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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 

 

Pamatizglītības 

programma  

21011111   24.07.2018 52 49 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamiem ar 

mācīšanās 

traucējumiem 

21015611   28.07.2017 3 3 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamiem ar 

garīgās attīstības  

traucējumiem 

21015811  V-9326 30.08.2017 3 3 

Vispārējā pirmsskolas 

izglītības programma 

01011111 Skolas iela 5, 

Rikava, Rikavas 

pagasts,Rēzeknes 

novads,LV-4648 

 24.07.2018 10 9 

 

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.) 

15  

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

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

-  

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

3  
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1.3.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos 

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

iestādei un izglītības iestādes vadītājam) 

Prioritātes Plānotie sasniedzamie rezultāti 

Integrēt caurviju prasmes mācību 

saturā, mācot stratēģijas jeb darba 

paņēmienus, rosinot reflektēt par savu 

sniegumu, sniedzot atgriezenisko saiti. 

Mācību jomās un mācību priekšmetos 

mērķtiecīgi attīstīt caurviju prasmes, 

piedāvājot apgūt atbilstošas stratēģijas. 

Pedagogi sadarbojas, mācās, dalās ar 

idejām pedagogu sadarbības grupās par 

caurviju prasmju pēctecīgu attīstību 

mācību jomās un mācību priekšmetos. 

Visi pedagogi apguvuši pedagogu 

profesionālās pilnveides programmu 

“Caurviju prasmes efektīvam 

21.gadsimta izglītības procesam.” 

60% vēroto mācību stundu skolotāji 

sasniedzamajā rezultātā ietver caurviju 

prasmju attīstību un paredz saskaņoti 

lietot zināšanas, prasmes un attieksmes. 

Veikt regulāru izglītības kvalitātes 

uzraudzības procesu, lai varētu izvērtēt 

un ietekmēt ar izglītības saistīto procesu 

un rezultātu dinamiku. 

Regulāri veikt pašvērtējumu- novērtēt 

izglītības iestādes sniegumu, noteikt 

nepieciešamos uzlabojumus izglītības 

iestādes darbībā un izglītības 

programmu īstenošanā. 

Sistemātiski analizēt izglītojamo 

izaugsmi, sasniegumus ikdienas darbā 

(semestra un mācību gada rezultāti 

(vairāk nekā 50 % izglītojamo sasniedz 

optimālus mācību rezultātus (5-7 

balles)). 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

2.1.Izglītības iestādes misija – Skolēni spēj iegūtās zināšanas, prasmes un attieksmes 

lietot mainīgās dzīves situācijās. 

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – Radošs darītājs. Lietpratējs izaugsmē. 

Personība ar pašapziņu. Atbildīgs sabiedrības dalībnieks. 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – Cieņa. Atbildība. Sadarbība. 

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

rezultāti 

Izglītības iestādes izvirzītās  prioritātes – 

Prioritāte Mērķis/uzdevumi Sasniegtie rezultāti 

Pilnveidot pedagogu 

prasmi plānot efektīvu 

mācību stundu, mācot 

skolēniem izvirzīt 

konkrētu sasniedzamo 

rezultātu katrā mācību 

stundā, novērtēt savu 

mācīšanos. 

Plānot un realizēt 

mācīšanu un mācīšanos, 

ievērojot efektīvas 

mācību stundas 

kritērijus. 

Paaugstināt skolotāju 

profesionālo kapacitāti 

mācību stundu 

plānošanā. 

Sadarbības grupās 

apspriests kompetenču 

pieejā balstītais mācību 

saturs.  

Pedagogiem ir vienota 

izpratne par efektīvas 

mācību stundas 

kritērijiem. 
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Pedagogi mācās 

sadarbības grupās, izzina 

labās prakses piemērus. 

Pedagogi sniedz 

izglītojamiem virzošu un 

jēgpilnu atgriezenisko 

saiti, mācot izvirzīt 

mērķus, pieņemt 

atbildīgus lēmumus. 

Par 10% palielināt 

pedagogu savstarpējo 

stundu vērošanu ar 

mērķi veidot vienotu 

izpratni par 

kompetencēs balstīta 

mācību satura 

kvalitatīvu ieviešanu. 

Mācību satura 

plānošana un vērtēšana, 

sadarbojoties dažādu 

mācību priekšmetu 

skolotājiem. 

Paaugstināt skolotāju 

profesionālo kapacitāti 

mācību stundu 

plānošanā. 

Notika stundu vērošana 

ar mērķi- kā izglītojamie 

iesaistās sasniedzamā 

rezultāta noskaidrošanā, 

kā sniedz un saņem 

atgriezenisko saiti. 

95% pedagogu 1.mācību 

semestrī savstarpēji 

vēroja mācību stundas, 

veica to analīzi. 

Par darba kvalitātes 

uzlabošanos liecina 24 

mācību stundu vērošanas 

rezultāti, pedagogu 

savstarpējo stundu 

vērošanas rezultāti, 

edurio aptaujas dati. 

92% pedagogu atzīst, ka 

daudzveidīgu mācību 

formu izmantošana 

mācību stundās ir ierasta 

prakse. 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Daudzveidīgas metodes, vairākas 

mērķauditorijas pašvērtēšanas procesā. 

 

Mērķtiecīgi iesaistīti pedagogi iestādes mērķu 

sasniegšanā. 

Dažādot atgriezeniskās saites sniegšanu 

ikdienas mācību darbā, regulāri iesaistot 

izglītojamos pašvērtēšanas un savstarpējās 

vērtēšanas procesā. 

Sarunas ar pedagogiem apliecināja izpratni 

par skolas mērķiem un to sasniegšanu. 

 

Veiksmīgi piesaistīti finanšu resursi no 

dažādiem projektiem. 

 

 

 

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

vajadzības 
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Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītājs izstrādā iekšējos normatīvos aktus, 

veic to regulāru atjaunošanu. 

 

Vadītājam ir labas prasmes  lēmumu 

pieņemšanā,  uzņemas atbildību, prot vadīt 

krīzes situācijas. 

 

Vadītāja komunikācija dažādās auditorijās, 

prezentējot un aizstāvot savas iestādes 

mērķus. 

 

 Paaugstināt kompetenci iestādes izglītības 

mērķu sasaistei ar valstī noteiktajiem politikas 

plānošanas dokumentiem. 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Mērķtiecīga un sadarbību veicinoša sadarbība 

ar dibinātāju. 

 

Tiek ieviestas regulāras inovācijas gan 

iesaistoties projektos, gan injicējot jaunas 

idejas kolektīva dzīvē. 

 

Tiek atbalstītas vecāku iniciatīvas.  

 Pilnveidot izglītojamo pašpārvaldes darbu, 

iesaistot to iestādes prioritāšu sasniegšanā, 

sniedzot atbalstu izvirzīto mērķu sasniegšanā. 

 

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Kvalificēti pedagogi, kompetence un 

profesionalitāte. 

 

 Pilnveidot profesionālās kvalitātes 

novērtēšanas sistēmu izglītības iestādē. 

Regulāri veikts pedagogu darba pašvērtējums.  

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 

2020./2021.māc.g. 

4.1. Programma Erasmus +’’Share, explore, enrich- SEE for better life”  

 Projekta nr.2020-1-PL01-KA229-082029_4, Skolu apmaiņas partnerība(KA229)   

 Projekta realizācijas laiks 2020.gada 1.septembris- 2023.gada 31.augusts. 

 Projekta dalībvalstis : Latvija, Polija, Horvātija, Itālija, Turcija. 

4.2. Programma Erasmus+“Key to my Career by Having Intellectual Norms-             

       KEYCHAIN” Projekta nr.2020-1-SE01-KA229-077796_2, Skolu apmaiņas   

       partnerība(KA229)   

       Projekta realizācijas laiks 2020.gada 1.septembris- 2023.gada 31.augusts. 

       Projekta dalībvalstis : Latvija, Zviedrija, Rumānija, Serbija, Turcija. 

4.3.Rēzeknes novada pašvaldības realizētais ERASMUS + Stratēģiskās partnerības 
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      Projekts “Tehnoloģiju integrēšanas speciālistu tīkla izveide skolēnu interešu 

izglītībā” 

      Projekta dalībvalstis : Latvija, Igaunija, Lietuva un Slovēnija. 

4.4. Rēzeknes novada pašvaldības realizētais ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas 

       mācību pārtraukšanas samazināšanai” PuMPuRS- sniegts konsultatīvs atbalsts 

mācību    

        priekšmetu apguvē vienpadsmit  5.-9.klašu izglītojamiem. 

4.5. Rēzeknes novada pašvaldības realizētais projekts ”Atbalsts izglītojamo    

individuālo  

       kompetenču attīstībai (ārkārtas situācijas laikā)- pedagoga palīgs mācību stundās. 

 

5.Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

4.2. Līgums ar Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu par profesionālās ievirzes 

izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla”(kods 20V 211 00 1) īstenošanu 

Gaigalavas pamatskolā no 2017./2018.mācību gada. 

4.3.Līgums ar Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu un jaunatnes sporta skolu 

Profesionālās ievirzes izglītības programmas Vieglatlētika (kods 20V 813 001) 

īstenošanu Gaigalavas pamatskolā. 

 

5. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

5.1. Prioritātes  

       2019./2020.- Saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu un tradīcijas, nodrošinot tikumisko un   

        vispārcilvēcisko vērtību iedzīvināšanu audzināšanas procesā, mērķtiecīgi gatavojoties XII  

      Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem 
        2020./2021.-  Nodrošināt atbalstu ikvienam izglītojamam, veicināt aktīvas un 

brīvas  

        personības attīstību, ņemot vērā izglītojamā individuālās spējas un intereses. 

        2021./2022.- Sociāli-emocionālā labsajūta-emociju sapratne un pārvaldīšana, 

pozitīvu 

        mērķu izvirzīšana un sasniegšana, pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana,   

        atbildīgu lēmumu pieņemšana. 

5.2.Galvenie secinājumi pēc mācību gada izvērtēšanas 

Analizējot audzināšanas prioritātes īstenošanu izglītības iestādē secināts, ka tika 

nodrošināts atbalsts ikvienam izglītojamam, vērtības un tikumi iedzīvināti 

sadarbojoties pedagogiem, izglītojamiem, vecākiem mācību stundās, klases 

stundās, ārpusstundu nodarbībās, interešu izglītības pasākumos un projektos, 

ikdienas dzīves situācijās. Izmantojot iniciatīvas “Latvijas skolas soma” iespējas 

pilnveidota izglītojamo kultūrvēsturiskā izpratne un pieredze. 

 

6. Citi sasniegumi 

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

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

Izglītības iestāde veicina ikviena skolēna izaugsmi un lepojas ar panākumiem: 

Mācību priekšmetu olimpiādēs angļu valodā, latviešu valodā, matemātikā. 

Skola attīsta skolēnu mākslinieciskos talantus un lepojas ar folkloras kopu 

“Purineņš”, tautas deju kolektīviem, teātra sporta un dramatisko kolektīvu,  kuri ir 

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki. 

Panākumiem valsts un novada vizuālās mākslas konkursos. 

Dalību mammadaba meistarklasē vides izglītības programma “Izzini mežu!”. 
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6.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem pēc valsts 

pārbaudes darbu rezultātu izvērtēšanas par 2020./2021.mācību gadu un par 

sasniegumiem valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā. 

 

Valsts pārbaudes darbus 2020./2021.mācību gadā nekārtoja, informācija par 

sasniegumiem valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā pielikumā. 

 

 

Izglītības iestādes vadītājs 
 
(paraksts) 

  Ināra Ūsīte  

 


