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Vīzija:  Preiļu Brīvā skola – vieta topošām personībām! 
Misija: 
- lai sniegtu labāko izglītību bērniem, mēs apkopojam pieredzi, pētām un ieviešam labākās 
mācību pieejas un integrējam tās apmācību procesā; 
- mēs radām vidi un veidojam mācību procesu, kurā bērni iegūst zināšanas, prasmes un 
pieredzi, veido attieksmes, mācās domāt un mācās mācīties; 
- mēs darām visu, lai nodrošinātu aizvien mainīgajā̄ pasaulē un vidē dzīvojošā̄ bērna 
personības izaugsmi; 
- mēs vēlamies, lai skolu beidz personības, kuras spēj mīlēt, cienīt, atbalstīt, izdarīt izvēles un 
pieņemt lēmumus, izvirzīt un sasniegt mērķus, domāt un risināt dzīves uzdevumus, uzņemties 
atbildību, sadarboties, veidot un uzlabot savu un sabiedrības dzīvi. 
  
Moto:   Mums izglītība nozīmē sagatavot bērnus veidot savu dzīvi. 
 
Skolas balsti:  

• Sadarbība (bērni, skolotāji, darbinieki, vecāki) – vienīgais veids kā uzlabot mācīšanas un 
mācīšanās rezultātus ir savstarpējās sadarbības kvalitātes uzlabošana caur pozitīvo. 
Mācīšana un mācīšanās notiek bērniem, skolotājiem un vecākiem savstarpēji 
mijiedarbojoties. 
 

• Personīgā izaugsme (bērni, skolotāji, darbinieki, vecāki) – ikviens var būt sekmīgs kādā 
jomā, bet ne visās. Katram ir potenciāls būt talantīgam un veiksmīgam, tikai atšķirīgos 
veidos. Ieraugām, atbalstām, virzām un attīstām (tiecoties pēc izaugsmes, atklāt katrā bērnā 
talantus un attīstīt tos). 
 

• Radošums (bērniem, skolotājiem, darbiniekiem, vecākiem) – uzdrošināties jautāt, pētīt, 
eksperimentēt, kļūdīties un atrast kļūdas atrisinājumu, apzināties, ka pie risinājuma var 
nonākt dažādos ceļos, veidot pašam savu stāstu un atbildīgi rīkoties, radīt idejas un realizēt 
tās. Mūžizglītības process, kurā domā, prāto, eksperimentē, pēta, jautā, brīnās, šķiro, kārto, 
rosina, pārdomā, sadarbojas. 
 

Preiļu Brīvās skolas filozofijas stūrakmeņi ir BRĪVĪBA, IZVĒLE, ATBILDĪBA. 
 
Galvenais princips ir cilvēka tiesību cienīšana. Ļoti būtiska ir atbildīga mācīšanās un atbildība par 
mācīšanos. Tad bērns nav pasīvs vērotājs mācīšanās procesā, bet gan kļūst par tā aktīvu dalībnieku, 
pētnieku. 
 
Mācīšanas prakse, kas balstīta uz brīvību, izvēli un atbildību, ir viena no nozīmīgākajām prasībām, 
lai nodrošinātu efektīvu mācīšanās vidi un ilgtspējīgu izglītību. Skolā vienmēr valda cieņpilna un 
labvēlīga gaisotne. 

 

 
 
 
 
 



	

3	
	

1. VISPĀRĪGS SKOLAS RAKSTUROJUMS  
 
Cilvēka attīstībā ir divi galvenie balsti: ģimene un skola 
 
Pamatskola „Preiļu Brīvā skola” tapusi vairāku ģimeņu iniciatīvas rezultātā, kas vēlas, lai ģimene un 
skola viņu bērnu dzīvēs būtu ciešā sadarbībā.  
 
Preiļu Brīvā skola izveidota 2015./2016.m.g., tās dibinātājs ir biedrība „Preiļi izglītotai Latvijai” 
 
Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie 
akti, kā arī iestādes dibinātāja izdotie tiesību akti un skolas nolikums. 
 
Skolas juridiskā adrese – Aglonas iela 22, Preiļos, Preiļu novads, LV – 5301 
Īstenošanas vietas adrese – Skolas iela 8, Prīkuļi, Saunas pagasts, Preiļu novads.  
 
Preiļu Brīvā skola piedāvā 2 licencētas programmas:  
Izglītības 
programmas 
nosaukums 

Izglītības 
programmas 
kods 

Licence Valoda 
Nr. Izdošanas 

Datums 
 
Pamatizglītības 
programma 

 
21011111 

 
V-8135   

 
03.08.2015 

 
latviešu 

 
Pirmsskolas 
izglītības 
programma 

 
01011111 

 
V-8134 

 
03.08.2015 

 
latviešu 

 
       Saskaņā ar skolas nolikumu pamatskolas „Preiļu Brīvā skola” darbības pamatmērķis ir veidot 
izglītības vidi, īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības 
vadlīnijas, pamatizglītības valsts standartā noteikto mērķu sasniegšanu. 
 
Lai sasniegtu pamatmērķi, ieviešam labākās mācību pieejas (Valdorfpedagoģija, Montessori 
pedagoģija, Humānā pedagoģija, Brīvdabas pedagoģija, TRIZ pedagoģija) un integrējam tās 
apmācību procesā, kur mācību process ir ciešā saskarē ar dabu un reālo dzīvi, kur centrā ir attīstība – 
ES kā CILVĒKS un ES kā PILSONIS. 
 
2.1. GALVENIE UZDEVUMI: 
 
2.1.1.  īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas 
darba metodes un formas; 
 
2.1.2.  nodrošināt izglītojamo ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas 
personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un 
izglītības turpināšanai; 
 
2.1.3.  izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot izglītojamo 
karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos 
tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei, vienlaikus motivējot mūžizglītībai; 



	

4	
	

 
2.1.4.         veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību 
un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus; 
 
2.1.5.         sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, 
vidi un valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Vienlaicīgi 
pilnveidot izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos ietvertajiem 
cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus- Latvijas 
patriotus; 
 
2.1.6.  sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai personu, kas realizē aizgādniecību, lai nodrošinātu 
izglītības ieguvi; 
 
2.1.7.  nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos 
mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē; 
 
2.1.8.         racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus. 
 
3. ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES 2015./ 2016. – 2017./ 2018. m. g. 
 

Pamatjoma	 2015./2016.m.g.	 2016./2017.m.g.	 2017./2018.m.g.	
Mācību saturs * Pamatizglītības mācību 

priekšmetu standartu 
ieviešana atbilstoši ārējos 
normatīvajos aktos 
noteiktajām prasībām. 
 

* Kompetenču pieejā 
balstīta mācību satura 
apguves metodikas 
ieviešana. 

* Kompetenču pieejā 
balstīta mācību satura 
apguves metodikas 
ieviešana. 

Mācīšana un 
mācīšanās 

*Skolotāja un bērna dialoga 
kvalitāte. 
 

* Nodrošināt daudzveidīgu 
mācību metožu un 
metodisko paņēmienu 
lietošanu visu skolotāju 
darbā. 
 

* Jēgpilns mācību process, 
saikne ar reālo dzīvi. 
 

Izglītojamo 
sasniegumi 

* Vērtēšanas metodes, 
pašvērtējums, vērtējuma 
kvalitāte. 

* Izglītojamo sasniegumi 
valsts pārbaudes darbos. 
 

* Vērtēšanas un 
pašvērtēšanas sistēmas 
pilnveide, vērtējuma 
kvalitāte. 
 

Atbalsts 
izglītojamiem 

* Sadarbība ar bērna 
ģimeni. 

* Atbalsts mācību darba 
diferenciācijai 
 

* Atbalsts mācību darba 
diferenciācijai 

Iestādes vide * Skolas mikroklimats. 
 

* Uzlabot skolas fizisko 
vidi. 
 

* Skolas tēla veidošana, 
sadarbojoties ar izglītojamo 
vecākiem. 
 

Iestādes resursi * Finansu resursu 
piesaistīšana skolas 
labiekārtošanai un attīstībai. 

* Materiāli tehniskās bāzes 
pilnveidošana izglītības 
programmu realizēšanai un 
pedagogu vajadzību 
nodrošināšanai. 

* Personālresursi. 
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Iestādes darba 
organizācija, 
vadība un 
kvalitātes 
nodrošināšana 
 

* Skolas komandas darba 
pilnveide kvalitatīvam 
mācību procesam 
 

* Skolas darba 
organizācijas 
pilnveidošana. 
 

* Skolas mājas lapas 
izveide. 

 
4. 2015./2016.m.g. PRIORITĀŠU IEVIEŠANAS GAITA 
 
Pamatjoma Mācību saturs 

 
Prioritātes  
2016. - 2018. 
 

1. Pamatizglītības mācību priekšmetu standartu ieviešana atbilstoši ārējos normatīvajos 
aktos noteiktajām prasībām. 

2. Kompetenču pieejā balstīta mācību satura apguves metodikas ieviešana. 
 

Mērķis  
 

1. Nodrošināt valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas, pamatizglītības valsts standartā noteikto 
mērķu sasniegšanu.  
2. Nodrošināt mācību satura atbilstību normatīvajiem dokumentiem. 
3. Nodrošināt kvalitatīvu un mūsdienīgu mācību procesu. 
 

Novērtēšanas 
kritēriji 

1. Skolas darbu reglamentējošie dokumenti atbilst ārējiem normatīvajiem aktiem. 
2.	Pedagogi īsteno izmaiņas mācību saturā. 
 

 

Ieviešanas gaita Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 
pārraudzība 

Normatīvo dokumentu sakārtošana 
atbilstoši ārējo normatīvajo aktu 
prasībām. 
 

Direktore 
 

Katra mācību 
gada augustā 
2016.-2018. 

Spēkā esošie 
normatīvie 
dokumenti 

Direktore 
Dibinātājs 

Atbalstīt pedagogu tālākizglītību, 
nodrošinot izpratni par izglītības 
satura novitātēm – kompetenču pieeju. 
 

Direktore Regulāri Pedagogu 
tālākizglītības 
plāns 

Direktore 

Atbalstīt pedagogu iespēju dalīties ar 
labās prakses piemēriem MK un 
iknedēļas tikšanās reizēs, pieredzes 
apmaiņas semināros. 
 

MK vadītājs Regulāri Spēkā esošie 
normatīvie 
dokumenti 

Direktors 

 
 

Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās 
 

Prioritātes  
2016.- 2018. 

1. Skolotāja un bērna dialoga kvalitāte. 
2. Nodrošināt daudzveidīgu mācību metožu un metodisko paņēmienu lietošanu visu skolotāju 
darbā. 
3.  Jēgpilns mācību process, saikne ar reālo dzīvi. 
 

Mērķis  
 

1.Nodrošināt ikvienam bērnam iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību. 
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Novērtēšanas 
kritēriji 

1. Mācību stundās vienmēr valda labvēlīga gaisotne, skolotājs vienmēr sniedz atbalstu 
skolēniem un viņu vecākiem, ieviests PPP princips. 
2. Skolotāji pastāvīgi piedalās tālākizglītības kursos, semināros, citos pasākumos skolā un 
ārpus tās. 
2. Skola organizē dažādus informāciju un konsultāciju pasākumus atbilstoši sabiedrības 
aktualitātēm, lai atbalstītu skolēnu audzināšanas, mācīšanas un mācīšanās procesu. 
3. Skolotāju un skolēnu pašvērtējuma prasmju attīstība. 
 

 

Ieviešanas gaita Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 
pārraudzība 

1. PPP principa ieviešana  
(paslavē, pajautā, piedāvā) 

Visi skolas 
darbinieki, 
vecāki, 
izglītojamie 

Regulāri - Direktore 

2.Tālākizglītības kursu plāns 
(plānotais jeb nepieciešamais un 
aktuālais piedāvājums) 

Direktore Regulāri VIIS sistēma 
Aktuālie piedāvājumi 
un pašu organizētie 
kursi un semināri 

Direktore 

3.Attīstīt izglītojamo mācīšanās 
prasmes, kritisko un radošo 
domāšanu 

Pedagogi		 Regulāri	 Biedrības darba plāns 
un pedagogu 
tālākizglītības plāns 

Direktore 

4.	Sekmēt daudzveidīgu mācību 
metožu pielietojumu izglītojamo 
aktīvai iesaistīšanai mācīšanās 
procesā un saiknes veidošana ar 
dzīvi un norisēm sabiedrībā. 

Pedagogi	
MK	vadītājs	

Regulāri	 Tālākizglītības kursu 
materiāli un 
metodiskie materiāli. 

Direktore 

 
Pamatjoma Izglītojamo sasniegumi 

 
Prioritātes  
2016. – 2018. 

1. Vērtēšanas metodes, pašvērtējums, vērtējuma kvalitāte. 
2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos. 
3. Vērtēšanas un pašvērtēšanas sistēmas pilnveide, vērtējuma kvalitāte. 
 

Mērķis  
 

1.Nodrošināt vienotu prasību īstenošanu vērtēšanā.  
 

Novērtēšanas 
kritēriji 

1. Skolotāji, bērni un vecāki izprot skolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības prasības. 
2. Vecāki tiek regulāri informēti par skolēnu sasniegumiem. 
3. Tiek ievērotas prasības obligātās dokumentācijas izpildē. 
4. Skolotāji palīdz izglītojamiem veikt mācību procesa un savu sasniegumu pašvērtējumu. 
 

 

Ieviešanas gaita Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 
pārraudzība 

1. Visiem mācību priekšmetu 
skolotājiem, vērtējot izglītojamo 
mācību sasniegumus, ievērot 
izglītības iestādes mācību 
sasniegumu vērtēšanas kārtības 
prasības. 

Pedagoģiskā 
padome, 
Pedagogi 

Regulāri Iekšējie un ārējie 
normatīvie akti 

Direktore 
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2.Daudzveidīgu mācību uzdevumu 
sagatavošana atbilstoši izglītojamo 
individuālajām vajadzībām, lai 
katram izglītojamam nodrošinātu 
iespēju apgūt mācību priekšmeta 
standarta prasības. 
 

MK 
Pedagogi 

Regulāri mācību priekšmeta 
standarts 

Direktore 

3.	Pārbaudīt klases žurnālu ierakstus. Direktore Katra mācību 
gada decembrī 
un maijā 

Skolotāji Direktore 

4. Izstrādāt un apstiprināt skolēnu 
pašnovērtējuma formu. 

Pedagogi, 
Klašu 
audzinātaji. 

Katru mācību 
gadu septembrī 

Iekšējie un ārējie 
normatīvie akti 

Direktore 

5. Pievērst lielu uzmanību 
pašvērtēšanai un pašanalīzei. 

Direktore, 
Pedagogi 
Bērni 

Regulāri Pašnovērtējuma forma Direktore 

 
Pamatjoma Atbalsts izglītojamiem 

 
Prioritātes  
2016.- 2018. 

1. Sadarbība ar bērna ģimeni. 
2. Atbalsts mācību darba diferenciācijai. 
 

Mērķis  
 

1.Sagatavot radošu, elastīgu, aktīvu indivīdu, kurš orientēts uz pašattīstību, pašaudzināšanu, 
pašnovērtēšanu un pašrealizāciju. 
2. Veidot skolas vidi, kur mācības ir ciešā saskarē ar dabu un reālo dzīvi, darbā tiek 
izmantotas individuālās apmācību metodes. 
 

Novērtēšanas 
kritēriji 

 
1. Skola sniedz atbalstu vecākiem, kuri izvēlējušies izglītot savus bērnus mājmācībā. 
2. Skola izmanto dažādas informācijas apmaiņas formas, kas veicina skolas un vecāku 
sadarbību – e-pastus, individuālas telefonsarunas, individuālas tikšanās,  vecāku sapulces 
u.tml. 
3. Izglītojamo sasniegumu un individuālās attīstības dinamika. 
4. Pedagogi ir apguvuši un izmanto diferencētā darba metodes. 
 

 

 

Ieviešanas gaita Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 
pārraudzība 

1.Organizēt pieredzes apmaiņu par 
atbalsta pasākumu efektivitāti un 
problēmām. 
 

Pedagogi, 
Atbalsta 
personāls 

1 x gadā Skolas ikdiena un 
mācību procesa 
analīze 

Direktore 

2. Izstrādāt: 
2.1. Kārtību, kādā konsultē vecākus, 
kas izglīto bērnus mājmācībā; 
2.2. Kārtību, kādā skolotāji novērtē 
mājmācības izglītojamā mācību 
sasniegumus. 
 

Direktore 
 

Katra mācību 
gada sākumā 

Iekšējie un ārējie 
normatīvie akti. 

Direktore 

3.Klases audzināšanas programmās 
paredzēt tēmas par savstarpējām 

Klašu 
audzinātaji 

Regulāri Klases 
audzināšanas 

Direktore 
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attiecībām un sadarbību, vērtībām. stundas, 
ārpusstundu 
pasākumi 

4. Izveidot datu bāzi ar vecāku 
kontaktinformāciju.  

Klašu 
audzinātaji, 
Direktore 

Katra mācību 
gada sākumā 
atjauno 

Skolotāji, 
Vecāki 

Direktore 

 
Pamatjoma Iestādes vide 

 
Prioritātes  
2016. - 2018. 

1. Skolas mikroklimats. 
2. Uzlabot skolas fizisko vidi. 
3. Skolas tēla veidošana, sadarbojoties ar izglītojamo vecākiem. 
 

Mērķis  
 

1. Iesaistīt bērnus, skolas darbiniekus, vecākus labvēlīgas un drošas psiholoģiskās un fiziskās 
vides nodrošināšanā un pilnveidošanā. 
2. Veicināt skolas darbinieku, bērnu un vecāku savstarpējas cieņas pilnas attiecības. 
3. Veidot veselīgu un drošu vidi skolā. 
 

Novērtēšanas 
kritēriji 

1. Skolā tiek ieviesti iekšējās kārtības noteikumi atbilstoši skolas vides vajadzībām. 
2. Skolas kolektīvs un vecāki zina iekšējās kārtības noteikumu prasības. 
3. Skola sekmē labas attiecības starp skolas darbiniekiem, bērniem un vecākiem, cenšās 
veidot ģimenisku vidi. 
4. Skolā tiek veidotas skolas tradīcijas. 
5. Darbs skolas telpu labiekārtošanā notiek regulāri. 
 

 

Ieviešanas gaita Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 
pārraudzība 

1. Iepazīstināt skolas kolektīvu un 
vecākus ar iekšējās kārtības 
noteikumu prasībām, Skolas 
nolikumu. 

Direktore, 
Pirmsskolas 
audzinātāji, 
Klašu 
audzinātāji 

Katra mācību 
gada sākumā 

Iekšējie normatīvie 
akti,  
Skolas nolikums 

Direktore 

2. Veidot pozitīvu, ģimenisku vidi, 
ko nodrošina  labestīgā, rūpju un 
cieņpilnā attieksme vienam pret otru, 
vienlīdzība, godīgums, taisnīgums un 
atbalsts, kā arī pozitīva attieksme pret 
darbu, savstarpējās palīdzības 
veicināšana. 
 

Visi skolas 
darbinieki, 
Vecāki,  
Bērni 
 
 

2016.-2018. Savstarpējās attiecības 
un katra personīga 
atbildība 

Direktore 

3. Nodrošināt un pilnveidot skolas 
fizisko vidi. 

Dibinātajs, 
Direktore 
 

2016. - 2018. Finanšu līdzekļi, 
Ziedojumi, 
Vecāku un brīvprātīgo 
darbs 

Direktore 
Skolas padome 

4.”Vecāku skolas” dibināšana 
 

Direktore 2017. – 2018. - Direktore 
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Pamatjoma Iestādes resursi 
 

Prioritātes  
2016. - 2018. 

1. Finansu resursu piesaistīšana skolas labiekārtošanai un attīstībai. 
2. Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana izglītības programmu realizēšanai un pedagogu      
vajadzību nodrošināšanai. 
3. Personālresursi. 
 

Mērķis  
 

1.Veidot skolas vidi ērtu, estētisku, drošu.  
2. Sekmēt skolotāju profesionālo pilnveidi, atbilstoši skolas noteiktajām prioritātēm. 
3. Veikt skolas labiekārtošanu, uzlabot estētisko noformējumu. 
 

 

Novērtēšanas 
kritēriji 

1. Skolā ir ērtas un funkcionālas mēbeles, atbilstošas skolēnu vecumam un augumam. 
2. Skolas un klašu telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām normām (apgaismojums, 
temperatūra, uzkopšana utt.) 
3. Mācību  telpās ir veikts kosmētiskais remonts. 
4. Tiek nodrošināti mācību procesā nepieciešamie materiālie un tehniskajie līdzekļi, kuri tiek 
plānoti savlaicīgi un iegādāti regulāri.  
5. Skolotājiem ir iespējas kvalifikācijas celšanas nolūkos apmeklēt citas alternatīvas mācību 
iestādes (metodiskā diena). 
6. Skolotāji sistemātiski tiek informēti par tālākizglītības iespējām un mudināti izmantot 
Izglītības pārvaldes un citur organizētos kursus, seminārus. Skolotāji piedalās tālākizglītības 
programmās atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajām prasībām, skolas prioritātēm un 
vajadzībām. 
7. Izstrādāti un realizēti projekti. 
 

 

Ieviešanas gaita Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 
pārraudzība 

1. Iesaistīt vecākus un skolas 
atbalstītājus skolas vides 
labiekārtošanā. 

Dibinātājs, 
Direktore, 
Skolas 
darbinieki, 
Pirmsskolas 
audzinātāji, 
Klašu 
audzinātāji 
 

2016 .- 2018. Finanšu līdzekļi, 
Ziedojumi, 
Projektu 
finansējums, 
Vecāku un 
brīvprātīgo 
darbs 

Direktore 

2. Izveidot darba grupu projektu 
izstrādei un realizēšanai.  
Izstrādāt projektus papildus līdzekļu 
piesaistei 
 

Dibinātājs, 
Direktore 
 
 

2016 Biedrības 
statūti, 
Skolas 
nolikums. 

Dibinātāji, 
Direktore 

3. Sadarboties ar pašvaldību, pagasta 
pārvaldi, izglītības pārvaldi u.c. 
iestādēm, organizācijām un 
biedrībām. 
 

Dibinātājs, 
Direktore 
 

2016.-2018.  Dibinataji, 
Direktore 

4. Nodrošināt un pilnveidot skolas 
fizisko vidi. 

Dibinātajs, 
Direktore 
 

2016. - 2018. Finanšu līdzekļi, 
Ziedojumi, 
Vecāku un 
brīvprātīgo 

Dibinātāji, 
Skolas padome, 
Direktore 
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darbs 
 

5. Iepazīties ar citu skolu pieredzi 
(metodiskā diena) 

Direktore, 
Pedagoģisā 
padome, 
 

1-3 x gadā  Iekšējie 
normatīvie akti 

Direktore 

6. Organizēt seminārus, lekcijas 
skolotājiem  

Dibinātāji, 
Direktore 
 

2016.-2018.   Direktore 

7. Iesaistīties projektos  Dibinātājs, 
Direktore 
Skolas 
darbinieki 

2016.-2018.  Fondi, 
Projektu 
konkursi 

Dibinātāji, 
Direktore 

8. Apzināt un piesaistīt ziedotājus, 
kas varētu sniegt atbalstu skolai 

Dibinātājs, 
Direktore, 
Skolas 
darbinieki, 
Skolas padome, 
Vecāki 
 

2016.-2018.  Dibinātāji 
Skolas padome 

 
Pamatjoma Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

 
Prioritātes  
2016. - 2018. 

1. Skolas komandas darba pilnveide kvalitatīvam mācību procesam. 
2. Skolas darba organizācijas pilnveidošana. 
3. Skolas mājas lapas izveide. 
 

Mērķis  
 

1.Pilnveidot izglītības iestādes darbību.	
 

Novērtēšanas 
kritēriji 

1.Skolas vadība sadarbojas ar skolas darbiniekiem, konsultējas svarīgu lēmumu pieņemšanā. 
Skolas direktore kopā ar skolotajiem analizē skolas darbu.  
2.Skolā ir labvēlīga sadarbības vide, kas nodrošina visu skolas darbinieku iesaistīšanos 
pašvērtēšanā un sevis attīstībā. 
3.Skolā ir izveidota profesionāla komanda - tiek analizēts, plānots, organizēts un vadīts 
Skolas darbs, ņemot vērā attīstības vajadzības. Regulāri notiek informatīvās sanāksmes.  
4.Skolas vadība nodrošina sadarbību ar skolas padomi, izglītības pārvaldi, pašvaldību un 
sabiedriskajām organizācijām. 
5. Sadarbība un regulāra pieredzes apmaiņa ar citām alternatīvajām skolām Latvijā – Ikšķiles 
Brīvo skolu, Brīvo Māras skolu un Cēsu jauno sākumskolu. 
6.Skolas darbību reglamentējošie dokumenti atbilst normatīvajiem aktiem. 
7. Piesaistīts DA speciālists, ka izstrādā Skolas DA dokumentāciju. 
8. Izveidota skolas mājas lapa. 
 

 

Ieviešanas gaita Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 
pārraudzība 

1.Skolas stipro pušu un nepieciešamo 
uzlabojumu noteikšanā iesaistīt 
bērnus, skolas darbiniekus, un 
vecākus– visas trīs sadarbības puses. 

Dibinātājs, 
Direktore, 
Skolas 
darbinieki, 

2016.-2018. Vecāku 
sapulces, skolas 
padome, 
pedagogiskā 

Direktore 
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 Vecāki, 
Bērni 

padome 
Iknedēļas 
tikšanās 
 

2.Veicināt skolā labvēlīgu sadarbības 
vidi, kur skolas darba izvērtēšanā 
piedalās skolas darbinieki, bērni un 
vecāki. 

Direktore, 
 

2016.-2018. Pedagoģiskā 
padome, 
Skolas padome, 
Skolas 
psihologs, 
Skolas 
darbinieki, 
Vecāki 
 

Direktore 

3. Celt direktora kvalifikāciju, 
piedaloties „Iespējamās misijas” 
Diektoru kluba darbībā. 

Dibinātājs, 
Direktore 

2016. – 2017. Iespējamās 
misijas 
„Direktoru 
klubs” 
 

Dibinātāji 

4. Izveidot skolotāju darba kvalitātes 
vērtēšanas kritērijus un skolotāju 
pašvērtējuma formu. 
 

Direktore, 
Pedagoģiskā 
padome 

2016.- 2018.  Direktore 

5. Organizēt regulāru pieredzes 
apmaiņu ar alternatīvajām skolām 
„Māras Brīvo skolu”, „Ikšķiles Brīvo 
skolu” un Cēsu jauno sākumskolu. 
 

 
Metodiskā 
komisija 

2016.-2018.  Direktore 

6. Veicināt sadarbību ar Preiļu 
novada domi, meklēt risinājumus 
līdzfinansējuma iespējamībai. 
 

Dibinātājs, 
Direktore 
 

2016.-2018.  Direktore 

7. Piesaistīt DA speciālistu. Dibinātājs, 
Direktore 

2016.-2017. Iekšējie un 
ārējie 
normatīvie akti 
 

Direktore 
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