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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g. 

Izglītības programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi vai uzsākot 

2020./2021.māc.g.  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot 

programmas apguvi 

vai noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības 

traucējumiem 

21015811 NĀKOTNES 

IELA 2, 

DEKŠĀRES, 

DEKŠĀRES 

PAGASTS, 

RĒZEKNES 

NOVADS, LV-

4614 (juridiskā 

adrese) (līdz 

31.08.2021 

V_380 02.09.2016 3 3 

Pamatizglītības 

profesionāli orientēta 

virziena programma 

21014111 NĀKOTNES 

IELA 2, 

DEKŠĀRES, 

DEKŠĀRES 

PAGASTS, 

RĒZEKNES 

NOVADS, LV-

4614 (juridiskā 

adrese) (līdz 

31.08.2021 

A399 03.10.2018 23 18 

Pirmsskolas izglītības 

programma 

01011111 NĀKOTNES 

IELA 2, 

DEKŠĀRES, 

DEKŠĀRES 

PAGASTS, 

RĒZEKNES 

NOVADS, LV-

4614 (juridiskā 

adrese) (līdz 

31.08.2021 

V_2004 23.10.2019 15 10 

Pamatizglītības 

programma 

21011111 NĀKOTNES 

IELA 2, 

DEKŠĀRES, 

DEKŠĀRES 

PAGASTS, 

V_3995 02.09.2020 11 27 
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RĒZEKNES 

NOVADS, LV-

4614 (juridiskā 

adrese) (līdz 

31.08.2021 

 

1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums 

un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu 

mainība u.c.) 

1.  Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

(31.08.2021.) 

17  

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g. 

0  

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

1 APP projekta ietvaros 

matemātikā un dabaszinības 

5 laboranti 

 

1.3.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos 

sasniedzamos rezultātus 2021./2022.māc.g.(kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības 

iestādei un izglītības iestādes vadītājam) 

Prioritāte Sasniedzamais rezultāts 

Pilnveidot darbu ar skolēniem, 

kuriem grūtības mācībās, 

neattaisnoti mācību stundu 

kavējumi un uzvedības problēmas. 

Individuālo sarunu un konsultāciju rezultātā izglītojamajiem 

paaugstināsies motivācija, mācīšanās prasmes un līdz ar to 

uzlabosies mācību sasniegumi. 

Labiekārtot skolas vidi atbilstoši 

skolēnu drošībai un labsajūtai 

Iekārtota un aprīkota atpūtas telpa, kur izglītojamajiem pavadīt 

interaktīvi un droši savu brīvo laiku.. 

Skolas izglītības procesa 

organizācijā un vadīšanā aktīvi 

iesaistīt skolēnu un skolas padomi. 

Skolēnu pašpārvalde un skolas padome iesaistīsies izglītības 

iestādes darba organizācijā. 

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķis – Organizēt un īstenot izglītības 

procesu, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības standartā  noteikto 

mērķu sasniegšanu, kā arī sekmēt skolēna atbildīgu attieksmi pret sevi, 

ģimeni, līdzcilvēkiem, Latviju un augstākajām morāles vērtībām. 

 

2.1.Izglītības iestādes misija – Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības 

procesu, kas nodrošina pamatizglītības mērķu sasniegšanu un popularizē veselīgu 

dzīvesveidu. 
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2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – Mūsdienīga, atvērta un 

konkurētspējīga izglītības iestāde, kuras psiholoģiskā vide veicina pozitīvas 

mācību motivācijas veidošanos, saglabājot savu identitāti. 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – Līdzatbildība. Sadarbība. 

Tolerance. 

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

rezultāti 

Dekšāru pamatskola 2020./2021.m.g. izvirzīja 9 prioritāros uzdevumus 7 

izglītības iestādes pamatdarbības jomās. 

Pamatdarbības jomā “Mācību saturs” izvirzītas 2 prioritātes. Snieguma 

vērtējumu var skatīt1.tabulā. 

1. tabula. Dekšāru pamatskolas prioritāro uzdevumu izpilde jomā “Mācību saturs” 

 
Joma MĀCĪBU SATURS 

Prioritāte Pakāpeniski ieviest jauno mācību saturu un jaunās kompetences mācību 

procesā. 

Sasniedzamais rezultāts Ieviest jauno mācību saturu un kompetences  1.,4.,7.klasē. 

Izpilde un komentāri Izpildīts.  

Dekšāru pamatskolā veiksmīgi tiek īstenots pamatizglītības mācību 

plāns. 

 

Informācijas avoti Ieraksts Vispārējās izglītības informācijas sistēmā. E klases žurnāls. 

Prioritāte Nodrošināt skolotāju kvalifikāciju 

Sasniedzamais rezultāts Prasme strādāt ar jaunām idejām un kompetencēm 

Izpilde un komentāri Izpildīts.  

Dekšāru pamatskolā skolotājiem tiek nodrošinātas iespējas paaugstināt 

savu kvalifikāciju. 

 

Informācijas avoti Ieraksts Vispārējās izglītības informācijas sistēmā. 

Pamatdarbības jomā “Mācīšana un mācīšanās” izvirzītās 2 prioritātes. 

Snieguma vērtējumu skatīt 2. tabulā. 

 

2. tabula. Dekšāru pamatskolas prioritāro uzdevumu izpilde jomā “Mācīšana un 

mācīšanās” 
Joma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

Prioritāte Sekmēt skolēnu personīgo atbildību un aktīvu iesaistīšanos pašvadītas 

mācīšanās procesā atbilstoši individuālajām spējām. 

Sasniedzamais rezultāts Izglītojamo spēja mācīties pašvadīti 

Izpilde un komentāri Izpildīts.  

Dekšāru pamatskolā strādājot attālināti, izglītojamajiem bija iespēja 
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mācīties un apgūt pašvadītas mācīšanās prasmes. 

 

Informācijas avoti E klases žurnāls 

Prioritāte Uzlabot skolotāju un vecāku sadarbību ar mērķi pilnveidot skolēnu 

pašvadītu mācīšanos. 

Sasniedzamais rezultāts Skolotāji un vecāki izprot izvirzītās prioritātes būtību un veicina 

izglītojamo pašvadītas mācīšanās prasmju pilnveidošanu. 

Izpilde un komentāri Izpildīts. 

Skolotāji un vecāki, sadarbojoties attālinātajā mācību procesā, 

nodrošināja iespēju skolēnam mācīties pašvadīti. 

 

Informācijas avoti E klases žurnāls. Klases vecāku sapulču protokoli. 

Pamatdarbības jomā “Izglītojamo sasniegumi” izvirzīta 1 prioritāte. Snieguma 

vērtējumu skatīt 3. tabulā. 

3. tabula. Dekšāru pamatskolas prioritārā uzdevuma izpilde jomā “Izglītojamo 

sasniegumi” 
Joma MĀCĪBU SASNIEGUMI 

Prioritāte Pamatojoties uz skolēnu personības izpēti, mērķtiecīgi vadīt skolēnu 

mācību sasniegumu izaugsmi. 

Sasniedzamais rezultāts Izglītojamie spēj un vēlas apgūt mācību priekšmetu padziļināti. 

Izpilde un komentāri Izpildīts. 

Izglītojamie piedalās olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās un gūst 

godalgotas vietas un atzinību. 

Informācijas avoti Olimpiāžu un konkursu protokoli. Skolas mājas lapā 

www.deksaruskola.lv 

Pamatdarbības jomā “Atbalsts izglītojamiem” tika izvirzītās 2 prioritātes. 

Snieguma vērtējumu skatīt 4. tabulā. 

4. tabula. Dekšāru pamatskolas prioritāro uzdevumu izpilde jomā “Atbalsts 

izglītojamiem” 
Joma ATBALSTS SKOLĒNIEM 

Prioritāte Nodrošināt sistemātisku atbalstu talantīgo skolēnu un skolēnu ar 

mācīšanās grūtībām izaugsmei. 

Sasniedzamais rezultāts Izglītojamo izaugsme un spēja sevi apliecināt.  

Izpilde un komentāri Izpildīts. 

Izglītojamajiem pēc savām spējām, iespējām un vēlmēm  tiek nodrošinātas 

konsultācijas, pulciņi  

Informācijas avoti E klases žurnāls. Skolas mājas lapā www.deksaruskola.lv 

http://www.deksaruskola.lv/
http://www.deksaruskola.lv/
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Prioritāte Veicināt izpratni par veselīgu dzīvesveidu un drošības jautājumiem. 

Sasniedzamais rezultāts Izprot, kas ir veselīgs dzīvesveids. 

Izpilde un komentāri Izpildīts. 

Izglītojamajiem tika piedāvātas skatīties filmas par drošību, sportošanu dabā  un 

skaidrots, kas ir veselīgs uzturs. 

Informācijas avoti Audzināšanas stundu ieraksti. Skolas mājas lapā www.deksaruskola.lv 

Pamatdarbības jomā “Izglītības iestādes vide” tika izvirzīta 1 prioritāte. Snieguma 

vērtējumu skatīt 5. tabulā. 

5. tabula. Dekšāru pamatskolas prioritāro uzdevumu izpilde jomā “Izglītības 

iestādes vide 
Joma SKOLAS VIDE 

Prioritāte Turpināt atbilstošas skolas vides labiekārtošanu skolēnu drošībai un 

labsajūtai. 

Sasniedzamais rezultāts Izglītojamie skolā jūtas droši. 

Izpilde un komentāri Izpildīts. 

Izglītojamajiem sakārtots mājturības un tehnoloģijas kabinets atbilstoši 

normatīvajiem aktiem. 

Informācijas avoti Dekšāru pamatskolas mācību kabinets 

Pamatdarbības jomā “Resursi” tika izvirzīta 1 prioritāte. Snieguma vērtējumu skatīt 6. 

tabulā. 

6. tabula. Dekšāru pamatskolas prioritāro uzdevumu izpilde jomā “Resursi” 

 
Joma RESURSI 

Prioritāte Efektīvi izmantot skolas finanšu resursus atbilstošu mācību līdzekļu 

iegādē, lai veiksmīgi īstenotu standartos un mācību programmās noteiktos 

sasniedzamos rezultātus. 

Sasniedzamais rezultāts Izglītojamajiem ir iespēja saņemt mācību līdzekļus 

Izpilde un komentāri Izpildīts. 

Izglītojamajiem tika papildus iegādāti seši portatīvie datori, viens 

stacionārais dators  un ir nodrošinājums ar mācību grāmatām un darba 

burtnīcām. 

Informācijas avoti Dekšāru pamatskolas bibliotēkā. Saņemšanas un nodošanas akts par 

datoru saņemšanu un nodošanu. 

Pamatdarbības jomā “Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošinašāna” izvirzītās 1 prioritātes. Snieguma vērtējumu  skatīt 7. tabulā. 

 

7. tabula. Dekšāru pamatskolas prioritāro uzdevumu izpilde jomā “Izglītības 

iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana  

http://www.deksaruskola.lv/
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Joma SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBAS UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

Prioritāte Organizēt mācību procesa pārraudzību pamatskolas un pirmsskolas 

izglītības grupās. 

Sasniedzamais rezultāts Sagatavot skolu skolas akreditācijai 

Izpilde un komentāri Izpildīts. 

Skola veiksmīgi izgāja akreditāciju 

Informācijas avoti Akreditācijas ekspertu ziņojums. Ieraksts Vispārējās izglītības 

informācijas sistēmā. 

 

3. Kritēriju izvērtējams  

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Tiek balstīta uz mērķtiecīgu, sistemātisku, 

demokrātisku, izglītības kvalitāti izvērtējošu 

darbības principu, ņemot vērā katra 

darbinieka labsajūtu. 

 

 Izvērtējot turpmākās attīstības iespējas, var konstatēt, 

ka ir iespējams īstenot kvalitatīvu pašvērtēšanu un 

attīstības plānošanu, kurā iesaistās visas izglītības 

iestādes mērķgrupas. 

 

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Precīzi definē kritērijus, kas nosaka iestādes 

darbības kvalitāti kopumā. Izprot iestādes 

vīzijas, mērķu un uzdevumu ieviešanu un 

nodrošināšanas gaitu  izglītības procesa 

īstenošanā. 

 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes vadītājai ir vienots 

redzējums par iestādes turpmāko attīstību ar 

dibinātāju. 

 

. Nepieciešama lielāka vajadzība pēc nozaru 

organizācijas sadarbības. 
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Nodrošināta regulāra komunikācija un 

informācijas aprite ar izglītojamo ģimenēm. 

 

Izveidota un darbojas Skolas padome, kura 

savas kompetences robežās iesaistās iestādes 

darbības pilnveidošanā. 

 

  

 

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Pedagogiem ir nodrošināta atbilstoša 

profesionālā kvalifikācija. 

 

 Turpmāk nepieciešami audzināšanas kursi. 

Pedagogi veic pašvērtējumu un izvērtē 

rezultātus. 

 

 Turpmāk pievērst lielāku uzmanību audzināšanas 

procesam izglītības iestādē. 

 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 

2020./2021.māc.g. 

 

4.1.2019./2020.m.g. Piedalījās un tika apstiprināts “Jauniešu iniciatīvu 

projekts “Spāres”, kura ietvaros izglītojamajiem divu dienu garumā bija 

iespēja iepazīt Vidzemes novadu.  

4.2.Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts izglītojamajam individuālo 

kompetenču attīstībai”. 

4.3. Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” 

 

 

5. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

5.1. Prioritātes: 
1) Stiprināt piederības apziņu un lojalitāti Latvijas valstij un tās Satversmei 

2) Patriotiskā audzināšana 

3) Latvijas Republikas vēstures, tradīciju, mūsdienu notikumu izpēte  

4) Aktīvas dzīves pozīcijas audzināšana, līderu īpašību attīstīšana  

5) Veicināt personības izaugsmi.   

6) Tikumisko vērtību izkopšana  

7) Audzināt izglītojamos, lai viņi justos kā vienlīdzīgi sabiedrības locekļi 

8) Iepriekšējā mācību gada audzināšanas darba izvērtējums 

 

5.2. Izvērtējot mācību gada darba plānu, secinājām, ka attālinātā mācību gada 

ietvaros daudzi plānotie pasākumi nenotika. Barikāžu piemiņas stundu 
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organizējām Micorsoft Teems platformā. Klases stundu laikā kopīgi 

skatījāmies filmas. Projekta Skolas Somas organizētajā pasākumā 

skatījāmies koncertlekciju par Maestro, izglītojamie aprakstīja pārdomas  

pēc filmas „Mūsu Maestro. Raimonds Pauls’ Projekts SKOLAS SOMA  

deva iespēju būt radošiem, ne tikai skatīties, bet arī pašiem piedalīties 

filmas veidošanā. Tā praktiskā, radošā nodarbībā mūsu 7.-9.kl. 

izglītojamie  tika iepazīstināti ar filmas veidošanas plānu un procesu. 

Pirmsskolā notika daudz un dažādas radošās darbnīcas, ko var apskatīties 

skolas mājas lapā www.deksaruskola.lv Noslēguma pasākums Jaunatnes 

iniciatīvu projektā “Spāres” tiešsaistē Microsoft Teems platformā. 

 

 

6. Citi sasniegumi 

6.1. Latviešu valodas un literatūras 47. Olimpiādē 5.-8. klasēm piedalījās 2 

izglītojamās -  2.vieta un 3.vieta. 

6.2. 71. Matemātikas olimpiādes 2. posmā 5.-8.klasēm piedalījās 3 izglītojamās – 1 

atzinība. 
 

 

 

Izglītības iestādes vadītājs 
 

(paraksts) 

  Daiga Ceipiniece 

 

http://www.deksaruskola.lv/

