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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022.m.g. 

Izglītības programmas 

nosaukums 

Izglītības 

programmas 

kods 

Īstenošanas 

vietas adrese 

Licence 
Izglītojamo 

skaits, uzsākot 

programmas 

apguvi vai 

uzsākot 

2021./22.m.g. 

Izglītojamo 

skaits, 

noslēdzot 

programmas 

apguvi vai 

noslēdzot 

2021./22.m.g. 

Nr. 
Licencēšanas 

datums 

Speciālās pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

21015611 Strautu iela 4, 

Līgatne 

V-6857 19.11.2013. 3 3 

Pamatizglītības 

programma 

21011111 Strautu iela 4, 

Līgatne 

V-261 25.03.2014. 114 114 

Vispārējās vidējās 

izglītības programma 

31016011 Strautu iela 4, 

Līgatne 

V-4065 18.09.2020. 16 16 

1.2. Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes 

maiņai un mācību pārtraukšanai izglītības programmā: mācību procesa laikā 

izglītošanos izglītības iestādē uzsāka un pārtrauca viens izglītojamais vidējās 

izglītības posmā (iemesls: ģimenes apstākļi, neapzinīga attieksme pret mācību darbu; 

izglītību neturpināja nevienā citā mācību iestādē). 

1.3. Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums 

Nr.p.k. Informācija Skaits 

Komentāri (nodrošinājums un 

ar to saistītie izaicinājumi, 

pedagogu mainība u.c.) 

1.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē (vairāk 

kā 1 mēnesi) 2021./2022.m.g. (līdz 

31.05.2022.) 

0 

Šajā mācību gadā pedagogu 

mainība bija minimāla, bet 

objektīvu iemeslu dēļ (bērnu 

kopšanas atvaļinājumi). 

Perspektīvā tiek saskatīta 

liela problēma ar pedagogu 

nodrošinājumu un pedagogu 

mainību, kas saistīta ar 

nelielu šīs vietas 

apdzīvotību, kā rezultātā 

“vietējie” pedagogi nevar 

nodrošināt visas skolas 

prasības kvalitatīva mācību 

procesa nodrošināšanai. 
2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2021./2022.m.g. (līdz 31.05.2022.) 10 

Sākumskolas skolēniem 

skolā ir nodrošināts logopēda 

pakalpojums. Skolotāju 

darbu, kas saistīts ar mācību 



stundu procesu un ikdienas 

sadzīvi, atvieglina divu 

skolotāja palīgu iesaistīšanās 

(no tiem viens pedagoga 

palīgs veic sociālā pedagoga 

funkcijas). Skolā katru dienu 

ir sastopama bibliotekāre, 

vienu reizi nedēļā – 

medmāsa. Skolā visās klašu 

grupās darbojas karjeras 

konsultants. Sākumskolas 

skolēniem tiek nodrošināts 

pagarinātās dienas grupas 

pakalpojums (4 pedagogi). 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

2.1. Izglītības iestādes misija: 

Skola, kas atvērta jauniem izaicinājumiem, kurā ikviens izglītojamais ir pārliecināts 

par sevi, spēj realizēt savu potenciālu un sasniegt izvirzītos mērķus. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo: 

Skola ar savām tradīcijām, kurā ikviens izglītojamais var pašrealizēties un 

pilnveidoties. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā: 

Attieksme, drošība, izglītības kvalitāte. 

2.4. 2021./2022.m.g. darba prioritātes un sasniegtie rezultāti. 

 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti 

kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu 

izpildi (Sasniegts/daļēji 

sasniegts/ Nav sasniegts) 

un komentārs 

Mācību darbā: Efektīva 

mācību stunda 

(sasniedzamais rezultāts 

(SR) un atgriezeniskā 

saite (AS) mācību 

priekšmetu stundā). 

a) kvalitatīvi: pedagogi, 

uzsākot mācību 

priekšmetu stundu, spēj un 

prot kopīgi ar 

izglītojamajiem izvirzīt 

mācību stundā SR, kā arī 

visas mācību stundas laikā 

un stundas noslēgumā tiek 

sniegta motivējoša, uz 

attīstību tendēta AS. 

Izglītojamie ir aktīvi 

iesaistīti mācību procesa 

norisē, izvirzot gan 

mācību priekšmetu 

stundas SR, gan mācību 

priekšmetu stundas 

norises laikā sniedzot 

motivējoši AS, jo katras 

klases vidējie mācību 

sasniegumi gada 

noslēgumā ir bijuši ar 

“+” zīmi, salīdzinot ar 

mācību gada 1. semestra 



klases vidējiem 

rādītājiem. 

 b) kvantitatīvi: visi 

izglītības iestādes 

pedagogi mācību 

priekšmetu stundas 

sākumā kopīgi ar 

izglītojamajiem izvirza SR 

un sniedz motivējošu AS. 

Darbs ir turpināms, jo SR 

ne vienmēr tiek izvirzīts, 

iesaistot izglītojamos. 

Audzināšanas darbā: 

Pilnveidot/uzlabot 

skolēnu pašpārvaldes 

darbu. 

a) kvalitatīvi: skolēnu 

pašpārvaldes dalībnieki zin 

un izprot savus darbības 

virzienus un atbilstoši tiem 

organizē dažādas 

aktivitātes skolā. 

Skolēnu pašpārvaldes 

dalībnieki ir piedalījušies 

mācībās projekta 

“Kontakts” ietvaros; ir 

apzinājuši visas skolas 

izglītojamo vajadzības 

un atbilstoši tām tiek 

veidots skolēnu 

pašpārvaldes darba plāns 

2022./2023. mācību 

gadam.  

 b) kvantitatīvi:– izveidota 

skolēnu pašpārvalde, kuras 

sastāvā darbojas skolēni 

no 5. – 12. klasei. 

Izveidota skolēnu 

pašpārvalde, kuras 

sastāvā ir 16 dalībnieki, 

divi no katras klases no 

5. līdz 12. klasei. 

 

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 

Mācību darbā: Sekojot 

Cēsu novada Izglītības 

pārvaldes izvirzītajam 

mērķim, turpināt darbu pie 

efektīvas mācību stundas, 

akcentējot 

refleksiju/atgriezenisko 

saiti.  

a) kvalitatīvi: pedagogi, 

uzsākot mācību priekšmetu 

stundu, spēj un prot kopīgi 

ar izglītojamajiem izvirzīt 

mācību stundā SR, kā arī 

visas mācību stundas laikā 

un stundas noslēgumā tiek 

sniegta motivējoša, uz 

attīstību tendēta AS. 

Izglītojamie ir aktīvi 

iesaistīti mācību 

procesa norisē, 

mācību stundas 

norises laikā sniedzot 

atgriezenisko saiti. 

 b) kvantitatīvi: visi 

izglītības iestādes pedagogi 

mācību priekšmetu stundās 

Darbs ir turpināms, jo 

AS ne vienmēr tiek 

sniegta. 



kopīgi ar izglītojamajiem 

sniedz motivējošu AS. 

Audzināšanas darbā: 

uzlabot izglītojamo 

labizjūtu izglītības iestādē 

a) kvalitatīvi: ar Cēsu 

novada pašvaldības atbalstu 

turpināt iesākto darbu 

projektā EMU. 

Izglītojamo, vecāku 

anketēšana; rezultātu 

apzināšana un darbs 

pie saskatītajām 

problēmsituācijām. 

 b) kvantitatīvi: ar Cēsu 

novada pašvaldības atbalstu 

turpināt iesākto darbu 

projektā EMU. 

Izglītojamo un viņu 

vecāku anketēšanas 

rezultātu apzināšana, 

problēmsituāciju 

analizēšana 

audzināšanas darbā 

(klases stundās, 

mācību priekšmetu 

stundās, ikdienā). 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

vajadzības. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Izglītības iestādē ir vienota izpratne par 

vienlīdzību un iekļaušanu. Īstenojam vienlīdzīgas 

attieksmes organizācijas kultūru. 

Problēmsituāciju gadījumā izglītības iestāde 

nodrošina atbalstu visiem iesaistītajiem, 

vajadzības gadījumos piesaistot arī speciālistus no 

krīzes un atbalsta centriem. 

Lielāka administrācijas uzmanība neattaisnoto 

stundu kavējumiem. 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Jāpilnveido sistēma optimālu mācību rezultātu 

sasniegšanai. VPD rezultātiem tuvoties vidējiem 

valsts rezultātiem.  

 Sistemātika izglītojamo individuālo rezultātu 

izpētei. 

 Iestrādāt sistēmu pedagogiem darbā ar 

izglītojamajiem ar augstiem sasniegumiem. 

Audzināšanas darba prioritāro virzienu 

noteikšanā ir iesaistītas visas mērķgrupas, 

sasniedzamo rezultātu izvirza, balstoties uz 

datiem un informāciju; kā arī ir izveidota sistēma, 

kuras rezultātā izglītojamie ikdienas izglītības 

procesā un ārpusstundu aktivitātēs apgūst 

pilsoniskās līdzdalības pieredzi. 

Elastīga audzināšanas plāna izveide, ņemot vērā 

ikdienas aktualitātes un nepieciešamības. 



 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Pedagogu aptauja par konkrētu vajadzību 

īstenošanu, materiālu iegādi. 

 Pedagogu izpratnes veicināšanas ikdienas 

aktualizācija par izglītojamo ar speciālajām 

vajadzībām izglītošanu. 
Izglītības iestāde īsteno atbalsta programmu 

izglītojamajiem “Pumpurs”. Izglītības iestādē 

mācības priekšlaicīgi netiek pārtrauktas. 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Noteikumu regulāra aktualizēšana atbilstoši 

nepieciešamībai. 
Noteiktas atbildīgās personas; ir izstrādātas 

noteiktas kārtības un strikti ievērotas ikdienas 

darbā.  

 

 Slēptās emocionālās vardarbības gadījumu 

identificēšana.  

 Darbiniekiem un izglītojamajiem, kuri uzsāk 

darbu un mācības mūsu skolā, piesaistīt mentorus, 

kas palīdz iejusties un izprast skolas ikdienas 

darba norises. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Regulāra materiāltehniskās bāzes atjaunošana, 

sadarbojoties ar mācību priekšmetu pedagogiem. 
Sekot līdzi aktuālākajiem jaunajiem, 

nepieciešamības gadījumā rast iespēju to iegādei. 
IT nodrošinājums skolā. Digitālo mācību 

platformu abonēšana, sadarbojoties ar 

pedagogiem, izvērtējot to nepieciešamību. 

Sekot līdzi aktuālākajiem jaunajiem, 

nepieciešamības gadījumā rast iespēju to iegādei. 

 Pedagogiem padziļinātākā līmenī izmantot 

pieejamo IT resursu un iekārtu iespējas. 
Izglītības iestādes iekštelpas un ārējā vide ir 

sakoptas un pielāgotas mūsdienīgam mācību 

procesam; estētiski noformētas.  

Sporta laukuma modernizēšana. 

1.stāva labiekārtošana, modernizēšana. 

 

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

 

4.1. Dalība projektā EMU, kas ir mūsdienīgs, digitāls atbalsta rīku, kas ļauj izglītības 

iestādei sekot līdzi savu izglītojamo emocionālajai pašsajūtai un vajadzībām un 

sniedz pedagogam praktiskus ieteikumus izglītojamā un klases atbalstam.  

4.2. Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 skolu apmaiņas partnerību (KA229) 

projekts “The power of wisdom” jeb “Gudrības spēks”. Vairāk informācijas: 

https://jlv.lv/erasmus/ 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

https://jlv.lv/erasmus/


 

5.1. Sadarbības līgums ar SIA “ZEIT Hotel” un citiem Līgatnes apvienības uzņēmējiem 

par prakšu vietām izglītojamajiem (Prakses dienas norise karjeras izglītības 

programmas īstenošanai). 

5.2. Sadarbības līgums ar LKA Latvijas Kultūras koledžu par abpusēju telpu 

izmantošanu, mācībspēku piesaisti vidusskolas izglītības programmu īstenošanai. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību). Izglītojamā labizjūta 

izglītības iestādē, saņemot mūsdienīgus un kvalitatīvu izglītību, kas atbilst valsts 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartam, kā arī attīstot katrā 

dažādas prasmes, iemaņas un attieksmes. 

6.2. 2021./2022.m.g. audzināšanas darba prioritātes tika izvirzītas, pielāgojoties konkrēto 

brīžu situācijām, neaizmirstot par katra izglītojamā labizjūtu izglītības iestādē. 

Galvenie akcenti tika likti uz emocionālu un fizisko drošību izglītības iestādē un 

apkārtējā sabiedrībā, kā arī globālajām problēmām pasaulē un izglītojamo 

emocionālo pasauli, reaģējot uz konkrēto brīžu situācijām. 

 

7. Citi sasniegumi 

 

7.1. Izglītības iestādei ir moderns, konkurētspējīgs un mūsdienīgam mācību procesam 

atbilstošs IT tehniskais nodrošinājums, plaša pieeja digitālajiem mācību līdzekļiem, kā 

arī, sadarbojoties ar pedagogiem, tiek papildināta un atjaunota materiāltehniskā bāze. 

Izglītības iestādei ir sakopta ārējā vide, kurā var noritēt pilnvērtīgs mācību process. 

Mūsu izglītojamie izglītības iestādē savu izglītošanās procesu veic profesionālu 

pedagogu vadībā.  Katrs darbinieks un izglītojamais izglītības iestādē ir svarīgs un 

novērtēts. 

7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem: 

7.2.1. pēc izglītojamo snieguma izvērtējuma valsts pārbaudes darbos par 

2021./2022. mācību gadu: valsts pārbaudes darbos labi mācību rezultāti angļu, 

krievu un latviešu valodas eksāmenos, kas pārsniedz vidējos vērtējumus valstī. 

Nedaudz zem valsts vidējiem vērtējumiem ir eksāmena rezultāti Latvijas vēsturē un 

matemātikā. Atbalsts izglītojamajiem bija sniegts gan regulārās mācību priekšmeta 

konsultācijās, gan sarunās, gan arī tika iegādāti PROF pieslēgumi portālam 

uzdevumi.lv eksāmenu uzdevumu patstāvīgai pildīšanai un satura apguvei. 

Turpmāk jāaktualizē izglītojamajos mērķtiecīgu un sistemātisku sava mācību darba 

veikšanu (sarunas par motivāciju), lai sasniegtu pēc iespējas augstāku novērtējumu. 

2021./2022.m.g. nebija VPD 12.klasē, jo 2019./2020.m.g. netika nokomplektēta 

10.klase. 

7.2.2. par sasniegumiem valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā: mācību 

rezultāti VPD pēdējos trīs gados ir augšupejoši, bet šī tendence var mainīties, jo šis 

rādītājs salīdzinoši neliela izglītojamo skaita klasēs var būt nestabils un grūti 

analizējams. Izglītojamajiem tiek nodrošinātas regulāras konsultācijas, tiek veiktas 

motivējošas pārrunas, piedāvāti dažādi mācību resursi arī mācību vielas patstāvīgai 

apguvei. 

 

 


