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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 

 

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 

 

Pirmsskolas izglītības programma 01011111 V_1354 27.06.2019 72 81 

Pamatizglītības programma 21011111 V_1355 27.06.2019 110 108 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem 

21015611 V_336 08.10.2015 14 17 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem vai vairākiem 

smagiem attīstības traucējumiem 

21015911 V_1356 27.06.2019 1 1 

Speciālās pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamajiem ar garīgās 

veselības traucējumiem 

01015711 V_4138 23.11.2020 0 1 

 

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.) 

22 Perspektīvā būs 

nepieciešams matemātikas 

skolotājs. 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g. 

0  

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

4 Ļoti nelielas slodzes (0,25) 

psihologam un logopēdam.  

Nepieciešams speciālais 

pedagogs un karjeras 

konsultants, bet tam 

nepietiek finansējuma. 

 



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) 

 

 

Prioritāte Mērķi Sasniedzamie rezultāti un to izpildes 

kritēriji 

Datu ieguves avoti 

Kvalitatīvs 

mācību 

process 

Paaugstināt 

mācību 

stundas 

efektivitāti 

 

 Mācību stundas ir skolēncentrētas. 

 Mācību stundās ir vērojama 

diferenciācija un individualizācija. 

Attālinātais mācību process ir 

kvalitatīvs un jēgpilns. 

Pedagogi sadarbojas mācību procesa 

plānošanā un pieredzes apmaiņā. 

 

 

Stundu vērošanas 

piezīmes 

 

Aptauju rezultāti 

 

Metodiskā darba grupu, 

satura plānošanas grupu 

dienasgrāmatas 

 

Iekļaujoša  

un 

atbalstoša 

vide  

Paaugstināt 

skolēnu 

labizjūtu skolā 

Skolēniem tiek nodrošināts 

nepieciešamais atbalsts mācību procesā 

 

Skolēni ziņo par mobinga gadījumiem 

izglītības iestādē (sadarbība ar biedrību 

“Neklusē!) 

Skolēniem, vecākiem un pedagogiem ir 

pieejami materiāli par rīcību mobinga 

gadījumā 

Skolēnu pašpārvalde plāno un organizē 

pasākumus, kas vērsti uz skolēnu 

labizjūtu. 

Stundu vērošanas 

piezīmes, atbalsta 

personāla sanāksmju 

protokoli 

 

Aptauju rezultāti 

Lietotnes 

“Neklusē”lietošanas dati 

 

 

Pasākumu plāns 

 

 

Darba prioritātes un plānotie sasniedzamies rezultāti 2021./2022.māc.g.  izglītības 

iestādes vadītājam. 

 

Prioritāte Mērķis Sasniedzamie rezultāti un to izpildes 

kritēriji 

Datu ieguves avoti 

Efektīva 

skolas 

pārvaldība 

Uzlabot visu 

ieinteresēto 

mērķgrupu 

iesaisti                                                  

Skolas padome, Skolēnu pašpārvalde, 

vadības komanda, pedagogi, absolventu 

pārstāvju iesaistās skolas pašvērtēšanā 

un attīstības plānošanā.  

Ir notikušas fokusgrupu diskusijas.  

 

Direktore ir vadījusi Vērtību stundas 

izglītojamajiem. 

Ir noskaidrots vecāku viedoklis par 

skolas vērtību izpratni. 

Sanāksmju protokoli 

 

 

 

 

Fokusgrupu diskusiju 

piezīmes 

Stundu plāni, materiāli 

 

Aptaujas rezultāti 

 

 

 

 

 



2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1. Izglītības iestādes misija – Skola, kas attīsta izglītojamo spējas drošā, uz attīstību 

vērstā vidē, sniedzot atbalstu katra individuālai izaugsmei.  
 

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – Radošs, zinātkārs, mērķtiecīgs un 

atbildīgs bērns atbalstošā  skolas vidē. 
 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – cieņa, atbildība, radošums. 
 

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

rezultāti 

 

Mērķis Sasniegtie rezultāti un to izpildes kritēriji 

Mācību stundas kvalitātes 

uzlabošana, akcentējot 

skolēnu metakognitīvo 

prasmju (domāt par 

domāšanu) attīstīšanu. 

20 pedagogi apmeklējuši kursus “Kognitīvo un metakognitīvo 

stratēģiju darbināšana skolēnu individuālo kompetenču attīstībai un 

mācību sniegumu uzlabošanai” (kursi skolā visiem pedagogiem) 

Apkopotas un publicētas skolotāju idejas un ierosmes metakognīcijas 

attīstīšanai (Padlet siena “Domājam par domāšanu”). 

89% atklāto stundu tika novērots, ka pedagogi pilnveido izglītojamo 

metakognitīvās prasmes. 

Pedagogi metodiskā darba grupās dalījās pieredzē, apsprieda, kā 

pilnveidot darbu stundās, akcentējot metakognīciju. 

Metodiskajā dienā pedagogi dalījās ar labās prakses piemēriem.  

Kompetenču pieejā balstīta 

izglītības saturu ieviešana, 

veicinot skolotāju sadarbību 

satura plānošanā un 

saskaņošanā. 

Izveidots koplietojams elektronisks dokuments, kurā pedagogi plāno 

mācību saturu.  

Notika 1.,4.,7.klases mācību priekšmetu skolotāju sanāksmes, kuras 

pedagogi plānoja starppriekšmetu saikni. 

Pedagogi sadarbojās mācību satura īstenošanā. 

Pedagogi sadarbojās, veidojot kopīgus pārbaudes darbus vairākos 

priekšmetos. 

Attālināto mācību jēgpilna 

un produktīva organizēšana. 

Skolas organizēta savstarpēja mācīšanās, lai uzlabotu digitālo pratību 

(6 nodarbības) 

Regulāri tika veikta skolēnu, skolēnu vecāku un pedagogu 

anketēšana, lai uzlabotu attālināto mācību procesu. 

Iegādāts papildus IT aprīkojums (portatīvie datori, planšetes, 

mikrofoni, kameras). 

Skolotāji, skolas vadība un sociālais pedagogs sadarbojās, lai sniegtu 

nepieciešamo atbalstu skolēniem.  

Vērtēšanas sistēmas 

pilnveide, palielinot 

formatīvās vērtēšanas lomu. 

Ir pilnveidota, kolektīvā apspriesta un apstiprināta vērtēšanas kārtība 

Izstrādāts un e-klasē publicēts video, kurā skaidrota vērtēšanas 

kārtība. 

Pedagogi izprot vērtēšanas kārtību. 

Pašizziņas un pašvadības 

caurviju prasmju attīstīšana 

un pielietošana 

daudzveidīgās darbības 

jomās pirmsskolā. 

Pirmsskolas grupās darbs organizēts pēc mācību centru sistēmas. 

Bērni izvēlas, kurā centrā darbosies. 

Bērni atzīmē savas emocijas, mācās tās atpazīt.  

Bērni sadarbībā ar pedagogu izvēlas tēmu, kuru vēlas izzināt, pētīt.  

Bērni izvērtē savu paveikto darbu, domā, kā to uzlabot.   

 

 

 



3. Kritēriju izvērtējums 

 

 

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

vajadzības 

 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolas direktore nodrošina savas un iestādes 

darbības pašvērtēšanu un ar to saistīto 

attīstības plānošanu, izmantojot dažādas 

kvalitātes vērtēšanas metodes, darba 

plānošanā iesaistot lielāko daļu no 

ieinteresētajām mērķgrupām. 

 

Pašvērtējuma procesa un attīstības 

plānošanas sistēmas pilnveide, paredzot 

līdzatbildības deleģēšanu visām iesaistītajām 

mērķgrupām (skolas padome, vadības 

komanda, pedagogi, skolēnu pašpārvalde, 

absolventu pārstāvji). 

Izglītības iestādes attīstības plānošanas un 

pašvērtēšanas datu ieguves sistēmas izveide. 

 

Pedagogi ir apmierināti ar darbu skolā un 

ieteiktu skolu kā darbavietu citiem 

skolotājiem. 

Skolas pedagogiem ir izpratne par skolas 

stiprajām pusēm un attīstības vajadzībām.  

Pedagogiem ir skaidrs, kāda rīcība tiek 

sagaidīta no viņiem, lai sasniegtu skolas 

attīstības mērķus un prioritātes.  

Personāla mainība notiek objektīvu iemeslu 

dēļ. 

Ar mācību procesu saistīto uzdevumu 

deleģēšana skolēnu līdzpārvaldei un Skolas 

padomei. 

 

Izveidota vadības komanda, kurā sadalītie 

darba pienākumi pamatā nodrošina iestādes 

pārvaldību un mērķu sasniegšanu. 

Skolas izvirzītie mērķi un sasniedzamie 

rezultāti ir saskaņoti ar Valsts prioritātēm 

izglītības jomā, tie tiek aktualizēti, balstoties 

uz iepriekšējā mācību gada rezultātiem. 

 

Darbinieku iesaiste pārvaldībā, precīzi 

deleģējot noteiktus pienākumus. 

 

Esošais finansējums tiek izmantots racionāli. 

Tiek realizēti Erasmus+ u.c.projekti. 

 Zināšanu apguve par  papildus finansējuma 

piesaisti skolai (projekti, ziedojumi). 

 Iespēju meklējumi atbalsta biedrību, 

mecenātisma piesaistei.  

 

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolas direktores zināšanas un pieredze 

vadības darbā nodrošina izglītības iestādes 

darbības tiesiskumu, direktore prot veidot, 

aktualizēt un sistematizēt iekšējos 

normatīvos dokumentus, informēt 

Regulāri sekot līdzi ārējo normatīvo aktu 

izmaiņām. 

 



mērķgrupas, kā arī tās iesaistīt iekšējo 

normatīvo dokumentu projektu tapšanā. 

 

Lēmumi tiek pieņemti demokrātiski, procesā 

iesaistot lielāko daļu iesaistīto. 

Direktore prot vadīt krīzes situācijas, pieņemt 

arī nepopulārus lēmumus. 

Lēmumi tiek pieņemti operatīvi, tie tik 

pamatoti, skaidroti iesaistītajām pusēm. 

Pilnveidot prasmi ātri reaģēt krīzes situācijās, 

atrast labākos risinājumus. 

Direktores viedoklis ir argumentēts, loģisks, 

skaidrs. 

Skolas direktore prot komunicēt ar dažādām 

auditorijām dažādās situācijās. 

Saglabāt komunikācijas atvērtību un veicināt 

lielāku vecāku iesaisti skolas notikumos. 

Skolas vērtības- cieņa, atbildība, radošums- ir 

definētas iesaistoties darbiniekiem, skolēniem 

un vecāku pārstāvjiem. 

Skolas direktores publiskā komunikācija ir 

cieņpilna, tā saskan ar iekšējo komunikāciju. 

Turpināt skolas vērtību izkopšanu un 

noskaidrot vecāku viedokli par skolas vērtību 

izpratni. 

 Izglītības iestādes attīstības prioritātes atbilst 

valsts politikas plānošanas dokumentos 

nosauktajām prioritātēm. 

 

Izglītības attīstības pamatnostādnēs noteikto 

mērķu iestrāde skolas attīstības plānā. 

Skolas direktorei ir plašas zināšanas par 

mācīšanas un audzināšanas jautājumiem. 

Direktore vada skolotāju mācīšanos, 

plānošanu un sarunas par mācību satura 

īstenošanu. 

 

 

 

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

 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolas direktore aktīvi iesaistās sadarbībā ar 

dibinātāju un Ventspils novada pašvaldību, 

līdzdarbojas aktivitātēs, kas vērstas uz 

izglītības jomas mērķu sasniegšanu. 

Sadarbībā ar Izglītības pārvaldes 

speciālistiem tiek risināti iestādes stratēģiskie 

jautājumi, saskaņoti normatīvie akti, gūts 

atbalsts darbinieku profesionālās 

kompetences pilnveides nodrošināšanā. 

 

 

Mērķtiecīgas sadarbības plānošana ar citām 

iestādēm izglītības programmu kvalitatīvai 

īstenošanai. 

Izveidot jaunu Tārgales pamatskolas mājas 

lapu.  

Skolas direktore inicē un organizē sadarbību 

ar vietējo kopienu- Tārgales pagasta pārvaldi, 

biedrībām un organizācijām, veicinot 

izglītības iestādes dalību pasākumos un 

projektos. 

Sadarbība ar citām izglītības iestādēm   jaunas 

pieredzies ieguvei par aktuālajiem 

profesionālās darbības jautājumiem. 



Tārgales pamatskola ir pagasta kultūras un 

sporta centrs.  

 

Skolas direktore ir pārmaiņu un inovāciju 

iniciators izglītības iestādē. 

Pedagogi ir atvērti pārmaiņām, kopīgi mācās, 

sadarbojas jaunā mācību satura plānošanā, 

skaidro vecākiem pārmaiņu būtību. 

Pedagogi dalās ar labās prakses piemēriem. 

 

Notiek pedagogu savstarpēja profesionāla 

sadarbība metodiskā darba grupās. 

Notiek pedagogu kopīga mācīšanās un 

savstarpēja mācīšanās, atklāto stundu 

vērošana. 

Izveidota metodisko materiālu krātuvīte, kurā 

pedagogi dalās ar izstrādātajiem materiāliem, 

idejām. 

 

Vecāki ir ieinteresēti Skolas darbā- izsaka 

savu viedokli aptaujās, piedalās vecāku 

sapulcēs, izsaka priekšlikumus.  

Skolas direktore regulāri informē vecākus par 

aktualitātēm video formātā.   

Pasākums “Tēja ar direktori”, kura laikā katrs 

vecāks var paust ierosinājumus, 

priekšlikumus. 

Veidot atbalsta sistēmu vecāku iniciatīvām. 

Organizēt sarunu vakarus vecākiem. 

 Skolas direktore rada priekšnosacījumus un 

atbalsta sekmīgu Skolas padomes un Skolēnu 

pašpārvades darbību. 

Skolēnu pašpārvalde piedalās projektā 

“Labbūtības ceļa karte”un par iegūto 

finansējumu veido skolas radio. 

Dažādot Skolas padomes sanāksmju saturu. 

 

 

 

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

attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolā ir pietiekama pedagogu kapacitāte, lai 

nodrošinātu visu priekšmetu mācīšanu.  

Pedagogi ir profesionāli, ar atbilstošu 

kvalifikāciju vai arī to apgūst. 

Mudināt pedagogus pieteikties pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanai. 

Regulāra pedagogu profesionālā pilnveide. 

Tiek aktualizēta informācija par pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveidi VIIS 

sistēmā.  

Pedagogu profesionālā pilnveide tiek 

finansēta no pašvaldības budžeta.  

 Organizēt apmācību pedagogiem par 

sociālemocionālās audzināšanas jautājumiem 

(sadarbība ar biedrību “Neklusē”). 



Pedagogi ir noslogoti atbilstoši viņu spējām, 

prasmēm, zināšanām un ņemot vērā viņu 

vēlmes. 

Ir izstrādāti snieguma līmeņa apraksti 

skolotāja profesionālās darbības izvērtēšanai. 

Aktivizēt pedagogu dalību pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 

procesā. 

Reizi gadā skolotāji veic savas profesionālās 

darbības pašvērtēšanu, kas ir saskaņota ar 

Skolas vadības izmantotajiem skolotāja darba 

novērtēšanas kritērijiem.  

Pilnveidot pedagogu profesionālās darbības 

pašvērtēšanas sistēmu, iekļaujot izglītības 

iestādes mācību gada darba prioritātes un 

plānoto sasniedzamo rezultātu izpildi. 

Pilnveidot atgriezeniskās saites sniegšanu 

pedagogiem par pašvērtējuma ziņojumu. 

. 

 

 

 

 

 

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

 

4.1. to īsa anotācija un rezultāti; 

 

ERASMUS+ projekts “Mūsdienu prasmju un attiecību veidošana mācību 

procesā”  

(Līguma nr. 2020-1-LV01-KA101-077291) 

Projekta mērķis- mācību procesa modernizācija un diferenciācija, vienlaikus īstenojot 

patreizējās izglītības reformas. Projekts deva iespēju internacionalizēt procesus skolā 

un dalīties pieredzē ar kolēģiem no citām valstīm, tāpēc galvenie virzieni ir 

starptautiskās pieredzes novērtēšana un ideju izmantošana mūsdienīgā mācību 

procesā. Tas ietver mūsdienu prasmju attīstīšanu un vispārējo savstarpējo attiecību 

veidošanu un uzlabošanu, kā arī skolotāju personīgās attīstības, pašapziņas un 

motivācijas stiprināšanu mainīgā, dinamiskā un emocionāli noslogotā darba vidē. 

Projekts paredzēja dalību strukturētos vienas nedēļas mobilitātes kursos 5 

pedagogiem. 2021.gada laikā veiksmīgi ir noritējuši visi projektā plānotie kursi: 

• divi pedagogi piedalījās kursos "Inovatīvas mācību metodes" no 31.05.-

04.06.2021. Pirejā, Grieķijā, 

• viens pedagogs piedalījās kursos "Mākslas integrēšana dažādos mācību 

priekšmetos" no 02.-07.08.2021. Venēcijā, Itālijā, 

• viens pedagogs piedalījās kursos "Skolēnu centrēta klase: skolotājs kā aktīvas 

mācīšanās veicinātājs” no 06.09.-11.09.2021. Florencē, Itālijā,   

• viens pedagogs piedalījās kursos "Jā, es varu: skolēni ar īpašām vajadzībām un 

iekļaujošā izglītība" 07.03.-13.03.2021. Ļubļanā, Slovēnijā. 

Ar kursos iegūtajām zināšanām un atziņām iepazīstināti Tārgales pamatskolas 

pedagogi. 

 

ERASMUS+ projekts “Esi radošs, esi inovatīvs” (“Be Creative, Be Innovative”) 

(Līguma nr. 2020-1-BG01-KA229-079079_4)  

Bulgārijas koordinētajā skolu partnerības projektā Tārgales pamatskola 

piedalās kā partneri kopā ar dalībniekiem no Polijas, Portugāles, Rumānijas un 

Spānijas. Projekta laiks ir no 01.09.2020.-31.08.2022, bet Covid-19 ierobežojumu dēļ, 



projekts pagarināts par 1 gadu.  

       Projekts veido mijiedarbību starp studentiem un ekspertiem, skolām un 

uzņēmumiem, pilnveidojot skolēnu sociālās prasmes, piemēram, toleranci, empātiju, 

sadarbību, kas nepieciešama veiksmīgai komunikācijai ne tikai skolā, bet arī visās 

viņu nākotnes sociālajās jomās. Starpkultūru dialogs un ideju apmaiņa ar studentiem 

no citām Eiropas valstīm veicina studentu svešvalodu prasmju attīstību un piederības 

sajūtu Eiropas kopienai. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 (izglītības programmu īstenošanai) 

 

Nav noslēgti sadarbības līgumi. 

 

 

 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1  Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

 

Izglītojamo atbildības sajūta, prasme sadarboties un veidot cieņpilnas attiecības ar 

apkārtējiem, izglītojamo radošo spēju attīstība. 

 

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

 

6.2.1. Mērķtiecīgi tika domāts par pasākumu integrēšanu mācību procesā, akcentējot 

caurviju prasmes, kā jaunradi, sadarbību, pilsonisko līdzdalību. 

6.2.2. Jēgpilni visa mācību gada garumā klašu audzinātāju vadībā izmantots projekta 

“Latvijas Skolas soma” līdzfinansējums, integrējot pasākumus mācību procesā. ( 

dodoties ekskursijās, iepazīstot Latvijas kultūrvēstures objektus, gūstot kultūrpieredzi 

muzejos, teātrī u.c.). 

6.2.3. Skolas deju kolektīvs sekmīgi iesaistījās XII skolu jaunatnes Dziesmu un deju 

svētku aktivitātēs. 

6.2.4. Tika atbalstīta skolēnu pašpārvaldes darbība un pieredzes popularizēšana, kur 

katram skolēnam bija iespēja izmēģināt savas spējas un kļūt par rīcībspējīgu un 

atbildīgu personību sabiedrībā.  

6.2.5. Skolēni tika iesaistīti interešu izglītības programmās, kurās bija iespēja radoši 

darboties ārpus stundu darba, attīstīt savas spējas, talantus, radošo potenciālu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Citi sasniegumi 

 

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

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

 

Tārgales pamatskolā veidojam vidi, kurā katram izglītojamajam ir jāmācās publiski 

uzstāties- ikgadējā operdziedātājai Alīdai Vānei veltītā koncertā dzied visi skolēni, 

visi piedalās skatuves runas konkursa 1.kārtā u.c. 

Tārgales pamatskola ir “Junior Achievement Latvia” dalībskola, skolēni dibina 

Skolēnu mācību uzņēmumus, apgūst uzņēmējdarbības pamatus. 

 

 

7.2.  Sasniegtie rezultāti starpnovadu un Ventspils novada organizētajās mācību 

priekšmetu olimpiādēs un konkursos 2020./2021.mācību gadā. 

Latviešu valodas un literatūras 

47.olimpiāde ( starpnovadu) 

Viena 3.vieta 

71.fizikas olimpiāde ( starpnovadu) Atzinība 

Ventspils novada vizuālās mākslas 

radošo darbu konkurss 

Divas 1.vietas, trīs 2.vietas, 1 trešā 

vieta, iegūtas 2 nominācijas 

Ventspils novada angļu valodas 

olimpiāde 

Viena 3.vieta un Atzinība 

Ventspils novada tehnoloģiju konkurss Viena 1.vieta, 6 nominācijas 

Valsts XXIV stāstnieku konkurss Viena 3.pakāpe 

 

Katru gadu tiek organizēts pasākums, kurā skolas pateicību saņem visi skolēni, kuri  

piedalījušies olimpiādēs, viņu skolotāji un vecāki. 

 

7.3. 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. 

 

Tārgales pamatskolas skolēnu sasniegumi valsts diagnosticējošos darbos 3. un 6. 

klasēs vērtējumi kā ļoti labi. Skolas mācību rezultāti pēdējo trīs gadu laikā ir stabili un 

augšupejoši, ir līdzīgi vai pārsniedz  vidējos rādītājus valstī un Ventspils novadā.     

Diagnosticējošo darbu rezultāti 2020./2021.m.g. ir auguši, salīdzinot ar 

2019./2020.m.g., bet saglabājušies 2018./2019.m.g. līmenī, no tā var secināt, ka 

attālināto mācību laikā kopumā ir izdevies saglabāt mācību kvalitāti un sasniegt 

mācību programmās izvirzītos mērķus. Salīdzinoši zemāki rezultāti Tārgales 

pamatskolā bijuši dabaszinātņu diagnosticējošos darbos  2019./2020.mācību  gadā, 

kas bija saistīts ar izmaiņām  saturā, akcentējot skolēnu teksta izpratnes , 

argumentācijas un secināšanas prasmes. 

3.,6.,9.klasēs skolotāji veic standartā noteikto prasmju apguves izvērtējumu (pēc 

diagnosticējošā darba un mācību gada beigās).  

 Mācību gada beigās 3.,6.klasē skolēni raksta diagnosticējošo darbu, lai analizētu, vai 

ir izdevies īstenot pēc valsts pārbaudes darbiem izvirzītos mērķus, kā ir uzlabojušās 

skolēnu prasmes, zināšanas.  

 
 

 


