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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 

 

Pamatizglītības 

programma 

21011111  V_605 31.07.2018. 269 331 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamiem ar 

mācīšanās 

traucējumiem 

21015611  V_328 31.08.2015. 6 6 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamiem ar 

garīgās attīstības 

traucējumiem 

21015811  V-8265 31.08.2015. 5 5 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamiem ar 

smagiem garīgās 

attīstības 

traucējumiem vai 

vairākiem 

smagiem attīstības 

traucējumiem 

21015911  V_2027 19.11.2019. 1 1 

Pamatizglītības 

otrā posma (7.-

9.klase) 

neklātienes 

programma 

23011113  V-8736 22.08.2016. 3 8 



Vispārējās vidējās 

izglītības 

vispārizglītojoša 

virziena 

programma   

31011011  V-9308 28.08.2017. 13 13 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

vispārizglītojoša 

virziena 

neklātienes 

programma   

31011013  V-8737 22.08.2016. 1 2 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

programma   

31016011  V_4061 18.09.2020. 27 30 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

programma   

31016013  V_4242 25.02.2021. 6 8 

 

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 (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē 

2021./2022. mācību gada laikā): 

Dzīvesvietas maiņa bija par iemeslu mācību pārtraukšanai 4 skolēniem. 

1.2.2. vēlme mainīt izglītības iestādi (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē 

2021./2022. mācību gada laikā, galvenie iestādes maiņas iemesli) 

2 skolēni nomainīja izglītības iestādi klases mikroklimata un savstarpējo attiecību dēļ. 

1.2.3. cits iemesls (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē, iestādes maiņas 

iemesls). 

4 skolēni izvēlējas mācīties tālmācībā, iemesls – Covid profilaktisko pasākumu un 

ierobežojumu ieviešana skolā (maskas un testēšana).  

3 skolēni pārtrauca mācības vispārējās vidējās izglītības posmā. 

 

Mācību gada beigās izglītojamo skaits pieauga, jo skolā mācības uzsāka Ukrainas 

civiliedzīvotāju bērni. 

 

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.) 

1 Speciālais pedagogs 

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2021./2022. māc. g. (līdz 31.05.2022.) 

5 Sociālais pedagogs 1 likme,  

psihologs 0,3 likmes, 

pedagoga palīgs 0,2 likmes, 

medmāsa 1 likme 

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

2.1. Izglītības iestādes misija – Skola ir garants izglītības pieejamībai, mācīšanas un 

mācīšanās kvalitātei, skolas, ģimenes un sabiedrības sadarbības efektivitātei. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo –   Mālpils vidusskola ir tehnoloģiski 

moderns novada mūžizglītības un interešu izglītības centrs ar augstu zināšanu 

sniegšanas līmeni, kas attīsta katra indivīda vēlmi mācīties dažādos vecuma posmos. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – Atbildība. Savaldība. Cieņa pret 

sevi un citiem. 

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 Vadības 

komandas vienots 

redzējums par skolas 

darba efektivitātes 

paaugstināšanu 

a) kvalitatīvi 

Ir notikušas individuālas sarunas 

ar darbiniekiem par darbu skolā 

un profesionālo izaugsmi, 

katrs skolas darbinieks piedalās 

skolas darba pašvērtēšanā 

Daļēji sasniegts. Ir 

veikti skolas darba 

uzlabojumi. Ir 

nepieciešams turpināt 

darbu pie 

pašvērtēšanas. 

 b) kvantitatīvi 

Vadības komanda 2x gadā 

piedalās komandu apmācībās par 

darba plānošanu un metodisko 

atbalstu 

Sasniegts. Vadības 

komanda piedalās 

apmācībās, ir izveidoti 

plānošanas dokumenti, 

saskaņā ar kuriem 

veiksmīgi tiek izpildīti 

uzdevumi 



Nr.2 Pilnveidota 

metodisko jomu 

darbību un pedagogu 

sadarbību 

a) kvalitatīvi 

Ir apzinātas pedagogu metodiskā 

atbalsta vajadzības 

Ir organizētas un darbojas 

pedagogu mazās sadarbības 

grupas un katra sadarbības grupa 

ir organizējusi pieredzes 

apmaiņas nodarbību kolēģiem 

Daļēji sasniegts. 

Sadarbības grupu 

darbs nav regulārs.  

 b) kvantitatīvi 

1x mēnesī notiek sadarbības 

grupu sanāksmes, kas tiek 

protokolētas un 3x mācību gada 

laikā notiek pieredzes apmaiņas 

pēcpusdienas 

 

Daļēji sasniegts. Nav 

izveidota sistēma 

sanāksmju 

protokolēšanai un 

atgriezeniskās saites 

nodošanai. Ir 

notikušas divas 

Metodiskās 

pēcpusdienas. 

 

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 

Nr.1 Izglītības 

iestādes pedagogu 

sadarbība, 

nodrošinot vienotu 

pieeju izglītības 

programmas 

īstenošanā 

a) kvalitatīvi 

Vērotas  savstarpējās mācību 

stundas, aizpildītas stundu 

vērošanas lapas, sniegta AS par 

savstarpējiem ieguvumiem, iegūta 

pieredze turpmāko  mācību 

stundu vadīšanai. 

Par to liecinās: stundu 

vērošanas materiāli, 

skolēnu anketēšana 

 c) kvantitatīvi 

Katrs pedagogs ir savstarpēji 

vērojis vismaz 2 mācību stundas, 

sniedzis AS, 

gandrīz visi pedagogi (ne mazāk 

kā 90%) plānveidīgi sadarbojas 

izglītības programmas īstenošanā, 

nodrošinot izglītības programmas 

mērķu sasniegšanu. 

Par to liecinās: stundu 

vērošanas materiāli, 

mērķgrupu diskusiju 

materiāli 



Nr.2 Mērķtiecīga 

sistēma mācīšanas 

un mācīšanās 

procesa kvalitātes 

izvērtēšanai un 

pilnveidei visās 

īstenotajās izglītības 

programmās. 

a) kvalitatīvi 

Pedagogi nosaka mācību 

stundu/nodarbību sasniedzamos 

rezultātus, sniedz informāciju par 

soļiem, kā tos sasniegt. 

Par to liecinās skolēnu 

sekmju pozitīva 

dinamika 

 b) kvantitatīvi 

Par 30% samazinājies skolēnu 

skaits, kam noteikti papildu 

mācību pasākumi 

Par to liecinās E-

klases dati, stundu 

vērošanas materiāli  

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Mācību gada sākumā skolotāji individuāli 

plāno sasniedzamos rezultātus skolēnu 

mācību sasniegumu uzlabošanai. 

Plānveidīgāk iesaistīt darbiniekus programmu 

mērķu sasniedzamo rezultātu izvirzīšanā 

Klases audzinātājs vismaz 1x reizi gadā tiekas 

uz sarunām ar vecākiem par skolēna izaugsmi, 

nepieciešamiem uzlabojumiem. 

Veidot skolēnu izaugsmes un mācību 

sasniegumu datu bāzi, analizēt rezultātus un 

izvirzīt sasniedzamos rezultātus nākamajam 

periodam 

Ir izveidota sistēma, kas izglītojamiem (vairāk 

nekā 50%) ikdienas izglītības procesā 

nodrošina iespēju sasniegt optimālus mācību 

rezultātus (5-7 balles). 

Izveidot sistēmu, ka pārejas posmos 1., 4., 7. 

klasē, tiek veikta izglītojamo zināšanu un 

prasmju diagnostika 

Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes 

darbos tiek analizēti attiecībā pret valsts 

vidējiem rādītājiem, turpmāko uzlabojumu 

plānošanai. 

Nosakot turpmākās attīstības prioritātes, tām 

tiek definēti sasniedzamie rezultāti, un 

regulāri tiek iegūti dati, kas apliecina, ka 

nepieciešamie uzlabojumi tiek ieviesti 

Izglītojamo vidējie statistiskie sasniegumi 

ikdienas mācību darbā lielākoties atbilst valsts 

pārbaudes darbos iegūtajiem rezultātiem vai 

arī atšķirība ir ļoti nebūtiska. 

Izveidot sistēmu darbam ar talantīgiem 

skolēniem, kas piedalās olimpiādēs, 

konkursos un gūst augstus sasniegumus. 



Ir noteikti audzināšanas darba prioritārie 

virzieni trīs gadiem, definējot sasniedzamos 

rezultātus. 

Audzināšanas darba prioritāro virzienu 

noteikšanā iesaistīt lielāko daļu mērķgrupas, 

sasniedzamos rezultātus izvirzīt, balstoties uz 

datiem 

 

 

 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes iegūtā informācija un dati 

ikgadējā pašvērtēšanā apliecina, ka izglītības 

iestādē nav sastopama diskriminācija, 

ksenofobija vai cita veida neiecietība vai arī 

tās izpausmes ir vērojamas reti. 

Izglītības iestādē ir izstrādāta kārtība vai 

rīcības plāns gadījumiem, kad kāds tiek fiziski 

un/vai emocionāli apcelts vai aizskarts. 

Izglītības iestāde nodrošina katra izglītojamā 

izaugsmi neatkarīgi no sociālekonomiskajiem 

apstākļiem u.c. aspektiem. 

Personāls pārzina izstrādāto kārtību/rīcības 

plānu, pamana apcelšanas un aizskaršanas 

gadījumus un tos nekavējoties risina. 

Izglītības iestāde veido iekļaujošu mācību vidi 

un attīsta vienlīdzīgas attieksmes 

organizācijas kultūru. 

Turpināt un paplašināt sadarbību ar dažādām 

organizācijām, piedāvājot dažādas iespējas 

visiem skolēniem 

Tiek organizētas skolotāju mazās sadarbības 

grupas problēmu identificēšanai un 

savlaicīgai risināšanai. 

Turpināt mērķtiecīgu un plānotu darbu risku 

identificēšanai un problēmu risināšanai 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Dažādām mērķgrupām (piemēram, 

administrācijai, pedagogiem, izglītojamiem, 

vecākiem, dibinātājam) pamatā ir līdzīga 

izpratne par iespējamajiem faktoriem, kuri 

ietekmē izglītības pieejamību, un tās lielākās 

daļas iesaistīto pušu faktiskā rīcība atbilst šai 

izpratnei. 

Piesaistīt finansējumu mikroklimata un 

fiziskās vides jautājumu mērķtiecīgai 

sakārtošanai 



Pedagogiem tiek apmaksāta gatavošanās 

mācībām un citi papildus darbi, kuri ietekmē 

pedagogu motivāciju un darba kvalitāti. 

Veidot motivācijas programmu pedagogiem, 

kas vēlas strādāt ar talantīgiem skolēniem 

Izglītības iestādē ir dažāda veida interešu 

izglītība skolēnu radošo spēju attīstīšanai.  

Pārskatīt un pilnveidot vidusskolas grozu 

piedāvājumu, paplašināt interešu izglītības 

piedāvājumu pagasta ietvaros 

Izglītības iestādei sadarbībā ar dibinātāju ir 

izstrādāti un pieejami risinājumi, kā 

izglītojamiem mazināt priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas riskus. 

Īstenot izglītojamo personības izaugsmi 

veicinošas izglītības programmas, lai sekmētu 

izglītojamo motivāciju mācīties, pašvadītas 

mācīšanās prasmes un izglītības iestādes 

organizācijas kultūras pilnveidi 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestāde regulāri (reizi gadā) iegūst 

datus un informāciju, kura apliecina, ka 

lielākā daļa no (60% - 89% no aptaujātajiem) 

tās izglītojamiem, vecākiem un personāla 

vērtē iestādes mikroklimatu, fizisko un 

emocionālo vidi kā drošu. 

Palielināt anketēšanas respondentu skaitu 

(virs 60%) 

Izglītības iestāde, iesaistoties lielākajai daļai 

mērķgrupu (pedagogiem, izglītojamiem, 

atbalsta personālam, vecākiem u.tml.), ir 

izstrādājusi iekšējās kārtības un drošības 

noteikumus, darba kārtības noteikumus, trešo 

personu uzturēšanās noteikumus izglītības 

iestādē. 

Izglītības iestādei nav noteikti kvantitatīvie 

rādītāji, kuri ļauj regulāri sekot un izvērtēt 

iesaistīto izpratni par noteikumu ievērošanu 

Izglītības iestāde ir izstrādājusi sistēmu, kā 

sekot līdzi un kā rīkoties fiziskās drošības 

apdraudējumu gadījumos (piemēram, 

vardarbība,  ņirgāšanās, bulings, ārkārtas 

situācijas u.tml.). 

Regulāri organizēt apmācības darbiniekiem, 

kas palīdz atpazīt apdraudējumus un rīkoties 

nekavējoties. 

Izglītības iestāde veic preventīvo un reaktīvo 

darbu gan ar vardarbības un/vai tās draudu 

upuri, gan ar varmāku. Izglītības iestādes 

vadība fiziskās drošības problēmas un 

vardarbības gadījumus risina, iesaistot lielāko 

daļu puses (tostarp no citām institūcijām), lai 

Aktualizēt Iekšējās kārtības noteikumus. 

Atjaunot nodarbību organizēšanu skolēniem 

emocionālās labklājības un savstarpējo 

attiecību uzlabošanai. 



izprastu situāciju un novērstu šādu situāciju 

atkārtošanos. 

 

Izglītības iestāde īpaši rūpējas par 

izglītojamiem, kuriem ir ar izglītības vidi, ar 

sociālo vidi, ar veselību un/vai ar ģimeni 

saistīti priekšlaicīgas  mācību pārtraukšanas  

riski. 

Aktualizēt iespēju apgūt programmu 

tālmācībā 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādei ir plašs dažādu 

materiāltehnisko resursu klāsts, kas ir 

nepieciešams un izmantojams, īstenojot 

izglītības programmas. 

Digitālo tehnoloģiju regulāra integrēšana 

mācību procesā, nosakot, kādus mērķus šīs 

tehnoloģijas palīdzēs sasniegt 

Izglītojamiem ārpus mācību nodarbībām ir 

pieejams plašs izglītības iestādes iekārtu un 

resursu klāsts kvalitatīva ārpus mācību 

procesa nodrošināšanai. 

Lielākajai daļai izglītības iestādes darbinieku 

darbā ar IKT regulāri nodrošināt pietiekamu 

tehnisko atbalstu. 

Izglītības iestādes telpu izmērs un 

funkcionalitāte atbilst normatīvajos aktos 

noteiktajam, ko apliecina pārraugošo 

institūciju sniegtie atzinumi.  

 

Izglītojamiem un pedagogiem ir nepieciešama 

atpūtas zona. 

Izglītības iestādes ēka un telpas ir 

funkcionālas  mūsdienīga mācību procesa 

realizēšanai. 

Nepieciešama sporta stadiona atjaunošana un 

pielāgošana mūsdienu prasībām 

 

 

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

 

4.1. ESF projekts Nr.8.3.4.0./1/1/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai”/ IKVD, Eiropas Sociālais fonds. Tika realizēti 45 individuālā 

atbalsta plāni. 

4.2.ESF projekts Nr.8.3.2.2./1/1/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai”/ VISC, Mālpils novada dome. Pamatskolas klasēs ir nodrošināts pedagoga 

palīga atbalsts matemātikas stundās, notiek praktiskās matemātikas, dabas pētnieku 

nodarbības sākumskolā. 



4.3.Erasmus+ programmas projekts “Cienot mani un Tevi” 2020-1-ES01-KA229-

081894_2, 01.09.2020.-31.08.2022./ ES programma “ERASMUS+” / Valsts 

izglītības attīstības aģentūra. 

4.4.Erasmus+ programmas projekts “Uz skolas skatuves-vēl viena izglītības versija” 

2020-1-PL01-KA229-082236_2, 01.09.2020.-31.08.2022./ ES programma 

“ERASMUS+” / Valsts izglītības attīstības aģentūra. 

 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 

5.1. Nav noslēgti sadarbības līgumi. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

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

• Pilnveidot audzēkņu savstarpējo attiecību kultūru, veicinot atbildīgu 

attieksmi un rīcību ikdienas situācijās. 

• Sekmēt izglītojamo individuālo kompetenču pilnveidi, spēju un talantu 

attīstīšanai, veicināt atbildīgu attieksmi un rīcību ikdienas situācijās. 

• Stiprināt nacionālās identitātes un valstiskuma apziņu, veicināt motivētu 

iesaistīšanos, radīt iespējas izglītojamo pilsoniskai līdzdalībai klases, skolas, pilsētas un 

valsts izglītības un kultūras veidošanā.  

 

6.2. 2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas. 

Skolotāji mērķtiecīgi izmantoja sociāli emocionālās mācīšanās programmas 

ieteikumus klases stundās. Ir nepieciešams veidot sistēmu, kas palīdzētu rast vecākiem 

interesi par iesaistīšanos skolas dzīvē. Veiksmīgi ir atsākusi strādāt Skolēnu 

pašpārvalde, kas mērķtiecīgi iesaista skolēnus un darbiniekus skolas aktivitātēs. 

 

7. Citi sasniegumi 

 

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

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

• Konkurss “Tu esi Latvijas dārgums” 3. vieta 

• R. Mūkam veltītais vislatvijas skolēnu domrakstu konkurss “Lai zemei būtu 

vieglāk elpot, mums jāelpo tai līdz…” iegūtas Atzinības 

• Matemātikas 72.olimpiādes 2.posms, iegūta 2., 3.vieta 

• Novada Skatuves runas konkurss, iegūta I un II pakāpe 

 

7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem: 

7.2.1. pēc izglītojamo snieguma izvērtējuma valsts pārbaudes darbos par 2021./2022. 

mācību gadu; 

2019./20.m.g. un 2020./21.m.g. 3.klases skolēnu rezultāti valsts pārbaudes darbos bija 

zemāki, salīdzinot valsts vidējo rādītāju. Savukārt, 2021./22.m.g. vidējais rādītājs ir 

augstāks nekā valsts vidējais rādītājs, kā vienu no iemesliem varētu minēt atgriešanos 



klātienes mācību vidē. 6.klases skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos beidzamos trīs 

gadus ir augstāki par valsts vidējo rādītāju latviešu valodā un dabaszinībās, savukārt, 

matemātikā vidējais rādītājs ir zemāks par valsts rādītāju. Ir nepieciešamas papildus 

nodarbības un mērķtiecīgāk plānots darbs ar 9.klases skolēniem, lai pietuvinātu vidējos 

rādītājus valsts rādītājiem. 

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

Skolēnu vidējie rādītāji valsts pārbaudes darbos lielākoties atšķiras no valsts vidējiem 

rādītājiem par 2-6%.  

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

Nepieciešams uzlabot mācību stundu kvalitāti, palielināt skolēnu atbildību par savu 

mācīšanos, lai ikdienas mācību sasniegumu rezultāti būtu pietuvināti valsts pārbaudes 

darbu vidējiem rādītājiem valstī.  
 

 

 

 

 

 


