolēni 

mērķi paskaidro saviem vārdiem. Mācību stundas plānojums ir  loģisks, strukturēts un virzīts 

uz mērķa sasniegšanu.  

Viens no šī mācību gada uzdevumiem ir veicināt skolēnu patstāvīgu mācīšanos, līdz ar 

to skolēni arvien vairāk tiek iesaistīti mācību procesa norisē, piemēram, palīdzot skolotājam 

definēt mācību stundas mērķi, pēc tam, kad pedagogs ir iepazīstinājis skolēnus ar mācību 

stundas tēmu. Augstākais līmenis, ko sagaidām no skolēna ir prasme individuāli izvirzīt sev 

stundas mērķi. Lai novērtētu skolēnu izaugsmi pašvadītā mācīšanās procesā, esam izveidojuši 

īpašu vērtēšanas rubriku, kas šobrīd tiek pārbaudīta darbībā un pilnveidota, lai to būtu ērti 

lietot gan skolotājiem, gan skolēniem. Par skolēnu savstarpējo sadarbību liecina problēmu 

risināšanas soļi, kas ir pielikti katrā klasē pie sienas: 1.Padomā pats!; 2.Jautā klasesbiedram!; 

3.Jautā skolotājam!. Tā ir secība, kādā skolēns rod atbildi uz savu jautājumu vai izaicinājumu. 

Jau šobrīd skolēni bieži paši pārbauda izpildīto uzdevumu, tādējādi uzņemoties atbildību par 
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savu veikumu un nepieciešamajiem uzlabojumiem, lai sagatavotos pārbaudes vai 

patstāvīgajam darbam.  

Mācību procesā tiek izmantoti dažādi mācību līdzekļi – mācību literatūra, lai pedagogi 

sagatavotu mācību materiālus skolēniem, metodiskie līdzekļi, papildus literatūra, uzskates 

līdzekļi, didaktiskās spēles, digitālie mācību līdzekļi un resursi, izdales materiāli, mācību 

tehniskie līdzekļi, aprīkojums un individuālie mācību piederumi. Mācību līdzekļi regulāri tiek 

atjaunoti un papildināti ar jaunākajiem izdevumiem mācību literatūrā, tiek papildināts 

izglītības iestādes materiāltehniskais nodrošinājums un citi mācību līdzekļi. 

2017./2018.mācību gada 1.semestrī ir uzstādīta viena interaktīvā tāfele, izglītības iestāde kā 

dāvanu saņēma 2 klēpjdatorus un 3 skandu komplektus.  

Šajā mācību gadā 4. un 5.klases skolēni sāk lietot google piedāvātās iespējas mācību 

procesa organizēšanai un plānošanai. Skolēni saņem uzdevumu savos e-pastos un atbildi 

nosūta skolotājai uz e-pastu. Veicot skolēnu vecāku aptauju, esam noskaidrojuši, ka katram 

bērnam mājās ir vismaz viens planšetdators vai klēpjdators, ko skolēni var izmantot mācību 

procesā. Ikdienas saziņai ar skolotāju 4. un 5.klases skolēni izmanto aplikāciju whatsapp.  

Pedagogu izmantotās mācību metodes ir daudzveidīgas un atbilst izglītojamo 

personības attīstības vajadzībām, mācību priekšmetu specifikai un izglītības programmas 

satura prasībām. Jau iepriekš minēts, ka izglītības iestāde jau šobrīd integrē jaunā izglītības 

standarta nosacījumus mācību procesā, lai sniegtu atgriezenisko saiti projekta “Skola 2030” 

satura izstrādes vecākajiem ekspertiem un ieviešanas ekspertiem. Jau iepriekš minēts, ka 

mācību metožu idejas aizgūstam gan no Montesori mācību pieejas, gan Valdorfa, gan 

Daltonas plāna un citām mācību pieejām, izvēloties skolēnu spējām, prasmēm un vajadzībām 

atbilstošāko, lai nodrošinātu mācību satura apguvi. Pedagogi veido mācību materiālus 

skolēniem, jo skolēni neizmanto mācību grāmatas un darba burtnīcas, tāpēc pedagogiem ir 

jāmeklē radoši un aizraujoši veidi, kā piedāvāt skolēniem apgūt jaunu un nostiprināt jau 

apgūto saturu. Jau iepriekš minēts, ka izglītības iestādē tiek dažādotas skolēnu pārbaudes un 

pašpārbaudes iespējas. Pārbaudes darbu formas ir dažādas – mutisks stāstījums, pārbaudes 

darbs, kurā jāizpilda uzdevumi, projekta darbs (plakāta, objekta izveide), elektroniska 

aptaujas anketa, u.c. Skolēni var veikt pašpārbaudi izmantojot šādus rīkus – atbilžu lapas, 

kuras skolēni izmanto, lai pārbaudītu savu veikumu, skolotāja uzrakstīts uzdevuma piemērs 

vai atbilde uz tāfeles, iespēja sadarboties ar klasesbiedru pēc uzdevuma izpildes, lai 

salīdzinātu atbildes, izmantojot rīku www.uzdevumi.lv, skolēni pēc uzdevuma izpildes saņem 

vērtējumu, kurā norādīti pareizo un nepareizo atbilžu varianti u.c. 

http://www.uzdevumi.lv/
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Šobrīd izglītības iestāde aktīvi piedalās citu izglītības iestāžu, organizāciju un 

uzņēmumu organizētajos konkursos un pasākumos, piemēram privātās vidusskolas RIMS 

organizētajā matemātikas konkursā 1. – 5.klasei; uzņēmuma  “Zaļā josta” organizētajā 

bateriju vākšanas konkursā un sava papīra veidošanas konkursā; Latvijas Olimpiskās 

komitejas rīkotajā konkursā “Sporto visa klase” 3.klašu grupā u.c. Izglītības iestāde ir jauna, 

tāpēc apzinām iespējas, ko piedāvā citi, lai domātu par jaunu un oriģinālu ideju ieviešanu 

dzīvē tuvākajā laikā. 

Izglītības iestādes pedagogi regulāri pilnveido audzināšanas stundu saturu, ievērojot 

mūsdienu aktualitātes un saikni ar reālo dzīvi. Katra mācību diena iesākas ar rīta apli, kura 

laikā skolēni 15 minūtes lasa un 15 minūtes runā par dažādām aktualitātēm, kas skar pašu 

skolēnu grupu, skolu, valsti vai notikumus pasaulē. Pedagogi regulāri seko līdzi notikumiem, 

situācijām un citām aktualitātēm, par kurām jārunā ar skolēniem. Pedagogi negaida klases 

stundu, kas notiek rīta apļa ietvaros, lai runātu par aktuālajiem notikumiem. Piemēram, par 

konfliktsituācijām saruna ar skolēniem notiek tajā brīdī, kad nepieciešams par to runāt, lai 

noskaidrotu notikumu gaitu, iesaistītās personas un iespējamos situācijas risinājumus. 

Skolēnu pašvērtēšanas prasmes tiek attīstītas dažādos ikdienas procesos, piemēram, 2. 

– 5.klases skolēni katru nedēļu raksta savu nedēļas mērķi, ko nedēļas beigās izvērtē 

(sasniegts/nav sasniegts), mutiski minot iemeslus, kāpēc izdevās vai neizdevās. Katras mācību 

dienas beigās 2. – 3.klases skolēni dienasgrāmatās pieraksta vienu lietu, ko mācību dienā 

iemācījās vai atkārtoja. Pašvērtējumu mācību procesā nodrošina mācību stundā izvirzīto 

mērķu izvērtēšana, bet semestra ietvaros skolēni aizpilda zvaigžņu protokolus katrā mācību 

priekšmetā, izvērtējot apgūtās prasmes un zināšanas. Pedagogs zvaigžņu protokolus komentē 

tādā gadījumā, ja skolēna pašvērtējums ir neadekvāti augsts vai zems, lai gan pieredze liecina 

par to, ka šādi gadījumi ir ļoti reti.  

Sasniegumi: 

1.blokstundas sākumskolā ir iespējamas, ja rūpīgi plāno to norisi, paredzot dinamiskās 

pauzes, kā arī mainot skolēnu darba vietu mācību stundas laikā; 

2.aizsākts mērķtiecīgs un apzināts darbs pie skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmju 

attīstīšanas. 

Turpmākā attīstība: 

1.rast iespēju izglītības iestādes vadībai vērot mācību stundas vismaz 1 reizi 2 mēnešos; 

2.iedrošināt un motivēt pedagogus izmantot iespēju un vērot kolēģu vadītās mācību stundas; 
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3.turpināt iesākto darbu pie skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmju attīstīšanas un to 

novērtēšanas kritēriju izstrādes. 

Vērtējums: LABI. 

 

4.2.2. mācīšanās kvalitāte 

 

 Izglītības iestādē skolēni regulāri tiek informēti par mācību darbam izvirzītajām 

prasībām, par ko liecina katras mācību stundas aktivitāšu atbilstību izvirzītajam mācību 

mērķim, tādējādi informējot skolēnus, par ko viņi konkrētā mācību stundā mācīsies un ko 

pārbaudīs mācību stundas beigās. Katram uzdevumam ir precīzi un viegli saprotami 

nosacījumi, bet pārbaudes darbos vai patstāvīgajos darbos skolēniem ir zināms, cik punktus 

var iegūt par konkrēto uzdevumu. Darba vērtēšanas kritēriji tiek norādīti pie uzdevumiem 

darba lapā vai uzdevuma lapā, vai, piemēram, uz tāfeles. Bieži skolēni tiek iesaistīti 

vērtēšanas kritēriju radīšanā, īpaši radošajos darbos, kuru prezentācijas notiek mutiski, 

piemēram, mākslas stundās. 

Izglītības iestādē mācās sākumskolas vecuma bērni, līdz ar to esam nolēmuši, ka 1. – 

3.klases skolēni e-klasi izmanto pēc brīvprātības principa, ja bērns vēlas to izmantot, tad 

izmanto, jo skolēniem ir dienasgrāmatas, kurās ir pieejama nepieciešamā informācija. 4. un 

5.klases skolēni izmanto e-klasi gan tāpēc, lai sekotu līdzi stundu sarakstam un vērtējumiem, 

kā arī, lai ielogotos portālā www.uzdevumi.lv. E-klasē ir pieejami pārbaudes darbu rezultāti, 

kuros redzams skolēnu sniegums katrā no uzdevumiem.  

Skolēni līdzdarbojas mācību procesā, jo pedagogu izvēlētās mācību metodes 

nodrošina iespēju skolēniem strādāt individuāli, veicot patstāvīgos darbus, kā arī sadarboties 

grupās. Izglītības iestādes skolēniem ir vairāk attīstīta līdzdarbošanās, jo tā ir neatņemama 

mācību procesa sastāvdaļa, sadarbošanās mācību procesā ir lielāks izaicinājums, pie kā šobrīd 

strādājam, jo tie nav tikai grupu darbi, bet arī individuāla palīdzības sniegšana klasesbiedram 

patstāvīgā darba pildīšanas laikā. Jau iepriekš minējām par trīs soļiem, kā lūgt palīdzību: 

1.Padomā pats!; 2.Jautā klasesbiedram!; 3.Jautā skolotājam!. Šie soļi mudina skolēnus meklēt 

palīdzību un to piedāvāt. Šobrīd pakāpeniski strādājam, lai skolēni arvien vairāk sadarbotos 

cits ar citu, tādējādi uzņemoties atbildību par mācību procesu. Lai sniegtu palīdzību 

klasesbiedriem un pilnvērtīgi piedalītos mācību procesā, skolēniem ir pieejami izglītības 

iestādē esošie resursi, kas nepieciešami mācību uzdevumu veikšanai. 

Izglītības iestādē ir izveidota informācijas apmaiņas sistēma starp skolēniem, 

pedagogiem, skolas vadību un ģimeni. Bez ikdienas klātienes komunikācijas ar skolēniem 

http://www.uzdevumi.lv/
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izglītības iestāde izmanto tādus rīkus kā e-klases pasts, kuru aktīvi izmanto 4.un 5.klases 

skolēni, bet 1. – 3.klases skolēniem šī ir brīvprātīga izvēle; īsziņas un telefona zvani, lai 

nodotu aktuālo informāciju, kā arī whatsapp aplikācija un e-pasts, kuru ikdienā izmanto 4.un 

5.klases skolēni. Izglītības iestādes vadība katru nedēļu sūta informatīvu e-pastu par 

galvenajām aktivitātēm, kas plānotas konkrētajā nedēļā vai tuvākajā laikā, tāpat skolēnu 

vecākiem ir pieejams skolas aktivitāšu kalendārs. 2 – 3 reizes semestrī vecākiem tiek 

piedāvāta iespēja tikties klātienē ar mācību priekšmetu skolotājiem. Skolotāji aicina uz sarunu 

vecākus, kuru bērniem ir nepieciešams papildus atbalsts mācību procesā, kā arī uz sarunām 

var pieteikties vecāki, kuri vēlas tikties ar konkrētu mācību priekšmetu skolotājiem. Vairākas 

reizes semestrī notiek vecāku sarunas, kurās tiek runāts par vecākiem vai skolai aktuālām 

tēmām. Sarunu tēmas ierosina vecāki vai izglītības iestādes pārstāvji. Augusta noslēgumā tiek 

organizētas vecāku sapulces, lai informētu vecākus par skolas organizatoriskajiem 

jautājumiem, kā arī atbildētu uz skolēnu vecāku jautājumiem. Ikdienas aktivitātes tiek 

atspoguļotas slēgtajā Facebook grupā skolēnu vecākiem un pedagogiem. Izglītības iestāde ar 

pedagogiem sazinās, izmantojot slēgto Facebook lapu, lai dalītos ar mācību materiālu idejām, 

attēliem un organizatoriskiem jautājumiem. Ikdienas saziņai tiek izmantota whatsapp 

aplikācija, lai ātri nodotu ziņu kolēģiem. Informācija par stundu saraksta izmaiņām un mācību 

procesu tiek nodota ar e-pasta starpniecību. Visi aktuālie dokumenti, kas nepieciešami 

ikdienas darbam, pedagogiem ir pieejami google diskā. Vienu reizi nedēļā (katru ceturtdienu 

no plkst.14.30 – 17.00) pedagogi kopā strādā, lai pilnveidotu mācību procesu, veicinātu 

savstarpējo sadarbību un pārrunātu organizatoriskos jautājumus. 

Izglītības iestāde uzskaita mācību stundu kavējumus. Vecāki piesaka kavējumu, 

atsūtot īsziņu vai piesakot kavējumu e-klasē. Kavējumu, kas nav ilgāks par 3 darba dienām, 

var attaisnot vecāki. Kavējumu, kas ir ilgāks par 3 darba dienām un ir radies veselības 

stāvokļa dēļ, var attaisnot ar ārsta izziņu. Ja bērni dodas ceļojumā kopā ar vecākiem, vecāki 

iesniedz iesniegumu izglītības iestādes vadītājai. 

Izglītības iestādes pedagogi seko līdzi 4.un 5.klases skolēnu e-klases apmeklējumam, 

lai noskaidrotu, vai ir saņēmuši informāciju par mācību uzdevumu vai pasākumu. Ja e-klases 

vēstule nav izlasīta, pedagogi skolēniem nosūta īsziņu vai ziņu whatsapp aplikācijā. Līdzīgi 

rīkojamies saziņā ar skolēnu vecākiem. Ja e-klases ziņa nav izlasīta, mācību priekšmeta 

skolotājs informē skolēna klases audzinātāju, kurš nosūta ziņu skolēna vecākiem, ka viņiem ir 

jāielūkojas e-klases pastā.  
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Skolēni un viņu vecāki tiek iesaistīti dažādos skolas un Rīgas pilsētas piedāvātajos 

kultūras pasākumos, piemēram, 9.novembrī izglītības iestādē bija puišu un meiteņu diena, 

kuras ietvaros visi skolas puiši devās uz Ādažu militāro bāzi, lai iepazītos ar bruņojumu, 

bāzes izvietojumu un karavīra profesiju, bet meitenes darbojās kopā ar tekstilmākslinieci, 

veidojot matu rotas patriotiskās noskaņās. Šobrīd skolēni gatavo Ziemassvētku pasākumu, kas 

notiks Spīķeru koncertzālē. Kopā apmeklējam koncertus, muzejus un mākslas izstādes, kā arī 

skatāmies filmas, kas atbilst mācību saturam vai ir saistītas ar to. Piedalāmies sporta, kultūras 

un valstiskas nozīmes pasākumos.  

Sasniegumi: 

1.skolēni atbildīgi līdzdarbojas mācību procesā. To nodrošina pedagogu izvēlētās mācību 

metodes; 

2.izglītības iestādē veiksmīgi darbojas informācijas apmaiņas sistēma starp skolēniem, 

skolēnu vecākiem un pedagogiem; 

3.skolēnu vecāki un ģimenes ierosina un līdzdarbojas dažādos kultūras un sporta pasākumos. 

Turpmākā attīstība: 

1.nostiprināt sadarbību ar skolēniem un viņu ģimenēm; 

2.nostiprināt un pilnveidot jau esošās informācijas apmaiņas un kavējumu reģistrēšanas 

sistēmas. 

Vērtējums: LABI. 

 

4.2.3. vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

 Vērtējot skolēnu  mācību darbu, pedagogi sistemātiski un kompetenti ievēro 

vērtēšanas pamatprincipus un izglītības iestādes vērtēšanas kārtību. Izglītības iestādes vadība 

regulāri iedrošina pedagogus uzdot jautājumus par vērtēšanas kārtību, ja kaut kas ir neskaidrs, 

lai vērtēšanas process notiktu atbilstoši izglītības iestādes nolikumam. Ir izveidots pārbaudes 

darbu žurnāls, kurā tiek reģistrēti pārbaudes darbu datumi. Vērtēšanas kārtības darbību 

mācību procesā apliecina mācību priekšmetu pedagogu ieraksti e-klases žurnālā. Pārbaudes 

darbi tiek veidoti par tēmas ietvaros apgūto saturu un prasmēm, ietverot uzdevumus, kuros 

skolēni ne tikai demonstrē savas zināšanas, bet spēj tās pārnest uz jaunām situācijām, 

izmantojot jaunās un jau esošās zināšanas un prasmes. Skolēniem vienmēr ir iespēja ar 

pedagogu pārrunāt pārbaudes darba rezultātus, jo tā ir daļa no mācību procesā ikdienā. 

Vērtējumu ievadīšanu e-klases žurnālā regulāri pārbauda direktores vietnieces izglītības jomā, 
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nosūtot ziņu e-klases pastā tiem pedagogiem, kuriem trūkst ierakstu e-klases žurnālā vai 

jāveic korekcijas. 

 Skolēni pārbaudes darbā redz vērtēšanas kritērijus un punktus, ko iespējams saņemt 

par konkrēta uzdevuma izpildīšanu, tādējādi viņiem pašiem ir iespēja sekot līdzi un plānot 

pārbaudes darba rezultātu, atbilstoši izpildītajiem uzdevumiem un to precizitātei. Vecākiem ir 

iespēja sekot līdzi pārbaudes darbu vērtējumiem, jo ģimenes, kuras ir iegādājušās e-klases 

abonementu, redz pārbaudes darbu uzdevumus un to izpildes kvalitāti, tādējādi iegūstot 

iespēju izdarīt secinājumus par bērna zināšanām. Diemžēl tās ģimenes, kurām nav e-klases 

abonementa, šādu informāciju neredz, bet šīm ģimenēm ir iespēja vienoties par individuālu 

tikšanās laiku ar mācību priekšmeta skolotāju, lai pārbaudes darbu apskatītos klātienē. 

 Vērtēšanas process un mācību rezultātu izvērtēšana sniedz skolēniem atbalstu 

turpmākajā mācību procesā. Skolēni un skolēnu vecāki gūst atgriezenisko saiti par mācību 

sasniegumiem e-klases žurnālā. Izglītības iestādes mērķis ir veicināt skolēnu atbildības 

veidošanos par mācību procesu, lai skolēni paši plānotu darbu mācību stundā, konsultāciju 

apmeklējumu un vērtējumu uzlabošanu. Izglītības iestādes pedagogi tic, ka, sākot no 4.klases, 

skolēni spēj paši uzņemties atbildību par savu mācību procesu, ja pedagogi un vecāki palīdz 

skolēnam apgūt rīkus, ar kuru palīdzību viņi to spēj izdarīt, piemēram, e-klases lietošana, 

saziņa ar pedagogu, izmantojot mobilo telefonu un e-pastu. 

  Skolēniem un viņu vecākiem ir iespēja sekot līdzi skolēnu sekmēm e-klases 

žurnāliem, dienasgrāmatā, sekmju izrakstos un liecībā. 2017./2018.mācību gadā izglītības 

iestādes pedagogu komanda iesāka darbu pie skolēnu neakadēmisko sasniegumu vērtēšanas 

procesa izstrādi, balstoties uz akadēmisko literatūru un pētījumiem par skolēnu pašregulētu 

mācīšanos.  

Sasniegumi: 

1.ir izstrādāti kritēriji neakadēmisko zināšanu un prasmju mērīšanai izglītības iestādes 

ietvaros; 

2.mācību priekšmetu skolotāji aktīvi komunicē ar skolēniem, klases audzinātāju un skolēnu 

vecākiem par mācību sasniegumiem, lai skolēni sasniegtu savus augstākos rezultātus. 

Turpmākā attīstība: 

1.veicināt skolēnu atbildību par mācību procesu un mācību sasniegumiem, lai skolēna 

motivācija iegūt iespējami augstākos mācību rezultātus iekšējas nevis ārējas motivācijas dēļ. 

Vērtējums: LABI. 
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4.3. izglītojamo sasniegumi: 

 

4.3.1. izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 

 Skolēnu sekmes ikdienas darbā ir atbilstošas katra skolēna spēju un zināšanu līmenim. 

Tā kā katra skolēna zināšanu un prasmju līmenis ir atšķirīgs, tad katra skolēna izaugsmi un 

sasniegumus mērām atbilstoši skolēna prasmēm un zināšanām. Skolēnu ikdienas sasniegumi 

tiek vērtēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Sistemātiski tiek kontrolēta mācību materiāla 

apguve, pārbaudes darbu norise un to rezultātu analīze, kā arī pašregulētas mācīšanās kritēriju 

izpilde katram skolēnam individuāli. Vērtēšanas process notiek saskaņā ar Privātās 

sākumskolas DOMDARIS skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.  

 Atzīmju izlikšanā tiek ņemtas vērā katra skolēna individuālās zināšanas, prasmes un 

spējas. Pedagogi skolēnu sekmes un attīstības dinamiku vērtē katrs sava mācību priekšmeta 

ietvaros, vērojot skolēnu darbību mācību stundas ietvaros, tādējādi izdarot secinājumus par 

skolēnu attīstības dinamiku. Visiem skolēniem ir pieejamas un nodrošinātas konsultācijas 

katrā mācību priekšmetā.   

 Mācību gada laikā mācību priekšmetu pedagogi tieši nodod informāciju skolēnu 

vecākiem, ja tiek identificēti izaicinājumi mācību procesā, lai meklētu un piedāvātu 

risinājumus situācijas uzlabošanai. Ja skolēna vecāki neatbild mācību priekšmeta pedagoga 

uzaicinājumam, tad mācību priekšmeta pedagogs sazinās ar klases audzinātāju un lūdz 

atbalstu saziņas procesā ar skolēna vecākiem. Pedagogi veic skolēnu mācību sasniegumu 

analīzi sava mācību priekšmeta ietvaros, lai pilnveidotu savu profesionālo veikumu, kā arī 

uzlabotu skolēnu zināšanas un prasmes. 

 Lai uzlabotu skolēnu sasniegumus ikdienas darbā, tiek dažādotas mācību formas un 

metodes, nodrošinātas individuālas konsultācijas un papildus darbs mājās, kura ietvaros 

būtiska loma ir vecāku sadarbībai ar mācību priekšmetu pedagogiem un klases audzinātāju. 

Viena no iespējām kā atbalstīt skolēnus ir jau iepriekš minētās vecāku sarunas ar mācību 

priekšmetu pedagogiem un regulāra saziņa e-klases pastā. 
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2016./2017.mācību gada rezultāti 

 

Klase 
Skolēnu 

skaits 

Skolēnu 

skaits % 

no kopējā 

skaita 

7 – 10 balles 
Nepietiekams 

vērtējums 

Skaits 

% (no kopējā 

skolēnu 

skaita) 

Skaits 

% (no kopējā 

skolēnu 

skaita) 
2.klase 25 53% 21 84% 0 0% 

3.klase 20 42% 13 65% 0 0% 

4.klase 2 5% 2 100% 0 0% 

*rezultāti par mācību priekšmetiem, kuros mācību sasniegumus vērtē 10 ballu skalā. 

 

2016./2017.mčību gada vidējie vērtējumi mācību priekšmetos 
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Skolēnu mācību sasniegumu tiek reģistrēti skolvadības sistēmas “e-klase” 

elektroniskajā žurnālā. E-klases ietvaros ir iespējams detalizēti izanalizēt katra skolēna 

individuālos sasniegumus, kā arī klases un klašu grupas kopējos rezultātus. Skolēnu rezultātu 

analīze ļauj sekot līdzi skolēnu mācību sasniegumu dinamikai un prognozēt atbalsta 

pasākumus skolēniem ar zemiem vērtējumiem.  

Ikdienas darba lielākie atskaites punkti ir 1.semestra, 2.semestra un gada mācību 

sasniegumu vērtējumi. Izglītības iestāde uzskata, ka būtiskāks skolēnu attīstības rādītājs 

šobrīd skolēniem ir nevis vērtējumi mācību priekšmetos, bet jaunā pašregulētas mācīšanās 

vērtēšanas kritēriju tabula, kas uzrādīs skolēnu prasmju attīstības dinamiku un kas ir cieši 

saistīta ar skolēnu individuālajiem sasniegumiem mācību priekšmetos.  

Ikdienas dzīve un aktivitātes skolā ir tikpat būtiskas kā mācību process, jo vairākas 

tēmas, kas iekļautas LR Izglītības standartā, var iemācīties tikai veidojot savstarpējās 

attiecības, piedaloties skolas uzkopšanas darbos un plānojot vai organizējot klases un skolas 

pasākumus.  

Skolēnu ikdienas mācību sasniegumu lielākais izaicinājums ir skolēnu motivēšana 

un aizvien pieaugošās mācīšanās īpatnības un traucējumi skolēniem, kuri nav diagnosticēti, 

bet novērojami mācību procesā, līdz ar to apgrūtinot pedagoga darbu un paildzinot labākās 

mācību pieejas meklējumus informācijas trūkuma dēļ par skolēna attīstību.  

Kopš 2017.gada maija arī mūsu izglītības iestādē skolēni, kuru vidējā atzīme ir no 8 

līdz 10 saņem atzinības diplomu par ļoti labām, teicamām un izcilām sekmēm. Tas arī ir 

vienīgais apbalvojums, jo izglītības iestādes pedagogu komanda ir nolēmusi, ka ārēja 

motivācija neveicina skolēnu darbību mācību stundā, jo skolēnu ikdienā ir pietiekami daudz 

ārēju motivatoru, kas orientēti uz skolēnu panākumu veicināšanu. Mēs vēlamies, lai skolēni 

gūst prieku un gandarījumu par apgūtajām zināšanām un prasmēm, lai ir vēlme izzināt, jo tas 

ir aizraujoši, tiek novērtēta augstāk nekā dāvanas par labi paveiktu darbu. Tas ir izaicinājums, 

bet, konsekventi izslēdzot materiālu motivāciju, pamazām izdodas skolēnus motivēt mācību 

darbam. 

Sasniegumi:  

pedagogi iespēju robežās diferencē uzdevumus un piedāvā skolēniem uzdevumus veikt 

individuālā tempā. 

Turpmākā attīstība: 

1.meklēt iespējas motivēt skolēnus, neizmantojot materiālu motivāciju; 
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2.saglabāt konsekvenci motivēšanas sistēmā, mudinot bērnus priecāties un gūt gandarījumu 

par padarīto sevis, nevis materiālu motivatoru dēļ; 

3.vērot bērnus un, izmantojot skolas atbalsta personālu, veicināt sarunas ar vecākiem par 

medicīnas personāla piesaisti mācīšanās traucējumu noteikšanai; 

4.turpināt pedagogu savstarpējo sadarbību pašregulētas mācīšanās sistēmas ieviešanā, lai 

skolēni saprastu un novērtētu sistēmas rezultātus, tādējādi uzlabojot savu sniegumu mācību 

stundās.  

 

4.3.2. izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos  

 
Valsts 

diagnosticējošais 

darbs 3.klasei 

Kopvērtējums % skolā Kopvērtējums % pēc 

urbanizācijas (Rīga) 

Kopvērtējums % valstī 

2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. 

Latviešu valoda 84.5% 81.61 % 80.04% Rezultāti nav 

pieejami 
77.94% Rezultāti nav 

pieejami 
Matemātika 66.08% 63.20 % 71.03% Rezultāti nav 

pieejami 
68.54% Rezultāti nav 

pieejami 
 

Valsts diagnosticējošajos darbos 3.klasei latviešu valodā un matemātikā skolēni 

2015./2016.mācību gadā latviešu valodā demonstrēja augstāku rezultātu nekā vidēji citās 

Rīgas skolās un valstī kopumā, matemātikā rezultāti ir nedaudz zemāki nekā vidēji citās 

skolās Rīgā un līdzīgi kopvērtējumam valstī. Diemžēl 2016./2017.mācību gada statistika vēl 

nav pieejama, tāpēc nav iespējams izvērtēt izglītības iestādes skolēnu sniegumu salīdzinājumā 

ar citām Rīgas skolām un valsti kopumā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analizējot valsts diagnosticējošos darbus, pedagogi secināja, ka pastāv ievērojama 

atšķirība starp 3.a un 3.b klases sniegumu. 2015./2016.mācību gadā bija viena 3.klase. 

2016./2017.mācību gadā 3.a klases vidējais rezultāts latviešu valodā bija 69.41%, bet 3.b 

klases vidējais rezultāts bija 93.82%. Matemātikā 3.a klases vidējais rezultāts bija 46.5%, bet 
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3.b klases skolēnu vidējais rezultāts bija 79.91%. Šī atšķirība veidojas skolēnu darba tempa, 

zināšanu un prasmju līmeņu dēļ. Jau iepriekš minējām, ka izglītības iestādē mācās skolēni, 

kuriem nav diagnosticēti mācīšanās traucējumi, kurus pedagogi novēro ikdienas darbā ar 

skolēniem, piemēram, grūtības lasīt un izprast izlasīto tekstu, vāja koncentrēšanās spēja, lēns 

informācijas apstrādes temps. Izglītības iestādē īpašu uzmanību pievēršam bērnu 

individuālajai izaugsmei, tāpēc 3.a klases skolēnu rezultāti kopumā nav satraucoši, jo bērni 

demonstrēja savus labākos rezultātus, salīdzinot ar to, kā viņiem gājis līdz brīdim, kad tika 

rakstīts valsts diagnosticējošais darbs. Šobrīd arī vērojama 4.a klases skolēnu izaugsme. Liels 

izaicinājums ir stresa menedžments pirms darba rakstīšanas, jo saskaramies ar vecāku 

interpretāciju par šī darba nozīmīgumu bērnu dzīvē. Lai gan esam veikuši preventīvus 

pasākumus, lai informētu vecākus par valsts diagnosticējošā darba mērķi, tik un tā skolēni 

baidās no darba rakstīšanas, jo uztver to par eksāmenu, nevis pašpārbaudes rīku, lai noteiktu, 

kas vēl jāapgūst līdz 3.klases beigšanai. 

Sasniegumi: 

skolēnu sniegums valsts pārbaudes darbos latviešu valodā un matemātikā ir augstāks, līdzīgs 

vai nedaudz zemāks kā vidējais skolēnu sniegums valstī. 

Turpmākā attīstība: 

1.motivēt skolēnus sasniegt savu labāko iespējamo rezultātu; 

2.turpināt atbalstīt skolēnus mācību procesā, lai iemācītu skolēniem izmantot prasmes, kas 

palīdz risināt problēmsituācijas brīžos, kad nezina, ko darīt; 

3.turpināt trenēt skolēnu prasmi rūpīgi izlasīt uzdevumu nosacījumus nevis pildīt uzdevumu 

tikai pēc atmiņas, kad skolēni ierauga uzdevuma noformējumu; 

4.turpināt vecākiem skaidrot valsts diagnosticējošā darba nozīmi un mērķi, lai mazinātu stresu 

un gaidas no bērniem; 

5.turpināsim strādāt ar skolēniem pirms valsts diagnosticējošā darba, lai skolēni saprastu 

darba mērķi un izmantotu to kā paškontroles rīku mācību procesā. 

Vērtējums: LABI. 

4.4. Atbalsts izglītojamiem 

 

4.4.1. psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts 

 

 Šobrīd izglītības iestādē strādā 12 pedagogi, 1 psihologs un 1 vadības asistents. 

Pedagogu komanda un psihologs cieši un mērķtiecīgi sadarbojas. Gan pedagogi, gan 



 

33 

 

 

psihologs gan skolēniem, gan vecākiem ir brīvi pieejams. Psihologs skolā klātienē strādā 2 

reizes nedēļā un ir sazvanāms pārējās nedēļas dienās. Logopēds tiek piesaistīts 2 reizes 

mācību gadā, lai veiktu to skolēnu runas un lasītprasmes pārbaudi, kurus uz šo pārbaudi virza 

mācību priekšmetu skolotāji. Logopēds, balstoties uz pārbaužu rezultātiem, izstrādā 

ieteikumus, kas tiek nodoti skolēna vecākiem, lai ārpus izglītības iestādes meklētu speciālistu, 

kurš turpinās darbu ar skolēnu. Izglītības iestādē nav medicīnas personāla. Izglītības iestādes 

darbinieki ir apmeklējuši pirmās palīdzības sniegšanas kursus. Ja skolēniem rodas veselības 

problēmas, tad pedagogs noskaidro, kas skolēnam noticis un pieņem lēmumu par rīcības 

plānu – sniedz pirmo palīdzību, sazinās ar skolēna vecākiem vai sauc neatliekamo 

medicīnisko palīdzību. Vienu reizi mācību gadā vai pēc vajadzības tiek piesaistīta medicīnas 

māsa, kura veic skolēnu apskati, lai konstatētu, vai skolēniem nav kašķis vai pedikuloze. 

 Līdz šim vienīgais veids, kā izglītības iestāde ir sadarbojusies ar pašvaldības sociālo 

dienestu, ir informācijas sniegšana pēc pieprasījuma. Pašvaldība līdzfinansē skolēnu 

ēdināšanu, līdz ar to tiek slēgts līgums par šo pakalpojumu. Līdz šim sadarbība ar pašvaldības 

iestādēm bijusi veiksmīga. 

 Izglītības iestādē klases audzinātājs reģistrē e-klasē kavējuma pieteikumus un pievieno 

personas lietai skolēnu iesniegtās ārsta izziņas par kavējumu slimības dēļ. Izglītības iestādē ir 

negadījumu žurnāls, kurā tiek reģistrēts ikviens notikums, kurā skolēnam sniegta pirmā 

palīdzība. Žurnāls atrodas pedagogiem pieejamā vietā. 

 Datus par skolēnu uzvedību reģistrē skolvadības sistēmas uzvedības žurnālā, 

pievienojot jau esošu pozitīvās vai negatīvās uzvedības ierakstu vai izveidojot jaunu. 

Izglītības iestādē darbojas pozitīvo un negatīvo seku sistēma. Par negatīvu uzvedību skolēni 

var saņemt 3 aizrādījumus no skolotāja, kā rezultātā ir jāraksta vēstule ģimenei, kurā skolēns 

paskaidro, cik reizes skolotājs aizrādīja, kas notika, kādus izglītības iestādes iekšējās kārtības 

noteikumus skolēns ir pārkāpis un kuri skolēni notikumā iesaistīti. Vēstules noslēgumā 

skolēns uzraksta, kā citādāk viņš varēja rīkoties šajā situācijā, lai izvairītos no negatīvām 

sekām. Vēstulē ir sadaļa, kurā pedagogs uzraksta savu komentāru par notikušo. Vēstuli 

paraksta skolēns, pedagogs un skolēna vecāki. Vēstuli pievieno ierakstam uzvedības žurnālā. 

Vēstules tiek glabātas pie klases audzinātāja. Ja skolēns ir sakrājis 5 vēstules ģimenei, tad 

skolēnu aicina uz sarunu ar direktores vietnieku izglītības jomā, kad sakrātas 10 vēstules, tad 

skolēnu aicina uz sarunu ar skolas direktoru un vecākiem. Sarunas laikā skolēns un vecāki 

tiek brīdināti, ka līdz ar 15.vēstules uzrakstīšanu skolēns tiks izslēgts no izglītības iestādes. 

Pozitīvās motivēšanas sistēmas ietvaros skolēniem ir iespēja saņemt pateicības biļeti par 
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labiem darbiem 4 jomās – attiecības, mācību darbs, iniciatīva un pašizaugsme. Pateicības 

biļetē tiek norādīts konkrēts darbs, ko skolēns veicis. Sakrājot 5 pateicības biļetes, skolēni 

saņem pateicības diplomu, kam pievienotas sakrātās pateicības biļetes.  

 Uzvedības problēmas tiek risinātas ciešā sadarbībā ar skolas psiholoģi un skolēnu 

vecākiem. Kopš izglītības iestādes dibināšanas neviens skolēns no izglītības iestādes nav 

izslēgts negatīvas uzvedības dēļ. Lielākais sasniegtais vēstuļu skaits ir 14. Regulāri strādājam 

ar disciplīnas jautājumiem, runājam par aktuālajiem notikumiem izglītības iestādē.  

 Līdz šim neesam saskārušies ar nepieciešamību nodrošināt atbalsta pasākumus 

skolēniem, kuri cietuši no vardarbības, bet, ja pedagogiem vai skolēnu vecākiem rodas 

aizdomas par kāda bērna fizisku vai emocionālu aizskaršanu, tiek piesaistīts psihologs, kurš 

individuāli strādā ar iesaistītajiem skolēniem un izstrādā rīcības plānu kopā ar audzinātāju. 

Sasniegumi: 

1.ir atrasts veiksmīgs risinājums tā atbalsta personāla piesaistei, kas izglītības iestādē nav 

regulāri; 

2.veiksmīgi darbojas pozitīvas un negatīvās uzvedības seku sistēmas. 

Turpmākā attīstība: 

1.turpināt un nostiprināt esošās pozitīvas un negatīvās motivēšanas sistēmas. Aktīvāk iesaistīt 

vecākus motivēšanas sistēmas darbībā; 

2. uzklausīt skolēnu un skolēnu vecāku ierosinājumus par nepieciešamajām izmaiņām 

pozitīvās vai negatīvās motivēšanas seku sistēmās; 

3.turpināt veiksmīgo sadarbību ar medmāsu un logopēdu, ko izglītības iestāde periodiski 

izmanto kā ārpakalpojumu. 

 

4.4.2. izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

 

Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi un Darba kārtības noteikumi regulē 

drošības noteikumu nodrošināšanu izglītības iestādē. Tā kā izglītības iestāde organizē 

pasākumus arī ārpus izglītības iestādes telpām, tad skolēni un pedagogi ievēro tās vietas 

noteikumus, kurā notiek izglītības iestādes pasākums. Katra mācību gada sākumā un 

2.semestra sākumā tiek organizētas ugunsdrošības apmācības, kuru ietvaros skolēni 

evakuējas, lai zinātu, kā rīkoties trauksmes gadījumā.  

 Izglītības iestādes iekšējos normatīvajos aktos ir atrunāta darbinieku rīcība nelaimes 

gadījumā, nosakot secību, kādā jāinformē izglītības iestāde un palīdzības dienesti. Izglītības 
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iestādes iekšējās kārtības noteikumi nosaka skolēnu uzvedību masu pasākumos, ārpusskolas 

pasākumos un skolas telpās. Iekšējās kārtības noteikumi pēc vajadzības tiek papildināti un 

atjaunoti. Skolēniem tiek veiktas instruktāžas par ceļu satiksmes noteikumiem, ja dodamies uz 

kādu pasākumu vai ekskursijā, uzvedību pasākumos, kā arī skolas telpās. Skolēni paraksta 

instruktāžas, kas attiecas uz viņu klases grupu.  

 Katra mācību gada sākumā skolēni tiek atkārtoti iepazīstināti ar iekšējās kārtības 

noteikumu instruktāžu. 1. un 2.klases skolēniem ir izveidota speciāla prezentācija, kas palīdz 

skaidrot iekšējās kārtības noteikumus ar multiplikācijas filmu tēlu palīdzību. Šajā mācību 

gadā vecākie skolēni (3. – 5.klase) analizēja iekšējās kārtības noteikumus un izstrādāja 

ieteikumus, kā arī pamatoja noteikumu nepieciešamību. Katrā klasē pie sienas ir pielikti 9 

būtiskākie noteikumi, kurus radījuši paši bērni un uz kuriem ikdienā atsaucamies. Katru reizi, 

kad saskaramies ar kādu nepatīkamu situāciju, sarunās ar skolēniem atsaucamies uz 

noteikumiem, kas ierakstīti arī jau iepriekš minētajā vēstulē ģimenei. Iekšējās kārtības 

noteikumu pārrunāšana nav standarta process izglītības iestādē. Noteikumi ir būtiska ikdienas 

sastāvdaļa, lai skolēni apzinātos savas pozitīvās un negatīvās rīcības sekas. 

 Izglītības iestāde rūpējas par skolēnu drošību skolas telpās. Ir izstrādāti drošības 

noteikumi sporta pasākumiem, mācību priekšmetu stundām, kurās izglītības standarta 

apgūšanai tiek veiktas darbības vai eksperimenti, kas var apdraudēt skolēnu veselību; ceļu 

satiksmes noteikumi; ugunsdrošības noteikumi; elektrodrošības noteikumi; noteikumi par 

došanos pastaigās; noteikumi par pirmās palīdzības sniegšanu cietušajiem nelaimes gadījumos 

un noteikumi rīcībai ekstremālās un nestandarta situācijās. Ir izstrādāts rīcības plāns, ja skolā 

konstatē vai ir aizdomas, ka skolēni lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas. Pirms 

došanās ekskursijās, pārgājienos, pirms sporta sacensībām un citiem ārpusskolas pasākumiem, 

atbildīgais pedagogs iesniedz skolas direktorei iesniegumu, kurā norādīts pasākuma mērķis, 

maršruts, ilgums, dalībnieku saraksts, vecums, pārvietošanās veids, saziņas iespējas un pirmās 

palīdzības sniegšanas iespējas.  

 Skolēniem un darbiniekiem ir pieejama informācija, kā nepieciešamības gadījumā 

sazināties ar operatīvajiem palīdzības dienestiem, jo katrā izglītības iestādes klasē ir uzlīme ar 

nepieciešamajiem tālruņa numuriem. Izglītības iestādē ir izvietoti evakuācijas plāni. Skolēni ir 

informēti un prot evakuēties no izglītības iestādes telpām ārkārtas situācijās tiklīdz atskan 

trauksmes signāls. Izglītības iestādes pedagogiem ir organizēta Pirmās palīdzības sniegšanas 

apmācība, kuru vadīja SIA “Līksnas nams” apmācību vadītāja Linda Ostrovska.  
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 Izglītības iestādē ir ierīkota ugunsgrēka trauksmes signalizācija. Klašu audzinātāji  

pārrunā drošības jautājumus un rīcību ekstremālās situācijās. Klašu audzinātāji divas reizes 

gadā iepazīstina skolēnus ar izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem. Vecāki ar 

noteikumiem tiek iepazīstināti vecāku sapulcēs, gan ikdienas procesā, kad saskaramies ar 

drošību saistītām situācijām. Vecāki iepazīšanos ar izglītības iestādes iekšējās kārtības 

noteikumiem apliecina, parakstot līgumu ar izglītības iestādi.  

 Vardarbības prevencija notiek klases stundās, sociālo zinību stundās un centra 

“Dardedze” apmeklējuma reizēs. Izglītības iestādes pedagogi uzreiz reaģē uz ikvienu 

situāciju, kurā vērojama fiziska vai emocionāla vardarbība. Par šādām situācijām tiek 

informēti skolēnu vecāki gan ar vēstules ģimenei starpniecību, gan ierakstu e-klases 

uzvedības žurnālā, gan nosūtot vecākiem īsziņu.  

 Lai garantētu skolēnu drošību, mācību laikā skolēniem jāatrodas skolā. Skolēnu vecāki 

ir aizpildījuši un iesnieguši iesniegumus par veidu, kā skolēni var doties mājās – patstāvīgi vai 

kopā ar vecākiem. Balstoties uz šajos iesniegumos minēto informāciju, izglītības iestādes 

pedagogi zina, kā rīkoties, kad skolēni dodas mājās. 

 Skolēnu profilaktisko apskati un obligāto vakcināciju pēc plāna veic skolēnu ģimenes 

ārsti. Ja skolēnam ir sūdzības par sliktu pašsajūtu, pedagogi sazinās ar vecākiem, lai vienotos 

par turpmāko rīcību. Ja nepieciešams, tad pedagogi sazinās ar neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienestu. 

Sasniegumi:  

vecāki aktīvi iesaistās izglītības iestādes drošības jautājumu risināšanā. 

Turpmākā attīstība: 

1.nodrošināt pirmās palīdzības apmācību skolēniem klases stundu ietvaros vai paredzot šim 

nolūkam īpašu apmācības dienu; 

2. nodrošināt personāla regulāru izglītošanu pirmās palīdzības sniegšanā; 

3.turpināt plānotās mācības par rīcību ārkārtas situācijās; 

4.regulāri pārliecināties, vai pedagogi zina un prot rīkoties ārkārtas situācijās, kā arī 

gadījumos, kad skolēniem ir sūdzības par veselības stāvokli; 

5.turpināt konsekventi ievērot negatīvo seku sistēmu par iekšējās kārtības un drošības 

noteikumu ievērošanu. 

Vērtējums: LABI. 
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4.4.3. atbalsts personības veidošanā 

 

Izglītības iestādē mācās 1. – 5.klases skolēni, tāpēc līdzdalība skolas padomes darbā 

izpaužas kā priekšlikumu un ideju izteikšana par izglītības iestādes darba uzlabošanu vai 

pilnveidi. Skolēni regulāri tiek iesaistīti klases un skolas pasākumu plānošanā un 

organizēšanā. Pasākumu plānošanu skolēniem palīdzēja apgūt organizācijas “Ghetto games” 

projektu vadītāja. 1. – 5.klases skolēni paši plāno savus klases pasākumus, dalot lomas un 

atbildības pasākuma sagatavošanas un īstenošanas laikā, piemēram,  izglītības iestādes   

Ziemassvētku pasākumu plānošana vai  mācību gada noslēguma pasākums. Skolēni plāno 

pasākuma aktivitātes, tām nepieciešamos resursus, vada pasākumu un saka uzrunas pasākuma 

viesiem. Skolēni izsaka savu viedokli un vērtē izglītības iestādi, pildot aptaujas anketu 

EDURIO.  

Izglītības iestādē skolēnu parlaments šobrīd nedarbojas, bet skolēniem tiek piedāvātas 

iespējas līdzdarboties  skolas ikdienas darbos, pasākumos, kā arī tiek piedāvāta iespēja 

ierosināt pārmaiņas, kas nepieciešamas izglītības iestādē, piemēram, ja skolēniem ļoti negaršo 

kāds no piedāvātajiem ēdieniem otrajās brokastīs, pusdienās vai launagā, mēs to pārrunājam 

un izskatām iespējas mainīt ēdienkarti, ja skolēnu argumenti ir pamatoti. Pedagogi daudz 

sarunājas ar skolēniem, lai noskaidrotu viņu viedokli par aktuālajiem jautājumiem, kā arī 

iesaistītu skolēnus to risināšanā. 

Audzināšanas darba uzdevumi tiek plānoti saskaņā ar LR Izglītības standartā 

izvirzītajām audzināšanas darba prioritātēm, skolas attīstības plānu, ievērojot skolēnu 

vajadzības un vecumposma īpatnības. Audzināšanas darbā iesaistās visi pedagogi, skolas 

psihologs un skolas vadība. Ikvienam pedagogam ir būtiska nozīme skolēnu audzināšanas 

darbā, jo katru mācību priekšmetu māca cits skolotājs, līdz ar to katram pedagogam, strādājot 

ar skolēniem, ir jādomā par viņu sociālemocionālo audzināšanu. Būtiska nozīme 

sociālemocionālajā audzināšanā ir rīta apļiem jeb klases stundām, kuru ietvaros skolēni kopā 

ar pedagogu pārrunā dienas aktualitātes vai situācijas un notikumus skolā. Tā ir iespēja 

skolēniem izteikt savu viedokli un tikt uzklausītiem. Rīta apļu sarunās skolēni un pedagogi 

iepazīst cits citu, tādējādi skolēni iegūst uzticību pedagogiem un veicina draudzīgu atmosfēru 

klases kolektīvā. 

Klases audzinātāji katra mācību gada sākumā izstrādā savu klases audzināšanas plānu, 

izvirzot mērķi un uzdevumus konkrētajam gadam, kas tiek saskaņots ar izglītības iestādes 

direktori. Klases stundas tiek organizētas, balstoties uz klases stundu programmas paraugu 
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(VISC,2016), kas ietver sevis izzināšanas un pilnveidošanas, piederības valstij, pilsoniskās 

līdzdalības, karjeras izvēles, veselības, vides un drošības tēmas. Tuvojoties valsts svētkiem, 

veltām laiku sarunām ar skolēniem par patriotismu dažādās tā izpausmēs. Izglītības iestādes 

pedagogi plāno un vada klases stundas tā, lai skolēniem būtu aizraujoši un interesanti, 

izvēloties aktivitātes, kas veicina personības attīstību. Klases audzinātāji cieši sadarbojas ar 

izglītības iestādes psiholoģi, lai palīdzētu tiem skolēniem, kuriem ir emocionāli vai 

savstarpējo attiecību izaicinājumi. 

 Lai veicinātu patriotismu, stiprinātu piederības sajūtu skolai un valstij, skolēniem tiek 

piedāvātas dažādas aktivitātes mācību stundu ietvaros un ārpusstundu aktivitātes, piemēram, 

Ādažu militārās bāzes apmeklējums, patriotisku galvas rotu veidošana, sarunas ar skolēnu 

vecākiem, kuri ir zemessargi, rakstu zīmju veidošana no koka utt.  

 Skolēniem ir iespēja apmeklēt dažādas pēcpusdienu nodarbības pēc mācību stundām, 

piemēram, robotiku, dabaszinību eksperimentus, pulciņu par noslēpumainajiem dzīvniekiem, 

vingrošana, teātra un drāmas pulciņu, rakstīšanas pulciņu, māla veidošanu, stiepļu 

modelēšanas darbnīcu, ķīniešu, krievu un angļu valodu, kā arī lego pulciņu, blokflautas un 

klavieru nodarbības. Pēcpusdienu nodarbību piedāvājums ir pietiekami plašs, lai skolēni 

attīstītos par vispusīgām personībām.  

 Izglītības iestāde rosina skolēnus izvēlēties aktīvu dzīvesveidu. 50 pedagogi, skolēni 

un skolēnu vecāki piedalījās Lattelecom Riga maratona 6 km distancē, noskrienot to mazāk kā 

1 stundā un iekļūstot labāko desmitniekā. 2017.gada vasarā vairākas skolēnu ģimenes un 

pedagogi piedalījās taku skrējiena seriālā “Stirnubuks”. No 2.klases skolēniem papildus sporta 

nodarbībām ir jāapmeklē džudo nodarbības, kas veicina ne tikai skolēna fizisko, bet arī garīgo 

attīstību. 

Skolēniem sociālo zinību stundā tika piedāvāta iespēja ieteikt labojumus Iekšējās 

kārtības noteikumiem, pamatojot izmaiņu nepieciešamību. 2. – 4.klases skolēni, kuri veica šo 

uzdevumu, secināja, ka viņiem esošie Iekšējās kārtības noteikumi ir saprotami, tāpēc nevēlas 

tos mainīt. Skolēni apzinās, kāpēc nepieciešami noteikumi un kāpēc tie ir tieši šādi. Protams, 

fakts, ka šobrīd skolēniem nav vēlmes mainīt kādu no iekšējās kārtības noteikumu punktiem, 

nenozīmē to, ka skolēniem netiks dota iespēja pārskatīt noteikumus pēc kāda laika.  

Jau iepriekš tika aprakstītas pozitīvās un negatīvās motivēšanas sistēmas, kas izpaužas 

kā pateicības biļetes un diplomi par pozitīvu uzvedību, un vēstule ģimenei par negatīvu 

uzvedību. Pārkāpumu izskatīšanas kārtība ir iekļauta skolas iekšējās kārtības noteikumos. 

Starpgadījumus, kas notikuši mācību stundu laikā vai citās aktivitātēs, risina pedagogs, kurš 
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bijis klāt konkrētajā situācijā vai tas pedagogs, pie kura pirmā skolēni vērsušies pēc 

palīdzības. Par negatīvu uzvedību skolēns saņem aizrādījumu. Tiklīdz sakrāti 3 aizrādījumi, 

skolēns raksta vēstuli ģimenei. Tiklīdz sakrātas 5 vēstules ģimenei, skolēnam ir pārrunas ar 

direktores vietnieci izglītības jomā. Ja sakrātas 10 vēstules, tad skolēns un skolēna vecāki tiek 

aicināti uz sarunu pie direktores. 15 vēstules nozīmē, ka skolēns uzvedības dēļ tiek izslēgts no 

izglītības iestādes. Ja pārkāpums ir smags, tad skolēns raksta vēstuli pirms 3 aizrādījumu 

sakrāšanas. Šie punkti ir atrunāti iekšējās kārtības noteikumos. 

Izglītības iestādes pasākumi tiek izvērtēti sarunu veidā pēc pasākuma norises, lai 

noskaidrotu, kas izdevās un ko nepieciešams uzlabot. Skolēniem mācām pasākumu radīt no 

idejas līdz tā norisei, uzsverot, cik nozīmīgi ir izvērtēt pasākumu pēc tā norises, lai nākamajā 

reizē pasākums būtu vēl labāks. Pirms nākamā pasākuma plānošanas atceramies iepriekšējo 

pasākumu, uzsverot lietas, kas izdevās īpaši labi un kas sagādāja grūtības vai neizdevās. Šāda 

rīcība pirms jauna pasākuma plānošanas dod pozitīvu rezultātu jaunā pasākuma plānošanas 

procesā. 

Par izglītības iestādes piedāvātajām interešu izglītības nodarbībām, to laikiem un 

skolēnu individuālo sniegumu var uzzināt skolēnu e-klases dienasgrāmatās, pie interešu 

izglītības pedagogiem un pie ziņojumu dēļa izglītības iestādes telpās. Interešu izglītības 

nodarbības vada jomu profesionāļi, kuri prot aizraut skolēnus ar praktisku darbošanos, kas 

veicina zināšanu apguvi. Piemēram, drāmas un rakstīšanas pulciņu vada dzejniece Inga Gaile, 

ķīniešu un krievu valodu māca meitene, kurai krievu valoda ir dzimtā valoda, bet ķīniešu 

valodu viņa apguvusi, vairāku gadu garumā dzīvojot Ķīnā u.c. Interešu izglītības nodarbības 

vecāki izvēlas atbilstoši bērnu interesēm un spējām. Skolēnu vecāki un skolēni atzinīgi 

novērtē pulciņu piedāvājumu izglītības iestādē, jo ir bērni, kuri izglītības iestādē pavada visu 

dienu no plkst.8.00 līdz 17.00 vai 18.00. Pēcpusdienu nodarbību vadītāji sagatavo plānu 

1.semestrim, lai varētu plānot nodarbības un izvērtēt, kā veicies ar nodarbību plāna izpildi. 

Katrs pedagogs individuāli izvērtē skolēnu sniegumu nodarbībās, lai pieņemtu lēmumu par 

nodarbību plānu nākamajam mācību semestrim. 

 

Izglītojamo skaits, kas piedalās interešu izglītības programmās 

 

1.-5.klase 

Izglītības iestādē Ārpus izglītības iestādes Kopā 

80 21 101 

 



 

40 

 

 

Izglītības iestādes piedāvātās pēcpusdienu nodarbības apmeklē 80 no 101 skolēniem. 

To var skaidrot ar bērnu vecumposmu, jo vecāki sākumskolas vecuma bērniem meklē 

aktivitātes, kurās viņi piedalās vienā norises vietā, nevis dažādās ēkās un pilsētas vietās. 

Vērojama tendence, ka lielāko klašu skolēni (4. – 5.klase) patstāvīgi dodas uz citiem 

pulciņiem, ko piedāvā organizācijas ārpus skolas. Jo bērni aug lielāki, jo vairāk izmanto 

pilsētā piedāvātās iespējas. 2017.gada maija beigās veicām bērnu vecāku aptauju, lai 

noskaidrotu viņu vērtējumu pēcpusdienu nodarbību piedāvājumam izglītības iestādē. Vecāki 

ir apmierināti ar nodarbību klāstu, bet vēlētos nodarbību sarakstā redzēt arī franču un vācu 

valodu, dejošanu un skautu programmu. Vienīgais ieteikums vecākiem ir padarīt pieejamākas 

nodarbības, jo tās notiek paralēli, līdz ar to nav iespējams vienmēr izvēlēties tieši to 

nodarbību, ko bērni vēlas. Šobrīd pēcpusdienu nodarbību piedāvājumu ierobežo telpu lielums. 

Sasniegumi: 

1.plašs un kvalitatīvs interešu izglītības piedāvājums, ko nodrošina profesionāli pedagogi; 

2.daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi, kas veicina pilsonisko un patriotisko audzināšanu; 

3.sākumskolas skolēni paši plāno un realizē izglītības iestādes pasākumus no idejas līdz 

pasākuma norisei. Pēc pasākuma izvērtē plānošanas procesu un pasākuma norisi. 

Turpmākā attīstība:  

1.izveidot  skolēnu parlamentu, kurā var piedalīties 2. – 5.klases skolēni; 

2.pilnveidot  audzināšanas darba plānu, iekļaujot  tajā  izglītības iestādes aktualitātes; 

3.piedāvāt skolēniem iespēju veidot   labdarības akciju ar konkrētu mērķi; 

4.turpināt skolēniem mācīt prasmes, kas palīdz viņiem pašiem uzņemties iniciatīvu pasākumu 

plānošanā un organizēšanā. Ja skolēni zinās, kā to izdarīt, tad darīs; 

5.turpināt motivēt skolēnus un viņu vecākus piedalīties sportiskās aktivitātēs; 

6.līdz ar jauno izglītības iestādes telpu mēģināsim paplašināt pēcpusdienu nodarbību 

piedāvājumu. 

Vērtējums: LABI. 

 

4.4.4. atbalsts karjeras izglītībā 

 

 Izglītības iestādē tiek nodrošināts atbalsts karjeras izglītībā. Skolēni viesojas pie 

dažādu profesiju pārstāvjiem un tiekas ar tiem izglītības iestādes telpās. 4.klases skolēni ir 

viesojušies būvlaukumā, kur tiek būvēta skola, tādējādi iepazīstot būvdarbu vadītāja profesiju. 

Vairāki skolēni viesojās pie inline trenera Nila Jansona iepazīstot ekstrēmo sporta veidu 
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trenera profesiju un dienas režīmu, kā arī karavīra profesiju. Sociālo zinību ietvaros esam 

iepazinuši zemessarga profesiju, projektu un pasākumu vadītāja profesiju, baristas profesiju, 

tekstilmākslinieka profesiju, dzejnieka un rakstnieka profesiju u.c. 

 Mācību procesā runājam par vecāku profesijām, kas profesijas pārstāvjiem jādara un 

kas jāzina, lai pilnvērtīgi veiktu savus pienākumus. Skolēni izsaka vēlmi, kuru profesiju vēlas 

iepazīt, tāpēc pedagogi zina, kurus profesiju pārstāvjus uzrunāt, lai skolēni iegūtu priekšstatu 

par izvēlēto profesiju. Karjeras izglītība izglītības iestādē tiek īstenota dažādos veidos – 

apmeklējot konkrētā profesijas pārstāvja darba vietu, aicinot ciemos uz izglītības iestādi, 

apmeklējot pasākumus, kā arī ļaujot skolēniem izzināt savas spējas un talantus ikdienas 

mācību procesā. 

 Ir izstrādāta Privātās sākumskolas DOMDARIS karjeras izglītības programma, kurā 

aprakstītas galvenās vadlīnijas karjeras izglītības nodrošināšanai izglītības iestādē.  

Sasniegumi: 

1.tiek nodrošinātas daudzveidīgas iespējas sākumskolas skolēniem iepazīt dažādas profesijas, 

tostarp arī tās, ko izvēlas paši skolēni; 

2.izglītības iestādes skolēnu vecāki un izglītības iestādes draugi un atbalstītāji iepazīstina 

skolēnus ar dažādām profesijām. 

Turpmākā attīstība: 

1.turpināt aicināt uz izglītības iestādi dažādu profesiju pārstāvjus; 

2.turpināt iepazīt profesijas arī dažādu pasākumu ietvaros; 

3.izmantot negaidītas iespējas iepazīt profesijas un to pārstāvju ikdienu. 

Vērtējums: LABI. 

 

4.4.5. atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

 Izglītības iestādes pedagogi piedāvā skolēniem papildus uzdevumus ar paaugstinātu 

mācību grūtības pakāpi, lai nodrošinātu iespēju tiem skolēniem, kuru zināšanas, prasmes un 

spējas sniedzas pāri vidējiem rādītājiem. Jau iepriekš aprakstītā metode, kas balstās Daltonas 

plāna idejā, sniedz iespēju katram skolēnam apgūt mācību saturu savā tempā. Pedagogi 

skolēniem piedāvā daudzveidīgus uzdevumus, kuru pildīšana notiek visiem kopā, individuālā 

tempā un atbilstoši savām zināšanām un prasmēm, izmantojot klasesbiedru un pedagogu 

palīdzību. Apdāvinātajiem skolēniem ir iespēja strādāt ātrāk, līdz ar to paveikt vairāk, 

negaidot, kad uzdevumus pabeigs pārējie skolēni, bet tie skolēni, kuriem nepieciešams ilgāks 

laika posms uzdevuma izpildei, netiek steidzināti. Šī mācību gada novembra beigās izglītības 
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iestādes skolēni piedalījās matemātikas konkursā, kuru rīko Privātā vidusskola “RIMS”. 

Rezultātus vēl neesam saņēmuši. Skolēni konkursam varēja pieteikties brīvprātīgi. Izglītības 

iestāde neatbalsta skolēnu finansiālu vai materiālu motivāciju. 

 Izglītības iestādē nemācās neviens skolēns ar diagnosticētiem mācīšanās 

traucējumiem, tomēr mācību procesā pedagogi saskaras ar izaicinājumu, kā mācīt skolēnus, 

kuriem ir grūtības lasīt un uztvert tekstu, jo šiem skolēniem nav iespējams strādāt patstāvīgi, 

jo skolēni nespēj izlasīt uzdevuma nosacījumus, uztvert un izpildīt tos. Ir skolēni, kuriem nav 

mācīšanās traucējumu, bet gan citas individuālas vajadzības, ko noteicis psihologs vai 

speciālisti, ar kuriem konsultējušies skolēna vecāki. Pedagogi ņem vērā speciālistu ieteikumus 

un iespēju robežās tos izmanto mācību procesā. Pedagogi mācību procesā vēro skolēnus un 

dod papildus laiku uzdevumu un pārbaudes darbu pildīšanai tiem skolēniem, kuriem tas ir 

nepieciešams. Skolēniem, kuriem novērotas mācīšanās grūtības, tiek piedāvātas konsultācijas, 

kuru ietvaros skolēni var apgūt mācību stundā iekavēto. 

 Pedagogu un izglītības iestādes psihologa izaicinājums ir pēc iespējas savlaicīgāk 

pamanīt iespējamās mācību un uzvedības grūtības. 2017.gada pavasarī izglītības iestāde rīkoja 

iepazīšanās nodarbības topošajiem 1.klases skolēniem, lai identificētu problēmas, ar kurām 

skolēni varētu saskarties, uzsākot skolas gaitas 1.septembrī. Pēc iepazīšanās nodarbībām 

izglītības iestāde sagatavoja ieteikumus vecākiem par nepieciešamajiem pasākumiem, lai 

sagatavotos skolas gaitu uzsākšanai septembrī. Šāda pieeja ļauj izvairīties no būtiskām 

zināšanu un prasmju līmeņu atšķirībām skolēnu grupās, līdz ar to mācību darbs kļūst 

produktīvāks. Kad 1.klases skolēni uzsāk skolas gaitas, tad pedagogi vēro skolēnus mācību 

procesā, lai laicīgi saprastu un izvēlētos atbilstošus atbalsta pasākumus konkrētiem skolēniem. 

Skolēniem, kuri nav pārcelti nākamajā klasē vai kuri ir pārcelti ar kādu nepietiekamu 

vērtējumu, mācību priekšmetu pedagogi izveido individuālu mācību priekšmeta apguves 

plānu. Skolēnu vecāki tiek informēti, ka skolēniem ar mācīšanās grūtībām tiek rekomendēti 

atbalsta pasākumi ārpus izglītības iestādes. Skolēnu vecāki tiek aicināti uz individuālu sarunu 

ar klases audzinātāju un psihologu, lai informētu vecākus par novērojumiem un ieteicamajiem 

atbalsta pasākumiem izglītības iestādes ietvaros un ārpus tās. Skolēnu vecāki ir aizpildījuši 

iesniegumu par atļauju psihologam strādāt ar skolēnu, ja tāda nepieciešamība rodas, līdz ar to 

palīdzības sniegšana skolēniem notiek ātrāk. Psihologs pirms individuāla darba ar skolēnu 

vienmēr saskaņo savu rīcības plānu ar skolēna vecākiem. Pedagogi vienmēr informē skolēna 

vecākus par skolēnu izaicinājumiem mācību darbā un savstarpējās attiecībās ar 
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skolasbiedriem, tādējādi sekmējot skolēnu izaugsmi un izglītības iestādes un skolēnu vecāku 

savstarpējo sadarbību. 

Sasniegumi:  

cieša sadarbība starp pedagogiem un skolēnu vecākiem, lai palīdzētu identificēt skolēnu 

mācīšanās grūtības un nodrošinātu atbalsta pasākumus; 

Turpmākā attīstība: 

1.turpināsim meklēt iespējas un nodrošināt atbalsta pasākumus skolēniem, kuriem ir 

mācīšanās grūtības; 

2.turpināsim sadarbību ar vecākiem, lai motivētu vecākus meklēt speciālistu palīdzību bērnu 

mācīšanās grūtību diagnosticēšanai ārpus izglītības iestādes; 

3.turpināsim aktīvi sekot līdzi skolēnu zināšanu un prasmju attīstības dinamikai, lai savlaicīgi 

meklētu atbalstu, kas skolēniem nepieciešams mācību procesā.  

Vērtējums: LABI. 

 

4.4.6. atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

 

 Izglītības iestāde nenodrošina izglītības pakalpojumus skolēniem ar speciālām 

vajadzībām, jo izglītības iestāde neīsteno speciālās izglītības programmu. 

 

4.4.7. sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 

 Izglītības iestāde sistemātiski un plānveidīgi informē vecākus par izglītības iestādes 

darbu. Katru nedēļu vecāki saņem informatīvu e-pastu par nedēļas aktualitātēm, vecākiem ir 

iespēja sekot līdzi izglītības iestādes kalendāram. Klašu audzinātāji vismaz vienu reizi gadā 

organizē vecāku sapulces un veic apmeklējumu uzskaiti. Vairākas reizes mācību semestrī 

vecāki tiek aicināti uz vecāku sarunām, lai sarunātos par izglītības iestādei un vecākiem 

aktuālām tēmām. Par mācību sasniegumiem skolēnu vecāki sazinās ar mācību priekšmetu 

skolotājiem gan klātienes tikšanās, kas notiek 2 – 3 reizes mācību semestrī, gan e-klases pastā 

vai individuāli tiekoties ar mācību priekšmetu skolotāju. 1.klases skolēnu vecāki katru mācību 

gadu septembra beigās tiek aicināti uz vecāku sapulci, lai informētu par skolēnu adaptācijas 

periodu un atbildētu uz vecāku jautājumiem par izglītības iestādes mācību procesu un 

ikdienas procesiem. 1 reizi mēnesī vecāki saņem skolas avīzi, kurā var iepazīties ar 

informāciju par mācību priekšmetos apgūto, kā arī ārpusklases aktivitātēm. Izglītības iestādes 

mājas lapa ir izstrādes stadijā, bet aktīvi darbojas izglītības iestādes Facebook lapa, kā arī 
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Facebook slēgtā grupa izglītības iestādes pedagogiem un skolēnu vecākiem. Skolēnu 

vecākiem 2 reizes nedēļā ir iespēja tikties ar izglītības iestādes direktores pienākumu 

izpildītāju. Uz tikšanos iepriekš jāpierakstās. Vecāku ierosinājumi un iebildumi tiek sūtīti uz 

izglītības iestādes e-pasta adresi vai izteikti klātienē. 

 Iestājoties izglītības iestādē, vecāki un skolēns tiek iepazīstināti ar izglītības iestādes 

iekšējās kārtības noteikumiem, piedāvātajām interešu izglītības programmām, citiem skolas 

dokumentiem, kas nodrošina turpmāko sadarbību. Izglītības iestādes pedagogi ir savstarpēji 

vienojušies par prasībām skolēnu uzņemšanai 1.klasē – skolēns prot rakstīt un lasīt. Izglītības 

iestādē ir noteikta kārtība, kādā vecāki informē pedagogus par skolēna prombūtni. 

 Izglītības iestādes padomes darbību aizstāj vecāku darba grupas (resursu, 

komunikācijas un pasākumu), kas aktīvi līdzdarbojas izglītības iestādes ikdienas darbā un 

izglītības iestādes attīstības veicināšanā. 

 E-klase nodrošina iespēju skolēnu vecākiem sekot līdzi sava bērna mācību 

sasniegumiem un uzvedībai izglītības iestādē. Plānojam skolēniem no 2. – 5.klasei 2.mācību 

semestrī katru mēnesi izsniegt sekmju izrakstus, lai skolēni varētu sekot līdzi savām sekmēm, 

kā arī uzņemties atbildību par vērtējumu uzlabošanu, ja tas nepieciešams. Par informācijas 

saņemšanu skolēnu vecāki sekmju izrakstos parakstīsies, lai mēs gūtu pārliecību, ka visas 

mācību procesā iesaistītās puses ir saņēmušas informāciju par skolēna sasniegumiem. 

 Jau iepriekš minējām, ka informācija par skolēna uzvedību un attieksmi pret mācību 

darbu, skolasbiedriem un izglītības iestādes darbiniekiem ir pieejama e-klases uzvedības 

žurnālā, vēstulē skolēna ģimenei, individuālajās sarunās ar klašu audzinātājiem, izglītības 

iestādes vadību vai psihologu. Sniegtā informācija ir kvalitatīva un lietderīga, tā palīdz 

vecākiem sniegt bērnam pilnvērtīgu atbalstu gan mācību procesā, gan savstarpējo attiecību 

veidošanā ar skolasbiedriem.  

 Skolēnu vecāki tiek aicināti līdzdarboties trīs lielajos izglītības iestādes pasākumos – 

Zinību dienā 1.septembrī, Ziemassvētku pasākumā un mācību gada noslēguma pasākumā. 

Dalība vecāku darba grupās ir brīvprātīga. Uzaicinājumus uz izglītības iestādes pasākumiem 

vecāki saņem informatīvajā e-pastā, kas tiek sūtīts katru nedēļu, kā arī bērnu gatavotos 

ielūgumos.   

 Jebkuram vecākam ir brīvi pieejams izglītības iestādes psihologa atbalsts un 

konsultācijas. 
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Sasniegumi:  

1.veiksmīga un daudzpusīga sadarbība ar skolēnu vecākiem, lai veicinātu izglītības iestādes 

attīstību un skolēnu sasniegumus mācību procesā; 

2.aktīva vecāku darba grupu līdzdalība izglītības iestādes attīstības veicināšanā. 

Turpmākā attīstība: 

1.atbalstīt jauno skolēnu vecāku aktīvāku iesaisti vecāku darba grupās; 

2.piedāvāt skolēnu vecākiem dažādas iespējas līdzdarboties izglītības iestādes ikdienas darbā, 

ja vecāki nav iesaistījušies vecāku darba grupās; 

3.turpināt regulāri informēt skolēnu vecākus par izglītības iestādes aktivitātēm. 

Vērtējums: ĻOTI LABI. 

4.5. izglītības iestādes vide 

 

4.5.1. Mikroklimats 

 

 Izglītības iestāde plāno un veido savu tēlu. Neskatoties uz to, ka izglītības iestādei nav 

savas mājas lapas, izglītības iestāde ir atpazīstama, jo skolēnu vecāki darbojas kā izglītības 

iestādes vēstnieki. Izglītības iestādes izvēlētā mācību pieeja, nelielās klases, pozitīvās skolēnu 

un pedagogu savstarpējās attiecības, kā arī piederība izglītības iestādes DOMDARIS kopienai 

ir galvenie iemesli, kāpēc skolēnu vecāki šo izglītības iestādi izvēlas saviem bērniem. 

Izglītības iestādes skolēni un viņu ģimenes, kā arī pedagogi jūtas piederīgi izglītības iestādes 

kopienai. 

 Ar prieku un lepnumu Privātās sākumskolas DOMDARIS skolēni un viņu ģimenes 

pārstāv izglītības iestādi dažādos ārpusskolas pasākumos, kuros novērojam, ka izglītības 

iestādes skolēni ir aktīvākie jautājumu uzdošanā un bez īpašas motivācijas piedalās 

pasākumos piedāvātajās aktivitātēs. Pedagogi ar gandarījumu vēro, kā skolēni līdzdarbojas un 

iesaistās tāpēc, ka paši to vēlas, nevis tāpēc, ka pedagogi sagaida no viņiem aktīvu līdzdalību. 

 Mēs lepojamies ar izglītības iestādes skolēnu, pedagogu un skolēnu vecāku 

sasniegumiem gan izglītības, gan citās jomās. Īpašu gandarījumu sniedz dalība pasākumos, 

kuros visi kopā pārstāvam Privāto sākumskolu DOMDARIS, piemēram, sportiskās 

aktivitātes, dzejas pasākumi, muzeju un koncertu apmeklējumi, utt. Pedagogi piedalās gan 

izglītības iestādes pasākumos, gan brīvprātīgi pārstāv izglītības iestādi publiskos pasākumos 

pilsētas un valsts līmenī, tādējādi apliecinot savu piederību izglītības iestādes kopienai. 

Privātās sākumskolas DOMDARIS pedagogi ir gados jauni un ar citādāku skatījumu uz 
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izglītības procesu, līdz ar to viss izglītības iestādē notiekošais iegūst jaunu skatījumu, kā arī 

aizrauj gan skolēnus, gan viņu ģimenes. Izglītības iestādes darbinieki, skolēni un viņu 

ģimenes darbojas kā viena komanda. Izglītības iestādē netiek stingri nodalīta skolēna un 

pedagoga loma. Abi cieši sadarbojas, lai gūtu panākumus mācību priekšmetos un kopā justos 

labi. Skolēni skolotājus uzrunā uz “tu” nevis “jūs”. Mēs neatbalstām mākslīgu statusa 

norādīšanu izmantojot vārdu “jūs”. Skolēniem jāizrāda cieņa pret pieaugušo, neskatoties uz 

to, kā pieaugušo uzrunā. 

 Pedagogi un izglītības darbinieki apzinās savu lomu izglītības iestādes tēla veidošanā, 

kā arī ievēro politisko neitralitāti mācību un audzināšanas procesā, kā arī ir lojāli Latvijas 

valstij, tās Satversmei un izglītības iestādei. Izglītības iestādē tiek nodrošināta cieņpilna 

attieksme pret valsts simboliem. Izglītības iestādei ir sava dienasgrāmata, kuras dizains ir 

unikāls un radīts tieši mūsu izglītības iestādes skolēniem.  

 Izglītības iestāde apzina un atbalsta katra darbinieka paveikto darbu, to novērtējot gan 

morāli, gan finansiāli. Izglītības iestādē ir vienota pieeja pedagogu amatalgu likmes 

noteikšanai, kas ļauj stimulēt pedagogu ieguldīto darbu mācību procesa nodrošināšanā.  

 Izglītības iestādē mācās dažādu tautību skolēni, kuri pārstāv dažādas reliģijas. 

Reliģiskā un nacionālā piederība netraucē skolēniem veidot cieņpilnas, draudzīgas un 

pozitīvas savstarpējās attiecības. Izglītības iestādē mācās skolēns, kuram ir autiskā spektra 

traucējumi, un pārējie skolasbiedri viņu pieņem pozitīvi, cienot viņa vēlmi reizēm būt vienam 

vai darīt lietas citādāk. Skolēni mācās pieņemt dažādo. Izglītības iestāde veicina vienlīdzīgas, 

godīgas un taisnīgas attieksmes paušanu pret skolas darbiniekiem, skolēniem un viņu 

ģimenēm. Pedagogi ir iejūtīgi un cieņpilni pret skolēniem. 

 Izglītības iestāde veicina pedagogu savstarpējo sadarbību, tādējādi nodrošinot atbalstu 

jaunajiem kolēģiem un tiem, kuri lūdz palīdzību konkrētu situāciju risināšanā. Šo sadarbību 

veicina kopīgais laiks mācībām katru ceturtdienu. Tas ir brīdis, kad pedagogi izvirza kopīgus 

mērķus, darba uzdevumus un dalās pieredzē. 

 Izglītības iestādē laipni tiek sagaidīts ikviens apmeklētājs. Izglītības iestāde aicina 

apmeklētājus iepriekš pieteikties un norādīt tikšanās iemeslu, lai saruna un tikšanās būtu 

abpusēji patīkama un produktīva. Izglītības iestāde ir neliela, tāpēc katru viesi, kurš ir 

pieteicies uz tikšanos, personīgi sagaidām pie ieejas durvīm un pavadām līdz tikšanās vietai. 

Viesus uzņemam telpā, kas iekārtota mājīgi, lai viesi pie mums justos ērti un patīkami. 

 Ja pedagogu un skolēnu starpā rodas konfliktsituācijas, tās sākotnēji mēģina atrisināt 

pats pedagogs kopā ar iesaistīto skolēnu. Ja tas neizdodas, tad tiek piesaistīti kolēģi, psihologs 
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un skolēna vecāki. Pedagogi atbalsta cits citu, tiek organizēti neformāli pasākumi, kuros 

pedagogi satiekas, lai iepazītu viens otru un draudzīgi pavadītu brīvo laikus, kas nav tieši 

saistīts ar darba jautājumiem. 2017./2018.mācību gadu iesākām ar kopīgu pasākumu 

komandas saliedēšanai, ko organizēja piedzīvojumu organizācija “Lūzumpunkts”. 

 Pirms darba līguma noslēgšanas darbiniekam tiek veikta ievadinstruktāža, darbinieks 

iepazīstas ar Darba kārtības noteikumiem un amata aprakstu. Darbinieki atkārtoti tiek 

iepazīstināti ar Darba kārtības noteikumiem katra mācību gada sākumā. Jaunie darbinieki 

saņem kolēģu un izglītības iestādes vadības atbalstu. Izglītības iestādes iekšējās kārtības 

noteikumi ir izstrādāti, balstoties uz demokrātijas principiem. Grozījumi tiek saskaņoti ar 

izglītības iestādes pedagogiem, skolēniem un skolēnu vecākiem. Kārtību, kādā reaģē uz 

pārkāpumiem, nosaka izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi.  

Sasniegumi:   

1.aizsāktas labas tradīcijas izglītības iestādes kopienas veidošanai; 

2.cieņpilnas un pozitīvas attiecības starp izglītības iestādes pedagogiem, skolēniem un 

skolēnu vecākiem; 

3.skolēni paši prot risināt konfliktsituācijas, kā arī zina brīdi, kad konfliktsituācijas risināšanā 

jāiesaista pieaugušie. 

4.skolas tēlu veido skolēni, pedagogi un skolēnu ģimenes. 

Turpmākā attīstība: 

1.turpināt veidot un izkopt aizsāktās izglītības iestādes tradīcijas; 

2.tutprināt kopt un veidot pozitīvo un draudzīgo vidi izglītības iestādē; 

3.turpināt atbalstīt jaunos skolēnus un kolēģus, lai viņi ātrāk iejustos izglītības iestādē.  

Vērtējums: LABI. 

 

4.5.2. fiziskā vide un vides pieejamība 

 

 Mācību process Privātajā sākumskolā DOMDARIS tiek organizēts divās ēkās: 

Dzirnavu ielā 29, Rīgā, un Dzirnavu ielā 16, Rīgā. Skolas telpas ir funkcionālas, estētiski 

noformētas, tīras un kārtīgas. Izglītības iestādes vide apzināti veidota gaiša un mājīga, jo 

skolēni un viņu sniegums veido akcentus skolas vidē. Ieejas durvis abās izglītības iestādes 

ēkās ir slēgtas ar kodu atslēgu, kuras kodu zina skolēni, pedagogi un viņu vecāki. Izglītības 

iestādes viesiem šī informācija netiek atklāta. 
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 Klašu telpas ir aprīkotas ar regulējamiem galdiem un krēsliem, lai pielāgotu tos 

skolēnu augumiem. Katrā klašu telpā cenšamies izvietot dažādu augstumu galdus un krēslus, 

lai skolēni var izvēlēties augumam atbilstošāko galdu un krēslu. Klašu sienas ir baltas. Uz 

sienām tiek izvietotas atgādnes un skolēnu darbi, lai vidi padarītu mājīgāku. Skolēniem ir savi 

spilveni, uz kuriem sēdēt rīta aplī, vai arī tiek izmantoti skolā pieejamie krāsainie paklāji.  

 

Atzinumi darbības turpināšanai 

  

Izglītības programmas 

īstenošanas vietas adrese 

Atzinums Izsniegšanas datums 

4.stāvs, Dzirnavu iela 29, 

Rīga 

Atzinums no Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta 

2015.gada 23.decembrī 

Atzinums no Veselības 

inspekcijas 

2016.gada 11.janvārī 

2.stāvs, Dzirnavu iela 16, 

Rīga 

Atzinums no Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta 

Pārbaude ir pieteikta 

 

 

Atzinums no Veselības 

inspekcijas 

Pārbaude ir pieteikta 

 

 

 

 Izglītības iestādes telpās Dzirnavu ielā 29, 4.stāvā, ir 4 klašu telpas un 1 telpa 

pedagogiem, un atsevišķas zēnu un meiteņu tualetes telpas. Šajās telpās mācās 1., 4. un 

5.klases skolēni (50 skolēni). Izglītības iestādes telpās Dzirnavu ielā 16, 2.stāvā, mācās 2. un 

3.klases skolēni (51). Šajās telpās ir 4 klašu telpas, bibliotēka, psihologa kabinets, 1 telpa 

pedagogiem, 1 noliktavas telpa un 1 telpa ēšanai, 1 virtuves telpa un garderobe. Nevienā no 

izglītības iestādes ēkām nav piegulošās teritorijas, ko izmanto izglītības iestāde. Sporta 

nodarbības notiek A/S “Latvenergo” sporta zālē Mednieku ielā 5, Rīgā. Katru dienu 

plkst.14.00 1. – 3.klases skolēni kopā ar pavadošajiem pedagogiem dodas uz Kronvalda parku 

un Esplanādi, lai vienu stundu pavadītu svaigā gaisā. Izglītības iestādes abas ēkas atrodas uz 

Dzirnavu ielas, uz kuras ir ātruma vaļņi, tādējādi automašīnas samazina braukšanas ātrumu, 

kā arī pedagogi ir savstarpēji vienojušies par kārtību, kā skolēni tiek vesti no vienas skolas 

ēkas uz otru un parku. 

 Izglītības iestādes kosmētisko remontu veica skolēni un viņu ģimenes, tādējādi 

pavadot laiku kopā un iepazīstot viens otru. Periodiski tiek veikti skolas uzkopšanas darbi un 

klašu telpu kārtošana, kuros mērķtiecīgi tiek iesaistīti skolēni un viņu vecāki. Dažkārt vecāki 
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brīvprātīgi piedāvā noformēt izglītības iestādes telpas, lai radītu svētku noskaņojumu. Katrā 

klasē ir 2 kārtībnieki, kuri palīdz pedagogam uzturēt kārtību klašu telpās un skolā, kā arī 

palīdz sakopt ēdamzāli pēc maltītes. Kartībnieki katru nedēļu ir divi citi skolēni. 

Sasniegumi: 

1.izglītības iestādes vide ir mājīga un ērta, kas motivē skolēnus būt atvērtiem jaunām 

zināšanām un prasmēm mācību procesā; 

2.došanās uz parku katru dienu ir labs risinājums, lai nodrošinātu iespēju skolēniem vismaz 

vienu stundu dienā pavadīt svaigā gaisā. 

Turpmākā attīstība: 

1.labiekārtot izglītības iestādes bibliotēku ar sēžamajiem maisiem, lai tā kļūtu ērtāk lietojama 

un mājīga; 

2.turpināt veidot izglītības iestādes vidi tikpat mājīgu un skolēniem draudzīgu; 

3.veicināt skolēnu un pedagogu atbildību par izglītības iestādes fiziskās vides uzturēšanu un 

saglabāšanu. 

Vērtējums: LABI. 

4.6. izglītības iestādes resursi 

 

4.6.1. iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

Izglītības iestādes telpas un materiāltehniskais nodrošinājums ir atbilstošs izglītības 

programmas realizēšanai. Izglītības iestādes telpās Dzirnavu ielā 29, 4.stāvā, ir 4 klašu telpas 

un 1 telpa pedagogiem, 1 tualete puišiem un 1 tualete meitenēm. Garderobe izvietota pie 

vienas no gaiteņa sienām. Telpu kopējā platība ir 250 m2. Šajās telpās mācās 1., 4. un 5.klases 

skolēni (50 skolēni). Pusdienojam SIA  “Domiņš” telpās 3.stāvā. Par ēdināšanas pakalpojumu 

sniegšanu noslēgts līgums ar SIA “Domiņš”. Telpu nomas līgums noslēgts līdz 2019.gada 

1.jūlijam ar tiesībām to pagarināt. 

Izglītības iestādes telpās Dzirnavu ielā 16, 2.stāvā, mācās 2. un 3.klases skolēni (51). 

Šajās telpās ir 4 klašu telpas, bibliotēka, psihologa kabinets, 1 telpa pedagogiem, 1 noliktavas 

telpa un 1 telpa ēšanai, 1 virtuves telpa un garderobe. Telpu kopējā platība ir 350 m2. Ēdienu 

maltītēm piegādā SIA “Lucrum”. Izglītības iestādes telpās ir iekārtots ēdiena izdales punkts. 

Telpu nomas līgums noslēgts līdz 2018.gada 1.jūlijam ar tiesībām to pagarināt. 

Nevienā no izglītības iestādes ēkām izglītības iestādei nav piegulošās teritorijas, ko 

izmanto izglītības iestāde. Sporta nodarbības notiek A/S “Latvenergo” sporta zālē Mednieku 
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ielā 5, Rīgā. Džudo nodarbības notiek Vsevoloda Zeļonija džudo skolā Ernesta Birznieka – 

Upīša ielā 21A, Rīgā. Šobrīd strādājam pie jauno izglītības ēku meklēšanas. Līdz 1.janvārim 

būs zināms, vai varam pretendēt uz jauno skolas ēku, kuras nomas līguma termiņš būs vismaz 

25 gadi. 

Ir labiekārtotas pedagogu telpas, kas aprīkotas ar datoru, printeri un kopētāju. 

Atsevišķs kabinets ir iekārtots psiholoģei, lai nodrošinātu speciālistam atbilstošus darba 

apstākļus. Bibliotēkas telpā ir izveidots grāmatu plaukts, kas tiek papildināts ar jaunākajiem 

izdevumiem. Izglītības iestādē ir pieejams Wi-fi tīkls, tāpēc skolēni mācību procesā var 

izmantot savas viedierīces, ja pedagogs to ir ieplānojis savā mācību programmā. 

Sanitārie mezgli ir pietiekamā daudzumā un atbilst normām.  

Lai skolēni varētu apgūt slidošanas prasmes, laiks, kas paredzēts pastaigām svaigā 

gaisā, ziemā tiek veltīts slidošanai pilsētas slidotavā. Liels atbalsts slidošanas aktivitātē ir 

vecāki, kuri palīdz bērniem apgūt šo prasmi. 

Izglītības iestādē ir pieejama 1 interaktīvā tāfele un 3 projektori, 1 stacionārais dators 

un 3 klēpjdatori. Mācību līdzekļu iegāde tiek plānota pedagogu darba grupā. Nepieciešamo 

mācību līdzekļu sarakstu saskaņo ar direktores vietniekiem izglītības jomā. Tas tiek 

apstiprināts ar direktora rīkojumu. Sarakstu papildina vai atjauno līdz mācību gada beigām. 

Mācību materiālus nodrošina izglītības iestāde. Vecāki iegādājas skolas somu, sporta tērpu un 

kancelejas piederumus, kas paredzēti skolēna individuālai lietošanai. Visi izglītības iestādes 

pedagogi iespēju robežās tiek nodrošināti ar nepieciešamajiem resursiem un mācību 

līdzekļiem. 

Abas izglītības iestādes ir aprīkotas ar ugunsdzēsības trauksmes signalizāciju. 

Sasniegumi: 

1.izglītības iestādē ir visas nepieciešamās telpas kvalitatīvai mācību programmas realizācijai 

un interešu izglītības nodrošināšanai; 

2.ir pietiekams nodrošinājums ar mācību līdzekļiem, iekārtām un materiāliem. 

Turpmākā attīstība: 

1.meklēsim jaunas un izglītības iestādei piemērotas telpas 2018./2019.mācību gadam; 

2.papildināsim materiāltehnisko nodrošinājumu, lai katrā mācību klasē būtu pieejams 

projektors un dators; 

3.labiekārtosim bibliotēkas telpu un papildināsim tās krājumu. 

Vērtējums: LABI. 
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4.6.2. Personālresursi 

 

 Izglītības iestādē ir nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai 

nepieciešamais personāls un sekmīgi darbojas atbalsta personāls – 1 psihologs. Pedagoģiskais 

personāls ir kvalificēts un ar atbilstošu izglītību. Izglītības iestādē strādā 11 pedagogi. Ar 

augstāko pedagoģisko izglītību – 7, ar citu augstāko izglītību – 2, mācās – 2. Izglītības 

iestādes pedagogi un atbalsta personāls regulāri piedalās dažādos profesionālās pilnveides 

semināros un kursos. Visi pedagogi prot strādāt ar informācijas tehnoloģijām. 

 Pedagogu tālākizglītība notiek valstī noteiktajā kārtībā – kursu, semināru, pieredzes 

apmaiņu, konferenču u.c. formās. Pedagogu profesionālā pilnveide tiek plānota saskaņā ar 

izglītības iestādes prioritātēm un vajadzībām. Maksas kursus sedz izglītības iestāde vai 

pedagogs, balstoties uz abpusēju vienošanos. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi 

pārrauga direktores pienākumu izpildītāja. Informācija par katra pedagoga tālākizglītības 

aktivitātēm tiek ievadīta Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk tekstā – VIIS) 

atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām. Ar jauniegūtajām zināšanām pedagogiem iepazīstina 

kolēģus.  

 Pedagogu piesaiste uz brīvajām vietām nav nepieciešama. Privātā sākumskola 

DOMDARIS ir salīdzinoši pieprasīta darba vieta pedagogu vidū. Varam izvēlēties 

atbilstošāko kandidātu. Saņemam CV no interesentiem, kā arī esam pieprasīta prakses vieta 

topošajiem pedagogiem, kuri paliek strādāt izglītības iestādē. 

 Pedagogu sastāvs ir samērā stabils. Pedagogi tiek motivēti, nodrošinot labu 

atalgojumu, iespēju strādāt dinamiskā un uz attīstību vērstā kolektīvā. Darba vide ir mainīga, 

tāpēc pedagogiem jābūt elastīgiem un spējīgiem pielāgoties pārmaiņām. 

 Slodzes starp pedagogiem ir sadalītas optimāli, ievērojot izglītības iestādes īstenotās 

izglītības programmas un racionālas darba organizācijas nosacījumus, pedagogu kvalifikāciju, 

pieredzi un profesionālo kompetenci. Slodzes tiek individuāli apspriestas ar katru pedagogu 

mācību gada beigās. Izglītības iestādes darbiniekiem ir pieejama informācija par izglītības 

iestādes vadības struktūru, darbību un darbinieku atbildības jomām, tiesībām un 

pienākumiem. 

Lai nodrošinātu izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu, pedagogi katru 

ceturtdienu strādā kopā, lai veicinātu savstarpējo sadarbību un metodiskā darba 

nodrošināšanu. 

Sasniegumi: 
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1.nokomplektēts kvalificēts, profesionāls un motivēts personāls; 

2.veiksmīga pedagogu savstarpējā sadarbība. 

Turpmākā attīstība: 

1.atbalstīt kolēģus, kuri apgūst pedagoga profesiju un iegūst pirmo profesionālo pieredzi; 

2.atlasīt labākos no labākajiem kandidātiem uz vakantajām pedagogu vietām; 

3.saglabāt saistoša darba devēja statusu, lai piesaistītu spēcīgus profesionāļus. 

Vērtējums: ĻOTI LABI. 

 

4.7. izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

 

4.7.1. izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 

Izglītības iestādes misiju raksturo mūsu ticība, ka Latvijas sekmīgas attīstības pamats 

ir domājoši, daroši un radoši cilvēki, tāpēc nodrošinām izglītību, kas attīsta katra bērna spējas, 

kā arī bērna motivāciju un prasmes mācīties. Mēs ticam, ka skolu beigs personības, kuras 

pieņems lēmumus, uzņemsies atbildību un attiecīgi rīkosies. 

Izglītības iestādes pašvērtēšanas process ir nepārtraukts, un tas notiek visos līmeņos. 

Pašvērtēšanas sistēma ir strukturēta un plānota. Pašnovērtēšanā izmantojam dažādas metodes 

un formas: anketēšanu EDURIO, SVID analīzi un pedagogu komandas pašvērtējumu. SVID 

analīze tika veikta kopā ar skolēnu vecāku pārstāvi. Izglītības iestādes pedagogu komandai ir 

būtiska loma izglītības iestādes turpmākās attīstības veicināšanā un virziena izvēlē, jo 

pedagogu komanda kopīgi mācību procesa laikā pārrunā neveiksmes un izaicinājumus, lai tos 

novērstu nekavējoties nevis gaidītu līdz mācību gada noslēgumam, kad tiktu veikts gada 

izvērtējums.  

Izglītības iestādes pašvērtējums ir objektīvs, jo tiek balstīts uz faktiem un 

pieradījumiem (aptaujas anketu rezultāti, pedagogu pašvērtējums, SVID analīze, u.c.). 

Pašvērtējuma ziņojuma sagatavošanas procesā tiek anketēti skolēni, vecāki un pedagogi. 

Iegūtā informācija tiek apkopota un izmantota pārskata ziņojuma sagatavošanai un turpmākai 

darba plānošanai. Pašvērtēšanā identificētas izglītības iestādes stiprās puses un nepieciešamie 

uzlabojumi. Izglītības iestādei ir izstrādāts attīstības plāns 2016. – 2019.gadam. Attīstības 

plānā ir noteiktas prioritātes, mērķi un novērtēšanas kritēriji pamatjomās. Attīstības plāns ir 
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reāls un pārdomāts, kā arī atbilstošs izglītības iestādes attīstības vajadzībām un iespējām. 

Attīstības plāns ir izveidots 3 gadiem, kad jāveic atkārtota izglītības iestādes akreditācija. 

 

Sasniegumi: 

izglītības iestādes pašvērtējums tiek veikts, balstoties uz faktiem un pierādījumiem, kas iegūti 

sadarbībā ar skolēniem, pedagogiem un skolēnu vecākiem. 

Turpmākā attīstība: 

nostiprināt un ieviest kā sistēmu EDURIO aptaujas skolēniem un viņu vecākiem, kā arī 

pedagogu pašvērtējumu 2 reizes gadā. 

Vērtējums: LABI.  

 

 

4.7.2. izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 

 Izglītības iestādē ir visa likumdošanā noteiktā izglītības iestāžu darbu reglamentējošā 

dokumentācija. Izglītības iestādes darbību reglamentē izglītības iestādes nolikums, kas 

apstiprināts 2016.gadā, iekšējās kārtības noteikumi, Darba kārtības noteikumi un citi izglītības 

iestādes iekšējie normatīvie akti, kurus apstiprina izglītības iestādes vadītājs. Izglītības iestādi 

vada direktors. Direktora vietnieku darba pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas 

amatu aprakstos. Direktora un viņa vietnieku atbildības jomas aptver divas klašu grupas 

izglītības iestādē. Viens no vietniekiem ir atbildīgs par 1., 4. un 5.klasi, bet otrs vietnieks par 

2. un 3.klasi. Vietnieku kompetences ir stingri noteiktas un zināmas visiem darbiniekiem. 

Vietnieki savas kompetences ietvaros regulāri pārrauga pienākumu izpildi un sniedz 

darbiniekiem nepieciešamo atbalstu.  

 Direktors kopā ar vietniekiem plāno, organizē un vada izglītības iestādes darbu, deleģē 

pienākumus un kontrolē to izpildi. Vietnieki savstarpēji sadarbojas, lai veiktu izmaiņas 

mācību procesā, ja tas nepieciešams, kā arī, lai radītu motivējošu un pozitīvu vidi 

pedagogiem.  

 Svarīgu lēmumu pieņemšanā izglītības iestāde ņem vērā pedagogu, vecāku darba 

grupu un skolēnu viedokli. Katru pirmdienu plkst.13.30 notiek vadības sanāksme, kurā tiek 

apspriests iepriekšējās nedēļas darbs, izplānoti jaunās nedēļas darbi, identificēta informācija, 

kas jānosūta skolēnu vecākiem iknedēļas e-pastā un citi aktuāli jautājumi. Informācija, kas 

attiecas uz visu pedagogu kolektīvu un psihologu tiek nodota rakstiski vai ceturtdienas 
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kopdarbā. Aktuālā informācija un stundu saraksts tiek pielikts pie ziņojumu dēļa pedagogu 

darba telpā, kā arī nosūtīts elektroniski e-pastā. 

 Vecāku darba grupu darbu koordinē direktors un vietnieki. Vecāku darba grupu 

tikšanos ierosina vecāki vai izglītības iestādes vadītāji. Darba grupas tiek sasauktas pēc 

nepieciešamības. 

 Izglītības iestādes vadība ievēro politisko neitralitāti, profesionālo ētiku, cilvēktiesību 

principus mācību un audzināšanas darbā, kā arī nodrošina šo principu ievērošanu kolektīvā.  

Sasniegumi:  

1.precīzi definētas atbildības jomas un pienākumi izglītības iestādes vadības komandā; 

2.cieša un uz rezultātu vērsta sadarbība starp direktoru un vietniekiem; 

3.regulāras tikšanās gan vadības komandai, gan pedagogu komandai, tādējādi nodrošinot 

efektīvāku un caurspīdīgāku darbu plānošanas procesu. 

Turpmākā attīstība: 

1.nodrošināt savlaicīgu un precīzu informācijas apriti personāla vidū; 

2.palielināt pedagogu atbildību par informācijas apriti izglītības iestādē, kā arī citiem 

veicamajiem darbiem. 

Vērtējums: LABI. 

4.7.3. izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 

Izglītības iestāde sadarbojas ar dažādiem uzņēmumiem un organizācijām, lai veicinātu 

pedagogu pieredzes apmaiņu un profesionālās kvalifikācijas celšanu, kā arī paplašinātu 

skolēnu redzes loku. Izglītības iestāde sadarbojas ar Kompetenču centru “Lielvārds”, 

izmantojot profesionālās pilnveides iespējas pedagogiem, kā arī vadot seminārus citiem 

Latvijas skolu pedagogiem izglītības foruma “Iespēju tilts” ietvaros.  

Apgāds “Liels un mazs” izglītības iestādei regulāri piegādā jaunākos izdevumus, kurus 

pedagogi izmanto mācību procesā. Izglītības iestādes skolēni ir piedalījušies apgāda jaunāko 

izdevumu video recenziju veidošanā.  

Sadarbojamies ar dažādiem uzņēmumiem, lai nodrošinātu iespēju skolēniem iepazīt 

dažādas profesijas, piemēram SIA “Latvijas energoceltnieks”, biedrība “Ghetto games” u.c. 

Projekta “Zirnis” ietvaros sadarbojamies ar SIA “Cherry picking”, no diegu bumbām 

veidojot dažādus mākslas un ikdienā lietojamus objektus vai rotas. 
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Sadarbojamies arī ar Nacionālo botānisko dārzu Salaspilī, kur vadām bezmaksas 

darbnīcas botāniskā dārza apmeklētājiem. 2016.gada decembrī tās bija Ziemassvētku 

darbnīca, bet 2018.gada pavasarī tās būs Lieldienu darbnīcas. 

Sadarbojamies ar projekta “Skola 2030” satura izstrādes un ieviešanas eksperu 

komandu, sniedzot atgriezenisko saiti par jauno izglītības standartu un paraugprogrammām, 

kā arī sniedzot piemērus skolēnu darbībai, kas raksturo jauno izglītības standartu. Izglītības 

iestādes skolēnu darbi izmantoti kā piemēri, lai raksturotu, ko jaunā izglītības standarta 

ietvaros sagaida no skolēna. Jaunā kompetencēs balstītā izglītības standarta veidotāji filmējuši 

izglītības iestādes pedagogu vadītās mācību stundas, lai izmantotu tās kā piemērus 

profesionālās pilnveides semināros Latvijas skolu pedagogiem. 

2016. un 2017.gadā sadarbojāmies ar Rīgas pašvaldības dienas centru “Mēs”, kas 

atrodas Imantā, piedaloties starppaaudžu komunikācijas projektā, kura ietvaros skolēni 

viesojās dienas centrā un kopā ar senioriem darbojās radošajās darbnīcās, kopā gatavoja 

maltītes un dziedāja dziesmas. 

Sasniegumi:  

1.daudzveidīga un abpusēji vērtīga sadarbība ar dažādiem uzņēmumiem un organizācijām; 

2.sadarbības ietvaros skolēni pieredz vērtību darbību dzīvē. 

Turpmākā attīstība: 

1.turpināsim un nostiprināsim iesākto sadarbību ar izglītības iestādei draudzīgajām 

organizācijām; 

2.meklēsim jaunus sadarbības partnerus, lai veicinātu izglītības attīstību Latvijā. 

Vērtējums: ĻOTI LABI. 

 

5. Citi sasniegumi (izglītības iestādei svarīgais, specifiskais) 

 
Skolas mērķī esam definējuši, ka skolēnam ik dienu būtu jāiegūst kvalitatīva izglītība jeb 

jāmācās tā, lai katrs bērns ne vien ir dzirdējis par jauno tēmu, bet ir ieguvis iespēju vingrināties 

lietot jaunās zināšanas. Šādu iespēju nodrošina ne tikai dažādo mācīšanas pieeju lietošana mācību 

nodarbībās, bet arī vecāku vadītās stundas par vecākiem tuvām un saprotamām tēmām, kas ir 

saistītas ar vecāku profesionālo jomu. Vecāku vadītās mācību stundas un aktivitātes ir jauna 

pieredze un izaicinājums ne tikai skolēniem, bet arī pašiem vecākiem. Vienmēr ar aizrautību 

gaidām vecāku atgriezenisko saiti par to, kā viņiem gāja mācību stundā. 
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Otra būtiskā mērķa sadaļa ir mūsdienīga izglītība katram bērnam jeb skolēni māk 

mācīties, māk meklēt risinājumus lietām, māk lietot dažādus informācijas avotus. Mums ir 

izdevies šo mērķi integrēt mācību stundās, jo esam mainījuši mācīšanās pieeju, virzot to uz 

patstāvīgāku skolēna darbu mācību procesā, uzņemoties atbildību par pašu procesu un rezultātu. 

 

6. Turpmākā attīstība 

 

Lai veiksmīgi īstenotu izglītības iestādes īstenotās izglītības programmas, turpināsim 

atbalstīt un motivēt pedagogus aktīvi līdzdarboties skolotāju kopdarbā 1 reizi nedēļā, kā arī 

turpināsim izskatīt un iespēju robežās atbalstīt pedagogu, skolēnu un skolēnu vecāku 

ierosinājumus. 

Lai saglabātu un pielnveidotu mācīšanas kvalitāti meklēsim iespējas, lai izglītības 

iestādes vadība vērotu mācību stundas vismaz 1 reizi 2 mēnešos, jo līdz šim pedagogi dalās ar 

savu pieredzi mācību stundās pedagogu kopdarba ietvaros, tomēr ir nepieciešams skats no 

malas, ko šobrīd plānojam risināt ar mācību stundu filmēšanu. Turpināsim iedrošināt un 

motivēt pedagogus izmantot iespēju un vērot kolēģu vadītās mācību stundas, kā arī turpināsim 

iesākto darbu pie skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmju attīstīšanas un to novērtēšanas 

kritēriju izstrādes. 

Lai saglabātu un pilnveidotu mācīšanās kvalitāti nostiprināsim sadarbību ar skolēniem 

un viņu ģimenēm, kā arī pilnveidosim jau esošās informācijas apmaiņas un kavējumu 

reģistrēšanas sistēmas. 

Vērtēšanas procesā turpināsim veicināt skolēnu atbildību par mācību procesu un 

mācību sasniegumiem, lai skolēna motivācija iegūt iespējami augstākos mācību rezultātus 

iekšējas nevis ārējas motivācijas dēļ. 

Lai sekmētu skolēnu sasniegumus ikdienas darbā, meklēsim iespējas motivēt 

skolēnus, neizmantojot materiālu motivāciju, saglabāsim konsekvenci motivēšanas sistēmā, 

mudinot bērnus priecāties un gūt gandarījumu par padarīto sevis, nevis materiālu motivatoru 

dēļ. Turpināsim vērot bērnus un, izmantojot skolas atbalsta personālu, veicināt sarunas ar 

vecākiem par medicīnas personāla piesaisti mācīšanās traucējumu noteikšanai. Turpināsim 

pedagogu savstarpējo sadarbību pašregulētas mācīšanās sistēmas ieviešanā, lai skolēni 

saprastu un novērtētu sistēmas rezultātus, tādējādi uzlabojot savu sniegumu mācību stundās. 

Lai veicinātu skolēnu sasniegumus valsts pārbaudes darbos, motivēsim skolēnus 

sasniegt savu labāko iespējamo rezultātu. Turpināsim atbalstīt skolēnus mācību procesā, lai 
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iemācītu skolēniem izmantot prasmes, kas palīdz risināt problēmsituācijas brīžos, kad nezina, 

ko darīt, kā arī trenēsim skolēnu prasmi rūpīgi izlasīt uzdevumu nosacījumus nevis pildīt 

uzdevumu tikai pēc atmiņas, kad skolēni ierauga uzdevuma noformējumu. Būtiski ir saglabāt 

tradīciju vecākiem skaidrot valsts diagnosticējošā darba nozīmi un mērķi, lai mazinātu stresu 

un gaidas no bērniem, kā arī turpināsim strādāt ar skolēniem pirms valsts diagnosticējošā 

darba, lai skolēni saprastu darba mērķi un izmantotu to kā paškontroles rīku mācību procesā. 

Lai veicinātu psiholoģisko atbalstu skolēniem, turpināsim un nostiprināt esošās 

pozitīvas un negatīvās motivēšanas sistēmas, kā arī aktīvāk iesaistīsim vecākus motivēšanas 

sistēmas darbībā. Turpināsim uzklausīt skolēnu un skolēnu vecāku ierosinājumus par 

nepieciešamajām izmaiņām pozitīvās vai negatīvās motivēšanas seku sistēmās. Turpināsim 

veiksmīgo sadarbību ar medmāsu un logopēdu, ko izglītības iestāde periodiski izmanto kā 

ārpakalpojumu. 

Lai garantētu skolēnu drošību nodrošināsim pirmās palīdzības apmācību skolēniem 

klases stundu ietvaros vai paredzot šim nolūkam īpašu apmācības dienu, kā arī nodrošināsim 

personāla regulāru izglītošanu pirmās palīdzības sniegšanā. Piedalīsimies plānotajās mācībās 

par rīcību ārkārtas situācijās. Regulāri pārliecināsimies, vai pedagogi zina un prot rīkoties 

ārkārtas situācijās, kā arī gadījumos, kad skolēniem ir sūdzības par veselības stāvokli. 

Turpināsim konsekventi ievērot negatīvo seku sistēmu par iekšējās kārtības un drošības 

noteikumu ievērošanu. 

 Ai veicinātu skolēnu personības veidošanos izveidosim  skolēnu parlamentu, kurā var 

piedalīties 2. – 5.klases skolēni, pilnveidosim  audzināšanas darba plānu, iekļaujot  tajā  

izglītības iestādes aktualitātes un piedāvāsim skolēniem iespēju veidot   labdarības akciju ar 

konkrētu mērķi. Turpināsim skolēniem mācīt prasmes, kas palīdz viņiem pašiem uzņemties 

iniciatīvu pasākumu plānošanā un organizēšanā. Ja skolēni zinās, kā to izdarīt, tad darīs, kā arī 

turpināsim motivēt skolēnus un viņu vecākus piedalīties sportiskās aktivitātēs. Līdz ar jauno 

izglītības iestādes telpu mēģināsim paplašināt pēcpusdienu nodarbību piedāvājumu. 

 Lai nodrošinātu karjeras izglītību skolēniem turpināsim aicināt uz izglītības iestādi 

dažādu profesiju pārstāvjus, kā arī turpināsim iepazīst profesijas dažādu pasākumu ietvaros.  

 Lai nodrošinātu atbalstu mācību darba diferenciācijai turpināsim meklēt iespējas un 

nodrošināt atbalsta pasākumus skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, sadarbosimies ar 

vecākiem, lai motivētu vecākus meklēt speciālistu palīdzību bērnu mācīšanās grūtību 

diagnosticēšanai ārpus izglītības iestādes. Turpināsim aktīvi sekot līdzi skolēnu zināšanu un 
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prasmju attīstības dinamikai, lai savlaicīgi meklētu atbalstu, kas skolēniem nepieciešams 

mācību procesā.  

 Lai veicinātu sadarbību ar skolēnu ģimenēm atbalstīsim jauno skolēnu vecāku 

aktīvāku iesaisti vecāku darba grupās, piedāvāsim skolēnu vecākiem dažādas iespējas 

līdzdarboties izglītības iestādes ikdienas darbā, ja vecāki nav iesaistījušies vecāku darba 

grupās, kā arī turpināsim regulāri informēt skolēnu vecākus par izglītības iestādes aktivitātēm. 

 Izglītības iestādes mikroklimata veidošanai turpināsim veidot un izkopt aizsāktās 

izglītības iestādes tradīcijas, kopsim un veidosim pozitīvo un draudzīgo vidi izglītības iestādē, 

kā arī turpināsim atbalstīt jaunos skolēnus un kolēģus, lai viņi ātrāk iejustos izglītības iestādē.  

 Lai veicinātu vides pieejamību labiekārtosim izglītības iestādes bibliotēku ar 

sēžamajiem maisiem, lai tā kļūtu ērtāk lietojama un mājīga, turpināsim veidot izglītības 

iestādes vidi tikpat mājīgu un skolēniem draudzīgu un veicināsim skolēnu un pedagogu 

atbildību par izglītības iestādes fiziskās vides uzturēšanu un saglabāšanu. 

 Šobrīd meklējam jaunas un izglītības iestādei piemērotas telpas 2018./2019.mācību 

gadam. Papildināsim materiāltehnisko nodrošinājumu, lai katrā mācību klasē būtu pieejams 

projektors un dators, kā arī labiekārtosim bibliotēkas telpu un papildināsim tās krājumu. 

 Turpināsim atbalstīt kolēģus, kuri apgūst pedagoga profesiju un iegūst pirmo 

profesionālo pieredzi. Atlasīsim labākos no labākajiem kandidātiem uz vakantajām pedagogu 

vietām, kā arī centīsimies saglabāt saistoša darba devēja statusu, lai piesaistītu spēcīgus 

profesionāļus. Nodrošināsim savlaicīgu un precīzu informācijas apriti personāla vidū, 

palielināsim pedagogu atbildību par informācijas apriti izglītības iestādē, kā arī citiem 

veicamajiem darbiem. 

 Lai pilnveidotu izglītības iestādes darbu un darba kvalitāti nostiprināsim un ieviesīsim 

EDURIO aptaujas skolēniem un viņu vecākiem kā sistēmu, kā arī pedagogu pašvērtējumu 2 

reizes gadā. 

 Turpināsim un nostiprināsim iesākto sadarbību ar izglītības iestādei draudzīgajām 

organizācijām, kā arī meklēsim jaunus sadarbības partnerus, lai veicinātu izglītības attīstību 

Latvijā. 
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