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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 

 

Pirmsskolas izglītības 
programma 

01011111 ,,Saulīte” 
Ķeipenes, 
Ķeipenes 

pagasts, Ogres 
novads 

V_555 25.07.2018. 40 45 

Speciālās pirmsskolas  
izglītības programma 
izglītojamajiem ar 
jauktajiem attīstības 
traucējumiem 

01015611 ,,Saulīte” 
Ķeipenes, 
Ķeipenes 

pagasts, Ogres 
novads 

V_1931 05.09.2019 2 1 

Speciālās 
pamatizglītības 
programma 
izglītojamiem ar 
mācīšanās 
traucējumiem 

21015611  

  

V_3369 30.07.2020. 4 4 

Vispārējā 
pamatizglītības  

(1.–9.klase) 
programma 

21011111  349 22.01.2016. 59 59 

 
1.2. Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes 

maiņai un mācību pārtraukšanai izglītības programmā: 
1.2.1. Trīs izglītojamie atnāca no citas skolas, jo mainīja dzīvesvietu.  
1.2.2. Vienam izglītojamam bija vēlme mācīties attālināti mājmācībā, līdz ar 

to bērns pārgāja uz tālmācības skolu.  
Viens izglītojamais mainīja izglītības iestādi, jo izglītības iestāde 
atrodas tuvāk mājām. 

1.2.3. Divi izglītojamie mainīja  skolas, jo pirmsskolas bērniņiem konstatēja 
PMK programmu  ar smagiem garīgiem traucējumiem. 

 
 



1.3. Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums  
NPK Informācija Skaits Komentāri 

(nodrošinājums 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.) 

-  -  

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 
personāls izglītības iestādē, noslēdzot 
2021./2022. māc.g. (līdz 31.05.2022.) 

5 Psihologs, logopēds, 
pedagoga palīgs 

 
2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 
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, drošs, 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 cilvēkcentrētā veidā – 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. 2021./2022. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti 
Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un 

kvalitatīvi 
Norāde par uzdevumu 

izpildi (Sasniegts/daļēji 
sasniegts/ Nav sasniegts) un 

komentārs 
Jaunā 
mācību 
satura 
apgūšana un 
ieviešana 

a) kvalitatīvi 
Tika ievērotas kompetenču un caurviju 
prasmes, uzmanību veltot domāšanas 
patstāvīgumam, radošumam, individuālajai 
pieejai; organizētas radošas un izzinošas 
starpdisciplinārās stundas un periodiski 
pielāgoti vienoti temati 4.-6.kl. un 7.-9.kl. 
posmiem; organizēts pašu skolēnu vadīts 
mācību process, izziņa un atbildība par savu 
izvirzīto mērķu sasniegšanu, realizāciju un 
analīzi, ja kaut ko nebija izdevies realizēt kā 
iecerēts.  
b) kvantitatīvi 
Šajā mācību gadā katrs no skolas pedagogiem 
veica 2 hospitēšanas stundas katrā semestrī, pēc 
stundas kopīgi analizējot sasniegto. Kopā iegūti 
36 rezultāti. Gada laikā katrs pedagogs kopā ar 
kolēģi noorganizēja 1 starpdisciplināro stundu. 

Daļēji sasniegts 
Ne vienmēr vērojama aktīva 
un radoša skolēnu iesaiste 
ideju ģenerēšanā, pietrūkst 
pašiniciatīva. Process vēl ir 
pilnveidojams. 
 
Jāturpina darbs pie vienotu 
tematisko plānu izveides un 
īstenošanas visos izglītības 
posmos. 
 
Sasniegts 
 



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

a) kvalitatīvi 
Joprojām lielākā uzmanība tiek veltīta bērniem 
ar mācību grūtībām. Konsultācijas, 
nepārtraukta sekošana līdzi, atgādinājumi par 
veicamajiem darbiem, motivācijas ierosme caur 
interešu izglītību vai sporta aktivitātēm. 
APP projektā skolotāja palīgi, šogad darbojās 
kopā ar priekšmetu skolotāju stundas laikā. 
Labi rezultāti Pumpura projektā, šoreiz ar 
mērķi, lai sagatavotu iestājpārbaudījumiem 
9.klases audzēkņus. Pumpura projekts tika 
realizēts 16 bērniem, kā arī notika Pumpura 
projekta 3 moduļu seminārs pedagogiem un 
pedagogu supervīzija gada noslēgumā. 
Aktīvi skolā tiek realizēta atbalsta personāla 
piesaiste – logopēds, psihologs un pedagoga 
palīgs. Vairākiem bērniem tika noteiktas PED-
MED komisijas speciālās programmas. 

Daļēji sasniegts 
Nepieciešams izstrādāt 
vienotu sistēmu darbam ar 
talantīgajiem bērniem. 
Izsekojot iepriekšējo 
9.klases absolventu gaitām, 
vērojami labi panākumi 
olimpiādēs un dažādos 
konkursos tālākajās iestādēs, 
kuras izvēlējušies Ķeipenes 
pamatskolas absolventi, tas 
liecina par labu viņu 
sagatavotību un samērā 
augstu mācību kvalitāti.  
Būtu nepieciešama dziļāka 
izpēte par absolventu 
turpmākajām gaitām. 

Turpināt 
īstenot jauno 
mācību 
saturu 
pirmsskolas 
grupās, kā 
arī veidot 
harmonisku 
bērnu 
izglītošanās 
pāreju uz 
sākumskolu.  

a) kvalitatīvi 
Liela uzmanība mācību jomā tika pievērsta 
bērnu sagatavošanai skolas gaitām, burtu 
apguvei valodas centriņos.  
Tika rīkotas kopējās darba grupas pedagogiem 
no pirmsskolas un sākumskolas, iesaistot Ogres 
izglītības pārvaldes metodiķus ar mērķi uzlabot 
un sekmēt jauno bērnu iejušanos 1.klasē un 
veicinātu lasītprasmi. 
Augustā papildus tiks rīkota vasaras nometne ar 
mērķi jaunajiem bērniem iejusties 1.klasītē un 
sākumskolas posmam 1.-3.klases posmā. Tika 
realizēti vairāki atsevišķi pasākumi un 
iepazīšanās tūre skolā gan vecākiem, gan 
pašiem bērniem.  

Daļēji sasniegts 
Lai arī gada laikā bija 
veiksmīga un progresīva PII 
un 1.-3.klašu posmu 
sadarbība, tā jāturpina 
attīstīt, diskutējot un 
meklējot iespējamos 
veiksmīgos risinājumus 
bērnu zināšanu un prasmju 
apguvei, uzsākot 1.klasi. 

 
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 
Turpināt jaunā 
mācību satura 
ieviešanu 3.,6. un 
9.klasēm. 

a) Kvalitatīvi 
- mācību procesā ir integrēti 

kompetenču izglītības satura 
elementi – caurviju prasmes, 
digitālpratība, cilvēciskās vērtības. 

- Tiek veicināta izglītojamo 
iesaistīšanās un līdzatbildība 
vērtēšanas procesā. 

 

 b) Kvantitatīvi  



90% skolotāji ir veiksmīgi apguvuši 
un ieviesuši jauno mācību saturu 
savā ikdienas darbā 
70% skolēni iesaistās un izprot sava 
vērtējuma veidošanos. 

Aktivizēt un 
pilnveidot 
sadarbību 
pedagogu starpā. 

a) Kvalitatīvi 
- Notiek regulāra priekšmetu 

skolotāju savstarpējā sadarbība 
darba grupās, katram pedagogam 2 
stundu vērošana un atgriezeniskās 
saites nodošana, 1 starpdisciplināro 
stundu organizēšana un kopīgu 
tematisko plānu izveide katrā no 
semestriem. 

- Pedagogu intensīva sadarbība ar 
atbalsta personālu un klases 
audzinātājiem, tai skaitā vecāku 
konsultēšana. 

- Sadarbība ar interešu pulciņu 
skolotājiem un karjeras 
konsultantu, veicinot skolēnu 
līdzatbildību un ieinteresētību 
izglītības procesā. 

- Sadarbība pirmsskolas un 
sākumskolas skolotājiem, 
nodrošinot veiksmīgu pāreju uz 
1.klasi. 

 

 b) kvantitatīvi 
90% pedagogu iesaistās sadarbības 
procesos, iesniedzot secinājuma 
protokolu,  
Kopējo stundas plānu un veicot 2 
stundu novērojumus.  

 

 
3. Kritēriju izvērtējums  

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

vajadzības 
Stiprās puses Turpmākās attīstības 

vajadzības 
Skolā tiek piemērotas valsts programmas, kur visās mācību jomās ir noteikti 
mācību satura apguves rādītāji, tai skaitā noteikts - kādus rezultātus skolēns 
uzrādīs izglītības programmas noslēgumā un kā tas tiks mērīts.  
75% izglītojamie sasniedz 5-7 balles, ir sasniegti mācību satura apguves 
rādītāji katras īstenotās izglītības programmas noslēgumā.  
Latviešu valodas darbu  - 100% ir uzrakstījuši uz 6 ballēm un augstāk; angļu 
valodas eksāmenā arī ir 100% 6 balles un augstāk; vēstures eksāmenu uz 6 
ballēm vai augstāk ir uzrakstījuši 75%; matemātikas par 6 ballēm un 
augstāk ir uzrakstījuši 50% skolēnu. 

Jāturpina darbs pie 
vienotas sasniegumu 
rezultātu izstrādes. 



Trīs gadu posmā ir pieaudzis skolēnu skaits ar augstiem sasniegumiem, 
proti, pagājušā mācību gadā konstatēti - 35% izglītojamie sasniedza 
vērtējumu 7 balles un augstāk. 

Jāturpina darbs pie 
diagnostikas sistēmas 
pārejas posmos. 

Skolai ir labi sasniegumi konkursos, sacensībās, tai skaitā starptautiskā 
mērogā – vizuālajā mākslā - augstu vietu iegūšana Lidices bērnu zīmējuma 
konkursā – 1 laureāta diploms un 4 pateicības raksti; sporta deju konkursā 
iegūta 3.vieta; Ogres novada skatuves runas konkursā - 1.un 2.pakāpes 
diplomi;  dabaszinību konkursā “Ūdens diena” – iegūta 2.vieta un 
komandas vides un dabaszinību konkursā – 2.vieta; veiksmīga dalība 2.-
9.klašu vokālajam ansamblim – Ogres novada skolu vokālo ansambļu un 
koru koncertā – Dziedāšanas svētkos; 6.–7. klašu zēni piedalījās futbola 
sacensībās (C grupa), izcīnot 3.vietu.  

Jāmeklē finansējums, 
paredzot skolotāja laiku 
visa gada garumā, kas 
palīdzētu sagatavot 
bērnus. (patreiz ir 
pieejamas tikai 
konsultācijas) 
 

Audzināšanas darbs ir mērķtiecīgs un saskaņots pirmsskolai un skolai. 
Tematiskais pasākumu plāns pārdomāts un sasaistīts ar mācību procesu, 
kuras rezultātā izglītojamie ikdienas izglītības procesā un ārpus stundu 
aktivitātēs apgūst pilsoniskās līdzdalības pieredzi.  
Interešu izglītības piedāvājums ir bagāts un ietver ikviena interesēm 
atbilstošu piedāvājumu, kur padziļināti tiek nostiprinātas teorētiski iegūtas 
zināšanas praksē un motivē skolēnu mācīšanos.  
Skolā visa mācību gada garumā tika realizēti papildus skolai piesaistīti 
projekti kā suņu haskiju nodarbības, veselīgas kulinārijas gatavošanas 
projekti, keramikas projekts, kas radoši papildināja mācību procesu ar 
reālās dzīves piemēriem. 

Turpināt attīstīt 
sadarbību un lielāku 
vecāku iesaisti 
audzināšanas procesos. 

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

vajadzības 
Stiprās puses Turpmākās attīstības 

vajadzības 
Iekļaujošas izglītības nodrošināšana 
Skolā tiek nodrošināta mācību sasniegumu izaugsme ikvienam skolēnam, 
strādājot individuāli, piesaistot atbalsta projektu un Pumpura projektu, kā 
arī skolas atbalsta personālu. Laicīgi tiek piedāvāts no skolas puses nokārtot 
atbalsta programmas.   

Nepieciešams līdzsvarot 
audzināšanas 
pienākumus un atbildību 
starp klases 
audzinātājiem un 
priekšmetu skolotājiem.  

Diskriminācijas, jebkāda veida neiecietības novēršana 
Skola laicīgi reaģē uz jebkādu diskriminācijas vai neiecietības gadījumu. 
Skolā ir izstrādāts rīcības plāns, kā jārīkojas, ja kas tāds noticis.  
Tiek ievērota koleģialitāte, savstarpējās cieņas, atbalsta principi. 
Vienlīdzīga un godīga attieksme pret visiem.  
Saskarsmē ar kolēģiem ir vērsta uz sadarbību, veicinot savstarpējo 
atsaucīgumu, iejūtīgumu un labvēlīgu attieksmi vienam pret otru.  

 

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

Stiprās puses Turpmākās 
attīstības 

vajadzības 
Iekšējās kārtības noteikumi tiek katru gadu izvērtēti un atjaunoti. Visām 
iesaistītajām pusēm tie ir skaidri un saprotoši.  
Iekļaujoša fiziska un emocionāla vide ir droša, to apliecina visu iesaistīto 
mērķgrupu anketu rezultāti. Fiziskās drošības pārkāpumi tiek ātri identificēti un 
novērsti.  
Fiziska un emocionāla drošība 

 



Tiek maksimāli domāts par emocionāli drošību, kā arī tiek veicinātas pozitīvas 
savstarpējas attiecības starp visām iesaistītajām pusēm. Skolā ir izstrādāta vērtību 
sistēma, kas ļauj visiem izprast vienotu pieeju, kas ir cilvēcisko attiecību pamatā.  
Piederības sajūta skolas kopienai 
Skolā valda saimes gars, domājot par to, ka ikviens šeit piederošais ieliek savu 
artavu kopējam labumam. Ir izstrādātas skolas kopējas vērtības, kas tiek integrētas 
ikdienas procesos un visā mācību saturā. Skolēni no sociāli smagām ģimenēm 
anketās saka, ka jūtas skolā labi un saprasti. 
Notiek pedagogu kopēja izglītošanās, lai stiprinātu vienotu attieksmi un izpratni 
pret bērnu. 
Izglītības iestāde nodrošina mūsdienīgus vides pieejamības risinājumus un 
izglītības programmas pielāgošanu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 
klātienē vai attālināti. 

 

Izglītības iestādei sadarbībā ar dibinātāju ir izveidota sistēma priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas risku mazināšanai, tās darbība ir preventīva, visas iesaistītās 
puses zina par šīm iespējām un aktīvi tās izmanto. Izglītības iestādē mācības 
priekšlaicīgi tiek pārtrauktas ļoti reti.  

 

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

Stiprās puses Turpmākās 
attīstības 

vajadzības 
Skolā tiek ievēroti iekšējās kārtības noteikumi, drošības noteikumi un ievērotas 
profesionālās ētikas normas. Skolas darbinieki konsekventi ievēro un veicina šo 
noteikumu ievērošanu, izprotot bērnu aizsardzības un vienlīdzības veicināšanu 
skolā. 
Kolektīvā valda savstarpēja sapratne. Mācību darbs stundās, darbība pulciņos, 
pasākumos, dežūras starpbrīžos veido, nostiprina skolēnos vērtību izpratni un 
ētiskās prasmes, tādējādi skolā dominē droša fiziskā un emocionālā vide. 
Katrs pārkāpums tiek izanalizēts, meklēti risinājumi. Ir izstrādātas skaidras 
procedūras kā rīkoties ārkārtas gadījumos.  
Visi skolēni tiek aicināti piedalīties skolas rīkotajos pasākumos, lai veicināti 
piederības sajūtu savam klases un skolas kolektīvam, kā arī lai attīstītu radošumu 
un strādāšanu komandā. Skolēni tiek vesti uz dažāda veida sacensībām un 
pasākumiem ārpus skolas, lai paplašinātu redzesloku un apgūtu cita veida 
pieredzi. 

 

Skolēni un skolas darbinieki skolā jūtas fiziski droši. Fiziskās drošības pārkāpumi 
tiek laicīgi identificēti un novērsti. Iespējamās riska zonās notiek dežūras, lai 
novērstu pārkāpumus.  

 

Tiek veicinātas un stiprinātas pozitīvas savstarpējās attiecības starp visām skolā 
iesaistītajām pusēm. Ir vienota visu pušu izpratne par faktoriem, kuri ietekmē 
emocionālo drošību izglītības vidē, tai skaitā arī digitālajā vidē.  

 

Skolas darbs balstās uz vienotām vērtībām, tā līdzsvarojot uzvedību un stiprinot 
izpratni par kopējām gaidām kopējā klimata izveidē. Piederības sajūtas 
veicināšana notiek visas skolas līmenī, tā saliedējot visas skolas saimi. Vecāko 
klašu izglītojamie rāda priekšzīmi un palīdz iejusties jaunākajiem izglītojamiem. 
Piederības sajūtu klašu un izglītības iestādes līmenī veicina visa personāla 
attieksme un vienota izpratne par to, kā arī kopīgie pasākumi. 

 

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

Materiāltehniskais resursu klāsts ir pietiekošs un tiek 
sabalansēts starp mācību jomām. Katru gadu katrā mācību 

  



priekšmetā tiek izvērtēts resursu nodrošinājums un atbilstība. 
Lēmumu pieņemšana par resursu iegādi ir godīga un 
caurspīdīga, pamatota un atbilstoši skolas attīstības 
prioritātēm un budžeta iespējām, ņemot vērā skolotāja 
kompetenci un vēlmi tos izmantot mācību procesā. Pret 
mācību līdzekļiem gan skolotāji, gan izglītojamie izturas 
saudzīgi un atbildīgi.  
Komunikācijas tehnoloģijas un digitālie resursi ir pietiekami 
un tiek sekots līdzi, lai ikvienam tiktu nodrošināts dators, arī 
attālinātajās mācībās. Digitālās tehnoloģijas tiek aktīvi 
integrētas mācību procesā.  Skola rūpējas par digitālo datu 
drošību un privātumu, atbilstoši likuma normām. 

Trūkst pietiekams tehniskais personāla 
atbalsts, to dara skolas saimnieks un uz 
pašu iniciatīvu. Ogres novadā 
pieejamais IT specialists ne vienmēr ir 
pieejams. 
Dārgākās lietas, kā dokumentu kameras 
un interaktīvās tāfeles tiek iegādātas 
rindas kārtībā, izvērtējot lielāko 
noslodzi. 

Skolā pieejamie resursi tiek prasmīgi izmantoti, lai veidotu 
motivējošu mācību vidi, lai sniegtu maksimālu atbalstu 
ikvienam. 
Daudz tiek domāts, lai skolotājam būtu ērta vide ar visām 
pieejamām tehnoloģijas un resursu iespējām, lai tiktu 
organizētas inovatīvas un aizraujošas mācību stundas. 
Izglītojamiem ir iespējams izvēlēties resursus un iekārtas no 
izglītības iestādes piedāvātā klāsta un lietot tās patstāvīgi, lai 
sasniegtu savus individuālos mērķus. 

 

Skolēni ar prieku nāk uz skolu, ko apstiprina aptauju iegūtie 
dati. Telpas ir daudzveidīgas un pielāgojamas dažādām 
vajadzībām, to izmērs atbilst normatīvajos aktos 
noteiktajam. Tās ir pielāgojamas individuālam darbam, pāru 
darbam, grupu darbam un frontālam darbam. Skolā ir 
izveidotas atpūtas telpa skolotājiem un brīvā laika telpa 
skolēniem, daudz iekārtoti stūrīši, kur lasīt grāmatas un 
spēlēt spēles.  
Izglītības iestāde rūpējas par mācību procesu kavējošo 
faktoru novēršanu (gaisa kvalitāte, apgaismojums, 
temperatūra, trokšņi). 
Šogad tika renovētas 5 skolas iekštelpas: pagarinātā grupa, 
bibliotēka, skolotāju istaba un abi mājturības kabineti. 

Jāturpina darbs pie ārējās vides 
uzlabošanas – jārod līdzekļi, lai 
atjaunotu skrejceļu sporta laukumā un 
jādomā par logu nomaiņu ēkas 
frontālajā daļā.  
 

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

4.1. Pumpurs. Projektā piedalījās 16 bērni no 1.-9.klasei. Pārsvarā tie bija bērni ar 
mācīšanās grūtībām, kur vairākiem no viņiem gada laikā tika nokārtotas speciālās 
programmas – 56/58. Šogad Pumpura ietvarā pievērsāmies arī talantīgajiem bērniem, 
kuru pašu iniciatīva bija veiksmīgi sagatavoties nākamajam izglītības posmam. Viens 
no audzēkņiem iestājās Rīgas valsts vācu ģimnāzijā, kā arī viens 9.klases skolēns 
Pumpura ietvarā strauji uzlaboja savas mācību sekmes un veiksmīgi iestājās 
Aizkraukles vidusskolā. Veiksmīgs faktors ir Pumpura ietvarā organizētie kursi (3 
moduļi) un supervīzija pašiem pedagogiem, ko izdevās īstenot mācību gada laikā.  

4.2.APP projekts – iepriekšējā mācību gadā mūsu skolā projekta ietvaros bija trīs 
skolotāju palīgi – divi STEM jomā, viens multidisciplinārajā jomā, visiem kopā 40 
stundas mēnesī. Visi skolotāji bija apmierināti, ka bija šāda iespēja, kas palīdzēja 



stundā strādā efektīvāk, jo bija iespējams diferencēti darboties ar klasi, jo īpaši ar 
tiem, kuri netika līdzi klases tempam, tādejādi palīdzot izprast vielu un sekot līdzi 
klasei mācību priekšmeta apguvē.  

4.3.Projekta “R.A.D.I. – Ogres novadam” ietvaros tika organizēts pasākums “Ķeipenes 
Gardēži virtuvē!”. Skolēniem no 1.-9.klasei bija iespēja apgūt dažādas prasmes ēdiena 
pagatavošanas, keramikas un piparkūku gleznošanas meistarklasēs. Bērni tika aicināti 
apdomāt veselīgas ēšanas paradumus. Skolas bērni varēja novērtēt, ko pa mācību 
gadu katrs ir iemācījies interešu izglītības pulciņos, tādējādi veicinot ikviena bērna 
interesi un darbošanos turpmāk dažādās jomās un virzienos ārpus standarta mācību 
procesa. Skolai šajā projektā iegādātie virtuves trauki un inventārs ir liels ieguvums, 
lai arī turpmāk bērni brīvi un radoši varētu sevi attīstīt kulinārijas jomā. 

4.4.Vides projekti: 
4.4.1. Zaļā klase - Brīvdabas zaļā klase ir izveidota kā interesanta, radoša un skolēniem 

draudzīga ārpusklases telpa, kas piemērota gan mācību priekšmetu apguvei, gan 
kompetenču attīstībai, gan brīvā laika lietderīgai pavadīšanai. Skolas pedagogiem 
iespēja novadīt sapulces vai tikties ar skolēnu vecākiem. Tagad ir labiekārtota 
skolas teritorija ar brīvdabas zaļo klasi, radīta tāda mācību vide, kas bērnos vairo 
zinātkāri un prieku; 

4.4.2. Daudzfunkcionāla telpa Ķeipenes pirmsskolas grupās. Ķeipenes pamatskolas 
Skolas padomes vecāki ieguva līdzekļus pirmsskolas aktu zāles remontam un 
pilnveidošanai. Par piešķirtajiem līdzekļiem veiksmīgi tika atjaunota grīda, pašu 
spēkiem un finansēm tika nomainīts un uzlabots apgaismojums, nokrāsotas 
sienas, radot gaišu un mūsdienīgu telpu. Tika iegādāta zviedru siena, iglu 
kluču komplekts, kas rosinās ne tikai fiziski darboties, bet arī attīstīs dažādas 
pirmsskolā apgūstamās caurviju prasmes, kā arī par saviem līdzekļiem iegādāts 
daudzfunkcionāls spēļu tunelis. Tika izveidota arī baskāju taka, kuras pilnveidē ir 
iesaistīti vecāki.  

4.4.3. Projekta ietvarā “Rūpes par savējiem” (sadarbībā ar Ķeipenes senioriem) tiek 
attīsta un papildināta aktīvā atpūtas zonu aiz skolas. Projekta gaitā tika uzstādīti 
soliņi, kur apsēsties un atkritumu tvertnes. Šobrīd esošajā teritorijā tiek iesēts 
zāliens, lai veidotos sakārtota un patīkama vide, kur pagasta cilvēkiem būt.  

4.5.Skolas nometne augustā, kuras galvenais uzdevums bija sniegt papildus atbalstu 
kopējā izglītības procesā, kā arī caurviju prasmju praktizēšana un attīstīšana. 
Nometne norisinājās piecas dienas, kuru laikā tika nostiprināta lasītprasme, 
matemātika, kā arī katra diena mācīja un ļāva dziļāk izprast kādu konkrētu caurviju 
prasmi. Šo dienu laikā notika ātrlasīšanas konkurss, skolas apkārtnes iepazīšana un 
dažādu tās apkārtnē sastopamo lietu skaitīšana, alfabēta izdejošana, tikšanās ar duci 
haskijiem, braukšana ar riteņiem, burtu veidošanas no māla, sveču veidošanu no 
vaska, Lielo Kangaru skatu torņa apmeklējums, brauciens uz Plaužezeru, arī leļļu 
teātra izrāde Latviešu biedrības namā. 

5. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 
 

5.1. Prioritāte: caur skolā īstenotajām papildus aktivitātēm – stiprināt skolas vērtību 
iekļaušanu skolas ikdienas procesos: 

- caur skolēnu pašpārvaldes aktivitātēm; 
- caur atbalsta projektiem -Talantu kalve un O-veselība; 



- caur radošu un motivējoša interešu izglītības piedāvājumu, attīstot jaunas interešu 
jomas; 

- caur veiksmīgu “Skolas somas” īstenošanas programmu; 
- caur pārdomātu tematisko skolas pasākumu realizēšanu. 

 
5.2.Secinājumi pēc mācību gada izvērtēšanas. 

Šogad audzināšanas darbā aktīvi tika iesaistīta skolēnu pašpārvalde. Skolēni ņēma 
dalību projektā “Kontakts”- ar mērķi pēc iespējas vairāk aktivizēt pašus skolēnus 
aktīvai pilsoniskai līdzdalībai skolas un sabiedriskajā dzīvē. Veiksmīgi tika organizēta 
skolēnu pašpārvaldes rīkotā vērtību projektu nedēļa un esejas konkurss “Zelta likums”, 
kur skolēni dalījās ar saviem pieredzes stāstiem.  
Tika uzsākta aktīva un veiksmīga sadarbība starp pirmsskolas un sākumskolas 
skolotājiem ar mērķi nodrošināt pēctecības attīstību izglītības un audzināšanas jomā. 
Tika organizēti vairāki veiksmīgi pasākumi kā: 

• Adaptācijas nedēļa “Pūcīšu” grupiņas absolventiem, uzsākot skolas gaitas. 
• Adaptācijas un iejušanās nometne 1.klasītei. 
• Pirmsskolas un sākumskolu skolotāju darbs metodiskajā komisijā. 
• Ogres izglītības pārvaldes pārstāvju piesaiste. 
• Kvalitātes pakāpes iegūšana pirmsskolas skolotājiem un sākumskolas 

skolotājiem. 
Veiksmīgi tika realizēti atbalstoši papildus projekti skolēniem kā “Kopā ar haskijiem mežā 
iekšā”(Pumpura projekta ietvarā) un “Ķeipenes gardēži” (Radi un O-veselības projektu 
ietvaros), kas paplašina skolēnu redzējumu un nostiprina rakstura veidošanos. Atbilstošo 
audzināšanas programmas izvirzītajiem mērķiem tika realizēti Latvijas skolas somas 
pasākumi: “Smilšu kino” un “Saldējums vēsturē un mākslā”. Gada laikā tika realizēti 
vairāki kvalitatīvi skolas tematiskie pasākumi, kas veicināja izpratni un kopējo sadarbību 
skolēniem, vecākiem un skolotājiem. 
 

6. Citi sasniegumi 
 

6.1.Galvenie secinājumi pēc izglītojamo snieguma izvērtējuma valsts pārbaudes darbos par 
2021./2022. mācību gadu. 

 
Šajā mācību gadā mūsu izglītojamie ir ļoti labi nolikuši valsts pārbaudes darbus. Latviešu 
valodas darbu visi 100% ir uzrakstījuši uz 6 ballēm un augstāk, angļu valodas eksāmenā 
nav zemāka vērtējuma par 7 ballēm. Vēstures eksāmenu uz 6 ballēm vai augstāk ir 
uzrakstījuši 75% no izglītojamiem. Matemātikas pārbaudes darbu par 6 ballēm un augstāk 
ir uzrakstījuši 50% skolēnu. 

Valsts līmenī visos mācību priekšmetos skolas izglītojamie ir  no 5%, līdz pat 15% labāk 
uzrakstījuši nekā vidējie rādītāji par lauku skolām. 



 

 
6.2.Divu gadu salīdzinājums par sasniegumiem diagnostikas un valsts pārbaudes darbā.  

 
 
 

2019./2020. mācību gadā saistībā ar ārkārtas situāciju valstī Covid-19 dēļ valsts pārbaudes darbi 
nenotika. 2020./2021. mācību gadā notika trīs diagnosticējošie pārbaudes darbi devītās klases 
skolēniem, kuru rezultātus var salīdzināt ar iepriekšējā gada diagnostikas darbiem šajos 
priekšmetos. Neskatoties uz to, ka, salīdzinot ar valsts vidējiem rādītājiem, mūsu skolas rādītāji ir 
augstāki, tomēr, salīdzinot ar iepriekšējā gada diagnostikas darbu rezultātiem, ir vērojams kritums, 
jo izteikti tas redzams latviešu valodā.  Var minēt, ka diagnostikas darbs pēc satura bija vieglāks 
nekā 9.klases noslēguma pārbaudes darbi, tomēr jāatzīst, ka šie rādītāji īsti objektīvi nav 
salīdzināmi. 
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