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Vispārējs skolas raksturojums 
 

Skolas dibinātājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Mēs pieci”,  reģ.Nr. 

40103338512. 

Privātā sākumskola „Namiņš”, izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr. 

3711802689, izsniegta 2012.gada 6.decembrī.  

Izglītības iestādes akreditācijas lapa Nr. 2551, akreditācijas termiņš līdz  2016.gada 

6.maijam. 

2014./15. mācību gadā skolā mācās 36 skolēni. Skolā atvērta 6. klase.  

Skolēnu skaits, kas uzsāk mācības mūsu skolā katru gadu mainās. Kopējais skolēnu 

skaits uz 1. septembri palielinās. Skatīt pielikumā tabulu Nr. 1. un Nr. 2.  
 

Sociālās vides īss raksturojums 

 „Namiņš” atrodas Rīgā, Vidzemes priekšpilsētā, zaļā un samērā klusā Teikas rajonā, 

Āraišu ielā 32. Skola iekārtota bijušā valsts bērnudārza ēkā, saulainās, labiekārtotās 

telpās. Skolas atpūtas un spēļu laukumu teritorija ir iežogota. Skolas ārdurvis ir kodētas 

un telpas, apsardzes firmas uzraudzītas, kas nodrošina skolēnu drošību. Uz skolu un uz 

mājām visus bērnus pavada vecāki vai citas zināmas personas. Visi izglītojamie nāk no 

labi situētām un labvēlīgām  ģimenēm, kurās vecāki ļoti rūpējas par saviem bērniem. 
 

Vispārējās izglītības programmu licences 

Pamatizglītības 1. posma (1.-6.klase) izglītības programma.  

Izglītības programmas kods 11011111.  

Vispārējās izglītības programmas licences Nr. V-5978  

Programma akreditēta. Akreditācijas lapas Nr. 8254, termiņš līdz 2016.gada 

6.maijam. 
 

Skolas personāla kvalitatīvais sastāvs: 

16-pedagoģiskie darbinieki: 

15  ar augstāko pedagoģisko izglītību,  no tiem - 6 maģistri; 

1 apgūst augstāko pedagoģisko izglītību. 

2. profesionālās darbības kvalitātes pakāpe – 1 darbiniekam 

3. profesionālās darbības kvalitātes pakāpe – 5 darbiniekiem 

4. profesionālās darbības kvalitātes pakāpe – 2 darbiniekiem 

Skatīt pielikumā tabulu Nr. 3 

Visu skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amata 

aprakstos, darba kārtības noteikumos. 
 

Skolas īpašais piedāvājums: 

Visiem skolas audzēkņiem ir iespēja: 

 Uzturēties „Namiņā” arī vēlā pēcpusdienā, baudīt siltas pusdienas, launagu, ja     

nepieciešams vakariņas. 

 Uzturēties svaigā gaisā āra pastaigās skolotāja pavadībā. 

 Piedalīties fakultatīvajās nodarbībās: 

Angļu valodā 

Mūsdienu dejās 

Krievu valodā 

Datorikā 

Korī  

 Apmeklēt nodarbības Bērnu un jaunatnes radošo spēju attīstības centra „Namiņš” 

interešu izglītības pulciņos: 

Džiu-džitsu pulciņš, 

Mūzikas studija, 

Ģeogrāfijas pulciņš, 
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Vizuālās mākslas pulciņš, u.c. 

 Apmeklēt nodarbības Mūzikas skolā „Namiņš” 

Skolas budžeta nodrošinājums 

Skolas finansējumu nodrošina Dibinātājs. Skolas finanšu līdzekļus veido: valsts 

noteiktā dotācija, pašvaldības līdzfinansējums, vecāku maksājumi, ieņēmumi no citiem 

maksas pakalpojumiem, t.sk., ēdināšana, interešu izglītība u.c.; fizisko un juridisko 

personu ziedojumi un dāvinājumi; citi finanšu līdzekļi. 
 

Skolas vīzija 

Kvalitatīvs mācību process kā izglītojamo un skolotāju radoša, garīga, sociāla 

attīstība un sadarbība. 

Mierīga, līdzsvarota un harmoniska vide, kuras centrā ir skolas, ģimenes un 

izglītojamā sadarbība, nodrošinot katra izglītojamā nepārtrauktu personības attīstību un 

individuālās izaugsmes iespējas un gatavību motivētai tālākizglītībai. 
 

Skolas pamatmērķis 

Mērķtiecīgi organizēts Pamatizglītības 1. posma (1.-6.klase) izglītības programmas 

īstenošanas process, veidojot vienotu izziņas telpu un veicinot individuālo attīstību. 
 

Uzdevumi  

1. Nodrošināt izglītojamo ar sabiedriskajai un personiskajai dzīvei nepieciešamajām 

pamatzināšanām un pamatprasmēm; 

1. Radīt pamatu izglītojamā turpmākajai izglītībai; 

2. Veicināt izglītojamā harmonisku veidošanos un attīstību; 

3. Sekmēt izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, apkārtējo 

vidi un valsti. 

4. Kopīgi izstrādāt skolas stratēģiju, kas ir par pamatu nepārtrauktai profesionālās 

meistarības pilnveidei un ilgstošai darbībai ar minimālu kontroli un maksimālu 

pašvērtējumu. 

5. Skolas tēla pilnveidošana un popularitātes veicināšana apkārtējā sabiedrībā. 
 

Skolas darbības pašvērtējums pamatjomās, tālākās attīstības vajadzības 

1. Mācību saturs 

Skolas darba stiprās puses: 

Licencēta un akreditēta Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) izglītības programma. 

Skolas īstenotā izglītības programma atbilst licencētajai izglītības programmai. 

Skolotāji veido savus tematiskos plānus katrā mācību priekšmetā. 

Skolotāji veido individuālos mācību plānus darbam skolēniem ar mācību 

traucējumiem un īpašām vajadzībām.  

Skolotāji veido ārpusklases audzināšanas darba plānus. 

Izstrādāti un apstiprināti pārbaudes darbu grafiki. 
 

Tālākās attīstības vajadzības: 

Pilnveidot un dažādot mācību metodes, lai veidotu mūsdienīgu mācību procesu. 

Veicināt skolotāju profesionālo izaugsmi. 

Skolēnu un vecāku vēlmju izzināšana, izglītības programmu virzienu dažādošanai. 

Motivēt skolotājus radošam darbam. 

Veicināt skolotāju pašiniciatīvu mācību procesa veidošanā.   
 

2. Mācīšana un mācīšanās 

Skolas darba stiprās puses: 

Individuāla pieeja katram skolēnam, jo klasē maksimālais skolēnu skaits 12. 

Katra skolēna izaugsmes un sasniegumu atzinīga novērtēšana. 

Stundas darba organizēšana, izmantojot mūsdienu metodikas un tehnoloģijas. 
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Mācību viela tiek saistīta ar reālo dzīvi. 

Izstrādāta mācību sasniegumu vērtēšanas sistēma . 

Sadarbība ar vecākiem, iesaistīšana mācību projektos. 

Skola atbalsta pedagogu tālākizglītības kursu un semināru apmeklēšanu. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

Attīstīt skolēnos mācīšanās prasmes un veicināt skolēnu līdzatbildību mācību 

procesā. 

Visiem pedagogiem jāturpina darbs pie sava mācību priekšmeta mācīšanas 

pilnveidošanas un piemērošanas darbā apvienotajās klasēs, kā arī individuālajā 

darbā.  

Skolotājiem jāizveido sava darba izvērtēšanas kritēriji.  

Sadarbība un pieredzes apmaiņa ar citu skolu pedagogiem. 

Izveidot skolotāja dokumentācijas sarakstu sistemātiskai dokumentu veidošanas 

kārtībai. 

Papildināt mācību tehnisko līdzekļu bāzi. 
 

3. Skolēnu sasniegumi 

Skolas darba stiprās puses: 

Labi rezultāti ikdienas darbā, semestru un gada noslēguma pārbaudes darbos. 

Labi rezultāti Valsts pārbaudes darbos. 

Piedalīšanās dažādās olimpiādēs. 

Piedalīšanās skolas organizētajos pasākumos. 

Visi skolēni apguvuši distanču slēpošanas pamatprasmes sporta stundu ietvaros. 

Skolas skolēni mācās Mūzikas skolā „Namiņš”. 

Sadarbība ar citām privātskolām, sākumskolas klasēm, organizējot savstarpējas 

olimpiādes un konkursus. 

Koncertu un uzvedumu organizēšana sadarbojoties ar Mūzikas skolu “Namiņš” 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas tālāka pilnveidošana. 

Izveidot un ieviest skolēnu izaugsmes dinamikas uzskaites un analīzes sistēmu. 

 

4. Atbalsts skolēniem 

Skolas darba stiprās puses: 

Skolai izveidota sadarbība ar Konsultatīvo centru „Vide bērniem”, kas nodrošina 

saikni ar tādiem speciālistiem kā psihologs, logopēds, speciālais pedagogs. 

Nodrošināta iespēja pavadīt skolā pēcpusdienas cēlienu un sagatavot mājas darbus 

skolotāja pavadībā. 

Izveidoti individuālie mācību plāni un atbalsta pasākumi skolēniem ar īpašām 

vajadzībām. 

Interesantu ārpusstundu pasākumu daudzveidība. 

Iespēja piedalīties interešu izglītības programmās. 

Nodrošināta ēdināšana – pusdienas, launags, vakariņas. 

Klasēs iekārtota rotaļu un atpūtas zona. 

Veiksmīga sadarbība ar vecākiem. 
 

Tālākās attīstības vajadzības: 

Atbalsts talantīgiem skolēniem. 

Turpināt izglītojoši – informatīvo darbu pie veselīga dzīves veida popularizēšanas. 

Strādāt pie skolēnu emocionālo, psiholoģisko un sociālo vajadzību apzināšanas un 

nodrošināšanas. 
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Veikt skolēnu veselības stāvokļa diagnostiku, piedāvāt skolēnu vecākiem izmantot 

iespēju konsultēties par sava bērna problēmu ar atbalsta personālu.  
 

5. Skolas vide 

Skolas darba stiprās puses: 

Sakārtota un vienmēr sakopta, estētiski iekārtota skolas vide. 

Skolotāji ir laipni un saprotoši gan savstarpēji, gan saskarsmē ar skolēniem, kas 

sekmē labvēlīgu mikroklimatu. 

Skolēni jūtas droši un pārliecināti skolas telpās un pagalmā. 

Skolā tiek ievēroti iekšējās kārtības noteikumi gan skolēniem, gan skolotājiem. 

Skolā ir savas tradīcijas, logo, simbolika, himna un karogs. 

Skola veicina skolēnos, vecākos un skolas darbiniekos piederības apziņu un 

lepnumu par skolu. 
 

Tālākās attīstības vajadzības: 

Jauno skolas telpu iekārtošana un apgūšana. 

Draudzīgas un uz sadarbību vērstas skolas vides veidošana. 

Skolas tēla pilnveidošana un popularizēšana. 

Jaunas 1.klases atvēršana. 
 

6. Resursi 

Skolas darba stiprās puses: 

Skolas pedagoģiskais personāls ir kvalificēts, ar atbilstošu izglītību. 

Klases telpas ir gaišas, labiekārtotas, logiem žalūzijas, kas pasargā no spožās 

saules, vienvietīgi soli, individuālie skapīši skolēniem grāmatu un personīgo lietu 

glabāšanai, daudzfunkcionāla tāfele, televizors, DVD, mūzikas centrs, dators, 

internets un citi mācību un tehniskie līdzekļi. 

Bagāts mūzikas instrumentu klāsts. Iegādāti bezvadu mikrofoni. 

Sporta inventārs, atbilstošs sākumskolas programmai. 

Skolai ir sava bibliotēka, kas katru gadu tiek papildināta ar jaunām grāmatām. 

Iegādāts projektors. 
 

Tālākās attīstības vajadzības: 

Jauno klases telpu iekārtošana un nodrošināšana ar visiem nepieciešamajiem 

mācību un tehniskajiem līdzekļiem. 

Efektīva materiāltehnisko resursu un iekārtu izmantošana izglītības programmu 

realizēšanā. 

Tāllēkšanas bedres izveidošana sporta stundu vajadzībām. 

7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošinājums 

Skolas darba stiprās puses: 

Skolā regulāri tiek veikta nepieciešamā obligātā dokumentācija. 

Vadība pārrauga pienākumu izpildi un sniedz darbiniekiem atbalstu dažādos 

jautājumos.  

Skolotājiem tiek piedāvāta arī individuāla saruna ar vadību.  

Ikvienam skolotājam ir iespēja iesaistīties skolas stratēģijas izstrādē. 

Skolā atbalsta visa veida jaunas un pozitīvas idejas.  

Vecāku aktīva iesaistīšana skolas dzīvē. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

Skolas pašvērtēšanas procesa izstrāde un kontrole. 

Skolotāju komandas darba pilnveidošana. 

Attīstīt sadarbību ar citām mācību iestādēm pieredzes apmaiņas un vadības 

metožu pilnveidošanas nolūkā. 
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Privātā sākumskola ”Namiņš” 

Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 

Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis/fakss 67530206 

 

APSTIPRINĀTS 
 Privātās sākumskolas „Namiņš”  

 pedagoģiskās padomes sēdē  

27.08.2014. 

Skolas attīstības prioritātes 2014./15.m.g. – 2016./17. m.g. 

Pamatjoma 2014./15.m.g. 2015./16.m.g. 2016./17.m.g. 

 

 

Mācību saturs 

 

 

 

Sekmēt pedagogu 

iniciatīvu dažādu 

prasmju attīstīšanā 

piem., darbu ar 

informāciju; rakstisku 

un mutisku 

argumentāciju; 

pētniecību.  

 

Pilnveidot un dažādot 

mācību metodes un 

izmantot informācijas 

un komunikācijas 

tehnoloģijas, lai 

individualizētu mācību 

procesu. 

 

Pilnveidot un dažādot 

mācību metodes un 

izmantot informācijas 

un komunikācijas 

tehnoloģijas, lai 

individualizētu mācību 

procesu. 

 

 

Mācīšana un  

mācīšanās 

  

 

Celt skolēnu 

motivāciju mācīties, 

veicināt skolēnu 

izpratni par mācīšanās 

nozīmību. 

 

Celt skolēnu 

motivāciju mācīties, 

veicināt skolēnu 

izpratni par mācīšanās 

nozīmību. 

 

Celt skolēnu 

motivāciju mācīties, 

veicināt skolēnu 

izpratni par mācīšanās 

nozīmību. 

 

 

Skolēnu  

sasniegumi 

 

 

Atbalsts talantīgo 

skolēnu izaugsmei.  

Atbalsts skolēniem ar 

spējām neatbilstošiem 

rezultātiem. 

 

Regulāra skolēnu 

mācību sasniegumu 

datu analīze un 

skolēna mācību 

sasniegumu 

prognozēšana. 

 

Regulāra skolēnu 

mācību sasniegumu 

datu analīze un 

skolēna mācību 

sasniegumu 

prognozēšana. 

 

 

Atbalsts  

skolēniem 

 

 

 Izveidot vienotu 

kārtību, kā veicināt 

skolēnu sekmju 

paaugstināšanu. 

 

Individuāla pieeja 

katra skolēna mācību 

sasniegumu 

uzlabošanā. 

 

Individuāla pieeja 

katra skolēna mācību 

sasniegumu 

uzlabošanā. 

 

 

Skolas vide 

 

 

 

Izveidot 1., 5.un 

6.klases mācību vidi. 

 

Jauno  skolas telpu 

iekārtošana un 

apgūšana. Pilnveidot 

materiāli tehnisko 

bāzi. 

 

Nodrošināt 

mūsdienīgu mācību 

vidi izglītības 

programmu 

realizēšanai. 

 

 

Skolas resursi 

 

 

 

Piesaistīt jaunus 

pedagogus mācību 

procesa realizēšanai. 

Efektīva 

materiāltehnisko 

resursu un iekārtu 

izmantošana ikdienas 

darbā. 

Efektīva 

materiāltehnisko 

resursu un iekārtu 

izmantošana ikdienas 

darbā. 

Skolas darba 

organizācija,  

vadība un  

kvalitātes 

nodrošināšana 

 

 

Skolas 

dokumentācijas 

pārskatīšana un 

pilnveidošana. 

 

Pedagogu komandas 

darba pilnveidošana. 

 

Pedagogu komandas 

darba pilnveidošana. 
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1. Mācību saturs 

1.1. Skolas īstenotās izglītības programmas 

Privātā sākumskola „Namiņš” īsteno Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) 

programmu.  Programmas kods 11011111, Licences Nr. V-5978, izdota 2012.gada 12. 

decembrī. 

Skolas vadība  koordinē un pārrauga mācību priekšmetu programmu un skolotāju 

darba plānu īstenošanu atbilstoši licencētajai izglītības programmai. 

Skolas stundu saraksts izveidots atbilstoši izglītības programmu stundu 

paraugplānam. 

Šajā mācību gadā tika piedāvātas fakultatīvās nodarbības – angļu valoda, krievu 

valoda un mūsdienu dejas. Krievu valodu izvēlējās apmeklēt 1.-3. klases skolēni. Angļu 

valodas fakultatīvās nodarbības tika piedāvātas 2. klases skolēniem kā papildus 

nodarbības, kuriem pēc mācību priekšmetu stundu plāna angļu valodas apmācība ir vienu 

reizi nedēļā. Šīs nodarbības apmeklēja visi  2. klases skolēni. Fakultatīvajās nodarbībās 

Mūsdienu dejas piedalījās visi skolēni no 1.klases līdz 6.klasei.   

Šajā mācību gadā sākumskolā strādā 16 skolotāji, kas veido pedagoģisko padomi, 

līdz ar to metodiskā komisija atsevišķi netiek veidota un metodiskie jautājumi tiek ietverti 

pedagoģiskajās sēdēs. Skolas pedagoģiskajās sēdēs skolotāji apspriež aktuālus jautājumus 

un konsultējas ar kolēģiem par mācību priekšmetos izmantojamām programmām, izvērtē 

tās. Katrs mācību priekšmeta skolotājs zina sava mācību priekšmeta lomu skolas izglītības 

programmas īstenošanā. Skolotāji zina un izprot mācību standartu prasības un visi 

pedagogi veiksmīgi plāno mācību satura apguves secību, dažādu tēmu apguves laiku, 

mācību metodes un līdzekļus, kā arī vērtēšanas formas, kas paredz diferenciāciju. Tika 

veikta sistemātiska dokumentu pārbaude (žurnāli, kontroldarbu analīze). Nākošajā mācību 

gadā tiek plānots izstrādāt Sākumskolas skolotāja dokumentācijas sarakstu, lai būtu ērtāk 

orientēties nepieciešamajos dokumentos,  kā arī veikt sistemātisku dokumentu pārbaudi.  

Mācību plānu izpildes gaitu skolotāji analizē katra semestra beigās, bet programmu 

izpildes pašnovērtējumu veic mācību gada beigās. Skolotāji veic sava darba analīzi, 

noslēdzot mācību gadu, izmantojot skolotāju pašvērtējumus par mācību priekšmetu 

programmu izpildi. 

Nākošā mācību gada prioritāte ir pilnveidot un dažādot mācību metodes, izmantot 

informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, lai individualizētu mācību procesu. Veidot 

mācību saturu atbilstoši skolēnu zināšanu un prasmju līmenim saistot to ar mūsdienu 

aktualitātēm un veidot saikni ar reālo dzīvi. Ļoti lielu uzmanību pievērst individuālam 

mācību darbam gan ar talantīgajiem skolēniem, gan skolēniem, kuriem nepieciešami 

atbalsta pasākumi. Plānot individuālas mācību stundas skolēniem ar speciālajām 

vajadzībām. Aicināt skolēnus uz konsultācijām, lai veicinātu mācību sasniegumu 

izaugsmi.  

Kvalitātes vērtējuma līmenis  

Ļoti labi  

2. Mācīšana un mācīšanās  

2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Skolotāji savā darbā izmanto daudzveidīgas mācību metodes, kas piemērotas skolēnu 

vecumam, spējām un mācību priekšmeta specifikai. Skolotāji pilnveido savu mācīšanas 

metodiku apmeklējot tālākizglītības kursus un semināru nodarbības, papildinot tās ar 

jaunām idejām.  

Skolēniem tiek dota iespēja pēc stundām kopā ar klases audzinātāju sagatavot mājas 

darbus, tādējādi veidojot ciešāku saikni starp skolēniem un skolotāju. Skolotājam 

iespējams pielietot individuāli katram bērnam nepieciešamās mācīšanas un mācīšanās 

metodes, kā arī dažādu grūtības pakāpju uzdevumus. Mājas darbi tiek vērtēti uzreiz, kurus 

skolotāji ar skolēnu pārrunā ārpusstundu darba laikā. Skolotājiem ir vieglāk saskatīt 
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skolnieka problēmas mācību vielas apguvē un radušos situāciju uzreiz risināt, dažkārt 

iesaistot arī vecākus.  

Skolotāji ievēro mājas darbu sistēmu, kā arī to izskaidro gan skolēniem, gan viņu 

vecākiem.  

Skolēni paši tiek vairāk mudināti apgūt jaunas zināšanas, veidojot projektus un to 

prezentācijas, šādā veidā rosinot vēlmi izzināt, apgūt jaunas prasmes. Šajā mācību gadā 

vairāk tiek skolēns virzīts uz paša atbildību par paveikto, gan mācību procesā, gan 

ikdienas dzīvē.  

Mācību procesā tiek ietvertas arī mācību ekskursijas, kurās tiek gūtas gan praktiskās, 

gan teorētiskās zināšanas. Tika apmeklēts Dabas muzejs, Okupācijas muzejs, 

Ugunsdzēsības muzejs. Skolēni aktīvi piedalījās Olimpiskajā sporta dienā Daugavas 

stadionā. Ziemas sezonā skolēni  apguva slēpošanas pamatprasmes, slēpoja Biķernieku 

trasē. Skolēni tika motivēti un papildus sagatavoti veiksmīgam startam matemātikas 

olimpiādē. 

Regulāri tiek organizētas vecāku sapulces kā arī individuālas pārrunas ar vecākiem 

par mācību un mācīšanās, kā arī ikdienas jautājumiem. Lai iesaistītu arī vecākus skolas 

ikdienas dzīvē, tiek organizēta atvērto durvju diena, kur tiek aicināts ikviens vecāks 

piedalīties un vērot mācību procesu. Februārī tika sarīkota sapulce skolēniem kopā ar 

vecākiem un skolotājiem, kurā tika pieņemts kopīgs lēmums vērtēt darbu stundā ar atzīmi. 

Nākošā mācību gada prioritāte ir mācīšanās prasmju un skolēnu līdzatbildības 

veicināšana. 

Kvalitātes vērtējuma līmenis  

Ļoti labi  

2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Skolotāji mērķtiecīgi organizē skolēnus mācību darbam un veido viņos motivāciju 

mācīties mērķtiecīgi, atbilstoši spējām, izrādīt iniciatīvu jaunu zināšanu apgūšanā, vērtēt 

savu un citu darbu. Skolēni saprot mācību darbam izvirzītās prasības. Skolā tiek 

organizēti dažādi pasākumi, lai skolēni varētu parādīt savas spējas un prasmes pēc 

iespējas dažādās jomās – mūzikā, literatūrā, dejā, vēsturē, matemātikā.  

Skolēni iesaistās konkursu un pasākumu organizēšanā, piemēram, bateriju vākšanas 

konkurā „Būsim atbildīgi”, makulatūras vākšanas akcijā.  

Skolēni mācās prezentēt savu darbu klasei un citiem skolēniem, kā arī vecākiem. 

Mācību gada beigās tiek veikta mācību sasniegumu analīze.  

Kvalitātes vērtējuma līmenis  

Ļoti labi  

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Skolotāji sistemātiski vērtē skolēnu mācību darbu. 

Ar vecāku un skolotāju sapulces lēmumu skolēnu darbs stundā tiek vērtēts ar atzīmi. 

Mēneša vidējā atzīme tiek likta žurnālā un tā tiek ņemta vērā izliekot semestra vērtējumu. 

Skolotāji veic ierakstus klases žurnālos un skolēna dienasgrāmatā. Vērtēšanas procesā 

iegūto informāciju pedagogi analizē un izmanto mācīšanas un mācīšanās procesa 

turpmākajai attīstībai un plānošanai, mācīšanas metožu izvērtēšanai, skolotāju metodiskā 

darba pilnveidošanai. 

Kvalitātes vērtējuma līmenis  

Ļoti labi  

3. Izglītojamo sasniegumi  

3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā  

2014./2015. mācību gadā skolā mācījās skolēni no 1. - 6. klasei. 1. klasē mācījās 12 

skolēni, bet II semestrī 13 skolēni.  Apvienotajā 2./3.klasē mācījās 12 skolēni. 4. klasē 

mācījās 5 skolēni, 5.klasē – 5 skolēni, bet 6.klasē – 3 skolēni.  
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 Skolēnu mācību sasniegumu veicināšanas galvenie pamatprincipi ir labestīgums un 

cieņa skolotāju un skolēnu savstarpējās attiecībās, ievirze zināšanu praktiskai 

pielietojamībai, skolēnu mācīšanās motivācijas veidošanai.  

Skolēnu sasniegumi tiek izvērtēti pedagoģiskajās sēdēs un individuālajās pārrunās ar 

vecākiem. Divreiz gadā skolēni saņem valsts apstiprināta parauga liecības.  

3. un 4.klases labākie matemātiķi 2014./2015. mācību gadā piedalījās Privātās 

vidusskolas „Klasika” organizētajā „Matemātikas daudzcīņā”, kur 4.klases skolnieks 

ieguva atzinību par veiksmīgu startu etapā LOĢIKA. 

6.klases skolēni piedalījās angļu valodas olimpiādē.  

Visi trīs skolēni sekmīgi nokārtoja iestājpārbaudījumus un mācības turpina Valts 

ģimnāzijās.  

Šajā mācību gadā tika turpināta sadarbība ar Privāto sākumskolu „Vinnijs”, rīkojot 

kopā pasākumu „Ačgārnās dienas Vinnijā”. Piedalījāmies ačgārnās un smieklīgās 

viktorīnās un konkursos. 

3.2.Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Diagnosticējošo pārbaudes darbu rezultāti 3. klasei 

Latviešu valoda. 

Valsts diagnosticējošajā pārbaudes darbā mācību valodā piedalījās visi desmit 

3.klases skolēni. Vērtējot mutvārdu daļas rezultātu, pārliecinājāmies, ka turpmāk 

nepieciešams regulāri un vairāk lasīt grāmatas un par tām stāstīt, lai bagātinātu vārdu 

krājumu un vingrinātu pareizu, ar intonācijām un loģiskajām pauzēm sakārtotu runu. 

Skatīt pielikumā tabulu Nr. 4 

 Matemātika  

Valsts diagnosticējošajā pārbaudes darbā matemātikā piedalījās visi desmit 3.klases 

skolēni. Vērtējot matemātikas rezultātus, pārliecinājāmies, ka turpmāk jāpievērš īpaša 

uzmanība uzdevuma nosacījumu satura izpratnei, pasvītrojot ar zīmuli galvenos vārdus 

uzdevuma nosacījumos un teksta uzdevumos. Skatīt pielikumā tabulu Nr. 5 

Diagnosticējošo pārbaudes darbu rezultāti 6. klasei 

Latviešu valoda 
       Valsts diagnosticējošajā pārbaudes darbā latviešu valodā piedalījās visi 6.klases 

skolēni.  

Izvērtējot atbilžu rezultātus, varam secināt, ka zināšanu un prasmju līmenis ir labs un 

mutvārdu daļā pat izcils. Zemāks līmenis ir tekstveidē. Skatīt pielikumā tabulu Nr. 6 

Ieteikumi: 

1) regulāri veikt klausīšanās uzdevumus un iegūto informāciju izmantot tekstveidē 

par doto tēmu, 

2) regulāri rakstīt domrakstus, tādejādi vingrinot teksta plānošanu, pareizrakstību un 

stila izjūtu. 

Matemātika  
  Valsts diagnosticējošajā pārbaudes darbā matemātikā piedalījās visi 6.klases skolēni.  

Izvērtējot skolēnu darbus, var secināt, ka rezultāti ir teicami un izcili. Vēl augstākus 

rezultātus iegūt palīdzētu uzmanīgāka uzdevuma nosacījumu izlasīšana un izpratne. Skatīt 

pielikumā tabulu Nr. 7 

Dabas zinības  

  Valsts diagnosticējošajā pārbaudes darbā dabas zinībās piedalījās visi 6.klases 

skolēni. Izvērtējot skolēnu darbus, var secināt, ka rezultāti ir ļoti labi un izcili. Darbos bija 

dažāda veida kļūdas, gan šķietami vienkāršos uzdevumos, gan sarežģītākos. Izvērtējot 

kļūdas, var secināt, ka skolēni ir maz informēti par dārzkopības tēmu un mikroorganismu 

lomu organisko vielu sadalīšanās procesā. Jāmācās precīzi un rūpīgi zīmēt grafiku un 

diagrammu. Skatīt pielikumā tabulu Nr. 8 
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4. Atbalsts izglītojamiem  

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana  

Skolas drošības instrukcijas paredz kārtību, kā rīkoties dažādos negadījumos un kā 

tiek sniegta pirmā palīdzība. Ikdienā skolēni par sliktu pašsajūtu informē klases 

audzinātāju, kas kopā ar skolēnu un viņa vecākiem izlemj, kā rīkoties un/ vai izsauc 

neatliekamo medicīnisko palīdzību. Sadarbībā ar darba drošības speciālistiem veikta 

darbinieku izglītošana pirmās neatliekamās palīdzības sniegšanā. Tēmas par drošību skolā 

paredzētas mācību un audzināšanas plānā. 

Katram skolēnam, mācoties mūsu skolā, ir tiesības uz pašapliecināšanos un 

maksimālu savas individualitātes attīstību. Liela uzmanība tiek pievērsta sadarbībai, kas 

vērsta uz atbalstu skolēniem. Atbalsts skolēniem tiek panākts pateicoties skolas videi 

(fiziski un psiholoģiski), skolas darba organizācijas un pedagoģiskā procesa vadības 

kvalitātei. Skolā liela uzmanība veltīta psiholoģiski drošas mācību vides, skolēnu 

emocionālo un psiholoģisko vajadzību nodrošināšanai. Skolas darbinieki un skolotāji ar 

savu piemēru māca skolēnus būt savstarpēji iejūtīgiem un taktiskiem, respektēt citu 

pašsajūtu, garastāvokli, rakstura īpatnības, veselības stāvokli un notikumus personiskajā 

dzīvē. Skolēnu uzticēšanās, pedagogu novērojumi un pārrunas ar vecākiem klases 

audzinātājai ļauj izvērtēt, kādu nepieciešamo emocionālo un psiholoģisko palīdzību skola 

var sniegt skolēniem. Skolēnu veiksmes un neveiksmes tiek ļoti bieži pārrunātas ar 

vecākiem. Lai nerastos neveikla situācija, respektējot ģimenes un skolēnu tiesības uz 

informācijas par sevi konfidencialitāti, sarunas notiek ar konkrēta bērna vecākiem, 

savukārt operatīva informācija tiek sniegta telefoniski, vēstulēs vai ierakstīta 

dienasgrāmatā.  

Skolai ir sadarbība ar konsultatīvo centru “Vide bērniem”, kas nodrošināja dažādu 

situāciju atrisināšanu, kur bija nepieciešama psihologa palīdzība. Šajā mācību gadā ļoti 

liela uzmanība tika vērsta uz skolēnu savstarpējām attiecībām un saskarsmi, kā arī 

uzvedības normām.  

Kvalitātes vērtējuma līmenis  

Ļoti labi  

4.2. Atbalsts personības veidošanā 

 Šajā mācību gadā tika organizēti dažāda veida pasākumi. Pasākumos tika iesaistīti arī 

vecāki. Skolas organizētajos pasākumos skolēni aktīvi iesaistās un palīdz to organizēšanā. 

Skolēniem vienmēr ir iespēja pārrunāt viņus interesējošos jautājumus ar skolotājiem. 

Klases kolektīva saliedētības un savstarpējo attiecību veidošanu skolēni gūst klases 

stundās un kopīgos pasākumos. 

Arī šajā mācību gadā skolēni ir izvēlējušies interešu izglītības piedāvātos pulciņus. 

Liela daļa skolēnu apmeklē Mūzikas skolas „Namiņš” profesionālās ievirzes mūzikas 

izglītības programmas, apgūstot dažādu mūzikas instrumentu spēli.  

Kvalitātes vērtējuma līmenis  

Labi  

4.3. Atbalsts karjeras veidošanā 

Skola plāno un regulāri organizē kvalitatīvus profesionālās orientācijas pasākumus. 

Klašu audzinātāji plāno tēmas, kas saistītas ar karjeras izvēli, piesaistot vecākus ar 

stāstījumu par viņu profesiju. 

6. klašu izglītojamie apmeklēja izstādi „Skola 2015”. 

3. - 6.klašu skolēni aktīvi iesaistās „Ēnu dienu pasākumos”. 

Kvalitātes vērtējuma līmenis  

Labi  

4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Spējīgo un talantīgo bērnu atbalstam skola iesaista skolēnus dažādos konkursos, 

olimpiādēs un projektos.  
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Sākumskolas posmā skolotāji identificē talantīgus skolēnus un piedāvā viņiem 

papildus uzdevumus ar paaugstinātu mācību grūtības pakāpi. Skolēniem ir iespējas 

pilnveidot savas zināšanas individuālajās nodarbībās.  

Tiek ievēroti arī skolēni, kuriem ir grūtības mācībās un ir nepieciešams papildus 

atbalsts. Viņu vajadzības tiek apspriestas iknedēļas skolotāju sanāksmēs. Klašu 

audzinātāji, sadarbībā ar priekšmetu skolotājiem un atbalsta personālu, nepieciešamības 

gadījumā nodrošina skolēnu mācīšanās grūtību un intelekta attīstības izpēti, veido 

skolēnam individuālu mācību sasniegumu uzlabošanas plānu un nodrošina šī plāna 

īstenošanas procesa uzraudzību.  

Klašu audzinātāju sarunās ar vecākiem tiek pieaicināti priekšmetu skolotāji, skolas  

administrācija un atbalsta personāls, ja tas ir nepieciešams.  

Kvalitātes vērtējuma līmenis  

Ļoti labi  

4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

Skolā mācās Pamatizglītības 1. posma (1.-6.klase) izglītības programmā skolēni ar 

dzirdes traucējumiem. Skola sadarbojas ar konsultatīvo centru “Vide bērniem”, kas 

nodrošina logopēda un audio logopēda nodarbības. Konsultējāmies ar “Valmieras 

Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas- attīstības centra” pedagogiem par individuāla 

mācību plāna izveidi un mācību vielas un materiālu pielietošanas metodēm, tādējādi 

atvieglojot šo skolēnu mācību procesu. Skolēniem tiek veidotas individuālas mācību 

stundas. Skolēni tiek iesaistīti skolas dzīvē, palīdzot viņiem iejusties un darboties 

atbilstoši viņu spējām un vajadzībām.  

 

4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Ļoti svarīga ir skolas un vecāku sadarbība, informācijas apmaiņa starp skolu un 

skolēnu vecākiem, savstarpēja cieņa un uzticēšanās. Lai to veicinātu, skola izmanto 

skolēnu dienasgrāmatas, e-pastus , individuālās sarunas, vecāku sapulces, liecības. Klašu 

audzinātājas vairāk izvēlas individuālās pārrunas ar vecākiem, kas veicina ciešāku 

skolotāja un vecāka sadarbību, mazāk vecāku sapulces. 

Februārī tika rīkota īpaša sapulce visiem skolēniem, skolotājiem un vecākiem, lai 

risinātu skolēnu mācību motivācijas problēmas. Rezultātā uzlabojās darbs stundās un 

attieksme pret mājasdarbu pildīšanu. Pateicoties skolotāju, vecāku un skolēnu kopsapulcē 

pieņemtajiem lēmumiem, tika panākti uzlabojumi mācību darbā.  

Vecāki tika iesaistīti dažādos pasākumos mācību gada laikā. Skolēni kopīgi ar 

vecākiem gatavoja cienastiņu Miķeldienas gadatirgum. Skolēni gatavojās ikgadējam 

Ziemassvētku koncertam kā arī Ziemassvētku ludziņai, aicinot vecākus uz koncertiem. 

Vecāki tika ielūgti arī uz Projektu nedēļas prezentāciju, kur bija iespējams vērot katras 

klases veikto projektu par sev interesējošo tēmu.  

Lai vecāki piedalītos skolēnu ikdienā, tika organizētas atklātās stundas vecākiem.  

Arī šajā mācību gadā māmiņas tika aicinātas uz Māmiņu dienu, kur pasākuma 

galvenie organizatori bija skolēni.  

Mācību gada noslēgumā visi tika aicināti uz Dārza svētkiem, kuros tika prezentēts 

interešu izglītības pulciņu sniegums. Kopā tiek veidoti atpūtas un ģimeņu pasākumi, 

saliedējot klašu un skolas kolektīvu.  

Kvalitātes vērtējuma līmenis  

Ļoti labi  

5.Iestādes vide 

5.1. Mikroklimats 

2014./2015. m.g. skola svinēja savu 6 gadu jubileju. Esam pa šiem gadiem jau 

izveidojuši un nostiprinājuši kopīgās tradīcijas . Namiņam ir savs karogs, himna, logo, kas 

tiek izmantoti īpašos notikumos.   
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Skolotāji pievērš lielu uzmanību skolas iekšējam mikroklimatam, sekmējot labas 

attiecības starp skolēniem un skolotājiem. Vadības, personāla un skolēnu attiecībās valda 

labvēlība, savstarpēja cieņa, izpalīdzība. 

Skolēnu uzvedības un disciplinētības nodrošināšanai skolā demokrātiski (skolēni, vecāki,  

skolotāji, skolas darbinieki) izstrādāti Skolas iekšējās kārtības noteikumi, kas nosaka 

izglītojamo tiesības un pienākumus. Skolas vadība, darbinieki pastiprinātu uzmanību 

pievērš nelikumībām, disciplīnas pārkāpumiem. 

Kvalitātes vērtējuma līmenis  

Ļoti labi 

5.2. Fiziskā vide  

Tiek plānots nākošajā mācību gadā paplašināt skolas telpas. Veidot atsevišķi mācību 

klases no bērnudārza grupām.  

Visus mācību līdzekļus nodrošina skola, atvieglojot vecākiem rūpes par to iegādi.   

Mācību procesā tiek izmantots dators ar interneta pieslēgumu, interaktīvās tāfeles, DVD, 

televizors. 

Kvalitātes vērtējuma līmenis  

Labi  

6.Iestādes resursi  
6.1. Iekārtu un materiāltehniskie resursi 

Skolas telpas un resursi nodrošina kvalitatīvu mācību procesu, telpu izvietojumā un 

iekārtojumā skola cenšas ievērot skolēnu vecumposmu īpatnības. Skolā plānveidīgi tiek 

iegādāti un regulāri izmantoti mācību procesam nepieciešamie mācību materiāli, tehniskie 

līdzekļi. Bojājumi tehniskajiem līdzekļiem un mēbelēm pēc fakta konstatēšanas tiek 

novērsti. 

Skolēnu atpūta un ārpusklases pasākumi notiek klases telpā,  zālē, atpūtas telpā, kā 

arī ārā spēļu laukumos.  

Visas telpas pielāgotas, lai atbilstu sekmīgam mācību procesam. Telpu iekārtojums 

nodrošina izglītības programmu realizēšanu, telpu atbilstība skolēnu un pedagogu 

vajadzībām regulāri tiek pārskatīta. 

Kvalitātes vērtējuma līmenis  

Ļoti labi 

6.2. Personālresursi 

Skolā strādā pieredzējuši pedagogi, jo skolotāju pedagoģiskais darba stāžs lielākajai 

daļai ir vairāk par 20 gadiem. 3 skolotāju darba stāžs ir no 1-5 gadiem, viena skolotāja 

darba stāžs ir no 6-10 gadiem, viena skolotāja darba stāžs ir no 11-15 gadiem un  9 

skolotāju darba stāžs ir vairāk par 20 gadiem. Skatīt pielikumā tabulu Nr. 9 

Skolas vadība zina katra pedagoga darba pieredzi, profesionālo kompetenci un stiprās 

puses. Visi skolotāji priekšlikumus darba uzlabošanai var izteikt individuālajās sarunās, 

pedagoģiskās padomes sēdēs vai individuāli pie skolas vadības. 
 

Kvalitātes vērtējuma līmenis  

Labi 

7.Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Skolas vadība strādā pie skolotāju pašvērtējuma metožu izveidošanas un ieviešanas, 

kas uzlabos darba kontroli un vērtēšanu. Tiek plānots izveidot vienotus pašvērtēšanas 

kritērijus darba vērtēšanai, ko plānveidīgi ieviest.  Skolā ir labvēlīga sadarbības vide un 

skola cenšas nodrošināt visu skolas darbinieku iesaistīšanos optimāla darba procesa 

veidošanā. 

Skolas attīstības plāns tika veidots pamatojoties uz iepriekšējo mācību gadu, ņemot 

vērā pamatmērķus kā arī skolas perspektīvas turpmākajos gados. Skolas attīstības plāns 
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visiem ir pieejams. Darbs pie skolas attīstības plānošanas un izpildes ir nepārtrauktā 

dinamikā.  

Kvalitātes vērtējuma līmenis  

Labi 

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Skola cenšas savlaicīgi plānot nepieciešamos personāla resursus, kas saistīti ar 

jaunumiem mācību plānos vai pamatotu darbavietas nomaiņu.  

Viens no efektīvas komandas sekmīga darba panākumiem ir profesionāls vadītājs, 

kuram ne tikai piemīt zināšanas, prasmes, kompetence, bet arī vīzija, drosme, atbildība un 

spēja sasniegt mērķi. Lai mērķi tiktu sasniegti skolas direktore aktīvi iesaista skolotājus, 

konsultējoties dažādu jautājumu izlemšanā, saglabājot atbildību galīgā lēmuma 

pieņemšanā.  

Skolas vadība cieši sadarbojas ar pedagogiem un atbild par skolas organizāciju un 

rezultātiem. Skolas direktores galvenā funkcija ir vadīt skolu un rosināt pedagoģisko 

kolektīvu radošam darbam. Pirms jaunā mācību gada uzsākšanas skolas vadība precīzi 

izplāno skolas darba etapus (sanāksmes, pedagoģiskās sēdes, semestra un mācību gada 

analīzes sēdes). Darba gaitā tiek veiktas konstruktīvas izmaiņas. Skolas darbā tiek ievērots 

secīgums, plānošana, darba process, pārbaude un rīcība, kurā iesaistīti visi darbinieki.  

Skolas vadība cieši sadarbojas ar vecākiem, veidojot veiksmīgu attīstību un mērķu 

sasniegšanu. 

Skolas vadība mērķtiecīgi strādā pie tā, lai skolas darbu reglamentējošie dokumenti 

būtu izstrādāti demokrātiski, ievērojot visas tiem izvirzītās prasības. 

Kvalitātes vērtējuma līmenis  

Labi 

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Skola sadarbojas ar Mūzikas skolu “Namiņš”, un Bērnu un jaunatnes radošo spēju 

attīstības centru “Namiņš” kopā veidojot dažādus pasākumus kā piemēram, Namiņa 

dzimšanas dienu, Namiņa ziemassvētku koncertu, Mūzikas un deju koncertu, Namiņa 

pavasara koncertu, kā arī skolēnie m apmeklējot interešu izglītības pulciņus. Ikgadēja 

sadarbība tiek veidota ar Privāto sākumskolu “Vinnijs”, kopā veidojot draudzības dienu. 

Lai atbalstītu skolēnus ar speciālām vajadzībām, nodibināta sadarbība ar Valmieras 

vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolu- attīstības centru. Skola piedāvā peldēt apmācības 

nodarbības sadarbojoties ar Hotel and Sport club "Ķeizarmežs" / SIA "BHM group". 

Ziemas sezonā sporta stundas organizējam Biķernieku slēpošanas trasē sadarbojoties ar 

Burusports distanču slēpošanas inventāra nomu. Ārpusstundu darba plānā tiek iekļautas 

arī nodarbības muzejos.  

Kvalitātes vērtējuma līmenis  

Ļoti labi 

8. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde. 

2010. gada skolas akreditācijas komisijas ziņojumā par Privātās sākumskolas 

“Namiņš” darbības kvalitātes vērtēšanas rezultātiem  rekomendētie uzdevumi skolas 

darba uzlabošanai tika veiksmīgi izpildīti.  

Tika uzsākta, kā arī 2012. gadā akreditēta, Pamatizglītības 1. posma (1.-6.klase) 

izglītības programma,  (kods 11011111), licences Nr. V-5978, akreditācijas lapas Nr. 

8254. 

Tika ieviestas vienotas prasības tematisko plānu izstrādē.  

Tika pilnveidots un ieviests pārbaudes darbu grafiks, kurš tiek apstiprināts 

pedagoģiskās padomes sēdē.  

Mācību procesā skolēniem tiek aktualizēta pašvērtējuma pielietošana mācību stundās, 

izmantojot dažādas metodes piemēram, veidojot pašvērtējuma kartes, kā arī mācīties 

izteikt savu viedokli un vērtējumu to pamatojot.  
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Katru gadu skolēniem tiek dota iespēja piedalīties mācību olimpiādēs. Šim 

vecumposmam tiek organizētas salīdzinoši maz mācību priekšmetu olimpiādes. Katru 

gadu piedalāmies Privātās vidusskolas „Klasika” organizētajā „Matemātikas daudzcīņā”, 

atklātajā olimpiādē angļu valodā, kā arī matemātikas olimpiādē “Ķengurs”. 

Iekšējās kārtības noteikumi pilnveidoti atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem 

Nr. 1338; 24.11.2009. 

Esam izveidojuši pārredzamu skolas vadības struktūru un pēc ieteikumiem veidojam 

skolas darba pašnovērtējumu.  

 

Privātās sākumskolas “Namiņš” struktūra 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014./2015. mācību gadu vērtējam  kā veiksmīgu. Izvirzītās prioritātes tika 

plānveidīgi īstenotas: 

 Izveidots attīstības plāns 2014.-2017. mācību gadam. 

 Mācību process tiek organizēts  atbilstoši skolēnu mācību sasniegumu līmenim. 

 Tiek turpināta Namiņa tradīciju nostiprināšana, kā arī veicināta skolas 

atpazīstamība. 
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