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ziņojums 
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Publiskojamā daļa 
 

  

SASKAŅOTS 

Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks     

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

     Atis Egliņš - Eglītis 

(paraksts)   (vārds, uzvārds) 

Datums skatāms laika zīmogā       

(datums)     

  

  



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 vai uzsākot 

2021./2022. māc.g. 

(01.09.2021.)  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot sekmīgu 

programmas apguvi  

vai noslēdzot 

2021./2022.māc.g. 

(31.05.2022.) 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Pamatizglītības 

programma 

21011111  V-9307 2017.24.08. 101 98 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumie 

21015611  V-8396 2016.20.01. 1 2 

Vispārējās pirmsskolas 

izglītības programma 

01011111  V-8395 2016.20.01. 36 36 

Vispārējās pirmsskolas 

izglītības programma 

01011111 Kastaņu iela 2, 

Ģikši, Amatas 

pag., Amatas 

novads 

V-8395 2016.20.01. 28 28 

 

1.2. Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes 

maiņai un mācību pārtraukšanai izglītības programmā (2-3 secinājumi par 

izglītojamiem, kuri uzsākuši vai pārtraukuši mācības izglītības iestādē): 

1.2.1. dzīvesvietas maiņa 3 izglītojamie; 

1.2.2. vēlme mainīt izglītības iestādi 3 (2 izvēlējās citu mācību iestādi, 1 

izglītojamais pārnāca uz mūsu izglītības iestādi, jo tika nomainīta audžu 

ģimene, 1 izglītojamais pārnāca uz mūsu izglītības iestādi, pārtraucot 

mājmācības periodu); 

1.2.3. Skolā nav izteikta izglītojamo maiņa. Vairums gadījumu saistīti ar 

dzīves vietas maiņu.  

 

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.) 

nav Noslēdzot iepriekšējo mācību 

gadu, Latviešu valodas 

skolotāja mainīja darba vietu. 



Bija liels izaicinājums aizpildīt 

vakanci. No 01.09.2021 

piesastījām 1 pedagogu (7.-9 

kl.) un izmantojām iekšējās 

rezerves, no 01.01.2022. 

izdevās piesaistīt otru pedagogu 

(5., 6. klasēm) 

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, 

noslēdzot 2021./2022. māc.g. (līdz 

31.05.2022.) 

Logopēds (0,15 

slodzes) 

Sociālais pedagogs 

(0,25 slodzes) 

Skolas psihologa nav.  

 

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

2.1. Izglītības iestādes misija – Radošas, ieinteresētas, atbildīgas personības veidošana. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo –  Mūsdienīga, atvērta uz sadarbību vērsta 

skola, kuras vide veicina izglītojamo individuālo izaugsmi. 
2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – kultūra, cilvēka cieņa, darba tikums, 

daba. 

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 

Nr.1 

Mācību jomā 

(mācību saturs, 

mācīšana, 

mācīšanās, 

izglītojamo 

sasniegumi) 

 Kompetencēs balstīta vispārējās 

izglītības satura ieviešana 2., 5., 8.kl. 

 Pilnveidot izglītības programmu 

mācību saturu sasaistei ar reālo dzīvi, 

integrējot mācību saturā Eko skolu 

programmas tēmas veselības, drošības 

jautājumus. 

 Realizēt pāreju no Mykoob uz E-

Klasi. 

 Pārstrādāt mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtību, ieviešot  % 

vērtējumu starpvērtējumos. 

 Pilnveidot izglītojamo mācību 

prasmju attīstību, motivējot 

izglītojamos pašvadītam mācīšanās 

procesam, individuālo spēju un talantu 

attīstībai. 

 Aktualizēt formatīvo vērtēšanu kā 

mācību procesa būtisku sastāvdaļu. 

 Paaugstināt sniegumus ikdienas 

Sadarbības grupas turpināja darboties 

iespēju robežās. Tikšanās notika 

vismaz 1 reizi mēnesī.  

Katrs pedagogs vēroja vismaz 1 

stundu semestrī. 

Ir iesniegts 1 stundas plāns/atsegums, 

kurā tiek atspoguļota sasaiste ar  reālo 

dzīvi (vide, karjera, drošība).  

 

Pedagogi sadarbojās mācību procesa 

organizēšanā un plānošanā, lai veidotu 

vienotu izpratni par Skola 2030 

mācību standartu. 



pārbaudes darbos un valsts pārbaudes 

darbos, pilnveidojot mācīšanās 

stratēģijas un individuālo darbu ar 

izglītojamajiem. 

Nr.2 

Audzināšanas 

darbs skolā 

Veikt mērķtiecīgu darbu Ekoskolu 

programmā, lai nākamajā mācību gadā 

saņemtu Ekoskolu Zaļo karogu. 

Iesaiste dažādu projektu realizācijā 

skolā (t.sk. Pumpurs, EMU, Neklusē 

u.c.) 

Ir realizētas Ekoskolu rīcību dienas;  

Katrā mācību priekšmetā tika 

pielāgota un novadīta viena mācību 

stunda pēc izvēlētās Eko skolas tēmas.  

Nr.3 

Izglītojamo 

līdziesaiste 

skolas ikdienas 

procesos, 

pilnveidojot 

viņu prasmes 

lēmumu 

pieņemšanā 

Izglītības 

iestādes vide 

Pilnveidot izglītojamo iesaisti iestādei 

būtisku lēmumu pieņemšanā. 

Izglītojamo līdzpārvaldes tikšanās 

notika gan klātienē, gan attālināti reizi 

mēnesī.  

Tika ņemti vērā skolēnu ierosinājumi 

skolas vides uzlabošanā, kas tika 

norādīti skolas vides novērtējumā.  

 Ikvienam izglītojamajam ir iespēja 

sniegt ierosinājumu skolā izvietotajās 

pastkastītē gan skolas direktoram, gan 

izglītojamo līdzpārvaldei. 

Nr.4 

 

Sadarbība ar 

vecākiem 

Mērķtiecīgāk iesaistīt vecākus izglītības 

iestādes darba vērtēšanā un izglītības 

iestādes attīstības stratēģijas veidošanā 

Atjaunota Skolas padomes darbība un 

tās nolikums.  

Realizētas pirmās aktivitātes saistībā 

ar skolas sporta laukuma 

labiekārtošanu. 

 

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 

Izglītojamo 

izaugsmes 

dinamikas modeļa 

izstrāde  

7.-9. kl. Sadarbības grupa strādā pie 

izaugsmes dinamikas modeļa izveides 

7.klasē. 

Tiek izstrādāts un aprobēts 

Izaugsmes dinamikas modelis, 

ko turpmāk var izmantot citās 

klašu grupās. 

Jaunā izglītības 

satura ieviešana 

mācību procesā 

Kompetencēs balstīta vispārējās izglītības 

satura ieviešana 3., 6., 9.kl. 

Izstrādāti mācību materiāli 

pedagogiem jaunā satura 

ieviešanā. 

Vēroto stundu materiāli 



Ieraksti e- klases žurnālā 

Mācību process Summatīvo vērtējumu uzlabošana ikdienas 

mācību procesā izmantojot 

individualizāciju un diferenciāciju mācību 

vielas apguvē. 

Katra izglītojamā individuālā 

mācību rezultāta uzlabojums  

Audzināšanas 

darbs 

Veikt mērķtiecīgu darbu Ekoskolu 

programmā, lai nākamajā mācību gadā 

saņemtu Ekoskolu Zaļo karogu 

Iesaistīt izglītojamos un 

vecākus iestādes ārējās vides 

labiekārtošanā 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādei ir sistēma optimālu mācību 

rezultātu sasniegšanai izglītojamiem ikdienas 

mācību procesā. 

Aktualizēt individualizāciju, diferenciāciju 

un personalizāciju ikdienas mācību procesā, 

kas katram izglītojamajam nodrošinātu 

viņam nepieciešamo optimālo zināšanu 

apjomu. 

Audzināšanas darba prioritāro virzienu 

noteikšanā ir iesaistīta lielākā daļa mērķgrupu, 

sasniedzamie rezultāti tiek izvirzīti, balstoties uz 

datiem un informāciju. 

Audzināšanas darba mērķu realizācija 

ikvienā mācību stundā, ārpusklases un 

ārpusskolas pasākumā. 

Izglītības iestādē tiek veidota sistēma, kuras 

rezultātā izglītojamie ikdienas izglītības procesā 

un ārpusstundu aktivitātēs apgūst pilsoniskās 

līdzdalības pieredzi. 

Veikt korekcijas Audzināšanas programmā 

 

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. 

Izglītības iestādē nav sastopama diskriminācija, 

ksenofobija vai cita veida neiecietība un to 

izpausmes ir vērojamas ļoti reti. 

Problēmsituāciju gadījumā izglītības iestāde 

nodrošina nepieciešamo atbalstu visiem 

iesaistītajiem. 

Palielinoties dažādiem ārējiem riskiem 

(sociālie kanāli, internets u.c.), regulāri sekot 

līdzi izglītojamo savstarpējām attiecībām 

ārpus stundu laikā. Nekavējoties reaģēt uz 

konflikta situācijām, izmantojot arī skolā 

izvietotās videonovērošanas kameras.   

Izglītības iestāde nodrošina  izglītojamo Turpināt izglītojamājos veidot izpratni par 



izaugsmi neatkarīgi no sociālekonomiskajiem 

apstākļiem u.c. aspektiem. Izglītības iestāde ir 

izveidojusi sistēmu, kurā izglītojamā 

sasniegumi, mācību rezultāti un izaugsme nav 

atkarīga no tā, kāds ir viņa dzimums, 

dzīvesvieta, ienākumu līmenis ģimenē, etniskā 

piederība, dzimtā valoda, vecāku izglītība, tas, 

vai viņam ir imigranta statuss u.tml. 

toleranci savstarpējās attiecībās. Īpašu 

uzmanību vērst vecuma posmā 6.-8.kl.  

Plānot piesaistīt atbalsta peronāla resursus, 

izglītojot izglītojamo vecākus par pusudžu 

vecuma posmu īpatnībām. 

Darbojas līdzpārvalde un Ekopadome Nodrošināt plašāku pieejamību līdzdalībai 

visiem interesentiem. 

Pēc EDURIO aptaujas rezultātiem, 92% 

izglītojamo apliecina, ka skolā spēj mācīties 

atbilstoši savām spējām. 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestāde var un spēj nodrošināt ikviena 

izglītojamā izglītošanu, neatkarīgi no izglītojamā 

sociālekonomiskajiem apstākļiem un statusa. 

Atbalstīt izglītojamos, pedagogus 

sociālās nevienlīdzības pieauguma 

apstākļos. 

Izglītības iestādei ir izstrādāti un pieejami risinājumi, 

kā izglītojamiem mazināt priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas riskus. 

Ļoti aktuāla Programmas Pumpurs 

tālākās darbības turpināšana. Par 

atbalstu ir jālemj valsts līmenī. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestāde ir izstrādājusi iekšējās kārtības un 

drošības noteikumus, trešo personu uzturēšanās 

noteikumus izglītības iestādē. Izglītības iestādē ir 

vienota izpratne par drošu un labvēlīgu vidi, labu 

uzvedību un savstarpējo cieņu. Visi izglītības 

iestādes darbinieki līdzīgi un konsekventi ievēro un 

veicina šo noteikumu ievērošanu, izprot savu lomu 

bērnu aizsardzības un vienlīdzības veicināšanā 

skolā. 

Darbā ar izglītojamajiem nepieciešama 

regulāra Iekšējo kārtības noteikumu 

aktuializācija. To plānot gan 

audzināšanas stundās, gan izglītojamo 

informatīvajās līnijās 1-2 x mēnesī. 

Izglītības iestāde seko līdzi un zina kā rīkoties 

fiziskās drošības apdraudējumu gadījumos 

(piemēram, bulings, ārkārtas situācijas u.tml.). 

Informācija par fiziskās drošības pārkāpumiem un 

draudiem viena mācību gada laikā tiek apkopota, 

Skaidrot izglītojamajiem par savstarējo 

cieņu, toleranci, pamatvērtībām, 

tādējādi izskaužot fiziskās drošības 

draudus skolas vidē. Iespēju robežās 

piesaistot ārējos resursus: vecākus, 



analizēta, plānojot preventīvo darbu, lai mazinātu 

iespējas fiziskās drošības apdraudējumiem.  

dažādu institūciju pārstāvjus utt. 

Izglītības iestādei ir sākotnējā informācija un dati, 

kuri apliecina, ka skola ir droša. Iegūtie dati norāda 

uz to, ka 81% izglītojamo pēdējā gada laikā nav 

saskārušies ar fizisku apdraudējumu. 65% 

izglītojamo izglītības iestādē jūtas fiziski un 

emocionāli droši. Savukārt 94% pedagogi novērtē, 

ka izglītojamie skolā jūtas fiziski un emocionāli 

droši. Jādomā par emocionālās drošības kontroli 

digitālajā vidē, kas ir grūtāk kontrolējama. Tajā 

apdraudējumu sev sajutuši 15% izglītojamo. 

Nepieciešami instrumenti, kā sekot un 

novērst emocionālo vardarbību 

digitālajā vidē. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādei ir atbilstošs dažādu 

materiāltehnisko resursu klāsts, kas ir 

nepieciešams un izmantojams, lai īstenotu 

izglītības programmu. Regulāri izglītības iestādes 

vadība izvērtē resursu nodrošinājumu (resursu 

skaitu, darba kārtību un atbilstību mūsdienu 

vajadzībām). Pedagogi lielākoties (vairāk nekā 

85%) ir apmierināti ar pieejamajiem un 

nodrošinātajiem resursiem. Iekārtas un resursi 

pedagogiem tiek piešķirti taisnīgi, izvērtējot 

pedagoga kompetenci un vēlmi tos izmantot 

mācību un audzināšanas procesā. Pārsvarā visiem 

pedagogiem ir saprotama kārtība, kā pieteikt viņu 

darbam vajadzīgās iekārtas un resursus un kā 

pamatot to nepieciešamību. Lēmumu pieņemšana 

par resursu un iekārtu iegādi ir pamatota un atbilst 

izglītības iestādes attīstības prioritātēm. 

Veikt/turpināt  materiāltehnisko resursu 

atjaunošanu. 

Gan izglītības iestādes vadība, gan pedagogi, gan 

izglītojamie mācību stundu/nodarbību laikā un 

ārpus tām pastāvīgi un atbildīgi lieto izglītības 

iestādē pieejamos resursus un iekārtas. 

Izveidot informatīvo stendu pie 

datorklases/datorklasē, tādejādi nodrošinot 

IT lietošanas /izmantošanas prasību 

vienotību visām iesaistītajām pusēm. 

 

Izglītības iestādes telpu izmērs un funkcionalitāte 

atbilst normatīvajos aktos noteiktajam. Izglītības 

iestāde rūpējas par mācību procesu kavējošo 

faktoru novēršanu (mācību procesā tiek 

nodrošināta atbilstoša gaisa kvalitāte, 

Milzīgs izaicinājums ir skolas sporta 

laukuma sakārtošana atbilstoši mūsdienu 

prasībām. Aktīvu līdzdalību tajā ņem 

skolas Izglītības iestādes padome. 



apgaismojums, temperatūra) Skola apkurei izmanto malku, makas šķūņa 

stāvoklis ir atzīts par neapmierinošu, taču 

sarunas ar pašvaldību par tā atjaunošanu 

norit ļoti lēni.  

Mācību telpas personālam un izglītojamiem rada 

vēlmi nākt uz izglītības iestādi, uzturēties un 

mācīties tajā. 

 

 

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

 

4.1. “Latvijas skolas soma”. Iespēja gūt plašāku skatījumu uz Latvijas kultūras 

mantojumu un jaunradītām vērtībām. Izglītojamajiem tika piedāvātas gan 

koncertlekcijas, gan teātra izrādes, gan radošās darbnīcas, kas dod iespēju iepazīt 

Latvijas mākslu un kultūru. Latvijas Skolas soma aktivitātes tiek integrētas mācību 

saturā. 

Piedalījušies visi skolēni 

4.2. Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai, projekts “PuMPuRS”.  

Izglītojamiem tiek sniegts konsultatīvais atbalsts individuālās konsultācijas dažādos 

mācību priekšmetos. 2020./2021.m.g. 13 izglītojamajiem tiek īstenoti individuālie 

atbalsta plāni. Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam pedagogs semestra 

sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus 

un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai.  

4.3.“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Projekta mērķis ir 

nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās 

mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot 

izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Amatas pamatskolā no šī projekta 

tika īstenotas dažādas sadarbību grupas un interešu izglītības programmas STEM 

jomā.  

4.4.Projekts EMU. Iesaistījāmies mācību gada beigās. Vairāk kā eksperimentā, lai 

izprastu šī projekta darbību. Veicām 1 skrīningu izglītojamajiem. Pietrūka laiks 

plašākai analīzei. 2022./23/ māc.g. plānojam projektā iesaistīties jau no mācību gada 

sākuma. Veikt pilna cikla darbību ar 2 skrīningiem. Rast iespēju atbalstīt klašu 

audzinātājus ar papildus stundu EMU proejkta realizācijai. 

 

5.      Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi 

 5.1. Izglītības uzņēmums “Lielvārds” par mācību satura platformas “Soma.lv” 

izmantošanu; 

5.2.  SIA Uzdevumi.lv, līgums par PROF pieeju Uzdevumi.lv mācību priekšmetu datu 

bāzei. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

4.5. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību): 

● Nostiprināt skolēnos attieksmi pret dzīves pamatvērtībām, pilsonisko līdzdalību un 

atbildību (vērtības/ tikumi un tradīcijas). 



● Attīstīt katra izglītojamā personīgo iniciatīvu un atbildību, lietderīgi plānojot un 

izmantojot resursus un savu laiku, sociālo prasmju un vērtību iedzīvināšanai. 

 

4.6. Veikt mērķtiecīgu darbu Ekoskolu programmā, lai saņemtu Ekoskolu Zaļo karogu. 

Izstrādāt Audzināšanas programmu 2021./2022.m.g. līdz 2023./2024.m.g. prioritātes 

atbilstoši iestādes Attīstības plānam: 

2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas: 

● mērķtiecīgi organizēts darbs, apvienojot Skolēnu un Ekopadomi, kā arī sadarbība 

starp Skolēnu/Ekopadomi, mācību priekšmetu pedagogiem un klašu kolektīviem ir 

veicinājusi Ekoskolas Zaļā karoga iegūšanu. Klašu kolektīvu iesaiste dažādu 

iniciatīvu realizēšanā ir stiprinājusi skolas vērtību “Kultūra”; 

●  81% izglītojamo aptaujās norāda, ka klases stundas gandrīz vienmēr un vienmēr ir 

interesantas un skolēniem saistošas, bet 85% izglītojamo gandrīz vienmēr un 

vienmēr noder tas, ko šajās stundās var iemācīties un/vai uzzināt. 

 

5. Citi sasniegumi 

5.1. Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas informēt izglītības iestāde (galvenie 

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

● Ekopadomes darbs organizējot Amatas pamatskolas dalību Ekoskolu programmā. 

Īstenotas aktivitātes atbilstīgi vides izglītības projektu vadlīnijām un Ekoskolas 

programmai - 7 soļu ieviešanai gan mācību saturā, gan ārpusstundu darbā. Amatas 

pamatskola 18. gadu pēc kārtas saņem augstāko Ekoskolu programmas 

novērtējumu- Zaļo karogu; tēma”Skolas vide un apkārtne”. Īstenotas āra 

nodarbības visās klašu  grupās; 

● Dalība programmā eTwinning: 2. klasē projekts”Dinamiskās pauzes” un “Latvju 

rakstu zīmes”; 

● Sadarbība ar Drabešu amatu māju projektā ”Māls atdzīvojas” radīta multfilma. 

5.2. Pasaules daba fonda  projektu konkursā “Ielaid skolā dabu” iegūts finansējus 900 

EUR skolas vides labiekārtošanai (kukaiņu viesnīca, daudzgadīgo garšaugu kastes, 

bioloģiskās pļavas laukums). 

5.3. Climate-KIC projekts”Young Innovators”par klimata pārmaiņu- aprobēti  mācību 

stundu moduļi, kuros veidojas izpratne par sistēmisko domāšanu (attīstīt domāšanu 

un mācīšanos uz izaicinājumu/problēmsituāciju pamata). 

5.4. Izglītības iestādes pedagogi, izglītojamie un viņu vecāki piedalās Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija”. 

5.5. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem: 

6.5.1. pēc izglītojamo snieguma izvērtējuma valsts pārbaudes darbos par 

2021./2022. mācību gadu; 

6.5.2. par sasniegumiem valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā. 

5.6. Izglītības iestādes galvenie secinājumi par izglītojamo sniegumu ikdienas mācībās. 

 

  




