
AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS 

 

(vajadzīgo atzīmēt ar X) 

par X izglītības iestādes Birzgales pamatskola (turpmāk – iestāde) darbības kvalitātes vērtēšanas 

rezultātiem 

par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas rezultātiem 

par X izglītības iestādes Birzgales pamatskola vadītāja Valentīna Pastara profesionālās darbības 

novērtēšanas rezultātiem 

 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2021.gada 1.marta rīkojums Nr. 1D-06e/94 “Par akreditācijas ekspertu 

komisijas izveidi”. 

Vērtēšanas norises laiks iestādē: no 2021.gada 8.marta līdz 19.martam 

  

Ekspertu komisijas sastāvs: 

Ekspertu 

komisijas 

vadītāja 

Ruta Karloviča Izglītības kvalitātes valsts dienests 

 

akreditācijas eksperte 

Eksperte Dina Jēkabsone Izglītības kvalitātes valsts dienests 

Licencēšanas un reģistru 

departaments 

vecākā eksperte 

Eksperte Zaiga Ivana Izglītības kvalitātes valsts dienests akreditācijas eksperte 

 

I. Izmantotās metodes akreditācijā 

 

Akreditācijas procesā komisija ir veikusi kvalitātes vērtēšanu, izmantojot šādas metodes: 

1. Attālinātas intervijas ar izglītības iestādes vadītāju, vietniekiem, pedagogiem, dibinātāja 

pārstāvjiem, vecākiem, izglītības iestādes padomi, atbalsta personālu, izglītojamo pašpārvaldi,  

izglītojamajiem. 

2. 7 mācību stundu vērošana attālināti. 

3. Situāciju analīzes (attālināti) par pedagoģijas, skolvadības un izglītības iestādes aktuālās darbības 

jautājumiem. 

4. Izglītības iestādes apskate (kopā ar izglītojamiem, ar direktoru, direktora vietnieku saimnieciski 

administratīvajā darbā). 

5. Dokumentu izpēte (izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums, izglītības iestādes attīstības 

plānošanas dokuments, vērtēšanas kārtība, e-klase, audzināšanas darba prioritātes trīs gadiem un 

to izvērtējums,  

6. EDURIO aptauja pedagogiem, vecākiem un izglītojamiem. 

 

II. Vispārīgā informācija par izglītības iestādi 

Iestādes nosaukums: Birzgales pamatskola 

Iestādes juridiskā adrese: Skolas iela 1, BIRZGALE, BIRZGALES PAGASTS, ĶEGUMA NOVADS, 

LV-5033 

Iestādes reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu reģistrā: 4312901328 

Iestādes vadītājs: Valentīns Pastars 

Iestādes dibinātājs: Ķeguma novada dome 

Izglītojamo skaits iestādē  - 94 



 

Izglītības programmas: 

Izglītības programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas vietas 

adrese (ja atšķiras 

no juridiskās 

adreses) 

Licencēšana Izglītojamo 

skaits  

Valoda 

ID/ Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Pamatizglītības programma/ 

 

 

Pamatizglītības programma 

   21011111 

 

 

   21011111 

 

 

 
V-10069 

 

 

V_3281 

06.07.2018./ 

uz nenoteiktu 

laiku 

23.07.2020./ 

uz nenoteiktu 

laiku 

47 

 

 

33 

 

latviešu 

 

 

latviešu 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem 

ar mācīšanās traucējumiem 

   21015611  V-9129 08.06.2017./ 

uz nenoteiktu 

laiku 

         5 

         

latviešu 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem 

ar garīgās veselības 

traucējumiem 

21015711   V_1495 24.07.2019./ 

uz nenoteiktu 

laiku 

1 latviešu 

Pamatizglītības tālmācības 

programmas 

21011114  

 
V_3282 23.07.2020./ 

uz nenoteiktu 

laiku 

8 latviešu 

III. Kopsavilkuma tabula izglītības iestādes vadītāja vērtēšanā (norāda vērtējamās kompetences, 

kritērijus un vērtējumus) 

Kompetences un kritēriji:  Vērtējumi  

Neapmierinoši Jāpilnveido Labi Ļoti labi Teicami 

1. Mērķu un uzdevumu izpilde:    X  

2. Amata pienākumu izpilde    X  

3. Kompetences:      

3.1. attiecību veidošana un 

uzturēšana 

   X  

3.2. darbinieku motivēšana un 

attīstīšana 

     

3.3. komandas vadīšana    X  

3.4. organizācijas vērtību 

apzināšanās 

     

3.5. orientācija uz attīstību      

3.6. orientācija uz rezultātu 

sasniegšanu 

   X  

3.7. pārmaiņu vadīšana      

3.8. spēja pieņemt lēmumus un 

uzņemties atbildību 

   X  

3.9. stratēģiskais redzējums      

3.10. izglītības iestādes 

materiāltehnisko resursu 

pārvaldīšana 

  X   

4. Profesionālā kvalifikācija:      



4.1. izglītība    X  

4.2. profesionālā pieredze    X  

4.3. profesionālās zināšanas un 

prasmes 

   X  

4.4. vispārējās zināšanas un 

prasmes 

    X 

 

IV. Kopsavilkuma tabula izglītības iestādes un izglītības programmu akreditācijā (norāda vērtējamās 

jomas, kritērijus un vērtējuma līmeņus) 

 

Jomas un kritēriji: Vērtējuma līmenis 

 Nepietiekami Pietiekami Labi Ļoti labi 

1. Mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības 

programmas 

  X  

2. Mācīšana un mācīšanās:  

2.1. Mācīšanas kvalitāte   X  

2.2. Mācīšanās kvalitāte   X  

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa    X 

3. Izglītojamo sasniegumi:  

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā VĒRTĒ APRAKSTOŠI 

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos VĒRTĒ APRAKSTOŠI 

4. Atbalsts izglītojamajiem  

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts     X 

4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba 

aizsardzība) 

  X  

4.3. Atbalsts personības veidošanā    X 

4.4. Atbalsts karjeras izglītībā   X  

4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai   X  

4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām VĒRTĒ APRAKSTOŠI 

4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni    X 

5. Izglītības iestādes vide  

5.1. Mikroklimats    X 

5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība   X  

6. Izglītības iestādes resursi  

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi   X  

6.2. Personālresursi   X  

7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 

 

7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības 

plānošana 

   X 

7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla 

pārvaldība 

   X 

7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām    X 

Kopsavilkumā 17 vērtēšanas kritēriji    9 8 

 


