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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 

 

Pirmsskolas izglītības 
programma 

01011111 ,,Saulīte” 
Ķeipenes, 
Ķeipenes 

pagasts, Ogres 
novads 

V_555 25.07.2018. 40 44 

Speciālās izglītības 
programma 

01015611 ,,Saulīte” 
Ķeipenes, 
Ķeipenes 

pagasts, Ogres 
novads 

V_1931 05.09.2019 0 2 

Speciālās 
pamatizglītības 
programmas 
izglītojamajiem ar 
mācīšanās 
traucējumiem 

21015611  

  

V_3369 30.07.2020. 3 4 

Vispārējā izglītība, 
pamatizglītības. (1.–
9.klase) programmas 

21011111  349 22.01.2016. 63 60 

 
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.) 

25  

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. 

4 Psihologs, logopēds, pedagoga 
palīgs 

 



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) 
 

Mērķis  
(prioritāte) 

Uzdevumi  
(sasniedzamais rezultāts) 

Turpnāt jaunā mācību satura 
apgūšanu 1.,4. un 7. klasē, kā arī 
no jauna ieviešanu -  2.,5. un 8. 
Klasēm. 
 
 

1. Mācību procesā ir integrēti jaunā izglītības satura elementi – caurviju prasmes, 
digitālpratība, cilvēciskās vērtības un Skolas2030 vietnes mācību stundu temati. 

2. Notiek regulāra priekšmetu skolotāju savstarpēja sadarbība, stundu vērošana un 
analīze. 

3. Starpdisciplināro stundu organizēšana. 
4. Vienotu tematisko plānu izveide un īstenošana. 

Diferencēta pieeja mācību un 
audzināšanas procesā, iesaistot 
atbalsta personālu, realizējot APP 
3.kārtu un Pumpura projektu. 

1. Pedagoga palīga iesaistīšanās mācību stundu laikā. 
2. Logopēda aktīva darbība no 1.-6. klasei. Psihologa atbalsts. 
3. Sekmīga sadarbība priekšmetu skolotājiem, klases audzinātājiem ar atbalsta 

personālu. 
4. Diagnostika un diferencētu uzdevumu pielāgošana. 
5. Individuālā plāna izstrāde skolēniem, kuri mācās speciālajā programmā. 
6. Atbalsts vecākiem mājmācības procesā. 

Turpināt nostiprināt jauno mācību 
saturu pirmsskolu grupās, kā arī 
veidot harmonisku bērnu 
izglītošanās pāreju no pirmsskolas 
“Pūcīšu” grupas uz sākumskolas 
1.klasi. 

1. Caurvijās balstīts mācību process. 
2. Rotaļnodarbību īstenošana pa centriem. 
3. Pirmsskolas audzēkņu sagatavošana 1. klases skolēna nepieciešamajām zināšanu 

un prasmju līmenim. 
4. Adoptācijas nedēļas ieviešana “Pūcītes” grupiņā, atbalstot pirmsskolas bērnus ceļā 

uz pamatskolu. 
5. Āra nodarbību attīstīšana. 
6. Veiksmīga sadarbība starp pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem. 

 
 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  
 

2.1.Izglītības iestādes misija –  
Sadarbībā ar vecākiem, sniegt ikvienam bērnam labāko iespējamo atbalstu izglītības 
un audzināšanas jomā, veidojot un attīstot bērna raksturu, talantus un stiprinot bērna 
iekšējo gudrību viņa paša izaugsmes ceļā.  

2.2.Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo –  
Atbilstošas skolas vides izveide un tādas atmosfēras radīšana, kurā pastāvētu cēli 
ieradumi un ideāli, kurā augtu dzīvespriecīgs, radošs, atbildīgs un uz sadarbību vērsts 
bērns, kas veidotu paaudzi ar tīru sirdsapziņu, turpmāk pozitīvi ietekmējot kopējās 
sabiedrības paradumu un attieksmju maiņu. 

2.3.Izglītības iestādes vērtības –  
Ķeipenes pamatskola balstās uz 5 prioritārām cilvēciskajām pamatvērtībām - 
patiesība, tikums, miers, mīlestība un labestība, kas tiek integrēta visos mācību 
procesos un audzināšanas jautājumos. 

2.4.Izglītības iestādes virsmērķis ir veidot patstāvīgu un atbildīgu personu, kas spēj 
izdarīt pārdomātu izvēli, kas balstās uz zināšanām un cilvēciskajām vērtībām. Lai 
izglītojamais nav pasīvs vērotājs mācīšanās procesā, bet gan kļūst par aktīvu 
dalībnieku. Mācīšanās prakse, kas balstās uz brīvību, izvēli un atbildību, ir viena no 
nozīmīgākajām prasībām, lai nodrošinātu efektīvu mācīšanās vidi.  



2.5.2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniedzamie 
rezultāti 
 
Prioritāte pamatskolā: Jaunā mācību satura ieviešana 1., 4. un 7. klasēm 
Sasniedzamie rezultāti:  

1. Mācību procesā tika ieviesti jaunā izglītības satura elementi, kā caurviju prasmes un 
cilvēciskās vērtības. Mācību saturā tika integrēti Skolas2030 vietnē ievietotie mācību 
stundu temati. 
1.1. Pamatojoties uz jauno caurviju prasmju mācību procesu, tika virzīta izglītojamo 

pašvadīta mācīšanās, kuras mērķis bija veicināt atlasīt svarīgāko un jēgpilno 
informāciju, nevis pirmo atrasto. Tika veicināta izglītojamo pašu atbildība par savu 
izvirzīto mērķu sasniegšanu, realizāciju un analīzi, gadījumos, ja nav tos izdevies 
realizēt. 

1.2. Tika veiksmīgi izmantoti jaunie mācību paraugi, proti, vizuāla māksla kopā ar 
matemātiku, latviešu valoda kopā ar mūziku, sports ar angļu valodu, mājturība 
kopā ar angļu valodu. 

1.3. Regulāri tika meklēta saikne, kā priekšmetā apgūstamais ir cieši saistīts ar citiem 
mācību priekšmetiem un attiecināms uz sadzīviska rakstura situācijām.  

1.4. Skolā tika iegādātas jaunā satura mācību grāmatas, kas izstrādātas pēc jaunajām 
kompetencēm.  

1.5. Savstarpēji sadarbojoties starp dažādiem mācību priekšmetiem, tika veidoti kopēji 
tematiskie stundu plāni. Klātienes mācībās izdevās integrēt dažādus mācību 
priekšmetus, proti, angļu valodā tika iekļautas vizuālās un matemātikas nodarbību 
tēmas. Līdzīgi sociālās stundās tika iekļautas sporta, veselīga dzīvesveida, 
profesiju izvēles tēmas.  

1.6. Kopumā skolēni pilnveidoja prasmes sadarbībā, kritiskā domāšanā un 
problēmrisināšanā, jaunradē un digitālā pratībā.  

2. Veiksmīgi tika pilnveidota un ieviesta jaunā vērtēšanas sistēma, veicinot izglītojamā 
pašvērtējumu un līdzatbildību mācību procesā. 
2.1. Vairākkārt kopīgi izvērtējot un apspriežot, tika pilnveidota vērtēšanas sistēma. 

Mācību stundās skolēniem tika ļauts pašiem novērtēt savus sasniegumus, pirms 
tam iepazīstoties ar vērtēšanas komentāriem. Balstoties uz izstrādātajiem 
vērtēšanas kritērijiem, skolēni piedalījās sava, kā arī viens otra sasniegumu 
novērtēšanā.  

2.2. Vēl jāturpina strādāt pie mērķtiecīgākiem formatīviem vērtējumiem, jāskaidro un 
jāveicina skolēnu izpratne par jauno vērtēšans sistēmu, kā tā darbojas viņu labā.  

2.3. Notika arī skaidrojošais darbs, lai vecāki pēc iespējas labāk izprastu jauno 
vērtēšanas kārtību, jo īpaši 1. klasē.  

2.4. Kopumā šobrīd vērtēšanas sistēma ir atbalstoša, formatīvajā vērtēšanā iegūstot 
skolotāja atgriezenisko saiti, kas izglītojamam ir izdevies un kas vēl būtu 
jāpilnveido. Gatavojoties pārbaudes darbam tika izmantots arī vērtējums 
procentos, lai pievērstu skolēnu uzmanību tām prasmēm, kuras nepieciešams 
nostirprināt.  



3. Tika pilnveidota IT tehnoloģijas rīku izmantošana mācību procesā, jo īpaši attālinātajā 
mācību procesā. 
3.1. Viss mācību process gada garumā balstījās uz IT tehnoloģiju izmantošanu. Tika 

sniegts atbalsts tiem skolēniem, kuriem vajadzēja parādīt iespējas, kā atrast un 
atlasīt sev vajadzīgo informāciju. 

3.2. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu mācību kvalitāti, tika dažādotas mācību metodes, 
izmantojot Zoom-saziņu, e-klases videostundas, uzdevumi.lv, soma.lv, whatsapp 
grupas, Tava klase, youtube u.c. 

3.3. Vairākos kabinetos pedagogiem tika nomainīti jauni stacionārie datori, savienoti 
ar interaktīvajām tāfelēm un iegādātas kameras. Tika nopirkta jauna interaktīvā 
tāfele latviešu valodas kabinetam. Tika izmantotas arī dokumentu kameras. 
Portatīvie datori tika saņemti no IZM un Ogres novada pašvaldības. 

 
Prioritāte pamatskolā: Mācību kvalitātes pilnvērtīga nodrošināšana apvienotajās 
klasēs. 
Sasniedzamie rezultāti: 

1. Mērķtiecīgi plānojot un ieguldot papildus darbu gatavojoties stundām, tika realizēts 
kvalitatīvs mācību process apvienotajās klasēs iekļaujošās izglītības kontekstā. 
1.1. Taču jāatzīst, ne visos mācību priekšmetos ir iespēja pilnvērtīgi strādāt 

apvienotajās klasēs, jo nesakrīt temati, kā arī pilnvērtīgi skolēni nevar apgūt 
pētniecisko darbu. Tādēļ pamatpriekšmetos klases ir jāizdala atsevišķi mācību 
procesā, lai neciestu kvalitāte.  

1.2. Rūpīga un pārdomāta plānošana un uzdevumu sadale veiksmīgi ļāva realizēt 
mācību procesu apvienotajās klasēs sociālās zinībās un audzināšanas darbā. 
Sociālajās zinībās aktīvs bija grupu darbs. Darbs apvienotajās klasēs ir sarežģītāks, 
jo īpaši 1. klasē, kur gandrīz katram bērnam, uzsākot mācības ir jāsniedz 
individuāla palīdzība. Joprojām ikdienā tiek meklēti risinājumi, kā strādāt, lai 
apvienoto klašu skolēni būtu vienlīdzīgi ieguvēji.  

1.3. Veiksmīgs risinājums apvienotajās klasēs bija sportam, kur vecāko klašu skolēni 
bieži palīdzēja mazākajiem ar uzdevumu apguvi, līdz ar to nostiprinot savas 
zināšanas. 

2. Pedagoga palīga iesaistīšanās mācību stundu laikā mācību gada laikā bija 
neatņemama mācību process daļa. 
2.1. Pedagoga palīgi papildus motivēja skolēnus, apziņojot vecākus par nepieciešamo 

atbalstu viņa bērnam. Kamēr stundas notika klātienē, neatsverams bija pedagoga 
palīga darbs, lai veicinātu skolēnu iesaistīšanos stundas darbā, kā arī, lai 
nodrošinātu individuālu pieeju skolēniem, kam tas nepieciešams. Pedagoga palīga 
darbs šajā mācību gadā tika realizēts pilnā apmērā. Nereti kā pedagoga palīgi tika 
izmantoti spējīgākie bērni, kur notika darbs pāros.  

2.2. Pedagoga palīgs vairāk strādāja ar izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, 
mācīšanās grūtībām, lai pilnvērtīgi apgūtu valsts pamatizglītības standartā 
noteiktās kompetences, pilnveidotu un uzlabotu mācību vielas apguves prasmes. 
Pedagoga palīgi intensīvi sadarbojās ar priekšmetu skolotājiem. Pedagoga 
palīgiem tika izvirītas konkrētā brīžā prioritātes, proti, nodrošināt individuālās 
konsultācijas 9. klases skolēniem, kuriem gada beigās ir pārbaudes darbi un 
turpināt darbu ar tiem skolēniem, kam nepiciešams papildus laiks un papildus 
skaidrojumi dažādiem uzdevumiem. Pastiprināta uzmanība tika pievērsta arī tiem 



bērniem, kuri Ķeipenes pamatskolā bija pievienojušies no jauna, lai palīdzētu 
viņiem veiksmīgāk adoptēties jaunajos apstākļos, lai viņi justos pieņemti un 
atbalstīti.  
 

Prioritāte pirmsskolas grupās: Turpināt īstenot un organizēt, kompetenču pieejā, uz 
vērtībām balstītu mācību un audzināšanas procesu, bērna vispusējai attīstībai. 
Sasniedzamie rezultāti: 

1. Tika īstenots sekmīgs caurvijās balstīts mācību process. 
1.1. Katru mēnesi kopēji abām grupām tika noteiktas caurviju prasmes, uz kurām 

mācību un audzināšanas procesā tiek likts akcents. Uzdevumi tika dalīti tā, lai būtu 
caurvijās veidots mācību process visa mācību gada garumā. Tika integrētas 
vairākas mācību jomas, proti, matemātika ar sportu, mūzika ar runas attīstību. 
Bērni daudz darbojās pāros un grupās, kas veicināja sadarbību viņu starpā. To 
izteikti var novērot bērnos, kas no Ķeipenes pirmsskolas grupām ir pānākuši uz 1. 
klasīti sākumskolas posmā. 

2. Tika nodrošināta rotaļnodarbību īstenošana pa centriem. 
2.1. “Cālīšu” grupiņā rotaļnodarbības izteikti notiek pa centriņiem, balstītas uz bērnu 

vajadzībām. “Pūcīšu” grupiņā ne vienmēr tas izdevās lielā bērnu skaita dēļ un 
Covid-19 kavējumu dēļ. Personāls bija spiests nedaudz forsēt apgūstamo mācību 
programmu gada beigās. Rotaļnodarbības tika īstenotas atbilstoši “Skola2030” 
ieteikumiem, pielāgojot tos ikkatras grupas vajadzībām, atbilstoši tam izstrādājot 
rotaļnodarbību plānus. Svarīgi ir rast iespēju uz mācību procesu izdalīt atsevišķi 
katru vecuma posmu. 

 
3. Kritēriju izvērtējums  

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

vajadzības 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Pašvērtēšanas procesā un attīstības plānošanā tiek iesaistītas visas mērķgrupas. 
Apzinot visu intereses un vajadzības, izstrādāta skolas vīzija, misija, virsmērķis 
un vērtības. Administratīvā darba organizācija ir operatīva un veiksmīga, 
mērķtiecīgi izstrādājot un realizējot gada izvirzītās prioritātes jaunā mācību 
satura ieviešanā, mācību kvalitātes pilnvērtīgā nodrošināšanā pamatskolā, kā arī 
kompetenču pieejā balstītu mācību procesu īstenošanā pirmsskolas grupās. 
Galvenais akcents tiek vērsts uz ikviena bērna integrāciju mācību procesā un 
mācību procesa nepārtrauktības nodrošināšanu. Tiek nodrošināta regulāra 
savstarpējā atgriezeniskā saite pedagogiem ar atbalsta personālu, vecākiem un 
skolas direktori. Vērojama darbinieku iniciatīva un patiesa ieinteresētība 
plānošanas procesos, jo īpaši pirmsskolā. 

Veicināt efektīvāku komunikāciju 
ar vecākiem un vecāku iesaisti 
skolas attīstības plānošanā. 
 

Skolotāju un darbinieku slodžu sadalījums ir efektīvs un līdzsvarots. Atbilstoši 
skolas virzībai un mērķiem, tiek pielāgota ikviena darbinieka potenciāls un 
ietekmes iespējas atbilstošiem uzdevumiem. Darbinieki ir aicināti turpināt 
mācības, atbilstoši viņu talantiem un motivācijai. Šogad veiksmīgi vairāki 
darbinieki ir novirzīti uzsākt jaunas darbības jomas. Ik gadu tiek pārrunāti 
jautājumi par ikviena darbinieka labsajūtu skolas vidē, par nepieciešamo atbalstu 

Attīstīt līdzsvarotu atbalsta 
projekta un Pumpura projekta 
slodžu sadalījumu skolotāju starpā. 
 



un iespējamiem risinājumiem. Atbildība tiek deleģēta visām iesaistītajām mērķa 
grupām, atbilstoši izvirzītajiem mērķiem. Personāls stabils, profesionāls, 
iesaistās ar savu redzējumu pārvaldībā un kopēju mērķu sasniegšanā. 
Skolā ir izteikta diferencēta  un integrēta pieeja mācību un audzināšanas procesā. 
Kopumā lēmumos iesaistās visi pedagogi, līdz ar to var runāt par demokrātiska 
lēmumu pieņemšanu.  
Intensīva sadarbība pedagogiem ar atbalsta personālu. Tika kopīgi apgūti atbalsta 
kompetenču kursi “Pumpurs”, lai varētu sniegt maksimāli labāko atbalstu 
ikvienam izglītojamajam.  
Lai veiksmīgi realizētu kopējo audzināšanas plānu, skolas un pirmsskolas 
pedagogi sevi izglīto kopējos audzināšanas vērtību kursos, kas nodrošina 
pēctecības pārmantošanu un kopējo cilvēcisko vērtību integrēšanu gan 
pirmsskolas, gan pamatskolas posmā, kā arī lai nostiprinātu valstī noteikto 
izglītošanas un audzināšanas attīstības virzienu. 

Turpināt nostiprināt jau sasniegto 
audzināšanas jomā un diferencētu 
pieeju ikvienam izglītojamam 
mācību apguves procesā.  
 

Turpinās ārpus skolas budžeta sadarbība vairākos projektos – Zied zeme, Meža 
projekti, RADI, Vides projekti, ir tikuši piesaistīti vairāki ziedojumi. Turpinās 
labiekārtošanas darbi pie sporta zāles, āra atpūtas laukumiem, pirmsskolas āra 
rotaļlaukuma. Tiek līdzsvarots ieguldījums saimnieciskās lietās un 
pedagoģiskajās, kā arī attīstības perspektīvas saredzēšanā.  

Jāveicina turpmākā attīstība pie 
skolas telpu un vides pielāgošanu 
ērtākam mācību procesam.  
 

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

vajadzības 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Regulāri tiek atjaunoti normatīvie akti atbilstoši reālajai situācijai. Regulāri tiek 
apsekota informācija par pedagogu izglītību, kvalifikāciju un pedagogu 
profesionālo kompetenci pilnveides jautājumos.  

 

Direktore spēj pieņemt arī nepopulārus lēmumus, tai skaitā paaugstinātā stresa 
situācijā, godprātīgi, balstoties uz visu pieejamo informāciju un novērojumiem, 
pilnībā uzņemoties atbildību par ikvienu pieņemto lēmumu. Tiek sadalīta 
atbildība starp personālu, ievērojot katra darbinieka profesionalitāti, 
kompetences un attīstības progresu, tiek realizēta demokrātiska pieeja lēmumu 
pieņemšanā.  

Vairāk domāt par atgriezeniskās 
saites sniegšanu visām 
iesaistītajām pusēm, lai spēcinātu 
līdzdalības sajūtu.   

Ik gadu ar katru skolas darbinieku tiek noskaidrota viņa labbūtība, enerģijas 
līmenis, darbu apjoms, savlaicīgi konstatēti izdegšanas riski. Tiek ņemti vērā 
ikviena darbinieka pašvērtējums, vecāku, izglītojamo un skolēnu anketas un 
priekšlikumi. 
Sapulces, saziņa ar vecākiem, kolēģiem un bērniem ir efektīvas, iepriekš rūpīgi 
pārdomājot jautājumus, izstrādājot aptaujas anketas. Elastīgi un regulāri notiek 
sanāksmes skolas procesu izvērtēšanā.  

Nepieciešama Edurio aptauja, kas 
sakristu ar pašvērtējuma ziņojuma 
prasībām un palīdzētu vieglāk 
analizēt mācību gada procesus. 
 

Esam skolā skaidri definējuši vērtības, kas saskan ar pedagogu uzskatiem un 
ikdienas rīcību. Pamazām to integrējam bērnos un sadarbībā ar vecākiem, bet ne 
tik daudz runāt, kā darbībā un piemēra rādīšanā, veicinot ikvienas mērķgrupas 
līdzatbildību. 

Darbs pie pozitīvu attiecību 
veidošanas visā iestādē.  

Veiksmīga sadarbība ar Ogres pašvaldību un aktīva sadarbība gada garumā ir ar 
Ogres Izglītības pārvaldi saistībā ar mācību procesiem un izglītības jautājumiem.  
Skaidra izpratne par valstī noteiktajām izglītības un audzināšanas vadlīnijām. 
Rasti reāli risinājumi to ieviešanai skolas ikdienā.  

Jāturpina darbs pie efektīva 
izvērtējuma skolas procesos un 
uzraudzības nodrošināšanas.  
 



Pakāpeniski notiek visu darbinieku iesaiste un darbības saliedēšana procesos, lai 
īstenotu skolas izvirzītos mērķus.  
Tiek veidota vide, kas veicinātu bērnu attīstību un progresu, iedrošinātu ikvienu 
pozitīvām pārmaiņām, ne tikai skolas teritorijā, bet arī ņemot vērā pagasta 
intereses un sekojot līdzi skolas absolventu gaitām.  

Skolas darbinieki ir ceļā, lai skolas 
vīziju pārvērstu par reālu.  
Nepieciešams stiprināt vienotu 
redzējumu skolas attīstībai visām 
iesaistītajām mērķgrupām.  

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Skolas direktors piedalās sapulcēs ar Ogres Izglītības pārvaldi, saņemot 
konsultācijas un ieteikumus savam darbam. Notiek ikgadējas pārrunas un skolas 
direktores darba izvērtējums. Notiek sadarbība ar Ogres pašvaldību, meklējot 
finansiālas iespējas skolas vides uzlabošanai. Rasti līdzekļi vairākiem jau 
realizētiem projektiem un skolas iekštelpu renovācijas darbiem, kas drīzumā tiks 
uzsākti skolā.  
Tikuši veiksmīgi realizēti projekti ar biedrību “Meža projekti” un senioru 
biedrību “Avotkreses”, kā arī ar Ķeipenes tautas namu un pagasta pārvaldi.  
Tiek atbalstīta vairāku darbinieku iniciatīva papildināt savas zināšanas 
profesionālās pilnveides kursos, papildus kopīgi organizētajai skolas darbinieku 
pilnveidei.  

Nepieciešams rast finansējumu 
sporta laukuma skrejceļa 
uzlabošanai (VI atzinums). 
 
 

Apzināmies, ka tādā mazā pagastā esam cieši saistīti un atbalstot viens otru, 
varam celt un attīstīt kopējo vidi. Skola aktīvi sadarbojas ar vietējo senioru 
biedrību, saliedējot abas paaudzes. Skola realizējusi vairākus projektus kopā ar 
biedrību “Meža projekti”, kur tiek atbalstītas pirmsskolas grupas.  
Skolas bērni aktīvi piedalās Ogres novada rīkotajos konkursos un pasākumos, 
dziedot, dejojot, piedaloties runas konkursos, olimpiādēs. 
Risinām jautājumus ar Ogres novada sociālo dienestu, bāriņtiesu un vietējo 
pašvaldības policijas pārstāvi.  
Skola vietējā pagastā nereti ir ka iniciators dažādu pasākumu organizēšanai un 
projektu realizēšanai, proti  – rotaļlaukums un āra basketbola laukums pie skolas, 
kas kalpo visiem iedzīvotājiem.  

Nepieciešams rast lielāku 
ieinteresētību no vietējās pagasta 
pārvaldes, skatoties uz lietām 
kopēji, ne sadrumstaloti, kā arī 
pozitīva tēla veidošanu vietējos par 
savu paša pagastu un skolu.  

Skolas vadība atbalsta skolotājus pārmaiņu procesā, aicinot izmēģināt jaunas 
darba metodes un formas. Mācību procesā izmatojam interaktīvās tāfeles, 
dažādas izglītojošās platformas, notiek aktīva āra izziņa, lai bērnam veidotos 
lielāka saikne ar dabu. Izmantojam kopā izglītošanās iespēju, jo tas ļoti saliedē 
un izkristalizējas kopējie viedokļi, kas noder turpmākajai attīstībai.  

Patreiz notiek interneta tīkla 
saslēgšana ar lielāku interneta 
jaudu. Jāturpina jaunu datoru 
iegāde, tos nomainot pret veco 
tehniku.  

Skolotāji sadarbojas un līdzdarbojas mācību procesa plānošanā, īstenošanā un 
izvērtēšanā. Dalās savā pieredzē, lai atbalstītu cits cita idejas. Reizi gadā 
pedagogi veic pašvērtēšanu un kopā ar direktoru izrunā visus aktuālos jautājumus 
un attīstības perspektīvas.  
Katru gadu pedagogi papildina savu pieredzi ar kādas citas izglītības iestādes 
apmeklējumu.  
Skolas vadība analizē dažādus aspektus saistībā ar skolotāju apmierinātību ar 
darba apstākļiem un vēlmi palikt darbā, karjeras izaugsmi, skolēnu uzvedību, 
sadarbību ar vadību un citiem skolas darbiniekiem.  

Pastiprināt stundu vērošanu, jo 
stundu analīze un secinājumi 
palīdz izvērtēt jau sasniegto.  

Notikumi skolā tiek atspoguļoti regulāri. Informāciju par skolā notiekošajiem 
pasākumiem, sapulcēm, procesiem, vecāki saņem savlaicīgi un sev saprotamā 
formā: www.keipenesskola.lv, facebook skolas lapā, klases audzinātāju 
whatsapp grupās, e-klasē, vietējā avīzītē un Ogresnovads.lv portālā.  

Jāatzīmē, ka ir daži vecāki, kuri 
ļoti ieinteresēti, bet šo loku būtu 
vēlams paplašināt, lai tiktu 
pārstāvēti dažādi viedokļi un 



Attālinātajā mācību procesā sapulces tika rīkotas Zoom platformā.  apzinātas pārējo patiesās 
vajadzības. 
Būtu jādomā par lielāku vecāku 
iniciatīvu audzināšanas 
jautājumos, skolai domājot par 
mērķtiecīgām aktivitātēm vecāku 
izglītošanā.  

Strādājot ar skolas padomi, tika rasta iniciatīva uzsākt āra basketbola laukuma 
seguma atjaunošanu un rotaļlaukuma izveidi pie skolas. Spējām vienoties par 
labāku ēdienkarti bērniem un transporta nodrošināšanu tālākajiem nostūriem, kur 
dzīvo skolēni.  
Klātienē ar skolēnu pašpārvaldi tika nodrošināts aktīvs darbs, rīkoti pasākumi, 
pieņemti skolēniem svarīgi lēmumi.  
Skola regulāri ievāc informāciju par absolventiem, tiek apzināta informācija par 
viņu tālākām gaitām. 

Uz doto brīdi skolas padomes 
darbs un iniciatīva ir tikai daži 
vecāku rokās. Gribētos vecāku 
padomi paplašināt un iesaistīt pēc 
iespējas ikvienu. Ar jauno mācību 
gadu tiek rasta iespēja pieaicināt 
karjeras konsultantu, kas 
pastiprināti izglītos bērnus karjera 
jautājumos un iedrošinās 
nākamajam izglītības posmam.  

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

vajadzības 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visu pedagogu izglītība atbilst normatīvos aktos noteiktajām prasībām. 
Vajadzīgā informācija par pedagogu izglītību un profesionālo kvalifikāciju 
savlaicīgi ir ievadīta VIIS. 

 

Visiem pedagogiem ir pietiekošs profesionālo kompetenču noteiktais stundu 
apjoms. Skolotāji sistemātiski plāno un īsteno savu profesionālo izaugsmi, meklē 
papildus atbalstu, laiku un izziņas materiālus, lai turpinātu pilnveidoties. Ikviens 
izprot atbildību par savu pašizaugsmi.  

Tā kā notiek neliela kadru maiņa, 
jāturpina jaunajiem skolotājiem 
papildināt savas zināšanas 
speciālajā izglītības jomā, lai 
kvalitatīvi īstenotu programmas: 
01015611; 21015611. 

Lai arī ne visiem pedagogiem ir pilnas slodzes, tomēr ir rasts optimāls risinājums, 
kas saistīts ar mūsu mazās skolas specifiku, apvienotajām klasēm un 
apvienotajām grupām ar dažādiem bērnu vecumiem, kas prasa pilnīgi atšķirīgu 
pieeju noslodžu veidošanā. 
Atbalsta personāla kvalitāte un kapacitāte skolā ir ļoti laba visa mācību gada 
garumā, pateicoties APP un Pumpura projektiem.  
 

Jāturpina darbs atbalsta projektos 
un Pumpurā, jo skolotāji atzīst, cik 
daudz vieglāk panākt optimālu 
rezultātu, iesaistoties visām 
pusēm.   
Ir nepieciešams uzsākt pedagogu 
profesionālās darbības kvalitātes 
novērtēšanas procesu. 

Skola iet pārdomātu, racionālu un uz ikviena darbinieka attīstību vērstu 
izglītošanās un pilnveidošanas ceļu. Tiek sabalansētas darbinieku vēlmes un 
vajadzības ar skolas vajadzībām un finansiālajām iespējām. Ir jūtama patiesa 
interese no skolotāju puses izglītoties. Skolotāju darba kvalitāte ir augsta, to 
apliecina hospitēto stundu analīze, ikgadējais pedagogu pašvērtējums, vecāku 
aptaujas dati un pašu izglītojamo apmierinātības pakāpe. Gandrīz visu skolotāju 
darbības kvalitāte pašvērtējumos ir novērtēta kā “laba” vai “ļoti laba”. 

  

 
 
 



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

Pumpurs 
Šogad Ķeipenes pamatskola 2. semestrī uzsāka projektu „PuMPuRS” – „Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001. 
Semestra ietvarā projektā darbojās 17 izglītojamie un 6 pedagogi un skolas psihologs. 
Projektā skolēniem tiks sniegts papildus konsultatīvais atbalsts, konsultācijas mācību 
priekšmetos un atbalsta personāla konsultācijas. Vislabākie rezultāti bija, ja projekta 
līdzdarbībā iesaistījās bērnu vecāki, atbalstot viņu nākt uz skolu klātienē, tad bija redzami 
izteikti bērnu sasniegumu rezultāti, uzlabojoties kopējam sekmju līmenim un bērnu 
emocionālajai labsajūtai. 
 
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (projekta nr. 8.3.2.2/ 16/I/001) 
Šajā mācību gadā noslēdzās otrais projekta posms, kurā Ķeipenes pamatskola izvēlējās 
vairāk pievērsties atbalsta personāla nodrošināšanai – kā pedagoga palīgs, logopēds un 
psihologs. Projekta gaitā tika nodrošināta veiksmīga, operatīva un intensīva sadarbība 
izglītojamajiem ar atbalsta un pedagoģisko personālu, tādējādi saglabājot izglītojamo 
sekmīgu zināšanu un prasmju līmeni. Tas atspoguļojas valsts noteiktos diagnostikas 
darbos, kur 2021.gadā labi redzams vidējo vērtējumu rezultātu krietns pieaugums attiecībā 
pret 2020.gadu ikvienā no mācību priekšmetiem. Atbalsts izglītojamiem projekta gaitā tika 
sniegts gan individuālajās, gan grupu nodarbībās. 
Var secināt, ka sniegtais atbalsts īpaši nozīmīgs ir bijis tieši attālinātā mācību procesa laikā, 
lai netiktu pārtraukts kvalitātīvs mācību process.  
 
Skolas soma 
Izmantojot Skolas somas papildus piedāvātās iespējas, Ķeipenes pamatskolai tas ļāva 
bagātināt mācību un audzināšanas procesu ar spilgtiem un krāsainiem piedzīvojumiem, 2. 
semestrī tika realizētas 2 koncertlekcijas, kas bija informatīvi noderīgas latviešu valodas, 
literatūras priekšmetu apgūšanai, radīja izpratni un palīdzēja saprast kultūras daudzveidību 
un unikalitāti, ļāva skolēniem paplašināt zināšanas par pasaules ģeogrāfiju, vēsturi, 
mūziku.  
 
Īstenots Ogres novada pašvaldības projekts - vides pilnveidei Ķeipenes pamatskolā 
Ķeipenes pamatskolas skolēnu pašpārvalde 2020. gada vasarā piedalījās Ogres novada 
pašvaldības rīkotajā projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” ar savu 
projektu “Uzlabojam vidi pašu spēkiem!”. 
Projekta mērķis bija uzlabot skolas iekšējo vidi, kur atbildību par to uzņemas paši 
izglītojamie, tā veicinot viņu līdzdalību, iniciatīvu un radošumu. Projekta gaitā tika 
labiekārtota pagarinātās dienas grupas telpa, pilnveidotas 1. stāva gaiteņa bijušās logu ailes 
un iekārtots lasīšanas stūrītis skolēniem 2. stāva gaitenī. 
Savukārt 3. klases skolēnu domas par šīm vērtībām tika atspoguļotas vienā kopējā sienas 
plakātā, kas izlikts apskatei pagarinātajā grupiņā pie sienas. Pagarinātā grupā tika aprīkota 
tā, lai skolēni tur varētu saturīgi un jēgpilni pavadīt savu brīvo laiku. 
 
Ogres novada senioru sporta spēles, kas tika rīkotas Ogres pašvaldības projekta 
“RADI-2020-05 Paaudžu tilts II” ietvarā. 
Projekta rezultātā tika noorganizētas sporta sacensības starp divām paaudzēm – senioriem 
un skolēniem, tā tuvinot vienu otrai un aicinot savstarpēji sadraudzēties. Tas kalpo kā labs 



paraugs visai Ķeipenes sabiedrībai, aicinot cilvēkus, neskatoties un dažādo vecuma 
starpību, cienīt vienam otru un sadarboties kopējā labuma vārdā.  
Projekta ietvaros visu iegādāto sporta inventāru Ķeipenes biedrības “Avotkreses” seniori 
nodeva Ķeipenes mazākajiem iedzīvotājiem – Ķeipenes pirmsskolas bērniem.  
 
Vides projekts - pirmsskolas grupās āra rotaļlaukumā. 
Projekta ietvarā sadarbībā ar Meža projektiem tika realizēti 2 projekti - uzstādīti āra vārti 
uz tuvējo Ķeipenes parku, āra galds, kur attīstīt radošās nodarbības un iestādīti Tēva dienā 
augļu koki un krūmi, kā arī uzliktas krāsainas puķu kastes, kurās bērni paši sastāda lociņus, 
puķes u.c. augus. Tika uztādīts jauns āra namiņš, kur bērni var zīmēt, krāsot un lasīt 
grāmatas. 
 
Bērnu rotaļu laukums pie skolas 
Ar Ogres novada pašvaldības atbalstu, šovasar tika īstenots Lauku atbalsta dienesta un 
biedrības “Zied Zeme” projekts 20-04-AL02-A019.2202-000008 “Rotaļu laukuma izveide 
Ogres novada Ķeipenes pagastā”, kuras iniciatori bija Ķeipenes pamatskolas skolas 
padomes vecāki. To varēs izmantot visi pagasta bērni, jo īpaši pagarinātās dienas grupas 
bērni pēc stundām.  
 

4. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 
 
 Audzināšanas prioritāte Ķeipenes pamatskolā ir tikumiskā audzināšana – cilvēcisko 
vērtību ieviešana un to integrēšana ikdienas skolas dzīvē, caurvijot visu mācību procesu, 
sākot ar pašu mazāko bērnu no pirmsskolas grupas “Cālīšiem” Līdz pat absolventam 
Ķeipenes pamatskolas 9. klasē. 
 Sekmīgi turpinājām integrēt skolā noteiktās 5 cilvēciskās vērtības: pareiza rīcība, 
tikums, miers, mīlestība un labestība. Šīs vērtības tika ievietotas skolas mājas lapā, kā arī 
tika izstrādāts jaunais skolas logo “Pūcīte”, kas simbolizē pašapziņu, mācīšanās kāri un 
dvēseles gaismu, kas atspoguļojas pūcītes acīs. 
 Jau otro gadu pēc kārtas skolā tiek realizēts vērtību projekts, kura laikā tika apgūtas 
pētnieciskās darba prasmes, iekļaujot starpdisciplināru pieeju mācību procesā, tika 
attīstītas komandu darba prasmes, saskarsmes spējas un sadarbība. Visi izstrādātie skolēnu 
darbi tika balstīti uz cilvēciskajām vērtībām, nostiprinot izpratni par tām un iedzīvošanu 
ikdienā.  
 Joprojām aktīvs darbs jāparedz pie skolēnu diskusijām, kur jāturpina attīstīti 
ieradumi pieklājīgi izturēties, uzklausīt un izvērtēt dažādus viedokļus, skaidri un korekti 
izteikt savus argumentus, iebildumus vai kritiku. Kā arī jārisina darbs pie neattaisnotu 
mācību stundu kavējumiem un nepieslēgšanos videosaziņas stundām.  
 Pirmsskolā vēl vairāk nepieciešams aktualizētas āra mācības rotaļlaukumā un Parka 
teritorijā, tā līdzsvarojot bērna emocionālo uzvedību un attīstot izpratni par dabas 
skaistumu un harmoniju. 
 Audzināšanas darbs šajā mācību gadā ir progresīvi risinājies uz priekšu, ko 
apliecina gan vecāku, gan skolēnu veikto aptauju rezultāti par to, ka 77,2% bērni jūtas skolā 
atbalstīti un saprasti, 17,1% - saka, ka dažreiz tā jūtas. 71,4% apgalvo, ka vide ir emocionāli 
un fiziski droša. 91,4% apgalvo, ka skolotāji ir lapni un atsaucīgi. 77,1% ir pārliecināti, ka 
skolā viņiem palīdzēs sarežģītā situācijā. 85,8% skolēnu uzskata, ka skolotāji skolā tiek 
cienīti.  
 
 



5. Valsts eksāmenu rezultātu izvērtējums 
 

2020./2021. mācību gadā nenotika ierastie valsts noteiktie eksāmeni, bet to vietā bija 
diagnosticējošie darbi. Obligāti bija jākārto matemātikas un latviešu valodas, bet pēc 
izvēles kārtoja svešvalodas diagnosticējošo darbu. Valsts noteikto pārbaudes darbu kārtoja 
desmit 9. klases skolēni. Šogad visi skolēni darbu kārtoja, neizmantojot speciālās izglītības 
programmu.  

2020./2021. mācību gadā absolventu vidējais vērtējums valsts diagnostikas darbos 
mācību priekšmetā latviešu valoda ir 74.89%. Izglītojamie visas darba daļas pildīja 
klātienē, kas deva iespēju pašiem sevi godīgi pārbaudīt. Tas deva arī skolotājai iespēju 
novērtēt attālināto mācību veiksmes un neveiksmes. Matemātika ir 62.7%. Arī šo 
pārbaudījumu visas daļas izglītojamie pildīja klātienē. Vidējais vērtējums valsts 
diagnostikas darbos mācību priekšmetā krievu valoda ir 91.39% un angļu valoda ir 74.57%. 
Izglītojamie visas darba daļas pildīja klātienē.  
 

9. klases pēdējo trīs gadu gada atzīmes  izvērtējums 

Saistībā ar to, ka pēdējos divos mācību gados 9. klases skolēni nav rakstījuši obligātos 
noslēguma valsts pārbaudes darbus valstī esošās Covid-19 ārkārtas situācijas dēļ,  
izvērtējums būs par pēdējo trīs mācību gadu latviešu valodas, angļu valodas, krievu 
valodas, matemātikas un vēstures gada atzīmēm, kas tika izliktas absolventu atestātos. 

Angļu valodas gada vidējā atzīme divus gadus bija vienāda, bet pēdējā mācību gadā, 

neskatoties uz attālinātajām mācībām, ir cēlusies. Krievu valodas gada vidējā atzīme 
pēdējos trīs mācību gados ir mainīga. Latviešu valodas gada vidēja atzīme ar katru mācību 
gadu ir nedaudz cēlusies. No 2018./2019. līdz mācību gada 2020./2021. mācību gadam ir 
pacēlusies par 0,81 punktu. Vēstures gada vidējā atzīme trijos mācību gados ir pacēlusies 
par 0,8 punktu. 

  


