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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  V_656 21.08.2018 56 56 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

smagiem garīgās 

attīstības 

traucējumiem vai 

vairākiem 

smagiem attīstības 

traucējumiem 

21015911  V_657 21.08.2018 35 35 

Ēdināšanas 

pakalpojumi 

22811021  P_1169 12.04.2019 9 9 

Komerczinības 22341021  P-11310 10.03.20215 

 

8 8 

 

 

 

 

 

 

 

https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58892&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58892&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58892&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58892&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58892&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58892&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58893&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58893&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58893&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58893&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58893&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58893&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58893&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58893&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58893&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58893&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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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.) 

51 Pedagogu pakāpeniska 

novecošanās.  

Pedagogu darba pārslodze 

dažādu apstākļu dēļ. 

Pedagogi strādā vairākās 

darbavietās. 

Pedagogu darba nespējas 

veselības apstākļu dēļ. 

Pedagogu profesionālās 

pilnveides izaicinājumi.  

2.  Ilgstošās vakances izglītības 

iestādē (vairāk kā 1 mēnesi) 

2020./2021.māc.g. 

nav  

3.  Izglītības iestādē pieejamais 

atbalsta personāls izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

Psihologs 1 

Pedagoga palīgi 11  

Fizioterapeits 1 

Mākslas terapeits 1 

Kanisterapeits 1 

Logopēds 1 

Speciālais pedagogs 9 

Aukles 3 

Atbalsta personāla darba 

pārslodze dažādu apstākļu 

dēļ. 

Atbalsta personāls strādā 

vairākās darbavietās. 

 

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) 

 

2021./2022.m.g. 

PRIORITĀTE SASNIEDZAMAIS REZULTĀTS 

Kompetencēs balstīta mācību satura 

apguve atbilstoši apstiprinātajām 

mācību priekšmetu programmām. 

Labās prakses piemēru prezentēšana skolas ietvaros. 

Izglītojamie spēj pielietot iegūtās zināšanas un  prasmes 

ikdienas dzīvē. 

Atbalsts izglītojamajiem mācību 

procesā izmantojot daudzveidīgus  

mācību līdzekļus un tehnoloģijas. 

Izglītojamie iegūst prasmes lietot jēgpilni mūsdienīgas 

tehnoloģijas  sadzīvē. 

 

Skolas āra vides pilnveidošana 

mācībām un atpūtai dabā. 

Uzlabota āra vides infrastruktūra mācību procesa 

nodrošināšanai un brīvā laika pavadīšanai. 

Skolas darba organizācijas 

pilnveidošana. 

Skolas profesionālās komandas izvērtējums (darba 

izvērtējums, plānošana, jaunu iniciatīvu organizēšana ņemot 

vērā skolas attīstības vajadzības). 
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2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes misija – mūsdienīga izglītības iestāde, ar augsti profesionālu 

pedagoģisko personālu, kas pārtop par resursu un atbalsta centru izglītojamajiem ar 

speciālām vajadzībām. 

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – mūsdienīgs mācību process, kas veicina 

kompetenču (pratību) attīstīšanu, katra skolēna individuālo spēju pilnveidošanu un 

rada iespējas iesaistīties darba tirgū vai turpināt profesionālo izglītību. 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – Sadarbība, Atbildība, Radošums, 

Atvērtība, Inovācijas, Ilgtspēja. 

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

 

2020./2021. m.g. 

PRIORITĀTE SASNIEDZAMAIS 

REZULTĀTS 

Dati 

Kompetencēs balstīta mācību 

satura apguves atgriezeniskās 

saites nodrošināšana. 

Pedagogu pieredzes 

apmaiņa un sadarbība 

skolā. 

Labās prakses piemēru 

prezentēšana skolā. 

Pedagoga pašvērtējums 

Atbalsts izglītojamajiem mācību 

procesā izmantojot daudzveidīgas 

un izglītojamā spējām atbilstošas 

mācību metodes un mācību 

līdzekļus. 

Savstarpēja sadarbība ar 

kolēģiem, daloties 

pieredzē, un turpināt 

savstarpējo sadarbību 

mācību materiālu izstrādē. 

Pedagoga pašvērtējums 

Pedagogi izstrādājuši vai 

pielāgojuši atbilstošus mācību 

materiālus mācību priekšmetos 

atbilstoši izglītojamā vajadzībām 

un veselības stāvoklim. 

Sadarbības stiprināšana ar 

vecākiem un atbalsta personālu. 

Skolas komunikācija ar 

vecākiem izmantojot 

dažādus informācijas 

kanālus.  

 

 

 

 

Pedagogu mērķtiecīga 

sadarbība ar atbalsta 

personālu bērna 

individuālo vajadzību 

novērtēšanā.  

No Vecāku aptaujas noskaidroti 

piemērotākie saziņas veidi. 

Klases audzinātāju regulāra saziņa 

ar vecākiem izmantojot 

individuālo pieeju (saruna 

klātienē, saziņa pa tālruni; saziņa 

WhatsApp, informācija 

dienasgrāmatā). 

 

Sadarbība ar atbalsta personālu 

Individuālo un grupas terapijas 

nodarbību plānojums 

izglītojamajiem. 

 

Pedagogu pašvērtējums. 

 

Izstrādāts jauns skolēnu sociālo 

prasmju un iemaņu izvērtējums. 
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3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Dalība kursos “Demokrātiska pārvaldība 

izglītības iestādē”.  

Sadarbība ar Ropažu novada Izglītības, kultūras, 

sporta, jaunatnes lietu un veselības aprūpes 

departamentu. 

 

Iestādē ir nodrošināti personālresursi. Apzināt darbinieku profesionālās vajadzības. 

Atbilsts normatīvo aktu regulējumam. Efektīvāka laika resursa plānošana. 

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Spēja uzņemties atbildību un pieņemt 

nepopulārus lēmumus. 

Turpināt aktualizēt un izstrādāt iekšējos 

reglamentējošos dokumentus atbilstoši ārējo 

reglamentējošo dokumentu prasībām. 

Atvērta dialogam Attīstīt katra darbinieka līdzatbildību par pieņemtā 

lēmuma realizāciju. 

 

Skolā jaunajiem darbiniekiem ir nodrošināts 

mentora atbalsts. 
Pilnveidot darbinieku materiālās stimulēšanas 

kritērijus. 

Aktuālo speciālās izglītības stratēģiju 

apzināšana, izstrāde un ieviešana. 

Fleksibli reaģēt uz izmaiņām pašvaldības plānošanas 

dokumentos un attīstības stratēģiju. 

 Attīstīt sadarbību ar izglītības iestādēm savā un citos 

novados.  

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Pārzina pašvaldības plānošanas darba 

prioritātes. 

Turpināt sadarbību jaunizveidotās pašvaldības 

attīstības veicināšanā. 

Uz profesionālo pieredzi balstīta sadarbība 

speciālās izglītības jomā. 

Sadarbības formu aktualizēšana jaunizveidotajā 

Ropažu novadā. Labās prakses prezentēšana novadā. 

Sadarbībai ar sabiedrību atvērta izglītības 

iestāde. Skolas dzīves tradīciju turpināšana. 

Turpināt darbu pie atbalstošas fiziskās, psiholoģiskās 

un emocionālās vides saglabāšanas Covid-19 situācijas 

mainīgajos apstākļos. 

Pedagogu profesionālā pieredzes veicināšana, 

metodisko materiālu izstrāde. 

Jaunu sadarbības formu ieviešana Covid-19 radīto 

apstākļu laikā. Klātienes darba formu nomaiņa uz IT 

tehnoloģiju sadarbības modeļiem 

Individualizēts darbs ar izglītojamo vecākiem 

kopīgu mērķu sasniegšanā. 

Attīstīt kopsadarbību, veidojot vecāku interešu grupas.  

Atbalstoša skolas padomes darbība. Veicināt lielāku ikviena vecāka ieinteresētību sava 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Pedagogiem ir atbilstoša izglītība un 

kvalifikācija. 

Sekot līdz normatīvo aktu noteikto prasību 

aktualizācijai. 

Spēja organizēt un finansēt profesionālas 

pilnveides kursus skolā uz vietas. 

Motivēt pedagogus profesionālai izaugsmei. 

Skolas vadības individuālas sarunas ar 

pedagogu par noslodzi. 

Apzināt pedagogu profesionālās pilnveides vajadzības. 

Pilnveidots un aktualizēts jēgpilns pedagogu 

darba pašvērtējums atbilstoši skolas 

prioritātēm. 

Aktualizēt pedagogu profesionālās darbības pilnveides 

sistēmu. 

 

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

 

4.1.to īsa anotācija un rezultāti; 

Gaismas pamatskola piedalījās Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības starpskolu 

stratēģiskās partnerības projektā “We learn to live in a digital word”. Projekta partneri – 

skolas Čehija, Beļģija, Somija, Portugāla un Grieķija. 

2020./2021. mācību gadā projekts noslēdzās. Kopumā projekta laikā pieci skolas pedagogi 

guvuši starptautisku pieredzi profesionālajā jomā un dalījušies pieredzē. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1. (izglītības programmu īstenošanai) 

2020./2021. mācību gadā, lai realizētu profesionālās pamatizglītības kvalifikācijas prakses 

izglītojamajiem, tika noslēgti sadarbības līgumi ar uzņēmumiem - SIA “Firma Madara 89”, 

Rīgas 220 pirmsskolas iestāde, Salaspils 1.pirmsskola ‘’Jāņtārpiņš’’, PII ‘’Krimulda’’, un 

Salaspils 1.pirmsskola ‘’Saulīte’’. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 
Gaismas pamatskolā ir izstrādātas audzināšanas darba prioritātes 2020./2021.-2022./2023.mācību 

gadiem. 

Mērķis ir veidot pilsoniski atbildīgas personības ar kritisko domāšanu, tieksmi sevi 

pilnveidot un izzināt. Audzināšanas darba prioritātes: Drošība un sociālo iemaņu 

veidošana; Veselība un atkarību profilakse; Pilsoniskā audzināšana; Karjeras izglītība un 

tās izvēles iespējas; Saskarsmes kultūra un uzvedība; Ētisko un tikumisko pamatvērtību 

audzināšana. 

Gaismas pamatskolas 2020./2021.m.g. audzināšanas darba prioritātes: Sociālo un 

vispārcilvēcisko prasmju un vērtību apgūšana caur tikumisko vērtību izpratni un 

iedzīvināšanu ikdienas dzīvē.  

Audzināšanas darba prioritātes integrētas mācību darbā, kā mēneša tēmas, kas tiek 

aktualizētas, mācību priekšmetu tematiskos plānos. 
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6.2.Audzināšanas darbs tika īstenots mācību un klases stundās, ārpusstundu nodarbībās, 

interešu izglītības pulciņos, skolas organizētajos pasākumos un projektos, skolēnu 

līdzpārvaldes darbībā, skolas internāta laikā un ikdienas situācijās. Audzināšanas 

darba  realizācijā  ir iesaistīta skolas atbalsta komanda, notiek pedagogu sadarbība ar 

audzēkņu ģimenēm. 

 

 

7. Citi sasniegumi 

7.1. Citi sasniegumi: 

Veiksmīga dalība Starptautiskās bērnu mākslas izstādes “Lidice 2021” Čehija. Trīs 

Gaismas pamatskolas audzēkņi saņēma diplomus. 

Virtuālā dalība ar priekšnesumu  Integratīvās mākslas festivālā “Nāc līdzās.” 

Skolas audzēkņi ar labiem rezultātiem piedalās Latvijas mēroga radošos vizuālās 

mākslas konkursos un izstādēs. Kausi un apbalvojumi sporta sasniegumos Latvijas 

speciālajā olimpiādē. 

 

7.2. 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. 

 

 

8.Informācija par izglītības kvalitātes indikatoriem  

(izņemot vispārējo izglītību, profesionālās ievirzes izglītību) 

 

8.1.pedagogu dalība profesionālās kompetences pilnveidē 

 

2020./2021.māc.g. pedagogu 

skaits izglītības iestādē 

51 

2020./2021.māc.g. profesionālo 

mācību priekšmetu pedagogu 

skaits izglītības iestādē 

5 

2020./2021.māc.g. profesionālo 

mācību priekšmetu pedagogu 

skaits, kuri ir piedalījušies 

profesionālās kompetences 

pilnveidē 

5 

2020./2021.māc.g. ieguldītie 

līdzekļi izglītības iestādes 

pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveidē 

603,- 

 

8.2. profesionālo izglītību ieguvušo skaits 
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2020./2021.māc.g. absolventu skaits 

(ieguvuši kvalifikāciju) profesionālās 

izglītības programmās salīdzinājumā ar 

izglītojamiem, kas sākuši mācības 

profesionālās izglītības programmās 

Profesionālās pamatizglītības programmas 

kopā apgūst 17 audzēkņi. 2020./2021. 

gadā skolu beidza 8 absolventi, no kuriem 

4 audzēkņi ieguva profesionālu 

kvalifikāciju “Virtuves darbinieks”, 3 

audzēkņi ieguva profesionālo kvalifikāciju 

“Pārdevēja palīgs” un  viens audzēknis 

atbilstoši savām spējām un veselības 

stāvoklim saņēma sekmju izziņas par 

profesionālās pamatizglītības programmas 

daļēju apguvi. 

2020./2021.māc.g. absolventu skaits 

(ieguvuši kvalifikāciju) profesionālās 

tālākizglītības programmās salīdzinājumā 

ar izglītojamiem, kas sākuši mācības 

profesionālās tālākizglītības programmās 

Izglītības iestādē profesionālās 

tālākizglītības programmas netika 

realizētas. 

 

8.3.profesionālās izglītības programmu pieejamības veicināšana. 

 

Plāni/shēmas/programmas, kas izmantotas 

profesionālās izglītības pieejamības 

veicināšanai (atbalsta veidu pieejamība, 

piemēram, dienesta viesnīca, individuālās 

konsultācijas riska grupām, stipendijas, 

vides pieejamība u.tml.) 

Profesionālās pamatizglītības programmas 

audzēkņiem ir pieejams internāta 

pakalpojums un individuālās konsultācijas 

pēc nepieciešamības. 

 

 

 

 


