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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022. mācību gadā 

 

Izglītības programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas 

kods 

 

Īstenošanas vietas 

adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, uzsākot 

programmas apguvi (prof. izgl.) 

vai uzsākot 2021./2022. māc.g. 

(01.09.2021.)  

Izglītojamo skaits, noslēdzot 

sekmīgu programmas apguvi 

(prof. izgl.)  vai noslēdzot 

2021./2022.māc.g. 

(31.05.2022.) 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Pamatizglītības 

programma 

21011111 - V-421 21.08.2017. 53 57 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamiem ar 

mācīšanās 

traucējumiem 

 

 

 

21015611 

- V-67 23.08.2010. 14 14 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības 

traucējumiem 

21015811 - V-4169 07.12.2021. 5 5 
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vispārējā pirmsskolas 

izglītības programma 

01011111 Skolas 2b, Ērberģe, 

Mazzalves pagasts, 

Aizkraukles novads 

V-6286 20.03.2013 44 44 

 

1.2.  Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes maiņai un mācību pārtraukšanai izglītības programmā (2-3 

secinājumi par izglītojamiem, kuri uzsākuši vai pārtraukuši mācības izglītības iestādē): 

1.2.1. dzīvesvietas maiņa (1 izglītojamais iestājās izglītības iestādē, 2 izglītojamie aizgāja no Mazzalves pamatskolas 2021./2022. mācību 

gada laikā); 

1.2.2. vēlme mainīt izglītības iestādi 4 izglītojamie izglītības iestādē 2021./2022. mācību gada laikā iestājās, galvenie iestādes maiņas iemesli 

– nespēja sekot mācībām lielā skolēnu skaita dēļ pilsētas skolās); 

1.3. Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums  

 

N.P.K. Informācija Skaits Komentāri (nodrošin. un ar to saistītie izaicinājumi, pedagogu mainība u.c.) 

1.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē (vairāk kā 1 mēnesi) 

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

0  

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta personāls izglītības 

iestādē, noslēdzot 2021./2022. māc.g. (līdz 31.05.2022.) 

3 Logopēds, pedagoga palīgi 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

2.1. Izglītības iestādes misija – Mazzalves pamatskola – skola, kas mērķtiecīgi nodrošina kompetencēs balstītu izglītību un konkurētspējīgas, uz 

izaugsmi vērstas radošas personības attīstību. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – Mazzalves pamatskola – skola, kas ir 21.gadsimta izglītības vajadzībām atbilstīga un reģionālajā 

līmenī konkurētspējīga izglītības iestāde. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – veidot un stiprināt līdzatbildīgu, savstarpējā sadarbībā balstītu, mērķtiecīgu personību. 

2.4. 2021./2022. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti 
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Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un 

kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu izpildi (Sasniegts/daļēji sasniegts/ Nav sasniegts) un 

komentārs 

Nr.1 Skolēna pieredzē 

balstīta jēgpilna mācību 

procesa, kompetencēs 

balstīta izglītības satura 

apguves organizēšana, 

akcentējot vienotu 

vērtēšanas kritēriju 

izstrādāšanu 

 

1.Skolēni tika ieinteresēti mācību procesā, 

mācību satura apguvē biežāk tika izmantotas 

tādas metodes kā eksperimenti, modelēšana, 

lomu spēles, projektu darbi, mācību 

ekskursijas, praktiskās mācību metodes, 

skolotāju sadarbības rezultātā samazinājās 

skolēnu slodze 

2.Uzlabojās izglītojamo lasītprasmes, kas 

veicina mācību sasniegumu uzlabošanos. 

Izglītojamie darbojās „Bērnu žūrijā” . 

3.Izglītojamie mācību procesā izzināja sevi, kas 

rada nosacījumus veiksmīgākai karjeras izvēlei. 

4.Skolēni bija ieinteresēti dabaszinātnēs, 

informātikā un matemātikā, jo stundas balstītas 

praktiskā, ar reālo dzīvi saistītā darbībā 

(izzinot, eksperimentējot, izmantojot 

mūsdienīgas tehnoloģijas) 

5. Skolēni apguva kompetencēs balstītu  

izglītību. 

6. Skola darbojās projektā “Kompetenču pieeja 

mācību saturā” 

7. Skola darbojās projektā “PuMPuRS” 

8. Skolēniem bija  kvalitatīvs atbalsta personāls 

(logopēds, psihologs, palīgskolotājs, karjeras 

pedagogs). 

9. Skolēni piedalījās  projektā Erasmus+ 

starptautiskā nometnē Polijā ar lietuviešu un 

poļu jauniešiem 

Daļēji sasniegts (praktiskajiem darbiem nav pietiekams un mūsdienīgs 

materiālais nodrošinājums) 

 

 

 

 

 

Daļēji sasniegts (“Bērnu žūrijā” iesaistījās apmēram puse izglītojamo) 

 

 

Daļēji (karjeras pedagogs attālināto mācību dēļ nepietiekami komunicēja ar 

izglītojamajiem) 

Daļēji sasniegts (praktiskajiem darbiem nav pietiekams un mūsdienīgs 

materiālais nodrošinājums, veiksmīgs darbs Mammasdabas programmā) 

 

Daļēji sasniegts (3., 6., 9.klase daļēji apguva kompetencēs balstītu saturu) 

Sasniegts (veiksmīgi darbojās mācīšanās grupas) 

Sasniegts (PuMPuRa atbalsts nodrošināts problemātiskajiem bērniem) 

Daļēji sasniegts (psihologs un karjeras pedagogs nestrāda pastāvīgi) 

Sasniegts ( 9 skolēni piedalījās starptautiskā nometnē Polijā par ekoloģijas 

problēmām, uzlaboja angļu valodas prasmi, komunikācijas prasmes) 
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 b) kvantitatīvi  

Nr.2 Digitālo prasmju 

apguves veicināšana 

1.Sākumskolas skolēni patstāvīgi darbojas ar 

viedtālruni, planšeti un datoru elementāru 

uzdevumu izpildē. 

2.Tiešsaites platformu izmantošanai ir 

pietiekams tehniskais nodrošinājums skolēniem 

un skolotājiem. Skolēni un skolotāji sagatavoti 

praktiski darboties tiešsaites platforrmās. 

 

Daļēji sasniegts (gandrīz visi sākumskolas skolēni patstāvīgi darbojas ar 

viedtālruni, planšeti, datoru) 

 

Dalēji sasniegts (pieciešadatori, skolotājiem jāapgūs skolo.lv izmantošana) 

 b) kvalitatīvi  

 

2.5. Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos rezultātus 2022./2023. mācību gadā (kvalitatīvi un 

kvantitatīvi) 

 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un 

kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu izpildi (Sasniegts/daļēji sasniegts/ Nav sasniegts) un 

komentārs 

Nr.1 Skolēna pieredzē 

balstīta jēgpilna mācību 

procesa, kompetencēs 

balstīta izglītības satura 

apguves organizēšana, 

akcentējot vienotu 

vērtēšanas kritēriju 

izstrādāšanu 

 

Skolēni tiek ieinteresēti mācību procesā, 

mācību satura apguvē biežāk tika izmantotas 

tādas metodes kā eksperimenti, modelēšana, 

lomu spēles, projektu darbi, mācību 

ekskursijas, praktiskās mācību metodes, 

skolotāju sadarbības rezultātā samazinājās 

skolēnu slodze 

2.Uzlabojas izglītojamo lasītprasmes, kas 

veicina mācību sasniegumu uzlabošanos. 

Izglītojamie darbojas „Bērnu žūrijā” . 

3.Izglītojamie mācību procesā izzina sevi, kas 

rada nosacījumus veiksmīgākai karjeras izvēlei. 

1. Pilnveidot fizikas un dabaszinību kabineta materiāltehnisko 

nodrošinājumu praktisko darbu veikšanai. 

2. Izstrādāt sistēmu mācību ekskursiju izmantošanai. 

 

Organizēt skaļās lasīšanas konkursu. 

 

 

Nodrošināt karjeras pedagoga sistemātisku darbu 

 

Nodrošināt modernu materiāltehnisko bāzi praktisko darbu, eksperimentu 

veikšanai. 
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4.Skolēni ir ieinteresēti dabaszinātnēs, 

informātikā un matemātikā, jo stundas balstītas 

praktiskā, ar reālo dzīvi saistītā darbībā 

(izzinot, eksperimentējot, izmantojot 

mūsdienīgas tehnoloģijas) 

5. Skolēni apgūst kompetencēs balstītu  

izglītību. 

6. Skola darbojas projektā “Kompetenču pieeja 

mācību saturā” 

7. Skola darbojas projektā “PuMPuRS” 

8. Skolēniem ir  kvalitatīvs atbalsta personāls 

(logopēds, psihologs, palīgskolotājs, karjeras 

pedagogs). 

9. Skolēni piedalās  projektā Erasmus+ 

starptautiskā nometnē  

 

Visā skolā nodrošināt kompetencēs balstītu izglītību. 

Nodrošināt 4 mācīšanās grupas. Sniegt atbalstu 3 problēmskolēniem. 

Nodrošināt regulāru karjeras pedagoga un psihologa darbu. 

 

Iesaistīties Ersasmus+ projektā skolēnu vasaras nometei. 

 b) kvantitatīvi  

Nr.2 Digitālo prasmju 

apguves veicināšana  

 

1.Sākumskolas skolēni patstāvīgi darbojas ar 

viedtālruni, planšeti un datoru elementāru 

uzdevumu izpildē. 

2. Tiešsaites platformu izmantošanai ir 

pietiekams tehniskais nodrošinājums skolēniem 

un skolotājiem. Skolēni un skolotāji sagatavoti 

praktiski darboties tiešsaites platforrmās (MS 

Team, skolo.lv, uzdevumi.lv) 

Visiem skolēniem apgūt datorpamatprasmes. 

 

1.Iegādāties 10 jaunus datorus, uzlabojot datorkabineta kvalitāti. 

2. Pedagogiem apgūt skolo.lv 

3. Nodrošināt e-klasi visās grupās  pirmsskolā 

 b) kvantitatīvi  

 

3. Kritēriju izvērtējums  

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

  

Skolā 20 % izglītojamo ir optimāli mācību sasniegumi. 3 skolēni, mācību 

gadu noslēdzot, saņēma Zelta liecības (vid.vērtējums 9+) 

 Vairāk individuāla darba ar skolēniem, kam viduvēji mācību sasniegumi 

Skola bija pārstāvēta 7 mācību priekšmetu olimpiādēs, 5 olimpiādēs skolēni 

guva godalgotās vietas (bioloģija, ķīmija, latviešu valoda, matemātika, 

krievu valoda) 

Nodrošināt skolēniem iespēju piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs 

skolas līmenī. 

Skolēni sekmīgi piedalās dažādos radošos konkursos valsts līmenī (piem., 

2.vieta valstī konkursā “Izzini mežu kā lielāko sporta zāli”, atzinība 

Mammasdabas konkursos) 

Aktivizēt skolēnus dalībai valsts līmeņa konkursos. 

89% izglītojamo iesaistās interešu izglītības nodarbībās, gūst papildus 

kompetences. 12 % izglītojamo apgūst profesionālās ievirzes programmas, 

ko piedāvājam skolā (mūzikas skolas filiāle un futbola klubs) 

Interešu izglītībā iesaistīt 100% izglītojamo, dažādojot piedāvājumu. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

15 izglītojamie ar speciālajām vajadzībām integrēti klasēs un sekmīgi apgūst 

mācību programmu. 

Nodrošināt sistemātisku un kvalitatīvu  psihologa atbalstu izglītojamajiem ar 

speciālajām vajadzībām. 

Sekmīgi darbojamies projektā “PuMPuRS” (nav otrgadniecības) Nodrošināt “PuMPuRa” atbalstu 3 skolēniem, 

Sekmīgi darbojamies projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai”, nodrošinot mācīšanās grupas 5.-9.klašu skolēniem. 

Nodrošināt mācīšanās grupas visos mācību priekšmetos.  

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skola nodrošina izglītību bērniem no 1.5 gada līdz pamatskolas absolvēšanai 

visiem Mazzalves pagasta un tuvāko pagastu bērniem. 
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Skola piedāvā mācību programmas atbilstoši izglītojamo vajadzībām 

(programma 21015611 un 21015811) 

Nodrošināt pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojumu pieejamību 

visiem izglītojamajiem, kam vecāki un skolotāji izsaka nepieciešamību. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolā ir izstrādāti Iekšējās kārtības noteikumi, instrukcijas un citi normatīvie 

akti, kuru ievērošana nodrošina drošību un labklājību skolā. 

Pārskatīt skolas iekšējās kārtības noteikumus, akcentējot būtiskāko un 

nodrošinot skolēniem viegli uztveramu saturu. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolā nodrošināti kvalificēti pedagoģiskie kadri.  Nodrošināt psihologa un karjeras speciālista regulāru pieejamību. 

Skolā nodrošināts viss nepieciešamais apkalpojošais personāls.  

Skolā visi mācību kabineti ir aprīkoti ar mūsdienīgām tehnoloģijām, visos ir 

internetpieslēgums, WI-FI, katrā kabinetā ir digitālā tāfele vai interaktīvais 

ekrāns. 

Pilnveidot fizikas kabineta materiāltehnisko nodrošinājumu laboratorijas 

darbu, praktisko darbu un pētījumu veikšanai. 

Skolā pieejams moderni aprīkots datorkabinets, ko var izmantot jebkura 

mācību priekšmeta skolotājs stundas organizēšanai. 

Pilnveidot sistēmu datorkabineta izmantošanai. 

Skola regulāri papildina mācību materiālus atbilstoši programmu prasībām. Akcentēt jauno mācību materiālu iegādi. 

 

 

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

 

 Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. 

Individuālu atbalstu saņēma 10 izglītojamie. Individuālo konsultāciju un mācību priekšmetu skolotāju sadarbības ar pedagogu palīgiem rezultātā 

izglītojamajiem uzlabojās mācību sasniegumi, lasītprasme, rakstītprasme, komunikācijas spējas un mācību motivācija. 

 Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.2.2 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. 
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Skolēni saņēma atbalstu STEM un multidisciplinārās jomās. Tika nodrošināts skolēnu darbs interešu izglītības jomās: vides izglītībā, robotikā, lasītprasmju 

attīstīšanā.  

 Erasmus+  

13 skolēnu grupa projekta ietvaros uzlaboja zināšanas vides izglītībā un pilnveidoja angļu valodas zināšanas un saskarsmes prasmes jauniešu nometnē 

Polijā kopā ar poļu un lietuviešu jauniešiem. 

     4 jaunieši iesaistījās Erasmus+ projektā “Mūsu pēdas”, debatējot ar novada jauniešiem 

      par to, ko uzlabot un mainīt vides jomā nākamo 5 gadu laikā savā pagastā. 

 Projekts “Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašval-

dībās” 

32 jaunieši izzināja veselīga uztura pamatprincipus, praktiskajās nodarbībās gatavoja veselīgas maltītes, 

16 jaunieši kopā ar psiholoģi un izaugsmes treneri izzināja sevi un mācījās toleranci pret citiem. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1. (Izglītības programmu īstenošanai). 

5.2. (Izglītības programmu īstenošanai). 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

 Dalība programmas “Latvijas skolas soma” piedāvātajās aktivitātēs, 

Iespēju radīšana skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes veidošanai, stiprinot skolēnos patriotismu un radot iespējas to praktiski apliecināt ikdienā un 

svētkos. 

 

 

7. Citi sasniegumi 

 

 Skolā sistemātiski strādā ar spējīgākajiem skolēniem, rosina viņus iesaistīties dažādos konkursos, olimpiādēs, tā gūstot iespēju pārbaudīt savas pras-

mes un zināšanas. 

2 skolnieces piedalījās starptautiskā jauno pianist konkursā, ieguva 1. un 2.vietu savās vecuma grupās.  

1 skolēns guva 2.vietu kīmijas, 1 – 2.vietu bioloģijas, 1- 2 vietu latviešu valodas 2.posma olimpiādē un 1 skolēns 3.vietu 2.posma bioloģijas un 1 – 

skolēns matemātikas  2.posma olimpiādē. 
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Skolēnu komanda sekmīgi startēja valsts mēroga konkursā “Izzini mežu kā lielāko sporta zāli”, izcīnot 2.vietu.  

7.1. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem: 

7.1.1. izglītojamo sniegums pēc izvērtējuma valsts pārbaudes darbos par 2021./2022. mācību gadu atbilst gada vērtējumiem vai ir nedaudz 

augstāks. 

7.1.2. Valsts pārbaudes darbos skolēni uzrāda nedaudz labākus rezultātus kā ikdienas vērtējumā. Būtiskākais uzdevums ir lasītprasmes attīstī-

šana skolēniem, jo vairumā gadījumu valsts pārbaudes darbos kļūdas ir neizprasti uzdevuma nosacījumi vai nepilnīgi veikts uzdevums 

(nav izpildīti visi uzdevuma nosacījumi). 

 

 

Izglītības iestādes galvenie secinājumi par izglītojamo sniegumu ikdienas mācībās. 

Izglītojamie ikdienas mācībās ir samērā motivēti, pietiekami aktīvi iesaistās stundās mācību tēmu apguvē. 

 

 

Skolas direktors (*paraksts) Aivars Miezītis 

 

 

 

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


