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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

Dibinātājs Kuldīgas novada pašvaldība 

Juridiskā adrese 
“Vilgāles pamatskola”, Vilgāle, Kurmāles pagasts, Kuldīgas 

novads, LV-3332 

Izglītības programmu 

īstenošanas vietas 

“Vilgāles pamatskola”, Vilgāle, 

Kurmāles pag., Kuldīgas nov., 

LV-3332 

Vilgāles sākumskolas 

1.-6. klases, 

Vilgāles sākumskolas 

pirmsskolas grupas 

“Skola”, Snēpele, Snēpeles pag., 

Kuldīgas nov., LV-3328 
Snēpeles pirmsskolas grupas 

“Kuldīgas novada Sporta skolas 

sporta komplekss, baseins”, Kalna 

iela 6, Kuldīga., LV-3301 

Baseins 

Direktore Aiga Žīle (no 2018.gada 3.septembra) 

e-pasts vilgalesskola@kuldiga.lv 

Tālrunis 63361152, 27710847 

 

Kopš 2020.gada 1.septembra Vilgāles pamatskola tiek reorganizēta par Vilgāles 

sākumskolu un īsteno 2 izglītības programmas: 

 

Izglītības programma Kods 
Licence 

Nr. Datums 

Vispārējās pamatizglītības pirmā posma 

programma 
11011111 V-9687 23.02.2018. 

Pirmsskolas izglītības programma 01011111 V-9686 23.02.2018. 

 

Izglītojamo skaits vispārējās pamatizglītības pirmā posma programmā: 

 

Mācību gads 1.-6. klasē 

2020./2021. 60 

 

Izglītojamo skaits pirmsskolas izglītības programmā: 

 

 Bērnu skaits vecumā līdz 

5 gadu vecumam 

Bērnu skaits vecumā 5 

gadi un vairāk 

Kopā 

 Vilgāle Snēpele Vilgāle Snēpele  

2020./2021. 20 14 29 9 72 

 

2020./2021. mācību gadā Vilgāles sākumskolā strādā 15 skolotāji (tai skaitā, 1 

skolotājs logopēds un 5 pirmsskolas skolotāji). 

Logopēds konsultatīvo un metodisko darbu veic sākumskolas klasēs un pirmsskolas 

grupās gan Vilgālē, gan Snēpelē. 

Skolas bibliotēkas krājumi ir izvietoti skolas gaiteņos un klasēs. Skolēni bibliotēku 

lieto atbilstoši skolas izstrādātam Bibliotēkas reglamentam. Dažas stundas nedēļā skolēniem ir 

pieejamas bibliotekāra konsultācijas mācību un daiļliteratūras izvēlē. 

Skolā ir izveidots skolotāju profesionālās pilnveides un tālākizglītības plāns, kura 

ietvaros skolotāji paaugstina savu kvalifikāciju. 2020./2021.mācību gada prioritāte pedagogu 

profesionālajā pilnveidē – Montesori sākumskolas skolotāju kursi, kuri tiek organizēti skolā, 
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un kuros Montesori pedagoģijas principus apgūst visi Vilgāles sākumskolas un pirmsskolas 

skolotāji. 

MISIJA 

Veidot un radīt tādu mācīšanās vidi, kura sekmē katra bērna intelektuālā un emocionālā 

potenciāla pilnīgu attīstību. 

VĪZIJA 

21.gadsimta vajadzībām atbilstoša, radoša, inovatīva un kokurētspējīga skola. 

VIRSMĒRĶIS 

Atbalstīt katra bērna dabisko attīstību, palīdzot viņam veidoties par zinātkāru un atbildīgu 

cilvēku ar veselīgu pašapziņu 

 

VĒRTĪBAS 

Atbildība, Sadarbība, Radošums, Tolerance, Godīgums, Gudrība,  Līdzcietība 

NĀKOTNES KOMPETENCES 

 

Veselīga pašapziņa; Kritiskā domāšana; Cieņpilna attieksme; Patstāvība lēmumos un darbībā; 

Radošums un iztēle; Komunikācijas un sadarbības prasmes. 

Interešu izglītība 
 

Vilgāles sākumskola ar Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra finansiālu atbalstu 

piedāvā daudzpusīgas interešu izglītības programmas: 

 

 Pirmsskolā – “No ritmikas un improvizācijas līdz dziesmai angļu valodā” 

 Pirmsskolā un sākumskolā – “Es pasaulē un pasaule manī” 

 1.-6. klašu teātra pulciņš “Apvārsnītis” 

 1.-6. klašu ansamblis 

 1.-6. Dabas zinību pulciņš. 

 

Fakultatīvās nodarbības 
 

 Skola piedāvā fakultatīvās nodarbības: 

 

 Novada mācībā 5. klasei 

 Datorika 1.-3.klasei 

 Kristīgā mācība 1.klasei 

 

 

 

 

 

 



2. Kritēriju pašvērtēšanas rezultāti 

 

 

Mācību saturs  

 

Stiprās puses 

 Izglītības programmas ir licencētas un tiek īstenotas mācību procesā atbilstoši to saturam; 

 Mācību priekšmetu skolotāji pārzina mācību priekšmetu standartus un apzinās sava 

priekšmeta lomu skolas izglītības programmas īstenošanā; 

 Skolotāji aktīvi pilnveidojas tālākizglītības kursos un semināros. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Ieviest Montesori pedagoģiju un nodrošināt ar atbilstošiem mācību materiāliem gan 

pirmsskolas grupas, gan sākumskolas klases; 

 Ieviest mācību darbā jauno kompetencēs balstīto vispārējās pamatizglītības saturu un tajā 

ietvertajās caurviju prasmes. 

 Skolas vadībai sniegt nepieciešamo atbalstu, organizējot sanāksmes un seminārus, regulāri 

iepazīstinot skolotājus ar kompetenču pieeju mācību saturā un Montesori pedagoģijas 

principiem; 

 Organizēt savstarpēju stundu vērošanu un analizēt iegūtos rezultātus, uzlabojot skolotāju 

sadarbību caurviju prasmju īstenošanā; 

 Informēt vecākus par Montesori pedagoģijas ieviešanu, jaunā mācību satura, vērtēšanas 

kārtības, sasniedzamo rezultātu un mācību procesa organizēšanu. 
 

Mācīšana un mācīšanās 

Mācīšanas kvalitāte 

 

Stiprās puses 

 Mācību procesā tiek izmantotas alternatīvas mācību formas (ekskursijas, nodarbības 

dabā, starpdisciplināras mācību stundas, pasākumi); 

 Skolas kolektīvs ir atvērts inovāciju ieviešanai. Skolotāji aktīvi piedalās kursos, 

informē pārējos par jauniegūtām atziņām, ievieš jauninājumus; 

 Skolotāji stundās izmanto interaktīvus mācību materiālus, kā arī informācijas 

tehnoloģijas un elektroniskos mācību materiālus. 

 

Tālākās attīstības vajadzības  

 Izpētīt skolēnu mācību motivāciju un profesionāli, mērķtiecīgi vadīt mācību 

motivācijas attīstību; 

 Organizēt apmācības skolotājiem par mācīšanās motivācijas veidošanu skolēniem; 

 Organizēt Montesori pedagoģijas apmācības skolotājiem; 

 Mācību stundu sākumā skaidri definēt skolēniem sasniedzamo rezultātu, veicinot viņu 

atbildību par stundā paveikto un sasniegto. 

 

Mācīšanās kvalitāte 

 

Stiprās puses 

 Skolā tiek veicināta skolēnu personīgā atbildība par iesaistīšanos mācību procesā; 

 Skolēni tiek veicināti uzlabot savus personīgos mācību sasniegumus. 

 Skolotāji rosina skolēnus strādāt mērķtiecīgi un atbilstoši savām spējām, kā arī 

izmantot papildus iespējas. 



 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Mācību stundu sākumā skaidri definēt skolēniem sasniedzamo rezultātu, veicinot viņu 

atbildību par stundā paveikto un sasniegto; 

 

Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

Stiprās puses 

 Skolā ir izstrādāta skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. 

 Pārbaudes darbu vērtējumi un rezultātu analīzes tiek izmantotas mācību procesa 

pilnveidošanai. 

 

Tālākās attīstības vajadzības  

 Mācību darbā daudzveidīgi izmantot formatīvās vērtēšanas metodes. 

 

Mācību sasniegumi 

Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 
 

Stiprās puses 

 Mācību sasniegumu uzskaitei un analīzei skola izmanto sistēmas “E-klase” piedāvātās 

iespējas; 

 Lai uzlabotu skolēna sasniegumus, pēc nepieciešamības skola izstrādā individuālu 

atbalsta plānu, ko īsteno sadarbībā ar vecākiem; 

 Klašu audzinātāji nodrošina regulāru skolēnu vecāku informēšanu par skolēnu mācību 

darba rezultātiem. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Mācību stundās efektīvi iekļaut formatīvo vērtēšanu, iesaistot skolēnus savu rezultātu 

analīzē un turpmāko mācīšanās mērķu definēšanā; 

 Paaugstināt skolēnu atbildību par saviem mācību sasniegumiem, organizējot skolēnu 

un skolotāju pārrunas par skolēna ieguldījumu mācību darbā; 

 Iepazīstināt skolēnus ar apgūstamo mācību saturu ilgākā laika termiņā (semestra 

robežās), veicinot skolēnu pašvērtēšanas un plānošanas prasmes. 

 Izvērtēt skolēnu sasniegumus skolas un valsts pārbaudes darbos. 

 

Atbalsts skolēniem 

 

Stiprās puses 

 1.-4.klasei tiek nodrošināta pagarinātās dienas grupa; 

 Skolā ir izveidots konsultāciju grafiks, kas nodrošina atbalstu mācībās skolēniem. 

 Skolēniem tiek piedāvātas konsultācijas projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros; 

 Skolēniem ir iespēja piedalīties daudzveidīgos interešu izglītības pulciņos, kā arī 

Kuldīgas novada Sporta skolas organizētā disciplīnā “Vieglatlētika” 

 Vecāki regulāri tiek informēti par bērna sasniegumiem. 

 Vecāki tiek iesaistīti skolas pasākumos. 

 Sadarbībā ar Izglītības iestādes padomi nodibināta vecāku biedrība “Mūsu skola -

mūsu mājas”, ar kuras atbalstu tiek īstenoti dažādi projekti, piemērma, “Darīsim 

paši” – labiekārtojot skolas gaiteņus un pagalmu. 

 



Turpmākās attīstības vajadzības 

 Veicināt skolēnu atbildību par disciplīnas un kārtības uzturēšanu, skolas vides, 

inventāra un mācību līdzekļu saglabāšanu. 

 Organizēt izglītojošus pasākumus un aktivitātes, kas veicinātu skolēnu motivāciju 

apgūt zināšanas, lai varētu izvirzīt mērķus veiksmīgas karjeras veidošanai; 

 Iesaistīt skolēnus drošas un veselību veicinošas vides uzturēšanā un pilnveidošanā. 

 Pilnveidot darbu ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās un uzvedības traucējumi. 

 Meklēt metodes un paņēmienus labākai sadarbībai ar atsevišķiem vecākiem, lai 

sekmētu viņu bērnu mācību sasniegumu un uzvedības uzlabošanos. 

 

Izglītības iestādes vide 

 

Mikroklimats 

Stiprās puses 

 Skolai ir savas tradīcijas, kuras tiek izkoptas un attīstītas, organizējot 

daudzveidīgus ārpusstundu pasākumus kopā ar vecākiem. 

 Turpinās Līdzpārvaldes darbs, iesaistoties skolas ārpusstundu pasākumu 

organizēšanā, rosinot skolēnus izteikt priekšlikumus skolas attīstībā un darbībā. 

 Notiek skolas tēla popularizēšana skolas mājas lapā, sociālajos tīklos 

Facebook.com un Instagram 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Labiekārtot skolas gaiteņus un pagarinātās dienas klases saturīgai brīvā laika 

pavadīšanai. 

 

Fiziskā vide un vides pieejamība 

Stiprās puses 

 Skola ir tīra, sakopta un noformēta atbilstoši gadalaikam un svētkiem. 

 Skolas teritorija ir estētiski iekārtota, apzaļumota, sakopta un uzturēta labā kārtībā. 

 Katru gadu tiek veikts telpu remonts un atjaunots inventārs atbilstoši finansiālajām 

iespējām. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Izremontēt un pielāgot telpas pirmsskolas izglītības grupām; tās pārvietot uz skolas 

telpām. 

 Iekārtot pirmsskolas grupu telpas atbilstoši pirmsskolas bērnu vajadzībām un 

kompetenču ieviešanai, izmantojot Montesori pedagoģijas principus. 

 Izveidot mācību vidi āra nodarbībām, radīt priekšnoteikumus brīvdabas 

pedagoģijas pielietošanai skolas darbā. 

 Izveidot rotaļu laukumu pirmsskolas izglītības audzēkņiem skolas teritorijā. 

 

Izglītības iestādes resursi 

 

Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

Stiprās puses 

 Skolas bibliotēka pilnībā nodrošina skolēnus ar mācību grāmatām un darba 

burtnīcām. Skolā notiek regulāra bibliotēkas fonda atjaunošana, digitālo materiālu 

iegāde. 

 Mācību resursi pilnveidoti sākumskolas un pirmsskolas programmu realizācijai. 

 Izmantota E-klase kā saziņas rīks starp skolēniem, skolotājiem un vecākiem. 



 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Izveidot materiālo bāzi Montesori pedagoģijas ieviešanai; 

 Papildināt mācību kabinetus ar mūsdienīgām tehnoloģijām. 

 Papildināt un uzlabot jau esošo sporta inventāra bāzi. 

 Nodrošināt regulāru pieeju internetam katrā kabinetā. Uzlabot bezvadu tīkla 

pārklājumu, kas sekmētu digitālo resursu efektīvu izmantošanu mācībās. 

 

Personālresursi 
 

Stiprās puses 

 Skolotāju tālākizglītība tiek mērķtiecīgi plānota un organizēta atbilstoši skolotāju 

izglītības līmenim un valstī noteiktai kārtībai, skolotāji aktīvi piedalās novada 

organizētajos kursos. 

 Visi pirmsskolas un sākumskolas skolotāji, skolotāju palīgi ir apguvuši Montesori 

pedagoģijas pirmsskolas izglītības kursu 160h apjomā 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolotājiem turpināt apmeklēt Montesori pedagoģijas kursus; 

 Skolotājiem apmeklēt kompetenču izglītībā balstīta mācību procesa tālākizglītības 

programmas; 

 

Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 
 

Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 
  

Stiprās puses 

 Skolotāju pašvērtējumi – darba pārskati liecina par daudzpusīgu, kvalitatīvu 

pedagoģisko darbu, ieinteresētību skolas attīstībā. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Iesaistīt skolēnus, skolotājus un vecākus skolas attīstības plāna vajadzību 

apzināšanā un veidošanā. 

 

Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 

Stiprās puses 

 Skolai ir ieinteresēta, atsaucīga, pretimnākoša un vienota administrācijas komanda; 

 Skolas vadība analizē savu darbu un tā kvalitāti, uzlabo sava darba vājās puses; 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Aktualizēt un pilnveidot skolas iekšējos noteikumus un panākt, lai noteikumi 

atbilst un tiek ievēroti veiksmīgai skolas ikdienas darba organizēšanai; 

 

Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 

Stiprās puses 



 Skolai ir veiksmīga sadarbība ar dibinātāju, nodrošinot mērķtiecīgu budžeta 

plānošanu un izlietošanu, kā arī piesaistot papildus līdzekļus izglītības iestādes 

darbības nodrošināšanai. 

 Skolas publicitāte tiek nodrošināta skolas mājas lapā un sociālajos tīklos. 

 

Tālākās attīstības vajadzības  

 

 Pilnveidot skolas mājas lapas vizuālo un saturisko formu. 

 

 

Direktore                 A.Žīle 

 

2020.gada  30.septembrī 

 

 

 


