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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 
 

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 Aglonas iela 
22, Preiļi, 

Preiļu 
novads, LV-

5301  

 
V-

8135  

03.08.2015. 25 27 

Vispārējās 
pirmsskolas 
izglītības 
programma 

01011111 Aglonas iela 
22, 

Preiļi, Preiļu 
novads,  

LV -5301 

V- 
8138 

03.08.2015. 25 28 

 
 
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. dzīvesvietas maiņa (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē 2021./2022. 
mācību gada laikā) - 2 pirmsskolā ; 

2. vēlme mainīt izglītības iestādi (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē 
2021./2022. mācību gada laikā, galvenie iestādes maiņas iemesli) - 2 finansiālu 
apsvērumu dēļ; 

 
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 krievu valodas pedagogs 

(izaicinājums ir nelielais stundu 
skaits) 

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 
personāls izglītības iestādē, noslēdzot 
2021./2022. māc.g. (līdz 31.05.2022.) 

2 Logopēds, praktiskais psihologs. 
Pieejams konsultācijai arī kvalificēts 
speciālais pedagogs. 

 
 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 
 
2.1. Izglītības iestādes misija –mēs darām visu, lai nodrošinātu  aizvien mainīgajā pasaulē un 
vidē dzīvojošā̄ bērna personības izaugsmi. 
 



2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – 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. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – 

• Personīgā izaugsme (bērni, skolotāji, darbinieki, vecāki) – katram ir potenciāls būt 
talantīgam un veiksmīgam atšķirīgos veidos. Vērojam, ieraugām, atbalstām, attīstām un virzām 
ikvienu tiekties pēc personīgās izaugsmes visās dzīvei svarīgās jomās. Mūžizglītības process.  

• Komunikācija (bērni, skolotāji, darbinieki, vecāki) – cieņpilna attieksme vienam 
pret otru, prasme komunicēt, saprast un respektēt savas un citu cilvēku robežas, prasme 
risināt konfliktsituācijas.  

 
• Radošums (bērniem, skolotājiem, darbiniekiem, vecākiem) – uzdrošināties jautāt, 

pētīt, eksperimentēt, kļūdīties un rast risinājumu, apzināties, ka pie risinājuma var 
nonākt dažādos veidos, izvēlēties savu “ceļu” un atbildīgi rīkoties, radīt idejas un 
realizēt tās.  
 

• Sadarbība (bērni, skolotāji, darbinieki, vecāki) – labākais veids, kā īstenot 
kvalitatīvu mācību procesu, sekmēt personīgo izaugsmi, veidot cieņpilnu 
komunikāciju, attīstīt radošumu un sasniegt izvirzītos mērķus visos līmeņos.  

 
• Izvēle un atbildība (bērni, skolotāji, darbinieki, vecāki) - katram ir tiesības un 

pienākums izdarīt savu izvēli un uzņemties par to atbildību, apzinoties izvēles sekas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



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 Vērtēšanas 
sistēmas izstrāde un 

ieviešana pamatskolā 
“Preiļu Brīvā skola”. 

Kvalitatīvie:  
1. Skolotāju darba grupas izveide vērtēšanas 

sistēmas analīzei un pilnveidei.  
2. Skolotāju zināšanu paaugstinašana, 

izmantojot teorētiski pieejamo literatūru, 
Skola2030 materiālus,Vērtēšanas metožu 
aprobācija  

3. Vērtēšanas sistēmas izveide un ieviešana 
sākot ar Skola2030 ieviešanu visos 
izglītības posmos.  

Kvantitatīvie:  
1. Vismaz 12 skolotāju tikšanās 2021./2022. 

mācību gada laikā, kurās vērtēšanas 
process ir bijis viens no tikšanās 
tematiem. 

2. 3 pedagogi piedalījušies, apmeklējuši 
apmācības, profesionālo pilnveidi, kurās 
vērtēšana bija viens no tematiem 

3. Izveidots 1 vienota integrēta vērtēšanas 
kārtība. 

 
Sasniegts 

 
Sasniegts 

 
Sasniegts 

 

Sasniegts 

 
Sasniegts 

 
Sasniegts 

Nr.2 Caurviju prasmju 
izpratnes veicināšana 
gan teorētiski vadības 
un pedagogu vidū, gan 
praktiski ikdienā, 
apgūstot jauno mācību 
saturu.  

Kvalitatīvie:  
1. Pedagogi mācās par un ap caurviju 

prasmēm skola2030 metodiskajos 
materiālos, labo prakšu pieredzēs, vēro un 
iedziļinās bērna analizēšanas procesā par 
pamatu izmantojot caurviju prasmju 
identificēšanu, sasniedzamos rezultātus 
utt. 

Kvantitatīvie:  
1. Pirmsskolā 4 pedagogi analizējuši 

Skola2030 materiālu un izveidoti 29 
Veikumi pirmsskolas audzēkņiem par 
caurviju prasmju apguvi.  

2. 5 1.-6.klases pedagogi analizējuši 
Skola2030 caurviju prasmju teorētisko 
materiālus un izveidoti 25 skolēnu 
Veikumi par caurviju prasmju apguvi.  

Sasniegts 

 
 
 

Sasniegts 

 

Sasniegts 

 
 
1. 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 Skola – 
paplašināšanās – 
atsevišķa skolas ēka 
1.-6.klasēm. 
Fiziskais un 
tehnoloģiskais 
nodrošinājums. 

Kvalitatīvie:  
1. Visi skolotāji izgājuši mācības 

platformas  skolo.lv vides iespēju 
izmantošanā mācību procesā; 

2. Direktora vietnieks skolā veic IT 
koordinatora lomu un pienākumus 
skolā; 

3. 3 skolas darbinieki mācās skolo.lv 
mentoru kursos; 

4. Noslēgts līgums ar Lielvārds par 
tehniskā nodrošinājuma piegādi 
skolai; 

5. Notiek sistemātisks un sistēmisks 
darbs pie IT metožu un konkrētu rīku 
izvēles ikdienas mācību procesa 
nodrošināšanā; 

6. Digitālie resursi un to izmantošana 
skolā pedagogiem kļūst 
pašsaprotama un nesagādā lielas 
pūles, jo viņi saprot tā nozīmi un jēgu 
mūsdienu bērna izglītošanā; 

7. Notiek vecāku padziļināta apmācība 
digitālo rīku jēgpilnas izmantošanas 
nepieciešamībā, kā arī psiholoģiski 
skaidrojumi par digitalizācijas 
laikmetu, atbildībām un sekām. 

  

Dibinātāju un skolas 
vadības nostāja pēdējā 
mācību gada laikā ir 
bijusi skaidra, 
nepārprotama, 
mērķtiecīga: 

- paplašināt skolai 
paredzētās telpas, lai 
bērni justos brīvi un 
netraucēti. Līdz šim bija 
jautājums, kā to izdarīt, 
lai sabalansētu 
pirmsskolas un skolas 
ritmu; 

- nodrošināt skolas un 
obligātās izgl.posmu ar 
mūsdienīgām 
tehnoloģijām; 

- apmācīt, motivēt un 
ieinteresēt ar procesa 
vienkāšošanu visus 
pedagogus  IT 
izmantošanā. 

 
Kvantitatīvie:  

1. Skolas posma mācību uzsākšana 
jaunās telpās līdz 01.10.2022. 

2. Pieejams digitālo tehnoloģiju apjoms 
(4 interaktīvās tāfeles, 
12  planšetdatori) un izmantošana 1.-
6.klases posmā un interaktīvā tāfele 
pirmsskolas vecākajā grupā; 

3. Ieviesta MS Teams platforma kā 
ikdienas rīks; 

4. Visi skolotāji stundu satura 
daudzveidošanai un skolēnu 
padziļinātai ieinteresēšanai ikdienā 
jēgpilni mācību procesā izmanto 
digitālos rīkus un dažādas 
platformas; 

5. Katru ceturksni noorganizētas 
Vecāku skolas, kurā viens no 

  



jautājumiem-Digitālais laikmets, 
digitālie bērni - mūsu atbildība, kā arī 
psiholoģiskie un attīstības jautājumi. 

Nr.2 Pedagogu 
sadarbība un 
izaugsme 

Kvalitatīvie:  
1. Izveidots saskaņots mācību stundu 

tematiskais plānojums, plānoti tēmu 
noslēguma    pārbaudes darbi un 
īstenota starppriekšmetu saikne, 
izmantojot digitālo tehnoloģiju 
risinājumus darba optimizēšanai; 

2. Pasākumi psiholoģiskā un metodiskā 
atbalsta nodrošināšanai pedagogiem;  

  

 
Kvantitatīvie: 

1. Skolotāju iknedēļas tikšanos skaits, 
regulāra pedagogu savstarpēja stundu 
vērošana un analīze (vismaz 1x 
mēn.1h katram pedagogam), skolas 
vadības komandas piedalīšanās 
stundu vērošanā (vismaz 1x 1h 
ceturksnī pie katra pedagoga) 

2. Katru semestri vismaz 1 brauciens uz 
labās prakses pirmsskolas un 
pamatskolas izglītības iestādēm. 

 

 
 
 

3. Kritēriju izvērtējums  
1.  Kritērija “Kompetences un sasniegumi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 
Turpināt pilnveidot izglītības iestādes vadības un 
pedagogu zināšanas, piedaloties valsts  un Izglītības 
pārvaldes organizētajos kursos, semināros un citos ar 
izglītības satura kvalitāti saistītajos pasākumos. 

 
Turpināt darbu pie izglītojamo izpratnes izaugsmes 
žurnālu sistemātiskā lietošanā darba plānošanā, 
organizēšanā un mācību sasniegumu uzlabošanā. 

Individuālais darbs un individuāla 
pieeja, ko spējam nodrošināt 
pateicoties nelielajam bērnu 
skaitam klasēs 

 

Daudzveidīgi audzināšanas 
pasākumi spēcīgas kopienas 
ietvaros 

Aktivitāšu pašvērtēšana un refleksija  

 
 
 
 



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. 

Turpināt darbu pie vienotas izpratnes izglītības iestādē par 
vienlīdzību un iekļaušanu - kā mērķtiecīgu un sistēmisku 
darbību rezultāts. 
 
Turpināt uzturēt vidi izglītības iestādē, kur nav sastopama 
diskriminācija un ksenofobija. 
 
Turpināt strādāt ar izglītojamo konfliktsituācijām, reaģējot 
uzreiz, iesaistot atbalsta personālu un vecāku, pēc 
nepieciešamības. 
 
Turpināt nodrošināt izglītojamo izaugsmi neatkarīgi no 
sociālekonomiskajiem apstākļiem, dzimuma, dzīvesvietas, 
vecāku izglītības, dzimtās valodas u.c. aspektiem.  

 
 

3.  Kritērija “Pieejamība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādē dažādām mērķgrupām pamatā ir 
vienota izpratne par iespējamiem faktoriem, kuri 
ietekmē izglītības pieejamību.  

 

Izglītības iestādē ir pieejami: 
speciālais pedagogs, audiologopēds, psihologs, kā arī 
tiek nodrošināta individualizēta pieeja.  

Izveidot speciālo vajadzību 
diagnostikas sistēmu, uzņemot 
izglītojamos izglītības iestādē. 
Plānot nodrošināt vides pieejamību 
jaunajās mācību telpās cilvēkiem 
ar  funkcionālajiem traucējumiem. 

Nodrošināta visas mācību vides pieejamība. Bērnu 
skaits atļauj individuālu pieeju katram konkrētam 
gadījumam (sarunas ar bērnu, sarunas ar vecāku, 
atbalsta peronāla piesaistīšana) - situāciju savlaicīga 
diagnostika. 
Izglītības iestādē nav vērojama priekšlaicīga mācību 
pārtraukšana 

Rast iespēju arī turpmāk darboties 
preventīvi priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas risku mazināšanai. 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Izglītības iestādei ir vienota izpratne par drošu un 
labvēlīgu  un vidi, tādējādi veicinot cieņpilnas atteicības 
gan kolēģu, gan izglītojamo starpā, gan izglītojamo un 
pedagogu, darbinieku satrpā, kas savukārt veicina 
piederību iestādei un kopienai. 

Noteikt kvantitatīvos rādītājus 
regulārai izsekojamībai un 
izvērtēšanai visu mērķgrupu 
noteikumu ievērošanā. 



Izglītības iestādē ir izstrādāta kārtība, kā rīkoties 
ārkārtas gadījumos, tā ir preventīvi pārbaudīta.  

Regulāri  veikt preventīvo darbu, lai 
nostiprinātu izstrādāto sistēmu. 

Pieejams praktiskais psihologs gan izglītojamajiem, gan 
pedagogiem, gan vadībai, kurš var piedāvāt arī 
psihoterapeita pakalpojumus. 
Ir veikts izglītojošs darbs par drošību digitālajā vidē. 

Turpināt vecāku, izglītojamo un 
pedagogu izglītošanu emocionālās 
drošības un digitālās drošības 
jautājumos, piesaistot atbalsta 
personālu. 

Labizjūtas un piederības sajūtu veicina stiprās kopienas 
izveidotās tradīcijas, kopš skolas dibināšanas (ģimeņu 3 
dienu saiets, talkas, pasākumi, projekti, valsts svētku 
svinēšana, skolas himna utml.). 

Turpināt darbu pie kopienas 
stiprināšanas, īpašu uzmanību 
pievēršot jauno ģiemeņu iesaistei 
adaptācijas periodā izglītības 
iestādē.  

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Izglītības iestādē ir atbilstošs dažādu 
materiāltehnisko resursu klāsts, kas ir 
nepieciešams un izmantojams, 
īstenojot izglītības programmas. 

 

Izglītības iestādē ir viss 
nepieciešamais tehniskais 
nodrošinājums, lai īstenotu attālinātās 
mācības. 

Turpināt papildināt digitālo resursu bāzi, ne tikai 
planšetes, bet arī datorus tā, lai katram skolēnam būtu 
iespēja tos izmantot vienlaicīgi kašu stundās, kā arī 
iegādāties interaktīvās tāfeles katrā klasē un vienu 
ineraktīvo tāfeli pirmsskolā.  
Plānot resursus materiāltehniskās bāzes atjaunošanai, 
papildināt to. 

Ir āra klase (mājiņa) nodarbībām un 
brīvajai rotaļai dabā. 

Plānot paplašināt telpas skolas (1.- 6.klašu) posmā, 
tādējādi paplašinot un atbrīvojot telpas arī 
pirmsskolai.  
Labiekārtot pagalmu pirmsskolas posmam (smilškaste, 
šķēršļu/līdzsvara josla, āra spēļu virtuve). 

 

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

1.  Projekta īsa anotācija un rezultāti. 
Noslēdzās Erasmus+ sadarbības projekts Little footprints leave low carbon footprint 
behind (projekta numurs 2019-1-SI01-KA229-060557_2).  Projektā tiek veidota 
sadarbība starp Latvijas, Slovēnijas, Bulgārijas, Spānijas un Zviedrijas pirmsskolas 
izglītības iestādēm, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību tematos, kas saistīti ar vidi, 
rotaļlietām, ēdienu, atkritumiem, ārpustelpu izglītību. Labas prakses piemēru iepazīšana 
un integrēšana katrā no pirmsskolas izglītības iestādēm. Projekta ietvaros katrā no 
projekta valstīm notiks tikšanās par ilgtspējības tematiem. Projekta gaitā notika 6 projekta 
tikšanās, kurās piedalījās 12 izglītības iestādes darbinieki paausgtinot savas prasmes, 
kompetences un zināšanas. Projekta gaitā uzsvars tika likts uz pieredzes apmaiņu un labās 
prakses piemēriem.  



 
 

2.  Projekta īsa anotācija un rezultāti. 
Preiļu Brīvajā skolā tiek turpināts īstenot Small Researchers – Great Discoveries projekts 
(2020-1-SI01-KA229-075933). Projekta ietvaros tiek veidota sadarbūba starp Latvijas, 
Slovēnijas, Grieķijas, Bulgārija un Nīderlandes pirmsskolām un sākumskolām. Projekta 
mērķis ir STEM (jeb zinātne, matemātika, tehnoloģijas un inženierzinātnes) attīstība 
pirmsskolas un sākumskolas posmos. Projekts ietver dažādus tematus, kur katrs no 
partneriem uzņem projekta dalībniekus savās skolās, iepazīstina ar izglītības iestādes 
aktivitātēm, organizē un vada darbnīcas par tematu padziļinātu izpratni. Būtisks projekta 
elements ir digitālās pratības veicināšana gan skolnieku, gan skolotāju vidē.  

 
 
5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  
 
1.  Izglītības programmu īstenošanai. 
Pamatskolas Preiļu Brīvā skola ir izveidojusies laba sadarbība ar Preiļu novada pašvaldību un 
novada Izglītības pārvaldi. 
 
Ilgstoša un cieša sadarbība skolai ir izveidojusies ar Preiļu mūzikas un mākslas skolu, Preiļu 
Galveno bibliotēku un Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolu, kā arī ir noslēgti sadarbības 
līgumi ar visām šīm iestādēm. 
 
Ir cieša un regulāra sadarbība ar Skolas padomi, kas palīdz stiprināt saikni ar vecākiem un skolas 
pedagogu komandu, kā arī stiprina iesaisti un  kopēju izpratni par procesiem pamatskolā Preiļu 
Brīvā skola. 
 
 
 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 
 
1.  Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību). 

Audzināšanas darba prioritātes 2021.-2024. m.g.  
6.1.1. Attīstīt izglītojamo pilsonisko atbildību ģimenes, izglītības iestāžu, sabiedrības 

līmenī un izpratni par valsts un sabiedrības drošību: 

• saskarsmes un savstarpējo attiecību kultūras aktualizēšana, 
• cilvēkdrošība un drošības pasākumu ievērošana neprognozējamās situācijās (COVID -

19, ārkārtas situācijas). 

6.1.2. Pilnveidot izglītojamo līderības prasmes un skolēnu pašpārvaldes darbību, radot 
iespējas līdzdalībai izglītības procesa un izglītības iestādes vides veidošanā, lēmumu 
pieņemšanā. 

6.1.3. Radīt sistēmu  procesa individualizācijai un skolēnu individuālās izaugsmes 
veicināšanai.  

 
 
 

 
 



2.  2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas. 
 
Tā kā liela daļa no mācību 2020./2021. m.g. tika aizvadīta attālināti, sevišķi svarīgi bija 
saskarsmes un savstarpējo attiecību kultūras aktualizēšana. Šim nolūkam notika regulārs darbs 
ar skolas psiholoģi gan mācību grupās, gan individuāli. Aktualizējoties jautājumam par drošību 
sakarā ar karadarbību Ukrainā, notika klases stundas par rīcību ekstremālos apstākļos, 
ģimeņu  saietā “Pylna sāta” ar priekšlasījumu tika pieaicināts jomas speciālists. 
 
 

7. Citi sasniegumi 
 

Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas informēt izglītības iestāde (galvenie secinājumi par 
izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 
 
7.1.1. 2021./2022.mācību gadā tika veikts pētījums par labizjūtu Preiļu Brīvajā skolā bakalaura 
darba izstrādes ietvaros. Aptaujas datu analīze uzrādīja, ka aptaujāto skolēnu kopējā 
apmierinātība ar skolu 8,48 balles (SD=1,19), zemākais rādītājs – 6 un augstākais rādītājs – 
10. No iegūtajiem datiem varam secināt, ka skolēniem ir augsts apmierinātības līmenis ar skolu, 
kas var ļaut izdarīt secinājumus, ka skolā realizētie procesi un pieejas labizjūtas veicināšanai 
varētu būt veiksmīgi. Labizjūtas rādītāji ir apkopoti šajā tabulā zemāk.  
 

1.-6. klašu apmierinātības ar skolu un labizjūtu komponenšu rādītāji 
Klase Apmierinātība ar 

skolu 
Kopējā 

labizjūta 
Fiziskā 

labizjūta 
Emocionālā 

labizjūta 
Sociālā 

labizjūta 
Intelektuālā 

labizjūta 

1. 9,00 4,43 4,57 4,67 4,00 4,50 

2. 8,83 4,07 4,43 4,19 3,75 3,92 

3. 8,00 4,07 4,36 3,86 4,25 3,80 

4. 7,71 3,97 4,14 3,67 4,36 3,73 

5. 9,00 3,87 4,05 3,56 4,08 3,80 

6. 9,00 3,99 4,29 3,92 4,00 3,78 

 
7.1.2. Sasniegumi sportā: 

• 2. vieta Latvijas skolēnu 75. spartakiādē vieglatlētikas rudens krosa stafetēs 
sākumskolas grupā; 

• 4. vieta starpnovadu futbola sacensībās; 
• 2. vieta starpnovadu pavasara krosā (individuāla disciplīna) 

 
 
 
 
 



 Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem: 
7.2.1. pēc izglītojamo snieguma izvērtējuma valsts pārbaudes darbos par 2021./2022. mācību 
gadu; Preiļu Brīvās skolas rezultāti diagnosticējošajos darbos 3.klasē ir mainīgi salīdzinot ar 
vidējiem rādītājiem valstī, latviešu valodas diagnosticējošā darbā 2021./2022.gadā rādītāji ir 
augstāki, matemātikā zemāki. Rādītāji nav būtiski zemāki. 2021./2022.mācību gada rezultāti 
6.klasei ir augstāki nekā vidēji valstī (pilsētās). Analizējot datus varam izdarīt secinājumu, ka 
Preiļu Brīvās skolas audzēkņiem pārsvarā ir augstāki rezultāti nekā vidēji valstī.  
 
7.2.2. par sasniegumiem valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā. 
 
 

 
2019./2020. mācību 

gads 

 
2020./2021.mācību 

gads 

 
2021./2022.mācību 

gads 

Vidējais 
rādītājs 
valstī 

Pamatskolas 
“Preiļu Brīvā 

skola” vidējais 
rādītājs 

Vidējais 
rādītājs 
valstī 

Pamatskolas 
“Preiļu Brīvā 

skola” vidējais 
rādītājs 

Vidējais 
rādītājs 
valstī 

(pilsētās) 

Pamatskolas 
“Preiļu Brīvā 

skola” vidējais 
rādītājs 

DD Latviešu 
valoda 

mācībvaloda 
3.klasei 

 
72,48% 

 
92,00% 

 
80,00% 

 
77,20% 

 
70,25% 

 
72,66% 

DD Matemātika 
3.klasei 

 
78,22% 

 
80,85% 

 
72,16% 

 
80,95% 

 
62,38% 

 
61,95% 

DD Latviešu 
valoda 

mācībvaloda 
6.klasei 

 
63,24% 

 
61,70% 

 
63,24% 

 
70,24% 

 
65,54% 

 
68,75% 

DD Matemātika 
6.klasei 

 
55,56% 

 
56,86% 

 
55,56% 

 
73,33% 

 
52,32% 

 
55,25% 

DD 
Dabaszinības 

6.klasei 

 
59,46% 

 
59,52% 

 
59,46% 

 
91,67% 

 
50,93% 

 
58,33% 

 
 
Izglītības iestādes galvenie secinājumi par izglītojamo sniegumu ikdienas mācībās. 
 
Izglītības iestādē 2021./2022.mācību gadā ir augsti vidējie statistiskie ikdienas mācību 
sasniegumi summatīvajos vērtējumos klašu grupā 3.-6.klase, Skolēnu ikdienas summatīvos 
sasniegumu vērtēšana ir jāpilnveido attiecīgi balstoties uz vērtēšanas kārtības pilnveidošanas 
procesu, lai vērtēšana 2022./2023.mācību gadā visās klašu grupās atbilstu Skola2030 
vērtēšanas pieejām.  
 
 


