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Skolas vispārējs raksturojums 

GAISMAS speciālā internātpamatskola atrodas StopiĦu novadā, Rumbulā. 

2010./2011. mācību gada sākumā skolā mācās 79 skolēni, no kuriem 1 dzīvo StopiĦu 

novadā, 78 - citās pašvaldībās. 

Pārskats par izglītības programmām. 

Skolā licencētas divas (2) speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem 

ar garīgās attīstības traucējumiem. 

 

 

Skolēnu skaits (uz 
2010.01.09.) 

 

Izglītības programmas nosaukums 

2010./ 
2011. 

2009./
2010. 

2008./
2009. 

Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar 
garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811) 

60 62 53 

Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar 
smagiem garīgās attīstības traucējumiem un vairākiem 
smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911) 

19 23 29 
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Skolēnu skaita izmaiĦas pa izglītības programmām un klasēm.  

 

kods 21015811 - A, B līmeĦa 
programma 

kods 21015911 - C līmeĦa 
programma 

Mācību gads 
 

Skolēnu skaits 
(2010.01.09.) 

Klašu skaits Skolēnu skaits 
(2010.01.09.) 

Klašu skaits 

2010./2011. 60 8 19 3 
2009./2010. 62 8 23 4 
2008./2009. 53 6 29 5 
 

  

 

 

Pedagogu kvalifikācija. 

Skolā strādā 35 pedagogi, no tiem: 

• pamatdarbā strādā    30 

• blakusdarbā     5 

• augstākā pedagoăiskā    33 

• augstākā speciālā pedagoăiskā  32 

• cita augstākā     1  

• studē pedagoăiju    1 

• maăistra grāds    9 

• studē doktorantūrā      1
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Skolas vadība (likmēs) 

• direktors      1 

• direktora vietnieks izglītības jomā  1 

• direktora vietnieks audzināšanas darbā 1 

• direktora vietnieks saimnieciskajā darbā 1 

Skolā izveidots un darbojas atbalsta personāls (likmēs) 

• psihologs   0,5 

• sociālais pedagogs 0,5 

• skolotāja palīgs   2.86 

• bibliotekārs  0.1 

• struktūrvienību vadītājs 1  

• pediatrs    1 

• psihiatrs   0,5 

• fizioterapeits  0,67 

• medicīnas māsa  1,5 

• pulciĦu skolotāji  1,07 

 

Sociālās vides raksturojums. 

Skolā 2010./2011. mācību gadā (uz 01.12.2010) mācās 28 meitenes, 54 zēni. 

Izglītojamo tautība: 67 latvieši, 13 krievi, 2 - nepilsoĦi. Sīkāks sociālās vides 

raksturojums nav pētīts.  

Skolas īpašie piedāvājumi. 

Visiem skolēniem tiek piedāvātas speciālās korekcijas un rehabilitācijas 

nodarbības, fakultatīvās nodarbības un dažādi bezmaksas pulciĦi un radošās darbnīcas 

Speciālās korekcijas un rehabilitācijas nodarbības Stundu skaits 
nedēĜā 

Skolēnu 
skaits 

Kopā 50 82 
Ārstnieciskā vingrošana 

• ar fizioterapeitu 
• ar treneri peldbaseinā  

 

 
12 
4 

 
51 
31 

Ritmika, mūzikas terapija 
 

7 51 

Logopēdija, logoritmika 
 

27 82 
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Fakultatīvo nodarbību izlietojums zināšanu praktiskā pielietojuma nostiprināšanai 

 
Fakultatīvās nodarbības 

Stundu skaits 
nedēĜā 

Klašu 
skolēni 

 
Kopā 

 
43 

 

 
 

PadziĜināta mācību priekšmetu apguve  
• krievu val. 
• angĜu val. 
• rokdarbi, „”Kustīgie pirkstiĦi”  
•  „Koktēlnieks”   
• ārstnieciskā vingrošana 
• darba iemaĦas  

 
2 
3 
4 
3 
2 
29 

 
5.-9. kl.  
5.-9. kl. 
2.-9. kl. 
1.-9. kl. 
5.-9. kl. 
2.-9. kl. 

 

 

PulciĦi, radošās darbnīcas 

 

Stundu skaits 

nedēĜā 

 

Klašu 

skolēni 

• „Smaidīgās sejiĦas” 
• „Patīkamās atpūtas skola” 
• vizuālā māksla 
• ansamblis 
• ritma grupa  
• 2 mūsdienu deju grupas   

15 
12 
4 
4 
4 
8 

1.-9. kl.  
1.-9. kl.  
1.-9. kl. 
1.-9. kl. 
1.-9. kl. 
1.-9. kl. 

 

 

Skolas finansiālais nodrošinājums. 

Skola tiek finansēta no valsts mērėdotācijas un pašvaldības budžeta, ieĦēmumiem no 

saimnieciskās darbības, ieĦēmumiem no citu valstu finanšu palīdzības programmu 

īstenošanas. Finanšu līdzekĜus izlieto normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Atbilstoši 

nolikumam par grāmatvedības kārtošanu un apstiprinātam kontu plānam. To apriti un 

uzskaiti veic skolas grāmatvede. Budžeta izlietojums ir racionāls, ko apliecina 

zvērināta revidenta auditēts ikgadējais finanšu gada pārskats. 
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Finansējuma avoti 2008. g. (Ls) 2009. g. (Ls) 2010. g. (Ls) 

Kopējais finansējums 672883,- 706453,- 471668,- 

t.sk. no valsts budžeta 

no pašvaldības budžeta 

ieĦēmumi no saimnieciskās 

darbības 

ieĦēmumi no citu valstu 

finanšu palīdzības programmu 

īstenošanas 

556999,- 

101649,- 

383.- 

 

13852,- 

 

566673,- 

138207,- 

168,- 

 

1405,- 

 

462797,- 

1500,- 

687,- 

 

6684,- 

 

 

 Skolas darbības pamatvirzieni ir: 

1) izglītojošā darbība, pedagoăiski psiholoăiskā korekcija skolēnu mācību 

un audzināšanas procesā; 

2) mācību slodzes dinamikas nodrošināšana atbilstoši skolēna darbaspēju 

maiĦai; 

3) individuāla pieeja katram skolēnam. 

Gaismas speciālās internātpamatskola darbības mērėi ir : 

 

1) nodrošināt speciālās pamatizglītības noteikto mērėu un uzdevumu 

sasniegšanu; 

2) organizēt un īstenot kvalitatīvu izglītības procesu, kas nodrošinātu 

valsts pamatizglītības standarta noteikto mērėu sasniegšanu atbilstoši 

katra skolēna attīstības traucējuma veidam, viĦa spējām un veselības 

stāvoklim; 

3) veidot visiem skolēniem pieejamu izglītības vidi;  
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4) īstenojot izglītības procesu, veicināt katra skolēna harmoniskas 

personības veidošanos; 

5) sagatavot skolēnus darbam un dzīvei sabiedrībā, veidot pamatu tālākai 

izglītībai; 

6) sekmēt skolēnu atbildīgu attieksmi pret sevi, ăimeni, līdzcilvēkiem, 

savu tautu, Tēvzemi. 

 

Gaismas speciālās internātpamatskolas uzdevumi ir: 

1) radīt optimālus apstākĜus izglītojamo intelektuālai attīstībai, spēju un 

prasmju atklāšanai un izkopšanai, īstenojot speciālās pamatizglītības 

programmas; 

2) dot iespēju skolēniem racionāli apgūt pamatizglītību praktiskā, radošā 

līmenī; 

3) izvēlēties optimālas izglītošanas darba formas un metodes atbilstoši 

skolēnu attīstības traucējuma līmenim un spējām, ieviest jaunākās 

informācijas un komunikācijas tehnoloăijas mācīšanas un mācīšanās 

jomā, racionāli izmantojot finanšu līdzekĜus; 

4) veicināt skolēnu atbildību par savu mācību darbu un tā rezultātiem; 

5) vispusīgā pedagogu, medicīnas darbinieku un skolēnu vecāku vai 

personu, kas realizē vecāku varu, sadarbībā veikt skolēnu izpēti, 

nosakot katram skolēnam izglītošanas, ārstēšanas, korekcijas darba 

mērėus un uzdevumus; 

6) sniegt metodiskas un praktiskas konsultācijas vecākiem vai vecāku 

varas pārstāvjiem, vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm pēc 

attiecīga pieprasījuma. 

. 

Skolas attīstības virzības galvenie uzdevumi: 

• panākt kvalitatīvu vispārējo pamatzināšanu un prasmju apguvi 

atbilstoši katra skolēnu spējām, pilnveidot mācību saturu un metodiku, 

lai maksimāli nostiprinātu zināšanu praktisko pielietojamību; 

• dažādot un pilnveidot skolēnu mācību darba un sasniegumu vērtēšanas 

sistēmu speciālā pamatizglītībā; 
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• nodrošināt skolu ar mūsdienīgu un skolēniem atbilstošu IKT 

infrastruktūru; 

• atjaunot un modernizēt skolas iekārtas, aprīkojumu, regulāri papildināt 

bibliotēkas un elektronisko apmācības programmas fondu, lai 

nodrošinātu kvalitatīvu mācību priekšmetu satura apguvi. 

Informācijas iegūšana. 

Rezultātu analīze: 

a) skolotāju darba pašanalīzes, 

b) MK S darba refleksija, 

c) direktoru vietnieku darba analīze, 

d) skolas darba analīze. 

Dokumentu un materiālu analīze. 

Izglītības programmas, MP programmas, individuālās programmas, 

tematiskie un individuālie plāni, klašu žurnāli, darba plāni, pārbaudes darbu 

rezultātu izvērtējumi, iekšējās kontroles materiāli, sanāksmju un sēžu 

protokoli, VIIS, LIIS datu bāzes. 

 

Mācību stundu un nodarbību pasākumu vērošanas materiāli. 

1) hospitētās un izvērtētās mācību stundas, 

2) integrēto pārbaudes darbu analīzes materiāli, 

3) pasākumu vērošanas datu materiāli. 

 

Intervijas, sarunas, aptaujas. 

1) vecāku kopsapulces, 

2) skolotāju un internāta skolotāju darba materiāli, 

3) personāla aptaujas materiāli. 
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1. Mācību saturs 

Gaismas speciālā internātpamatskola realizē divas licencētas speciālās 

pamatizglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem: 

1) no 1996. gada - skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 

21015811, turpmāk tekstā - A, B līmenis) un 

2) no 1997. gada - skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem 

un vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911, 

turpmāk tekstā - C līmenis).  

Programmas licencētas līdz 2018. gada 31. jūlijam.  

 Visos mācību priekšmetos skolotāji strādā pēc Ministru Kabineta ( turpmāk 

tekstā MK ) apstiprinātiem valsts mācību priekšmetu standartiem, uzlabotām IZM 

mācību priekšmetu paraug programmām, kas adaptētas atbilstoši skolēnu attīstības 

traucējuma veidam, viĦu spējām un veselības stāvoklim, skolotāju izstrādātām 

skolēnu individuālām programmām, kas balstītas uz IZM metodiskiem 

ieteikumiem skolēniem ar smagiem garīgās attīstības vai vairākiem attīstības 

traucējumiem, ievērojot 19.12. 2006. MK noteikumus Nr.1027. 

 Visi mācību priekšmetu skolotāji katrā izglītības programmā, Ħemot vērā 

Attīstības plāna prioritātes ( 2010./2011.- Mācību saturs - Mācību satura 

diferenciācija un darba individualizācija atbilstoši skolēnu spējām un vajadzībām” ), ir 

izstrādājuši detalizētus mācību priekšmeta satura tematiskos plānojumus un 

individuālos plānus mācāmajā priekšmetā katra skolēna attīstības tuvākajai zonai, 

kas apspriesti, papildināti un pilnveidoti Metodisko komisiju attiecīgo sekciju ( 

turpmāk tekstā MK S) sanāksmēs mācību gada un otrā semestra sākumā. 

Vienlaicīgi ar mācību satura tematisko plānu A, B līmeĦa skolēniem( izglītības 

programmas kods 21015811) tiek izstrādāts integrēto pārbaudes darbu izpildes 

grafiks semestrim pielikums Nr.1, ko apstiprina skolas direktors. Skolas MK S 

pilnveido un papildina mācību priekšmetu programmas ( turpmāk tekstā MPP ) 

atbilstoši veiktam skolotāja pašvērtējumam pēc SVID metodes, pielikums Nr.2 

 

 Katra temata apguvei mācību priekšmeta tematiskajā plānojumā ir noteikts 

laika sadalījums, kas ir pietiekams vai atsevišėos gadījumos tiek koriăēts, lai 

skolēniem būtu iespēja sasniegt viĦu spējām atbilstošus rezultātus. Liela uzmanība 

veltīta regulārai iepriekš apgūtās vielas atkārtošanai un nostiprināšanai. To 
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apliecina ieraksti klašu žurnālos, nepieciešamās korekcijas skolotājs atspoguĜo 

savā tematiskā plāna eksemplārā. Katra mācību priekšmetu programmas satura 

apguvei izmantoti direktora apstiprinātās mācību materiālu un literatūras sarakstā 

minētie materiāli.  

 Mācību priekšmetu pedagogi darbā ievēro skolēnu tipiskās individuālās 

īpatnības un organizē gan ārējo, gan iekšējo mācību procesu diferenciāciju klašu 

un mācību priekšmetu sistēmā. 

 Skolotāju kolektīvs ar izpratni un atbildību īsteno skolas gada prioritāros 

uzdevumus, izvirzītos mācību priekšmetu mērėus un uzdevumus, mācību saturu 

maksimāli adaptējot skolēnu uztveres spējām, pilnveido skolēnu vērtēšanas 

formas, metodes, kārtību un vērtējuma analīzes. Skolā strādā stabils un kvalificēts 

pedagoăiskais personāls. Pedagogu izglītības atbilst amata prasībām. Pedagogu 

kolektīvam ir nodrošinātas tālākās izglītības apguves iespējas un profesionālā 

kvalifikācija. Skolotāji regulāri paaugstina kvalifikāciju tālākizglītības kursos un 

iepazīstas ar jaunāko mācību metodisko literatūru, aktualitātēm pedagoăijā un 

dalās ar kursos gūtajām atziĦām. Skolā izstrādāti pedagogu tālākizglītības 

noteikumi. Pielikums Nr.3 izraksts.  

 

 

Gūtās atziĦas skolotājs ikdienā pielieto praksē– izmanto pedagoăisko metožu 

dažādību, strādā diferencēti un individuāli, dažādo stundu veidus, novērtē un 

praksē izmanto jaunos mācību līdzekĜus, īpašu uzmanību pievēršot IKT 

līdzekĜiem, lai uzlabotu skolēnu iemaĦas un prasmes, veidotu zināšanu praktisko 

pielietojamību, kas nodrošina saikni ar reālo dzīvi un atvieglo integrāciju 

sabiedrībā.  

 Skolotāji mācību stundās aktīvi seko katra skolēna individuālam darbam, 

sekmju un sasniegumu dinamikai. Pedagogs darbā izmanto daudzveidīgas, 

skolēniem ar speciālām vajadzībām piemērotas mācību metodes, diferencē mācību 

saturu un uzdevumus, lai maksimāli veicinātu katra skolēna izaugsmi atbilstoši 

individuālām spējām un tuvākai attīstības zonai. Tas dod iespēju katram skolēnam 

iegūt savām spējām un attīstības līmenim kvalitatīvu izglītību. Pielikums Nr.4 
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 Skolēnu zināšanas tiek kontrolētas regulāri un precīzi atspoguĜotas skolēnu 

dienasgrāmatās. Sistemātiski tiek analizētas skolēnu semestra un gada darba 

rezultāti un pamatojoties uz analīzes rezultātiem  plānotas tālākās darbības. 

 Pēdējos mācību gados IKT līdzekĜu pielietojumā notikušas būtiskas izmaiĦas 

– visās klasēs datoriem ir interneta pieslēgums, divās (2) klasēs uzstādītas 

interaktīvās tāfeles, ir pārnēsājams multimediju projektors un portatīvie datori, 

kodoskops, individuālais audiālais aprīkojums. Uzlaboti skolas mācību kabineti un 

to materiālie resursi – pēc rekonstrukcijas darbojas četri (4) jauni mājturības un 

tehnoloăiju kabineti zēniem un meitenēm mācību darba praktiskai un 

profesionālai ievirzei, kas aprīkoti ar visjaunāko tehnoloăiju. 

 Skolā izveidotas un darbojas sešas (6) Speciālās pedagoăijas metodiskās 

komisijas ( turpmāk tekstā –SP MK) sekcijas, kuras vada pieredzējuši speciālie 

pedagogi un kurās darbojas visi skolas skolotāji. SP MK sekcijas strādā pēc skolā 

izstrādātiem MK sekciju noteikumiem, kas nosaka katras sekcijas uzdevumus un 

darbības, kā arī to izstrādes kritērijus un laikus. MK sekcijas sniedz metodisku 

atbalstu skolotājiem visos pedagoăiskos jautājumos, gan  mācību priekšmetu 

individuālo programmu izstrādē un satura plānošanā, skolēnu izpētē, vērtēšanas 

metožu dažādošanā, skolēnu kavējumu novēršanā, pedagoăiskās dokumentācijas 

precīzā aizpildīšanā, gan jaunāko normatīvo dokumentu un jaunākās pedagoăiskās 

literatūras studēšanā u.c. Īpaši veiksmīgi darbs organizēts un notiek MK 

akadēmisko mācību priekšmetu sekcijā. Neliels pieredzes un izpratnes trūkums ir 

MK praktisko priekšmetu sekcijas un MK C līmeĦa sekciju vadītājām, jo šo darbu 

veic pirmo mācību gadu. 

 Mērėtiecīgi izveidota mācību procesa datu bāze, kas tiek papildināta noteiktā 

secībā. Datu bāze pilnībā atspoguĜo un Ĝauj veikt skolēnu sasniegto mācību 

rezultātu analīzi pa skolēnu attīstības līmeĦiem ( pa izglītības programmām) 

mācību priekšmetu jomās un pa mācību gadiem. Pielikums Nr.5. 

 

Jomas novērtējums – Ĝoti labi. 
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2. Mācīšana un mācīšanās 

2.1. Mācīšanas kvalitāte 

 

Katras mācību stundas galvenā sastāvdaĜa ir mācīšanas un mācīšanās process, kā 

arī individuālais atbalsts katram skolēnam atbilstoši viĦa spējām un vajadzībām. 

Visiem skolas mācību priekšmetu skolotājiem ir augstākā pedagoăiskā izglītība ar 

kvalifikāciju speciālajā pedagoăijā. Lielākai daĜai skolotāju (72% skolotāju speciālā 

pedagoga stāžs ir 10 -30 un vairāk gadu) ir liela darba pieredze, interese par jaunāko 

mācību satura pasniegšanas metodikā. Visi skolotāji piedalās arī radniecīgo MK 

sekciju darbā. Profesionāla pedagoăiskā darbība nodrošina vispusīgas skolēnu 

rehabilitācijas iespējas, kā rezultātā iespējama skolēnu mācīšanās spēju uzlabošanās 

un reabilitācija no individuālās izglītības programmas skolēniem ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem (kods 21015911) uz izglītības programmu skolēniem ar 

garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811). Šajā mācību gadā Valsts un 

pašvaldības pedagoăiski medicīniskās komisijas ar saviem Atzinumiem reabilitējušas 

četrus (4) mūsu skolas skolēnus. Arī skolēni, kuri novēloti uzsākuši mācības skolā ( 

16, 17 gadu vecumā) ar nepietiekamām pamatzināšanām, tiek veiksmīgi integrēti 

vispārējā skolēnu plūsmā un pēc individuāli izstrādātām mācību programmām 

veiksmīgāk uzsāk mācības un sekmīgi apgūst speciālo pamatizglītību. 

Skolā mācīšanu un mācīšanās darbu plāno atbilstoši skolas Attīstības plāna 

(2009./2013.gadam) prioritātēm, nosakot mērėus un uzdevumus katram mācību 

gadam. 2010./2011. mācību gada prioritāte ir ” Skolēnu mācīšanās motivācijas 

aktualizēšana”. 

Skolēni un viĦu vecāki zina un saprot mācību darbam izvirzītās prasības, kaut arī 

ikdienas mācību procesā tās ne vienmēr izdodas sekmīgi izpildīt, īpaši skolēniem, kuri 

mācās pēc individuālām programmām ( programmas kods 21015911), kas objektīvi 

saistīts ar bērna psihiskās veselības stāvokli. 

Skolotāja stāstījuma, skaidrojuma un vizualizācijas mērėtiecība un precizitāte, 

atbilstošāko mācību metožu pielietošana konkrētā situācijā ir būtisks priekšnoteikums 

kvalitatīvai, pozitīvi vērtētai mācību stundai. Šo meistarību labi pārvalda visi 

pieredzes bagātie skolotāji, to cenšas iemācīties un pielietot arī jaunie, ar atbildību 

strādājošie skolotāji. Tas ir svarīgs jautājums, ar ko nodarbojas skolas administrācija 
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un metodiskās sekcijas. Par to, pēc vērotā mācību stundās, notiek individuālas 

pārrunas ar skolotājiem un veikti ieraksti stundu vērošanas materiālos.  

Katrā stundā skolēni tiek rosināti paust un izteikt savu viedokli, pamatot to pareizā 

latviešu literārā valodā, ieklausīties un respektēt arī citu skolēnu viedokĜus. Tomēr 

vēlamais ne vienmēr vērojams ikdienas mācību darbā. Zināšanai un prasmju 

pilnveidei ikvienam skolēnam nepieciešams iesaistīties projekta darbā, kas tiek 

organizēts pavasarī ( projekts tiek plānots atbilstoši skolēnu vecumposma un 

psiholoăiskām. īpatnībām). 

Skolotāji apguvuši un darbā izmanto mūsdienīgas IK tehnoloăijas, ir nodrošināti 

ar atbilstošiem darba apstākĜiem, dalās pieredzē ar kolēăiem. Skola strādā ar 

datorprogrammu SymWriter  no Lielbritānijas. SymWriter adaptēta izmantošanai 

Latvijas izglītības sistēmā– izmantojot attēlu galerijas „latviskošanu” (rediăējot attēlu 

galerijas, pievienojot attēliem vārdus latviešu valodā) – tā motivējot, ieinteresējot 

skolēnus rakstīt, lasīt. Pielikumu Nr.6 

 

Mācīšanas procesa saikni ar reālo dzīvi skolotāji cenšas nodrošināt ar inovatīvām 

mācību metodēm: skolēnu darbs grupās, pāru darbs, praktiskie darbi, stundas ,,zaĜajā 

klasē” u.c. Skolēni regulāri papildina stundu teorētisko un praktisko darbu ar mācību 

ekskursijām uz dažādiem dabas objektiem, iestādēm un muzejiem un vēsturiskām 

vietām. Par neatĦemamu mācīšanās procesa sastāvdaĜu kĜuvuši rudens pārgājieni un 

pavasara ekskursijas, par ko liecina iesniegumi un pasākuma analīzes, kas glabājas 

skolotāja portfolio. 

Mācību priekšmeta saturam un skolēnu vecumam atbilstošas mācību metodes un 

interesants darbs mācību stundās, pārdomāti, metodiski pareizi izvēlēti mājas 

uzdevumi ir redzami mācību dokumentācijā – tematiskajos plānos, metodiskajos 

materiālos, iekšējās kontroles materiālos, stundu vērošanas materiālos.  

Skolā ir noteikta vienota mājas darbu uzdevumu realizācijas sistēma un uzdoto 

darbu apjoms tiek saskaĦots ar citiem mācību priekšmetu skolotājiem. Skolēniem ir 

skaidras mājas darbu prasības, izpildes laiki un internāta skolotāju pedagoăiskais 

atbalsts. Mājas darbi regulāri tiek uzdoti un novērtēti (latviešu, krievu valodā, 

matemātikā 7.-9. klasēs), par ko liecina ieraksti klašu žurnālos un skolēnu 

dienasgrāmatās. 
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Lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesu speciālās izglītības programmas 

apguvē Gaismas skolas skolotāji ir izstrādājuši sekojošus metodiskos un mācību 

materiālus un piedalījušies dažādos projektos: 

• 26 tipogrāfiski izdotas mācību grāmatas, darba burtnīcas; 

•  2 grāmatas (iesniegtas izdevniecībā, tipogrāfijā); 

• darba procesā - Matemātika 3. klasei un darba burtnīca 7. klasei; 

• COMENIUSS projekta ietvaros izveidots interaktīvs izglītojošais materiāls 

CD formā ,,Iepazīsti pasauli; 

• Skola aktīvi piedalās Eiropas strukturālo fondu finanšu līdzekĜu apguvē, tai 

skaitā pārrobežu projektos un ES, kā arī Mūžizglītības programmas 

Comenius realizācijā; 

• Igaunijas – Latvijas programmas projekta "Kopā vieglāk" ietvaros veidota 

grāmata – sociālo prasmju, pašapkalpes iemaĦu veidošanai bērniem un 

jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Šis izglītojošais materiāls 

papildināts ar attēliem/piktogrammām (programma SymWriter) un darba 

lapām. Izglītojošais materiāls izmantojams audzināšanas procesā, sociālo 

zinību mācību stundās Pielikums Nr.6; 

• ESF projektā ,, Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākĜos” 2010.gadā piedalās 8 skolas skolotāji. 

 Pielikums Nr.7 
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2.2.  Mācīšanās kvalitāte 

Katru mācību stundu skolotāji rosina skolēnus strādāt mērėtiecīgi, izrādot interesi 

zināšanu apguvē. Skolēni mācās objektīvi vērtēt savu un klasesbiedru darbu. Visiem 

skolēniem ir iespējas parādīt savas zināšanas un darbu citiem skolēniem, piedalīties 

projektu darbā, konkursos, izstādēs, sacensībās, svētku priekšnesumos), kas dod 

skolēniem papildus motivāciju mācīties un ticību savām spējām. Pielikums Nr.8 

         

 

Skolēni zina, ka viĦu darbs tiek pozitīvi vērtēts un jebkurā gadījumā viĦi saĦems 

nepieciešamo palīdzību. Skolā un klasēs valda labvēlīgs mikroklimats. Klasēs ir 

noteikta kārtība klases datortehnikas, interneta resursu izmantošanai mācīšanās 

procesā, noteiktā darba laikā ir pieejama bibliotēka ar lasītavu. Skolēni iepazīstināti ar 

darba organizāciju, kārtību un noteikumiem, kā izmantot klasē un bibliotēkā esošos 

materiālus. 

Skolā izveidota grāmatu krātuve – mācību grāmatas, metodiskās un izziĦas 

literatūras fonds. Mācību grāmatu un metodiskās literatūras izvēle ir mērėtiecīgi 

saistīta ar MPP apguves realizāciju un aktualitātēm sabiedriskajā dzīvē. Grāmatu 

krātuvē visiem skolotājiem pieejami arī izziĦas materiāli, mācību metodiskā un 

pedagoăiskā literatūra. 

Audzināmās klases skolotāji un skolas vadība regulāri seko tam, kā skolēni 

apmeklē skolu. Mācību darbs un kavējumi tiek izskatīti skolas operatīvajās un vadības 

apspriedēs. Katra mēneša noslēgumā tiek uzskaitīti un apkopoti skolēnu kavējumi, tie 

analizēti un vajadzības gadījumā izvērtēti, sadarbojoties skolotājam, skolēnam, 

administrācijas pārstāvim un vecākiem.  
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2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaĜa 

Vērtēšanas metodes un vērtējuma kvalitāte un biežums atbilst valstī noteiktai 

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai. Par to liecina mācību dokumentācija, skolēnu 

dienasgrāmatas, ikmēneša sekmju lapas (ar 2010./2011. m. g. atceltas), skolas 

izstrādātās liecības (IZM apstiprinātas), integratīvo pārbaudes darbu rezultātu 

izvērtējums, mācību gada klašu atskaites. Skolā ir izstrādāti „Skolēnu mācību 

sasniegumu vērtēšanas noteikumi”, kas nosaka vērtēšanas biežumu, mācību 

sasniegumu uzlabošanas kārtību, citus ar vērtēšanas procesu saistītos jautājumus. 

Pedagogi sistemātiski vērtē skolēnu iegūtās iemaĦas un prasmes, veic vērtējuma 

uzskaiti, vērtēšanas metodes pārsvarā atbilst skolēnu vecumposmu īpatnībām un 

individuālām spējām, mācību priekšmeta specifikai un izvirzītajiem mērėiem un 

uzdevumiem.  

Atbilstoši skolēnu speciālām vajadzībām, skolēnu uzkrāto zināšanu pārbaude 

notiek četras (4) reizes gadā, atbilstoši izstrādātajam integratīvo pārbaudes darbu 

grafikam. Skolēnu izaugsmes dinamikas uzskaite un izvērtējums ir sistemātisks. 

Regulāri trīs (3) reizes gadā rezultāti tiek uzkrāti zināšanu, spēju un iemaĦu 

izvērtējuma līknēs, kuras iespējams analizēt elektroniski pielikums Nr.5.   

Skolēni un viĦu vecāki atzīst, ka mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība viĦiem ir 

zināma un saprotama. Vērtēšana notiek sistemātiski. Pirms integrētā pārbaudes darba 

skolēni tiek iepazīstināti ar izvirzītajām prasībām. Skolotājs analizē un pamato 

skolēna darba vērtējumu. Atsevišėi gadījumi liecina, ka skolotājam reizēm precīzāk 

jāizstrādā pārbaudes darba vērtēšanas kritēriji un jāpilnveido pārbaudes darbu 

izstrādes veidus. Pārbaudes darbu rezultātu izvērtējumu veic pa mācību priekšmetu 

jomām vairāku gadu garumā. 

Pedagogi regulāri veic vērtējuma uzskaiti, ierakstot tos klases žurnālos, sekmju 

kopsavilkuma žurnālos, skolā izstrādātās liecībās pielikums Nr.9, sekmju izrakstos. 

Vērtējuma uzskaiti pārrauga un kontrolē direktora vietnieks izglītības jomā ( turpmāk 

tekstā DVIJ).Vērtēšanas procesā iegūtā informācija tiek daudzpusīgi izmantota 

darbam metodisko komisiju sekcijās, skolas vadības darbā ar skolotājiem, skolēniem 

un vecākiem, kā arī priekšmetu skolotāju darbā mācību procesa pilnveidošanai. 

Skolēnu vecāki katru nedēĜu saĦem informāciju par bērna mācību rezultātiem.  
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2.4. Sadarbība ar vecākiem 

Skola izmanto daudzveidīgas informācijas apmaiĦas formas, kas veicina 

skolas, skolēnu un vecāku sadarbību Skola slēdz kopsadarbības līgumu ar 

vecākiem pielikums Nr.10  

Skolā ir noteikta kārtība vecāku informēšanai par skolas darbu un skolēnu 

mācību, audzināšanas sasniegumiem. Pēdējos gadus vecāki katru mēnesi saĦēma 

ikmēneša sekmju lapas, bet ar šo mācību gadu visu informācijas apmaiĦu starp 

priekšmetu skolotājiem, audzināmās klases skolotāju un vecākiem nodrošina 

skolēnu dienasgrāmatas, kuras lieto visi skolas skolēni. Internāta audzēkĦi katru 

semestri saĦem skolas izveidotu Liecību ar vērtējumu skolēna uzvedībā morālo, 

ētisko normu un iekšējās kārtības noteikumu ievērošanā. 

 Mācību gada sākumā skolas administrācija, atbilstoši savai darbības jomai, 

informē vecākus par darba kārtību skolā, skolas pedagoăisko un atbalsta 

personālu, un viĦu funkcijām. Vecāki tiek iepazīstināti ar skolas telpām un 

interaktīvajiem mācību materiāliem. Klašu skolotāji iepazīstina ar skolas iekšējās 

kārtības noteikumiem un iespējām mācību gadā saĦemt skolas papildus sniegtos 

pakalpojumus. Vecāku kopsapulces notiek trīs reizes gadā, kad skolēni un skolas 

pedagogi un atbalsta personāls sniedz interaktīvu sava darba atskaiti par semestrī 

paveikto. Nepieciešamības gadījumā pēc audzināmās klases skolotāja, vecāku, 

sociālā pedagoga vai administrācijas ierosinājuma notiek individuālas tikšanās ar 

vecākiem. Šajās tikšanās reizēs audzināmās klases skolotāji un skolas 

administrācija uzklausa vecāku priekšlikumus, ieteikumus un reizēm kritiku 

skolas darba uzlabošanai. Skolas vadība un pedagoăiskā padome izvērtē vecāku 

priekšlikumus un lemj par to ieviešanu. Problēmsituāciju risināšana un tās 

dokumentācija tiek sistematizēta skolēna personas lietā. 

Skola regulāri informē vecākus par mācīšanas un mācību satura jautājumiem, par 

skolā paredzamajiem pasākumiem, kā arī par novitātēm mācību un audzināšanas 

procesā. Skola sniedz psiholoăisku, medicīnisku un sociālu atbalstu skolēniem un 

viĦu ăimenēm. Skola nodrošina atbalsta programmas skolēniem un viĦu ăimenes 

locekĜiem sociālās atstumtības mazināšanai ESF projekta (2007.- 2008.gads) ,, 

Motivācijas programma sociālās atstumtības mazināšanai cilvēkiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem un viĦu ăimenes locekĜiem.” ietvaros. Vecāki aktīvi 

līdzdarbojos dažāda līmeĦa mākslas, kultūras un starpvalstu pieredzes apgūšanā 
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valstī un pārrobežu projektā (2009.-2011. gads Estonia-Latvia Programme Easy 

Together). Projektu saturiskās daĜas īss apraksts wwww.gaismasskola.lv sadaĜā 

projekti. Skolā izstrādāti interaktīvie un tipogrāfiski izdotie mācību materiāli 

„Skola- skolēni - vecāki” ir izmantojami gan skolēnu mācīšanas un mācīšanās 

procesā, gan pilnvērtīgas pilsoniskās audzināšanas nodarbībās ārpusstundu darbā, 

sadarbībā ar vecākiem un sociālajiem dienestiem.  

Kopējās tikšanās reizēs vecākiem tiek piedāvātas informatīvi-izglītojošas 

pedagoăiskas lekcijas. 

Administrācijas darba laika grafiks sastādīts, lai ikvienam vecākam būtu iespējas 

tikties ar administrācijas pārstāvi pēc no darba brīvajā laikā. Vecāku un skolas 

darbinieku informācijas apmaiĦa notiek arī elektroniski.  

Jomas novērtējums –labi. 
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3. Skolēnu sasniegumi 

3.1. Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā skolā un ārpusskolas 

pasākumos 

  

Skolēniem radītās iespējas parādīt savas iemaĦas un prasmes, spējas un 

uzdrīkstēšanos, gūstot labus rezultātus un citu cilvēku pozitīvu novērtējumu, īpaši 

motivē viĦus turpmākam vēl nopietnākam darbam, rada skolēnos objektīvāku 

pašvērtējumu. Skolēni neizrāda savu prieku un gandarījumu par sasniegto, tomēr 

nopelnītie diplomi un medaĜas viĦiem ir Ĝoti nozīmīgas.  

 Skolā katru gadu klašu labākie daiĜlasītāji uzstājas skolas pasākumos ar saviem 

priekšnesumu.  

Praktisko priekšmetu mācību stundās vienmēr ar rūpību top skolēnu radošie darbi 

un divas reizes gadā skaistākie un precīzākie darbi priecē skolas kolektīvu un vecākus 

ziemas un mācību gada noslēguma darbu izstādēs. 

Mūzikas stundās skolēni sagatavo dažādus muzikālus priekšnesumus un uzstājas 

gan skolas, gan ārpusskolas pasākumos. Mūzikas skolotājas sacerēto un komponēto 

skolas himnu visi skolēni dzied ar patiesu lepnumu. 

Skolas vizuālais noformējums ir skolēnu un pedagogu praktiskā darba 

kopsadarbības rezultāts. 

Gandrīz visi skolēni ar interesi un atbildību piedalās dažādos pasākumos, 

tematiskās aktualitātēs un sporta sacensībās skolas, novada, valsts un Eiropas/pasaules 

mērogā.  
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2010./2011. m. g. 

Laiks Pasākums Dalībnieki, rezultāts 

11.09.2010. Labdarības koncerts “Tu neesi viens” Rīgā 
Sv.Pētera baznīcā – cirka skolas projektam 

Uzstājas 7 skolēni, ar saviem 
darbiĦiem piedalās viss skolas 
kolektīvs. Turpinām līdzekĜu 
vākšanu Cirka skolas projektam. 

18. – 27.09.2010. Eiropas Speciālās Olimpiādes vasaras 
spēles Varšavā 

Piedalās 2 skolnieces. 

Izcīnītas 4 sudraba un 1 zelta 
medaĜa vieglatlētikas disciplīnās. 

03.11.2010. Gaismas skolas skolēnu labdarības 
pasākums – koncerts pansionāta 
“Ezerkrasti” iemītniekiem valsts svētku 
priekšvakarā. 

Piedalās 16 skolēni. 

 

2009./2010. m. g. 

Laiks Pasākums Dalībnieki, rezultāts 

11.09.2009. Labdarības koncerts Gaismas speciālās 
internātpamatskolas Cirka skolas projektam 
“Tu neesi viens” Rīgā Sv.Pētera baznīcā. 

Uzstājas 7 skolēni, ar saviem 
darbiĦiem piedalās viss skolas 
kolektīvs. Saziedoti līdzekĜi 
projektam. 

16.12.2009. BāreĦu biedrības “Saules bērni” un 
interneta portāla “Bildēs par dzīvi” rīkotais 
zīmējumu konkurss “Bībeles stāsti 
Ziemassvētkos”. 

Izstādīti 6 skolēnu darbi. 

Diplomi par piedalīšanos. 

18.03.2010. Latvijas Speciālās Olimpiādes sacensības 
basketbolā 8.-9.kl. Gaujienā. 

Piedalās 5 skolēni. Izcīnīta 1.vieta 
un kauss. 

2010.g.februāris Latvijas speciālo skolu atklātās(14 
speciālās skolas) sacensības peldēšanā. 

Piedalās 8 skolēni. Izcīna divas 1. 
vietas meitenēm, divas 3. vietas 
zēniem. 

2010.g.marts Latvijas Speciālās Olimpiādes sacensības 
slēpošanā  

Piedalās 6 skolēni. Izcīnīta viena 
2.vieta, viena 3.vieta. 

24.03.2010. Integratīvās mākslas festivāla “Nāc līdzās” 
Vidzemes zonas atlases konkurss - koncerts 
Jelgavā. 

Piedalās 15 skolēni. Esam izvirzīti 
uz noslēguma koncertu Rīgā. 

07.05.2010. Integratīvās mākslas festivāla “Nāc līdzās” 
noslēguma koncerts Rīgā VEF Kultūras 
pilī. 

Piedalās 15 skolēni. Diploms par 
labu māksliniecisko sniegumu. 
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13.05.2010. Speciālo skolu sacensības peldēšanā 
Ulbrokas peldbaseinā 

Piedalījās 11 skolēni, izcīnītas trīs 
1. vietas meitenēm, divas 2.vietas 
zēniem 

20. - 21.05.2010. Latvijas Speciālās Olimpiādes sacensības 
vieglatlētikā Palsmanē. 

Piedalās 4 skolēni. 

7 zelta medaĜas, 1 sudraba medaĜa 

Kopsummā 2.vieta 17 komandu 
konkurencē. 

20.05.2010. Pašdarināto tērpu modes šovs “Mode 2010” 
Rīgas 5.SIPS 

Piedalās 4 skolēni. Tērpu 
kolekcija “Vasaru gaidot” – 
atzinības raksts 

6. – 11.08.2010. X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētki, projekts “Tā ir mana dziesma” 
bērniem un jauniešiem ar speciālām 
vajadzībām, koncerts Vērmanes dārza 
estrādē. 

Piedalās 33 skolēni. 

 

2008./2009.m.g. 

Laiks Pasākums Dalībnieki, rezultāti 

14.11.2008. Latvijas Republikas 90.gadadienai veltītā 
pasākumu cikla “Tu esi Latvija” ietvaros 
organizētais projekts - republikas speciālo 
skolu koncerts “Kopā vienā saules ziedā” 
Rīgas Latviešu biedrības namā. 

 

Piedalās 42 skolēni: 

-tautas deju kolektīvs 

-orėestra ritma grupa 

-vijolnieku ansamblis 

-mūsdienu deju grupa 

17.11.2008. Koncerts “Tu esi Latvija” Latvijas Nacionālajā 
operā 

Piedalās 10 skolēni: 

-vijolnieku ansamblis un 
orėestra ritma grupa 

16.12.2008. Integratīvās mākslas festivālā “Nāc līdzās” 
laureātu koncerts Latvijas Republikas Saeimā. 

Piedalās 16 skolēni: 

-vijolnieku ansamblis un 
ritma grupa 

2009.g. janvāris Starpskolu (3 speciālās skolas) sacensības 
peldēšanā. 

Piedalījās komanda 12 
cilvēku sastāvā. Izcīnīja 9 
godalgotas vietas no 11 
iespējamām. 

2009.g.februāris Rīgas pilsētas skolu jaunatnes sacensības 
slēpošanā. 

Piedalās meiteĦu komanda 4 
cilvēku sastāvā. Izcīnīta viena 
1. un trīs 2.vietas. 
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2009.g.februāris Latvijas jaunatnes ziemas olimpiāde ĒrgĜos Piedalās 2 meitenes. Izcīnītas 
6.vietas klasiskajā distancē 
un sprintā 

19.03.2009. Latvijas Speciālās Olimpiādes 8.-9.klašu 
komandu basketbola sacensības Gaujienā. 

Piedalās 7 skolēni, izcīnīta 
3.vieta 

26.-27.03.2009. Latvijas Speciālās Olimpiādes sacensības 
novusā. 

Piedalās 8 skolēni. 

3.vieta dubultspēlē meitenēm 

7.vieta vecākajā grupā 
kopsummā 

21.05.2009. Pašdarināto tērpu modes šovs “Mode 2009” 
Rīgas 5.SIPS . Tērpu kolekcija “Adiet, meitas, 
raibus cimdus”- 

Piedalās 6 skolēni  

 Atzinības raksts 

 

 

3.2. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Skolēni no valsts pārbaudes darbiem atbrīvoti atbilstoši MK noteikumiem un 

pamatojoties uz licencētām skolā realizējamām izglītības programmām 

Jomas novērtējums –Ĝoti labi 
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4. Atbalsts skolēniem 

4.1. Veselības aprūpe, skolēnu drošība un sociālā palīdzība 

 

Skolā, atbilstoši normatīvajām prasībām, iekārtots medicīnas kabinets. Katram 

skolēnam ir iekārtota veselības karte, kurā ir ziĦas par skolēna veselības stāvokli 

un saslimšanām. Ievērojot normatīvajos aktos noteikto konfidencialitāti, skolas 

mediėi informē vecākus par skolēna veselības stāvokli, iesaka konsultācijas pie 

speciālistiem, tai skaitā psihiatra. Skolas pediatrs un medmāsa, atbilstoši darba 

plānojumam, veic skolēnu veselības stāvokĜa pārbaudi, sniedz skolēniem 

nepieciešamo medicīnisko aprūpi, nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības 

izsaukšanu un ziĦo skolēnu vecākiem par traumām un pēkšĦām saslimšanām 

saskaĦā ar Kopsadarbības līgumu. Sastāda potēšanas plānu, informē ăimenes 

ārstus par nepieciešamajām potēm, vai saskaĦā ar vecāku piekrišanu veic 

injekcijas slimību profilaktiskos pasākumus, nepieciešamības gadījumā Mantu 

ādas raudzes reakcijas pārbaudi. Nodrošina akūti slimu bērnu apskati, izolēšanu. 

Veic skolēniem nozīmēto medikamentu reăistrāciju un nodrošina to lietošanu. 

Informē pedagogus par skolēniem, kuri saĦem stipras iedarbības medikamentus. 

Diagnosticē skolēnus, nosakot blakus saslimšanu spektru, kuriem nepieciešamas 

nodarbības pie fizioterapeita vai pieaicinātā speciālista. Novēro skolēnu veselības 

stāvokli, veic medicīniskos mērījumus sporta stundās, fizioterapijas nodarbībās un 

ārpusstundu sporta pasākumos. Pārbauda izziĦas no ăimenes ārsta par bērna 

veselības stāvokli un veic padziĜinātu skolēnu pārbaudi pirms ārpusskolas 

sacensībām. Kontrolē skolēnu ēdināšanas kvalitāti, sastāda ēdienkartes ievērojot 

kaloritāti atbilstoši normām. Sastāda individuālās ēdienkartes dažādu saslimšanu 

gadījumos. Kontrolē ergonomiskos rādītājus skolā. Konsultē skolas darbiniekus, 

skolēnu vecākus. Kopā ar skolotājiem veido lekcijas par attīstības, higiēnas un 

drošības jautājumiem.  

Skolas psihiatrs konsultē skolēnu vecākus pēc iepriekšēja pieraksta un akūtas 

psihiskās veselības saslimšanas gadījumos pēc mediėa vai pedagoga ierosinājuma 

uzaicinot uz individuālu konsultāciju vecākus viĦiem pieĦemamā laikā. 

Skolā skolēniem saprotamā veidā un formā atbilstoši skolēna speciālajām 

vajadzībām ir izstrādāti iekšējās kārtības un drošības noteikumi par uzvedību un 
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drošību mācību telpās, drošību noteiktu instrumentu un tehnikas lietošanā, rīcību 

bīstamās un ārkārtas situācijās, uzvedību ārpusskolas pasākumos, sporta 

sacensībās, ekskursijās un pārgājienos, skolas rīkotajos kopējos pasākumos. 

 Instruktāžu par skolēnu drošību veic un dokumentē audzināmās klases 

skolotājs, mācību priekšmetu skolotāji un internāta skolotāji. Katram pedagogam 

ir drošības instrukciju komplekts un kārtība, kādā ar tām iepazīstina skolēnus un 

viĦu vecākus. Skolotāji plāno un vada nodarbības par drošības jautājumiem un 

rīcību ekstremālās situācijās.  

 Skolā ir noteikta kārtība, kā un kas mācību stundu starplaikos atbild par 

skolēnu drošību un veselību, kā notiek skolēnu dienas gaitas maiĦa no mācību 

stundu darba uz internāta dienas gaitām un skolas ēdnīcā. 

 Katru mācību gadu skola organizē skolēnu tikšanos un praktiskās nodarbības 

ar dažādu institūciju pārstāvjiem un policijas darbiniekiem par likumu un tiesību 

normām, par drošību uz ceĜa, bērnu drošību internetā un citām ar skolēnu drošību 

saistītām tēmām. Skolā ir izstrādāti noteikumi, kas nosaka sadarbības kārtību 

skola- skolēnu vecāki, vecāku tiesību pārstāvji, sociālie dienesti un sabiedriskās 

organizācijas. 

 Visi skolēni 100% tiek nodrošināti ar skolā apstiprināto mācību grāmatu un 

mācību procesā izmantojamās literatūras grāmatām, darba burtnīcām un darba 

lapām. Mācību un audzināšanas procesam nepieciešamajām kancelejas precēm 

90% apmērā no nepieciešamā. Vecāku līdzieguldījums mantiskā izteiksmē ir 

atrunāts skolas un vecāku kopsadarbības līgumā. Nepieciešamības gadījumā skola, 

sadarbojoties ar pašvaldību sociālajiem dienestiem, risina jautājumu par 

pašvaldības atbalstu konkrētā skolēna mācību un audzināšanas darbam 

nepieciešamo materiālu nodrošinājumu. 

 Skolēni skolā un internātā tiek nodrošināti ar nepieciešamo mīksto inventāru, 

higiēnas precēm un, pēc vecāku vai skolotāja rakstiska pieprasījuma, skolēnam 

nepieciešamo sezonai atbilstošu apăērbu. Visi skolas skolēni saĦem bezmaksas 

ēdināšanu četras reizes dienā, bet nepieciešamības gadījumā tiek noteikts skolēna 

veselības stāvoklim atbilstošs ēdināšanas režīms un ēdienkarte. Svētkos visi 

skolēni saĦem veicināšanas balvas. 

 Skolēniem un vecākiem skolā pie atbalsta personāla - sociālā pedagoga, 

psihologa, psihiatra un pediatra iespējams saĦemt individuālas konsultācijas 
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ăimenes un sociālo jautājumu risināšanai. Skolas atbalsta personāls saskaĦoti 

darbojas skolēnu problēmu jautājumu risināšanā. 

 Skolas speciālisti un administrācija sniedz konsultācijas arī potenciālajiem 

skolas skolēnu vecākiem un sociālajiem dienestiem un sociālās aprūpes iestādēm 

par darbu ar bērniem ar speciālajām vajadzībām. 

   

4.2. Atbalsts personības veidošanai 

 

Skolēnu pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaĦu attīstīšanu 

veicina skolā izstrādātā pilsoniskās audzināšanas koncepcija, darba iemaĦu 

programma un mācību gadam prioritārās pilsoniskās audzināšanas mēnešu darba 

tēmas. Skolotāji plāno savu darbu atbilstoši izvirzītajām prioritātēm, integrējot šīs 

tēmā gan mācību priekšmetu apguves plānojumā, gan audzināšanas darbā, gan 

ārpusstundu pasākumos. Skolēnu prasmes un iemaĦas tiek analizētas un vērtētas 

Ħemot vērā skolēna speciālas vajadzības, atbilstoši grupas/klases kolektīva 

īpatnībām un vajadzībām.  

Pielikums Nr. 11, 12 

Skolotāji kopā ar skolēniem veic semestra izvērtējumu fiksējot rezultātus, kas 

veicina skolēnu pašanalīzes un objektīvu savas darbības izvērtēšanu. Semestra 

noslēgumā skolēni saĦem skolas izstrādātas liecības. 

Pielikums Nr. 13.,14., 15. 

 

 

Skolēniem ir iespēja piedalīties klases un skolas līdzpārvaldē. Katrā klasē ir 

klases aktīvs un savi pienākumi. Skolēnu līdzpārvalde darbojas saskaĦa ar 

līdzpārvaldes nolikumu un aktīvi iesaistās skolas dzīves veidošanā. Skolēnu 

līdzpārvalde regulāri organizē aptaujas un diskusiju pasākumus ar skolas 

administrācijas pārstāvjiem par skolas materiālās un tehniskās bāzes uzlabošanu 

un sociālo vajadzību nodrošināšanu. Skolas pasākumu organizēšana notiek kopā 

ar ārpusstundu darba organizatoru, kurā aktīvi ir arī paši skolēni. 

Skolēnu līdzpārvaldes locekĜi līdzdarbojas Latvijas skolu projektā Droša skola. 

Skolas projektā Mēs varam un darām ziemas svētku labdarības tirdziĦam, kura 
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mērėis kopā ar biedrību Tu neesi viens, savāktos ziedojumus ieguldīt skolēnu 

apmācībai cirka skolā Vācijā. 

Skolēnu personības attīstību nodrošina un veicina ārpusstundu darba plānotie 

pasākumi un skolā realizētie projekti. Skolas pasākumos piedalās visi skolas skolēni 

un līdzdarbojas skolēnu ăimenes. Pielikums Nr.16 

 

 

Skolas piedāvātie pulciĦi un radošās darbnīcas veicina skolēnu vispusīgas un 

radošas personības attīstību un iespēju robežās skolēnu speciālo vajadzību 

rehabilitāciju. Skolēni tiek stimulēti droši un drosmīgi līdzdarboties sabiedrības 

aktivitātēs un drosmīgi pierādīt sevi kā pilntiesīgi un līdzvērtīgi sabiedrības locekĜi 

Skolēni gūst demokrātiskas sabiedrības veidošanas pieredzi piedaloties gan skolēnu 

dziesmu un deju svētkos, gan Valsts 90.gadu veltītajā koncertā nacionālajā operā, 

gan Eiropas un pasaules speciālajās olimpiādēs sportā. Pielikums Nr.17 

 

4.3. Atbalsts karjeras izvēlē 

 

Karjeras izvēle skolēniem tiek uzsākta apgūstot skolas izstrādāto praktisko 

darba iemaĦu programmu un praktisko darbu pasākumos klasē/grupā un skolas 

apkārtnē. Klašu skolotāji 8. un 9. klases skolēnus un viĦu vecākus klašu 

sanāksmēs informē par tālākās profesionālās izglītības iespējām Latvijā un 

iepazīstina ar šo mācību iestāžu informatīvajiem materiāliem. Kopā ar skolotājiem 

mācību ekskursiju laikā ir iespējams iepazīties dažādu profesiju darba specifiku, 

kas palīdz skolēniem adekvāti novērtēt savu spēju un atbildības robežu. Skolotāji 

un sociālais pedagogs veic pārrunas ar vecāko klašu skolēniem pārrunas un 

iespēju robežās palīdz atrast darbu skolēnu brīvlaikos un skolu beidzot. 

Skolēniem skolā ir iespējams apgūt iemaĦas, kas palīdz, izmantojot 

informāciju un komunikāciju tehnoloăijas, atrast informāciju par tālākās 

profesionālās izglītības un darba iespējām jauniešiem ar speciālajām vajadzībām.  

Skolas apsolventam ir izveidota jauniešu darba mape, kurā ievietotie materiāli 

sniedz jaunietim atbalstu dažādu dokumentu sagatavošanā, kā arī svarīgu juridisko 

dokumentu un normu aprakstiem. 
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Skolā realizētajā projektā "Motivācijas programma sociālās atstumtības 

mazināšanai cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem un viĦu ăimenes 

locekĜiem" izveidota interaktīva metodika pamatprasmju nostiprināšanai un 

priekšnosacījumiem darba meklējuma uzsākšanai.  

StopiĦu novada domes un skolas realizētais rekonstrukcijas projekts ,, 

Gaismas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” 

dos iespēju skolēniem pēc 9.klases turpināt mācību profesionālās ievirzes 

programmās, iegūstot pirmās profesionālās kvalifikācijas līmeni  galdnieka palīgs, 

pavāra palīgs un mājkalpotājs.  

Karjeras izvēle skolā tiek īstenota sekojošās aktivitātēs: 

• klašu/grupu darbā e-skolas nodarbībās, 

• mācību priekšmetu stundās, 

• mācību ekskursijās ar profesionālās orientācijas ievirzi, 

• karjeras pasākumos – tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, 

• karjeras izglītības metodiskie materiāli ,, Karjeras mape.” 

4.4. Mācīšanas procesam sniegtais atbalsts 

 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu skolēnu izglītošanu, tiek veikta skolēnu zināšanu, 

spēju un iemaĦu izpēte, pēc kuras skolotāji veido tematisko plānojumu mācību 

priekšmetu akadēmisko zināšanu un praktiskā darba iemaĦu apguvei skolēniem, 

nodrošinot individuālu pieeju ikvienam skolēnam. Klasēs, kurā skolēni mācību vielu 

apgūst pēc individuālajām programmām, ir nodrošināts skolotāja palīgs un 

nepieciešamības gadījumā pēc skolotāja pieprasījuma arī sociālais aprūpētājs. 

 Klasēs, kurās mācības skolēni uzsāk pirmo gadu, adaptācijas periodā tiek 

nodrošināts skolotāja palīgs skolēna sociālo iemaĦu apgūšanai. Katrā klasē esošās 

informāciju tehnoloăijas, tai skaitā interneta pieslēgums, nodrošina skolotājiem un 

skolēniem izvēles iespējas mācību vielas izklāsta individualizācijai. Datorprogramma 

SymWriter pielietošanu bērniem ar speciālām vajadzībām veicina skolēnu mācību 

motivāciju – simbolu lietošana palīdz daudz efektīvāk nodrošināt sekmīgu 

komunikāciju, nodrošina izpratni par sagaidāmo/vēlamo darbību un uzvedību, palīdz 

veidot skolēnu patstāvīgās mācīšanās prasmes un veicina plašāku pieejamību mācību 

saturam – mācību materiālus papildinātus ar simboliem. 
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Skolotāju profesionālā darbība veido sekundāro atbalstu skolēnu darba vides 

optimizācijai nodrošinot: psiholoăisko,verbālo,vizuālo,audiālo,taktilo un ergonomisko 

nodrošinājumu atbilstoši skolēnu veselības un speciālo vajadzību spektram. Stundu, 

nodarbību un skolēnu dienas darba gaita tiek veidota atbilstoši skolēnu vecuma 

īpatnībām. 

Skolas psihologs veic skolēnu izpēti ar Latvijā standartizētiem testiem: 

Wudkoka-Džonsona testu u.c. un T. Achenbaha uzvedības novērošanas aptaujām. 

Psihologs veic skolēnu psiholoăisko izpēti pēc ārstu, vecāku, skolotāju pieprasījuma, 

sadarbojas ar skolas skolotājiem, atbalsta personālu bērnu izpētes jomā un radušos 

problēmu risināšanā, vada atbalsta personāla metodiskās komisijas sekciju. Sniedz 

ieteikumus skolēna apmācības programmas maiĦai. Sagatavo materiālus pedagoăiski 

medicīniskai komisijai skolēna diagnozes precizēšanai un iespējamajai reabilitācijai.  

Skolēnu mājas darbu sagatavošana notiek speciālā pedagoga vadībā, kura 

darba pienākumi paredz individuālu pieeju katra skolēna atbalstam apgūstamās vielas 

un uzdevu izpildē, nodrošinot individuālu uzskates līdzekĜu pieejamību darba izpildes 

procesā.  

Talantīgo skolēnu izaugsme tiek veicināta iesaistot šos skolēnus ārpusstundu 

radošajās darbnīcās un ārpusskolas pasākumos un vispārizglītojošo skolu skolēnu 

aktivitātēs: mākslā, kultūrā un sportā. Čaklākie, uzcītīgākie un veiksmīgākie skolēni, 

skolēnu vecāki tiek godināti skolas un Valsts pasākumos un tiek informēti pārējie 

skolēni, vecāki un skolas darbinieki.  

Skola nodrošina mājas apmācību ilgstoši slimojošiem skolēniem. 

  

4.5. Atbalsts skolēniem ar speciālajām vajadzībām 

 

 Skola realizē speciālā pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem (kods 21015811) un speciālā pamatizglītības programmu 

izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un vairākiem smagiem 

attīstības traucējumiem (kods 21015911). Skolas darbības pamats, mērėi un uzdevumi 

nosaka atbalsta sniegšanu skolēniem ar speciālajām vajadzībām, ko skola arī realizē 

atbilstoši Nolikumam un licencētajām izglītības programmām.  

Skolotāju un atbalsta personāla darba formas, metodes, mācību saturs, izvēlētā 

metodika jau savos pamatprincipos ir vērsta bērna ar speciālajām vajadzībām 
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mācīšanas un mācīšanās atbalsta sniegšanai. Vērtēšanas kā mācību procesa 

sastāvdaĜas kritēriji ir adekvāti un objektīvi skolēnu attīstības, spēju un izaugsmes 

iespēju robežām. Metodiskais, psiholoăiskais, medicīniskais nodrošinājums un skolas 

estētiskā vide, mikroklimats, drošība skolā ir primārais atbalsts skolēnu ar speciālajām 

vajadzībām izglītošanā. Skolas fiziskā vide, resursi, skolas darba organizācija veido 

sekundāro nodrošinājumu personības veidošanā atbilstoši 21.gadsimta prasībām. 

Atbalstu skolēniem skola nodrošina: 

• veicinot un atbalstot vecāku (aizbildĦu) līdzdalību izglītojamo ar 

speciālajām vajadzībām integrēšanā un iekĜaušanā izglītības procesā un 

mazinot sociālo atstumšanu:; 

• veicot mērėtiecīgu pedagoăiskās, psiholoăiskās un sociālās izpētes 

darba koordinēšanu; 

• nodrošinot skolēna veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim 

atbilstošu pedagoăisko, medicīnisko sociālo un psiholoăisko palīdzību; 

• nodrošinot atbalsta personāla palīdzību mācību procesā, skolēnu 

zināšanu, spēju un prasmju izpētē, veselības un sociālās palīdzības 

nodrošināšanā; 

• sekmējot skolēnu pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo 

iemaĦu attīstīšanu atbilstoši katra skolēna spējām;  

• sekmējot atbalsta personāla un sociālo dienestu konsultāciju kvalitāti. 

 

Jomas novērtējums –Ĝoti labi 
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5. Skolas vide 

5.1. Skolas mikroklimats 

Skolā valda nesteidzīga un mierīga atmosfēra. Skolas darbinieki apzinās savu 

lomu skolas darba pilnveidošanā. Skolas personālam ir iespējas izteikt savus 

priekšlikumus skolas darba uzlabošanai pedagoăiskās padomes sēdēs, metodisko 

sekciju sanāksmēs, veicot skolas mācību gada darba analīzi. Operatīvajās sanāksmēs 

izteikt priekšlikumus aktuālu jautājumu risināšanai, veikt steidzamus grozījumus 

nedēĜas darba plānojumā.  

Skolas darbiniekiem ir vienotas prasības un attieksme pret visiem skolēniem. Visi 

darbinieki cenšas nepieĜaut un novērst morālos vai fiziskos konfliktus skolēnu 

attiecībās. Skolotājiem ir noteikta līdzatbildība skolēnu iekšējās kārtības noteikumu 

ievērošanā. Skolas darbinieku līdzatbildība noteikta skolēnu darba iemaĦu veidošanas 

programmā. 

Skolēni savu spēju robežās zina skolēnu iekšējās kārtības noteikumus un apzināti 

cenšas tos ievērot. Skolā ir noteikta kārtība, kādā tiek izskatīti skolēnu kārtības 

noteikumu pārkāpumi, kas dažkārt notiek skolēnu psihiskās veselības labilitātes 

ietekmē. Ja rodas konfliktsituācija, tiek Ħemts vērā visu pušu viedoklis un 

medicīniskais aspekts, tiek informēti vecāki un nepieciešamības gadījumā risināts 

jautājums par pasākumiem, kas nepieciešami skolēna veselības stāvokĜa 

stabilizēšanai.  

Skola sekmē pozitīvas sadarbības vides veidošanu. Skolai ir savas tradīcijas un 

pasākumi, kas veicina piederības sajūtas veidošanos 

Pielikums Nr.18 

 

 Skolai ir savs karogs-vimpelis un emblēma. Skolas pasākumi tiek plānoti, Ħemot 

vērā skolēnu, skolas darbinieku un vecāku ieteikumus. Skolas pasākumos iesaistās 

praktiski visi skolēni, bet radošo darbnīcu audzēkĦi ar saviem darbiĦiem priecē un 

nodrošina skolas tēla atpazīstamību veidojot apsveikumus un piemiĦas dāvaniĦas 

skolas prezentācijas pasākumiem skolas viesiem un atbalstītājiem.  

Skolas skolēni, skolotāji, atbalsta personāls un apkalpojošais personāls ir Gaismas 

speciālās internātpamatskolas lepnums un gods. Skolā strādā radošs un aktīvs 

pedagoăiskais kolektīvs, kurā ikviens ir Ĝoti spēcīga individualitāte, bet savstarpējās 
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attiecībās valda stimulējoša, attīstību veicinoša un draudzīga sadarbība, par ko liecina 

metodisko darbu izstrādes partnerība 13 gadu periodā. Kopējie skolas pasākumi un no 

darba brīvā laika organizētie kolēău kopējie pasākumi.  

 

5.2. Skolas fiziskā vide 

 

Skolas telpas atbilst sanitāri higiēnisko normu prasībām, ko apliecina veselības un 

veterināri sanitāro inspekciju pārbaužu rezultāti. Skolas telpas ir piemērotas 

skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem. Mācību telpas iekārtotas Ħemot vērā 

skolēnu veselības īpatnības. Telpas ir drošas, tajās ir ierīkota ugunsdrošības 

signalizācija, redzamās vietās izvietoti evakuācijas plāni un evakuācijas ceĜu vizuālās 

norādes, uzstādīta apgaismes sistēma pie izejas ejām. 

  Skolas telpu krāsojums izvēlēts saskaĦā ar spektra ietekmi uz psiholoăisko 

labsajūtu. Telpaugi skolas telpās izvietoti samērīgā daudzumā, lai neradītu skolēniem 

alerăiskas blaknes. Skolēni skolotājas vadībā veido skolas telpu noformējumu, kas 

attīsta skolēnu estētikas izpratni un saudzīgu attieksmi pret vidi, kurā dzīvojam. Skolā 

mīt tradīciju ,, tārps”, kura veidošanā piedalās skolas skolēni vienpadsmit gadu 

garumā un kura esamība ir labs piemērs kā resocializācijas procesus skolēnos var 

veidot par pozitīviem socializācijas procesiem.  

Skolas telpās izvietoti skolēnu pašu radītie mākslas darbi, skolas dzīves mirkĜu 

foto un mākslinieku darbi, kurus skolēni saĦēmuši kā apbalvojumus par savu radošo 

sniegumu.  

Skolas telpu sakopšanu nodrošina apkalpojošais personāls un skolēni praktisko 

darba iemaĦu programmas ietvaros. Skolā vienmēr ir pieejamas ar personīgo higiēnu 

saistītās preces, pie koplietošanas izlietnēm izvietota vizuālā informācija par pareizu 

roku mazgāšanu. Skolēnu līdzpārvalde aktīvi darbojas skolas fiziskās vides veidošanā, 

uzturēšanā un izvērtēšanā. 

Skolēniem ir labiekārtotas mācību klases ar funkcionālām mēbelēm, diemžēl 

nevienmēr atbilst skolēnu augumam.  

Skolā ir iekārtota aktīvās atpūtas istaba ar bumbiĦu baseinu. Skolēnu vecākiem ir 

iespēja uzgaidīt bērnus gaišā gaitenī, kurā izvietota aktuālā informācija par skolas 

pasākumiem un aktualitātēm skolas dzīvē. 
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 Skolēniem nepieciešamās internāta telpas atbilst skolēnu skaitam un vecumam. 

Skolēni dzīvo labiekārtotās internāta istabiĦās. Skolas internātā katrā stāvā ir kopējās 

atpūtas telpas ar mīksto grīdas segumu bērnu rotaĜām mugurkaula atslogošanai. 

Internātā iekārtota rotaĜu krātuve, bibliotēka, lasītava un sanāksmju zāle. 

Skolas psihologs savu darbu veic labiekārtotā kabinetā ar smilšu terapijas 

aprīkojumu, drošu personu datu nesošās informācijas glabāšanas iespējām un ir 

nodrošināts ar individuālas lietošanas portatīvo datoru un interneta lietošanas 

iespējām. 

Skolas pedagoăiskā personāla darba telpa ir skolotāju istaba, kurā skolotāji risina 

gan darba jautājumus, gan relaksējas no darba brīvajā laikā. Eiropas atbalsta 

programmās iesaistītie pedagogi var izmantot kabinetu, kas speciāli iekārtots un 

aprīkots šo projektu dalībnieku individuālam un grupu darbam.  

Skolas apkārtne ir tīra un sakopta, tās uzturēšanā iesaistās arī skolēni. Strādājot 

praktiski, skolēni vēro un rod izpratni par notiekošo dabā, iegūst praktiskā darba 

pieredzi dārza darbos. 

Skolas teritorija ir iežogota un skolēniem droša, tās teritorijā atrodas skolas sporta 

laukums un aktīvās atpūtas zona. Skolas tuvumā ir izvietotas satiksmes noteikumiem 

atbilstošas zīmes. 

 Skolai ir nepieciešams atjaunot piebraucamā ceĜa segums un labiekārtot skolas 

darbiniekiem un apmeklētājiem paredzēto autotransporta stāvvietu ārpus skolas 

iežogotās teritorijas. 

 

Jomas novērtējums –labi 
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6. Skolas resursi 

6.1. Telpu, iekārtu un resursu nodrošinājums un izmantošana, 

finanšu resursi 

Skolā ir nepieciešamās telpas mācību un rehabilitācijas procesa nodrošināšanai, 

mūzikas terapijas kabinets.  

Skola ir nodrošināta ar materiāli tehniskajiem līdzekĜiem izglītības programmu 

realizācijai. Skolā ir viens informātikas kabinets un desmit klasēs ir uzstādīti datori ar 

interneta pieslēgumu. Divos kabinetos uzstādītas interaktīvās tāfeles. Darba iemaĦu 

kabineti zēniem aprīkoti ar individuālajiem darba galdiem, universālo darba galdu un 

tam nepieciešamo putekĜu un skaidu nosūcēju. Katram skolēnam ir nodrošināti rokas 

un elektriskie darba instrumenti. Iekārtots šūšanas un aušanas kabinets. Labiekārtota 

mācību virtuve ar mūsdienīgu sadzīves tehniku, galda servēšanas traukiem un 

priekšmetiem. Teorijas kabinets ar interaktīvo tāfeli, datoru ar interneta pieslēgumu 

un krāsu lāzerprinteri. 

 Labiekārtota ārstnieciskās un koriăējošās vingrošanas zāle, kas aprīkota ar 

skolēnu vecumam un ārstnieciskai rehabilitācijai nepieciešamo aprīkojumu un 

inventāru. Logopēda kabinets individuālajām un grupu nodarbībām. Mūzikas terapijas 

kabinets ar dažādiem ritma instrumentiem, perkusijām, divi sintezatori ( Roland, 

Korg) un sešas vijoles mūzikas nodarbībām- vijoĜspēles apmācībai pēc Zviedrijā 

izstrādātas metodikas.  

Skolā ir viens multimediju projektors un kodoskops. Četri pedagogi mācību 

darba procesam nepieciešamo materiālu sagatavošanai ir nodrošināti ar portatīvajiem 

datoriem. Pedagogiem pieejams lielformāta A-3 materiāliem atbilstošs printeris. 

Pietiekamā daudzumā ir CD, DVD atskaĦotāji, individuālie i phone ar akustiskajām 

austiĦām. un mikrofoni. Pietiekams skaits televizoru ar video iekārtām mācību un 

tematisko raidījumu redzēšanai. Skolā ir noteikta kārtība informāciju tehnoloăiju 

izmantošanai.  

Skolas grāmatu krātuves mācību grāmatu fonds pilnībā nodrošina skolēnus ar 

mācību grāmatām un darba burtnīcām. Grāmatu krātuvē ir Latvijā izdotās un 

Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātās mācību grāmatas, kas paredzētas 

skolēniem speciālās izglītības programmas apguvei ar garīgās attīstības traucējumiem. 
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Pieejams plašs klāsts ar izzinošas tematikas enciklopēdijām un vecuma un attīstības 

līmenim atbilstoša literatūra. Skolēniem, kuriem nav lasītprasmes, ir nodrošinātas 

pasaku tematikas ,,puzles”. Skolas pedagoăiskajiem darbiniekiem ir pieejama jaunākā 

pedagoăiskā literatūra, kā arī speciālās pedagoăijas (defektoloăijas) bibliogrāfiski reti 

pieejami grāmatu eksemplāri. Skolas bibliotēkā ir uzstādīts dators ar interneta 

pieslēgumu, printeris un kopētājs. Skolas telpu izmantojums ir racionāls un atbilst 

mācību un sadzīves procesu prasībām. 

Skolā ir apvienota sporta un aktu zāle, sporta nodarbībās izmantojamais 

inventārs ir no skolēniem droša materiāla un vizuāli krāsains un estētisks. Sporta 

stundas, ja vien laika apstākĜi atĜauj, notiek svaigā gaisā skolas stadionā. Skolā ir 

pietiekamā daudzumā ziemas sporta inventārs, aktīvām un sportiskām nodarbībām 

sniega apstākĜos.  

Skolas administrācija, grāmatvedība un lietvedība ir nodrošināta ar darbam 

nepieciešamām informāciju tehnoloăijām. Skolā tiek lietotas licencētas 

datorprogrammas.  

Skolai ir sešpadsmitvietīgs autobuss skolēnu mobilitātes nodrošināšanai un 

saimniecisko materiālu piegādei. Vieglā automašīna skolas administratīvajām un 

saimnieciskajām vajadzībām. 

Pateicoties skolas vēsturiskā dibinātāja Rīgas rajona padomes deputātu 

politiskajai gribai un finansiālajam ieguldījumam līdz 2009.gada septembrim, skolā ir 

veikta plānveida skolas internāta, mācību telpu, ēdnīcas, telpu savienojošā gaiteĦa 

rekonstrukcija, vēsturisko un funkcionāli neatbilstošu ēku nojaukšana un pagalma 

labiekārtošana, kā arī saimniecības ēkas saimnieciskās daĜas kapitālais remonts. 

Nodrošināta skolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana atbilstoši 21.gadsimta 

prasībām. 

 Saistību pārĦēmējs-StopiĦu novada dome 2010. finanšu gadā ir 

līdzfinansējusi ERAF projektu, kura kopējās izmaksas 98392,-Ls. Tika veikta 

saimnieciskā korpusa rekonstrukcija un izveidoti četri kabineti skolēnu praktiskā 

darba un profesionālās darba ievirzes realizācijai. Visām jaunizveidotajām telpām ir 

nodrošināta piekĜuve cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem. Telpās izvietotie 

darba galdi un inventārs ir draudzīgs skolēniem ar speciālajām vajadzībām. 

Veikta skolas autonomās katlumājas logu nomaiĦa, fasādes siltināšana un 

koka daĜu atjaunošana, saimnieciskās zonas asfalta seguma uzlikšana par kopējo 

summu 6663,-Ls. Atbilstoši prioritārajām vajadzībām tika veidots 2010. gada budžeta 
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līdzekĜu sadalījums skolas pamatdarbības nodrošināšanai, ēku uzturēšanai un 

pārrobežu projekta līdzfinansēšanai skolas darbības tālākai attīstībai. 

 

6.2. Personāla nodrošinājums 

Skolā ir nokomplektēts izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais 

pedagoăiskais personāls, internāta skolotāji atbilstoši skolēnu grupu skaitam. Atbalsta 

personāls un apkalpojošais personāls atbilstoši apmaksāto darba likmju skaitam.  

 Skolotāju un atbalsta personāla kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Skolā strādā deviĦi maăistri, divām skolotājām ir divas augstākās izglītības, skolas 

psiholoăe I. Laizāne mācās Latvijas Universitātē ( psiholoăijas doktorantūra, 

zinātniskā grāda pretendents), Skolotāja V. Lipska  papildus apgūst profesionālās 

izglītības skolotāja kvalifikāciju.  

Pedagogu izglītības līmenis pēdējos 3 gados: 

Gads Mācās 

pedagoăiskajā 

augstskolā 

Augstākā 

pedagoăiskā 

izglītība/mediciniskā 

t.,sk. 

Pedagoăijas 

maăistri 

t.sk. Mācās 

doktorantūrā 

Pedagoăisko 

darbinieku 

skaits 

iestādē 

2008. 2 34 5 1 38 

2009. 1 33 9 - 35 

2010. 1 33/2 9 1 35 

 

 

 Gandrīz visi skolotāji piedalās ar pedagoăisko darbību saistītās aktivitātēs. 

Trīs skolotājas laikā periodā no 2008.-2010.gadam piedalījušās skolotāju Comenius 

Mūžizglītības programmā „Skolu partnerība.” 

AstoĦi pedagogi savu darba kvalitāti apliecinājuši, iesaistoties ESF projektā ,, 

Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākĜos” 

3.aktivitātē.  

Skolas psiholoăe I. Laizāne vada Pierīgas psihologu metodisko apvienību, bet 

speciālā pedagoăe G. Skrode speciālo pedagogu metodisko apvienību. Abas šīs 

pedagoăes strādā Pierīgas pedagoăiski medicīniskajā komisijā.  
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Rīgas rajona pedagogu metodisko darbu skatēs no 2005.gada – 2009. gadam kā 

labāko darbu autori apbalvoti skolotāji: E. KalniĦa, G. Skrode, D. Rubiėe, M. Zīverte, 

A. OzoliĦa, A. Valaine, I. Zvejniece, A. Žučkova, I.Laizāne. Šie skolotāji ir 29. 

mācību materiālu un mācību grāmatu un interaktīvo mācību materiālu autori. 

Vairākas augstskolas ir izvēlējušās Gaismas speciālo internātpamatskolu par 

prakse skolu saviem studentiem – Liepājas Universitāte, Latvijas Universitāte, Rīgas 

pedagoăijas un izglītības vadības augstskola, Rīgas StradiĦa Universitāte, Kristīgā 

akadēmija. 

 

6.3. Personāla pārvaldība 

Skolā ir pastāvīgs, nemainīgs darba kolektīvs. Skolas darbinieku pienākumi, 

tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amatu aprakstos, kas ir neatĦemama Darba 

līguma sastāvdaĜa. Skolā ir noteikta skolas vadības struktūra, noteikti darba kārtības 

noteikumi, kas ir saistoši visiem skolas darbiniekiem. Visi pamatdarbā strādājoši, 

izĦemot vienu, ir arodbiedrības biedri. Ir noslēgts koplīgums ar arodbiedrību. Ir 

izstrādāti noteikumi par arhīvu, arhīva pase, apstiprināta lietu nomenklatūra un 

ekspertu komisija, norīkots atbildīgais par arhīvu. 

Pedagogu slodzes ir sadalītas, Ħemot vērā skolas darbības jomas, skolas darba 

plānu, skolotāju izglītību, darba pieredzi un darba kvalitāti. Pedagogiem ir pieejama 

nepieciešamā informācija par skolas darbību, aktuālie dokumenti un to projekti. 

ĥemot vērā skolēnu attīstības specifiku, ir noteikta skolotāju līdzatbildība skolēnu 

iekšējās kārtības noteikumu realizēšanai. Skolotāji savus priekšlikumus par sava vai 

skolas darbā nepieciešamajiem uzlabojumiem var izteikt skolā noteiktajā kārtībā un 

iesniedzot sava darba pašvērtējumu, izsakot priekšlikumus.  

Skolā ir noteikta kārtība klašu/grupu un internāta grupu komplektēšanai, ievērojot 

skolēna individuālās speciālās vajadzības un darba nodrošināts ar atbilstošiem 

pedagogiem.  

Skolotāju -atbalsta personāla un vecāku sadarbību nosaka skolas noteikumi Darbs 

ar skolēnu vecākiem,, bērnu tiesību aizstāvības fiziskām un juridiskām personām. 

Apkalpojošā personā darba likmju skaits ir atbilstošs veicamā darba apjomam, 

Ħemot vērā Darba likuma un citu normatīvo aktu prasības. Apkalpojošā personāla 

darbu vada direktora vietniece saimnieciskajā darbā. Skolā ir noteikta darba laika 

grafiku izstrādes un maiĦas kārtība. ĥemot vērā skolas nepārtraukto darba režīmu, 
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atsevišėām darbinieku grupām ir noteikta summārā darba laika uzskaite, atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām Zemā atalgojuma dēĜ apkalpojošā personāla lielākais 

procentuālais sastāvs ir pensijas vecuma darbinieki, kas rūpīgi un apzinīgi veic sava 

darba pienākumus. Skolā ir laba darbinieku savstarpējā sadarbība. 

 

  

6.4. Personāla tālākizglītība 

 

Plānojot skolas darbinieku tālākizglītību atbilstoši veicamā darba jomai, tiek 

Ħemts vērā kursu tēmu atbilstība skolas attīstības nodrošināšanai, normatīvo aktu 

izmaiĦām un jaunākajām tendencē atbilstīgajā jomā. Skolotāji plānojot tālākizglītību, 

Ħem vērā skolas darbības prioritātes. Skolai ir noteikta sistēma personāla 

tālākizglītībai, lai realizētu skolas attīstības plānu. Finanšu iespēju robežās tiek 

plānota un nodrošināta darbinieku tālākizglītības kursu apmaksa jomās, kas tieši 

saistīta ar pamatfunkciju veikšanu.  

Skolā ir noteikta kārtība, kā pedagogi tālākizglītības procesā iegūtās zināšanas 

aktualizē skolas darbā un dalās pieredzē ar kolēăiem ( Noteikumi par pedagogu 

tālākizglītības plānošanu, organizēšanu un iegūtās informācijas nodošanu skolā 

kolēăiem). 

Pedagoăiskais personāls paaugstina savu kvalifikāciju Comenius Mūžizglītības 

programmā „Skolu partnerība,” un ESF projektā ,, Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākĜos” 3.aktivitātē un lasa lekcijas 

Latvijas Universitātē. Visi mācību priekšmetu skolotāji papildina savas zināšanas 

Latvijas- Igaunijas pārrobežu projektā (2009.-2011. gads) Estonia-Latvia Programme 

Easy Together.  

Skolai ir laba pieredze sadarbībā ar skolēnu vecākiem, kuri dalās pieredzē ar 

pedagogiem par jaunākajiem atklājumiem un gūtajiem rezultātiem atsevišėu 

medicīnisko diagnožu noteikšanā, ārstēšanā un rehabilitācijā, starptautisko 

organizāciju nostājā cilvēku ar invaliditāti izglītošanu un integrāciju. 

 

 

 

Jomas novērtējums – Ĝoti labi 
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7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

7.1. Skolas darba vērtēšana 

 

Skolas administrācija sistemātiski plāno skolas darba kontroli un izvērtēšanu 

visos tās darbības virzienos. Kontroles funkcijas ir noteiktas un, vienojoties ar 

atbildīgajām personām, noteikts laiks un vērtēšanas kritēriji. 

Mācību un audzināšanas process tiek vērtēts katra semestra noslēgumā, izvērtējot 

skolēnu zināšanu izaugsmes līmeni dinamikā. 

Skolotāju un skolas darba analīzē tiek iesaistīti arī metodisko sekciju vadītāji un 

atbalsta personāla darbinieki.  

Pielikums Nr.19, 20, 21 

Visos līmeĦos organizēts pavērtēšanas process. Pašvērtējumu veic darbinieki 

individuāli un metodiskās komisiju sekcijas darba analīzi veic pēc SVID metodes.  

Pašvērtējums tiek veikts pēc konkrētu pierādījumu un faktu analīzes. Pašvērtējuma 

analīzes rezultātus apkopo atbilstīgās jomas vadītājs. 

Pielikums Nr. 22 

 Pēc vērtēšanas procesā iegūtās informācijas tiek noteiktas skolas stipķās un vājās 

jomas, kā arī apzinātas iespējas un draudi. 

 Pielikums Nr. 23  

 

7.2. Skolas attīstības plāna veidošana un īstenošana 

 

Atbilstoši 2007.-2013.gadam pieĦemtajam Nacionālās attīstības plānam un 

Izglītības attīstības pamatnostādnēm, iekĜaujoties kopējā StopiĦu novada izglītības 

attīstības programmā ir izstrādāts struktūrai un satura prasībām atbilstošs Gaismas 

speciālās internātpamatskolas attīstības plāns 2009.- 2013. gadam. Skolas attīstības 

plāns ir saskaĦos ar StopiĦu novada domi. Plāna izrādēs gaitā  Ħemti vērā arī skolēnu 

līdzpārvaldes un skolas padomes ieteikumi. 

Pamatojoties uz attiecīgā mācību gada SVID analīzes rezultātiem nepieciešamības 

gadījumā tiek koriăēts skolas attīstības plāns kopumā vai atsevišėās jomās.  
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Atbilstoši skolas attīstības plānā noteikto prioritāšu realizācijai attiecīgā finanšu 

gada plānojums un grozījumi tajā tiek savlaicīgi iesniegti un apstiprināti StopiĦu 

novada domē.  

 

7.3. Skolas vadības darba kvalitāte 

 

Skolā ir nepieciešamā dokumentācija, skolas darba reglamentējošā dokumentācija, 

tiek uzturēta un aktualizēta VIIS datu bāze. Noteikta personu sensitīvo datu 

veidošanas un aizsardzības kārtība.  

 Vadības struktūra veidota pēc skolas darbības jomām. Skolas vadības darbs 

funkciju izpildē nedublējas. Jomu vadītāji  iecelti valstī noteiktajā kārtībā, ievērojot 

viĦu kvalifikāciju, darba pieredzi, lojalitāti pret skolu. Vadītāji darba pienākumi, 

tiesības, atbildība un amatam nepieciešanās iemaĦas ir noteikti amatu aprakstos, kas 

mainoties skolas attīstības nosacījumiem, likumā noteiktā kārtībā, var tikt mainīti vai 

papildināti. Skolas vadības struktūra un atbildības jomas ir zināmas visiem skolas 

darbiniekiem. Skolas un vecāku kopsadarbības līgumā ir atrunāta kārtība attiecīgās 

jomas aktuālo jautājumu risināšanā. 

Skolā dažādu līmeĦu vadītājiem tiek deleăēti viĦu kompetences ietvaros izpildāmi 

uzdevumi, nepieciešamības gadījumā sniegta atbalstoša palīdzība. Deleăēto 

uzdevumu izpilde tiek kontrolēta un sniegts izpildītā uzdevuma novērtējums.  

Svarīgu situāciju un operatīvu lēmumu pieĦemšanā direktore konsultējas ar 

attiecīgo jomu vadītājiem, saglabājot atbildību par lēmumu pieĦemšanu. Skolas 

direktore atbild par vienotu skolas attīstību veicinošu vadības komandas veidošanu.  

Skolas vadība nodrošina sistemātisku sadarbību ar pašvaldību, Pierīgas izglītības 

kultūras un sporta pārvaldi, sabiedriskajām organizācijām, atbalsta sadarbību ar 

speciālās un vispārējās izglītības iestādēm Latvijā un ārpus tās robežām, veicina 

Eiropas strukturālo fondu projektu piesaisti un vada apstiprināto projektu darbību. 

Skolas vadības pozitīva un stimulējoša attieksme projektu piesaistē un realizācijā ir 

nodrošinājusi skolai ievērojamus līdzekĜus mācību - metodisko materiālu izstrādei, 

metodiskās un tehniskās bāzes sakārtošanai, un skolotāju darba pieredzes iegūšanai. 
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Skolas direktore sistemātiski seko līdz valsts virzībai pedagoăijas un skolvadības 

jomās, ieinteresēta skolas darbā, skolas prestiža nodrošināšanā un skolas darbinieku 

profesionālās darbības paaugstināšanā, zinoša un prasīga. 

Ikviens skolas darbinieks izjūt atbildību par skolas tēla atpazīstamību. 

 

Jomas novērtējums –labi 
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8. Citi sasniegumi 

 
Skolēnu sasniegumi pasaulē 

 
 
Pasākuma nosaukums, gads Novērtējums 

Ieva Ėimene 2010.gads Eiropas Speciālā 
Olimpiāde vieglatlētikā, Polijā 

divas 2. vietas 

JeĜena Ėimene 2010.gads Eiropas 
Speciālā Olimpiāde vieglatlētikā, Polijā 

1. vieta un divas 2. vietas 

Aleksandrs Ėimenis Pasaules Speciālā 
Olimpiāde vieglatlētikā, Ėīnā 

2. vieta un divas 3. vietas vieglatlētikā 

JeĜena Ėimene Pasaules Olimpiāde, 
Japānā 

1.vieta un divas 2. vietas slēpošanā 

 

 Rīgas pilsētas skolu jaunatnes sacensības slēpošanā  

Piedalās meiteĦu komanda 4 cilvēku sastāvā. Izcīnīta viena 1. un trīs 2.vietas. 

Latvijas jaunatnes ziemas Olimpiāde  

Distanču slēpošanā piedalās 2 meitenes. Izcīnītas 6.vieta un 7.vieta klasiskajā distancē 

un sprintā. 

 

2008.gada ,,Latvijas Lepnums” 

Sporta skolotāja M.Palkavniece 

 

Republikas speciālo skolu pašdarināto tērpu un talantu skatēs 

 

Atzinība: 

 

• 2007./ 2008.m.g. –  pašdarināto tērpu un talantu skatē ar kolekciju 

,,Austrumzemju pieskāriens” 

• 2008./2009.m. g. –  pašdarināto tērpu un talantu skatē ar kolekciju ,,Adiet, 

meitas, raibus cimdus ” 
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• 2009./ 2010.m.g. – pašdarināto tērpu un talantu skatē ar kolekciju ,,Vasaru 

gaidot” 

Koncerts “Tu esi Latvija” Latvijas Nacionālajā operā 2009.gads 

 Atzinība 

-vijolnieku ansambĜa un orėestra ritma grupas 10 dalībniekiem 

Gada balva grāmatniecībā 2004  

Nominācijā  Skolas mācību grāmatas  

Gaismas speciālo internātpamatskolu un Aelitu Žučkovu, Dagniju Rubiėi, 

IlonuLaizānei. Sērija: Esmu tīrs, Mans apăērbs, Mana istaba Mākslinieci – 

LinduKukariAldersoni; tipogrāfija – Preses nams; izdevējs - Gaismas speciālā 

internātpamatskola 

 

ESF projekts 2006.gada veiksmīgākais projekts izglītībā 

Gaismas speciālā internātpamatskola īstenotais Eiropas Savienības struktūrfondu 

līdzfinansētais projekts Izglītojošu materiālu izstrāde jauniešiem ar speciālām 

vajadzībām integrēšanai izglītības sistēmā. Projektā gaitā izdotas divas izglītojošas 

grāmatas - "Es ārpus mājas" un "Mana nauda", izveidots interaktīvs izglītojošs 

materiāls CD formātā.  

Grāmatu mākslas konkursa Zelta ābele 2006  

Nominācijās  

1. Skolas mācību grāmatas un 

2. Par sarežăītu un Ĝoti nepieciešamu teritoriju apgūšanu  

Zelta ābele 2006 žūrijas priekšsēdētāja Ingrīda Burāne apbalvoja ar žūrijas 

speciālbalvu : 

Gaismas speciālo internātpamatskolu un Aelitu Žučkovu, Dagniju Rubiėi, Ilonu 

Laizānei. Sērija: Es ārpus mājas, Mana nauda. Mākslinieci – Lindu Kukari-

Aldersoni; tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; izdevējs - Gaismas speciālā 

internātpamatskola 
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Valsts jaunatnes iniciatīvas centra  

Pateicība 

2008.gadā 

par aktīvu līdzdalību Latvijas Republikas 90.gadadienas veltītā pasākumu cikla ,, Tu 

esi Latvija” ietvaros, organizētajā projektā ,, Kopā vienā saules ziedā” : 

 

R. Grbežnieci- ārpusstundu darba organizatori un deju grupas vadītāju 

S.Loku - mūzikas terapeiti- apvienotā orėestra vadītāju  

 E.Poli-Polīti apvienotā kora vadītāju 

 

2010.gadā  

 Par X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku atbalstu svētku sagatavošanā 

un norisē: 

R. Grbežnieci- ārpusstundu darba organizatori un deju grupas vadītāju 

S.Loku - mūzikas terapeiti- apvienotā orėestra vadītāju  

 E.Poli-Polīti apvienotā kora vadītāju 

 

 

Realizētie un procesā esošie ESF projekti 

2005.-2006. gads 

 ,,Izglītojošu materiālu izstrāde jauniešiem ar speciālām vajadzībām integrēšanai 

izglītības sistēmā.” 

Projekta gaitā izdotas divas izglītojošas grāmatas - "Es ārpus mājas" un "Mana 

nauda", izveidots interaktīvs izglītojošs materiāls CD formātā sociālo prasmju 

veidošanai jauniešiem ar speciālām vajadzībām. Grāmatas papildinātas ar krāsainām 

ilustrācijām, piktogrammām. Izglītojošie materiāli ir līdzeklis, kas atvieglos izpratni 

par sociāliem procesiem sabiedrībā jauniešiem ar speciālām vajadzībām, veicinās 

dialoga veidošanos starp sabiedrības locekĜiem. 
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2007.-2008.gads 

 

ESF projekts 

,,Motivācijas programma sociālās atstumtības mazināšanai cilvēkiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem un viĦu ăimenes locekĜiem"  

Projekta "Motivācijas programma sociālās atstumtības mazināšanai cilvēkiem 

ar garīgās attīstības traucējumiem un viĦu ăimenes locekĜiem" mērėis - izveidota 

interaktīva metodika pamatprasmju nostiprināšanai CD formātā.  

Projekta finansējums: Ls 38 724,70  

Eiropas Sociālais fonds Ls 30 979,76 

Valsts budžets Ls 7 744,94 

2009.-2011.gads 

Estonia-Latvia Programma Easy Togeher Nr. EU30337"Igaunijas – Latvijas 

Programmas projekts "Kopā vieglāk"  

Projektu īsteno: Gaismas speciālā internātpamatskola kopīgi ar Viru Jarve speciālo 

skolu Igaunijā 

2010. gads 

ERAF projekts 

,,Gaismas speciālās internâtpamatskolas infrastructures un aprīkojuma 

uzlabošana" 

Nr. 2010/0031/3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/020 

Realizējot šo projektu, tiks sasniegts programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” papildinājuma 3.1.3.3.1 apakšaktivitātes „Speciālās izglītības iestāžu 

infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” ir izveidotas praktisko darba apmācību 

telpas audzēkĦiem ar speciālām vajadzībām, kurās audzēkĦi var apgūt patstāvīgai 
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dzīvei nepieciešamās iemaĦas un veiksmīgāk integrēties darba un sociālajā vidē pēc 

Gaismas speciālās internātpamatskolas absolvēšanas. Kopējās izmaksas 98392,-Ls. 

Rīgas rajona pedagogu metodisko darbu skate 2005./2006.mācību gadā 

 

Gaismas speciālā internātpamatskola 

 

 

 

Iesniegts Nr. 
p.k. 

 

Autora vārds, 
uzvārds 

 

Darba nosaukums Datums Novērtējums 

1.  Mārīte 
Palkavniece 

Jautri un interesanti sporta 
nodarbībās, brīvajā laikā, 
atpūtā, viesībās bērniem un 
pieaugušajiem 

06.03.2006. Atzinība 

2. OĜegs Gurkovskis Piktogrammu praktiskais 
pielietojums 

06.03.2006. Atzinība 

3. Ērika KalniĦa, 
Dagnija Rubiėe 

Darba burtnīca matemātikā 
5.klasei 

06.03.2006. Laureāti 

4. Ērika KalniĦa, 
Gita Skrode, Olga 
Čudinova 

Matemātikas mācību grāmata 
1.klasei 

06.03.2006. Laureāti 

5. Aelita Žučkova, 
Dagnija Rubiėe, 
Ilona Laizāne 

Es ārpus mājas 

Mana nauda 

06.03.2006. Laureāti 
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Rīgas rajona pedagogu metodisko darbu skate 2006./2007.mācību gadā 

 

Gaismas speciālā internātpamatskola 

 

Iesniegts Nr. 
p.k. 

 

Autora vārds, 
uzvārds 

 

Darba nosaukums Datums Novērtējums 

1.  Gita Skrode Darba burtnīca vēsturē 
6.klasei 

11.04.2007.  

2. Ērika KalniĦa, 
Gita Skrode, Olga 
Čudinova 

Matemātikas mācību 
grāmata 1.klasei 

11.04.2007. Laureāti 

3. Ērika KalniĦa  Darba burtnīca matemātikā 
6.klasei 

11.04.2007. Laureāti 

4. Ērika KalniĦa, 
Gita Skrode, Olga 
Čudinova 

Alfabēts 11.04.2007 Atzinība 

5. Aelita Žučkova, 
Dagnija Rubiėe, 
Ilona Laizāne 

Grāmatas Es ārpus mājas 

Mana nauda 

11.04.2007 Atzinība 

6. 

 

Dagnija Rubiėe, 
Ilona Laizāne 
,Aelita Žučkova 

Interaktīvs izglītojošs 
materiāls  

Es ārpus mājas  

CD formā 

 

11.04.2007 Atzinība 

7. OĜegs Gurkovskis Netradicionāli darbi amatu 
mācībā 

11.04.2007 Atzinība 
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Rīgas rajona pedagogu metodisko darbu skate 2007. /2008.mācību gadā 

 

Gaismas speciālā internātpamatskola 

 

Iesniegts Nr. 
p.k. 

 

Autora vārds, 
uzvārds 

 

Darba nosaukums Datums Novērtējums 

1.  Dagnija Rubiėe ,,Es jau varu!" 

Interaktīvs izglītojošs 
materiāls CD formā 

26.03.2008. Laureāti 

 

 

 

 

 

 

Rīgas rajona pedagogu metodisko darbu skate 2008. /2009.mācību gadā 

 

Gaismas speciālā internātpamatskola 

 

Iesniegts Nr. 
p.k. 

 

Autora vārds, 
uzvārds 

 

Darba nosaukums Datums Novērtējums 

1.  Ē. KalniĦa, G. 
Skrode 

„Matemātika” 7. klasei ( 
veidots programmā Power 
Point ) 

26.03.2008. Laureāti 

 
 
Skolas direktore       Vita Felsberga 
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PIELIKUMI 
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Pielikums Nr. 1 

Gaismas speciālās internātpamatskolas 

integratīvo pārbaudes darbu grafiks 
2010./2011. m. g. 

 5. klase 7.b klase 8. klase 9 b. klase 9.c klase 
 

Oktobris 
iesniedz 
MK 
07.10. 

 
13.10. 
(1 – 2 

 
11.10. (dabasz., 
vēst., soc. zin.) 
13.10.( latv. v., 

lit ) 
(1 – 2) 

14.10.(mat.) 

 
12.10. 
(3 – 4) 

 
11.10. ( dabasz. ) 
12.10.( latv. v., 

lit. ) 
(1 – 2) 

14.10.(mat.) 
20.10.(vēst., 
soc.zin.) 

 
11.10. ( dabasz. 

) 
13.10.( latv. v., 
lit.) 

(3 – 4) 
14.10.(mat.) 
20.10.(vēst., 
soc.zin.) 

 
Decembris 
Iesniedz 
MK 01.12 

 
08. 12. 
(1 – 2 ) 

 
06.12. (dabasz.,  
vēst., soc. zin.) 
08.12.( latv. v., 
lit ) 

(1 – 2) 
09.12.(mat.) 

 
07.12. (dabasz.,  
vēst., soc. zin.) 
08.12.( latv. v., lit 
) 

(3 – 4) 
09.12.(mat.) 

 
06.12. ( dabasz. 

) 
07.12.( latv. v., 

lit. ) 
(1 – 2) 

08.12.(mat.) 
13.12.(vēst., 
soc.zin.) 

 

 
 

 

 
06.12. ( dabasz. 

) 
07.12.( latv. v., 

lit. )  
(3 – 4) 

08.12.(mat.) 
13.12.(vēst., 
soc.zin.) 

Marts 
Iesniedz 
MK 
03.03. 

 
09. 03. 
(1 – 2 ) 

 
07.03. (dabasz.,  
vēst., soc. zin.) 
09.03.( latv. v., 
lit ) 

(1 – 2) 
10.03.(mat.) 

 
08.03. (dabasz.,  
vēst., soc. zin.) 
09.03.( latv. v., lit 
) 

(3 – 4) 
10.03.(mat.) 

 
07.03. ( dabasz. 

) 
08.03.( latv. v., 

lit. ) 
(1 – 2) 

09.03.(mat.) 
14.03.(vēst., 
soc.zin.) 

 
07.03. ( dabasz. 

) 
08.03.( latv. v., 

lit. ) 
(3 – 4) 

09.03.(mat.) 
14.03.(vēst., 
soc.zin.) 

Maijs 
Iesniedz 
MK 12.05 

 
18.05. 
(1 – 2 ) 

 

 
16.05. (dabasz.,  
vēst., soc. zin.) 
18.05.( latv. v., 
lit ) 

(1 – 2) 
19.05.(mat.) 

 
17.05. (dabasz.,  
vēst., soc. zin.) 
18.05.( latv. v., lit 
) 

(3 – 4) 
19.05.(mat.) 

 
16.05. ( dabasz. 

) 
17.05.( latv. v., 

lit. ) 
(1 – 2) 

18.05.(mat.) 
23.05.(vēst., 
soc.zin.) 

 
16.05. ( dabasz. 

) 
17.05.( latv. v., 

lit. ) 
(3 – 4) 

18.05.(mat.) 
23.05.(vēst., 
soc.zin.) 

 
 

2010. gada septembrī 
           
         DVIJ 
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Pielikums Nr. 2 
Skolotājas ___________________________ profesionālās darbības 
vērtējums izglītībsituācijā  200__./ 200___. māc. g. …..sem. 

Nepietiekami-pārsvarā trūkumi; viduvēji-daži būtiski trūkumi; 
labi-stiprās puses pārsvarā pār trūkumiem; Ĝoti labi-pārsvara stiprās puses 

Vērtējuma līmeĦi  
Raksturlielumi Nepietiekami Viduvēji  Labi  ěoti labi   

 
Prasme  

plānveidīgi  
organizēt savu  

darbību 

 
 
 

Biežas atkāpes no 
plānotā 

 
 
 

( līdz 3- 6 
atlaidēm cet.) 

 
Precīza darba 
organizēšana atbilstoši 
plānam, režīmam 
( līdz 1- 2 atlaidēm cet.) 

Precīza darba 
organizēšana atbilstoši 
plānam, režīmam; 
praktiska darba iemaĦu 
veidošana 

 
 
 
 

Prasme precīzi un 
savlaicīgi izstrādāt 
savas darbības un 
nodarbību plānus 

 
 

 
 

Nav izstrādāts 2 
ned. no māc. 
sākuma 
 
Nav izstrādāts 2 
ned. pēc laika 
 
 
Nav izstrādāts 2 
ned. pēc laika 

 
 
DaĜēji, 
1-2 ned. vēlāk, 

 
 

  
daĜēji un vēlāk, 

 
 

1 ned. vēlāk 

Nodarbību tematisko 
plānu izstrāde atbilstoši: 
a) pieĦemtām sadaĜām, 
b) izstrādes grafikam. 
Sagatavot atbilstoši 
sadaĜām un darbu 
izstrādes grafikam:  
a) habilitācijas un 
 korekcijas programmas; 
b) zināšanu izvērtējuma 
līknes 

Rada priekšnoteikumus 
katram skolēnam 
sasniegt optimālus 
mācību rezultātus 
atbilstoši potenciālām 
iespējām, 
 savlaicīgi,  
 
 
Savlaicīgi izstrādā un 
realizē nodarbībās, 

savlaicīgi 
Prasme sagatavot 

un novadīt 
vērtīborientētu 
mācībstundu 

 
Mazāk par 3 
punktiem 

 
Līdz 3-3.5 
punkti 

Mācībstundas 
novērtējums 3,5 p. un 
vairāk pēc “Mācību 
stundas izvērtējuma”  

Novērtējums 4,5 punkti 
un vairāk 

Prasme rosināt 
skolēnus izziĦas 
darbības mērėu 
sasniegšanā 

Trūkst 
sistēmiskums, 
konsekvence 

 

 
 

 Ne vienmēr  
3 ≤ 

Sistēmiskums mācību 
un audzināšanas 
procesā; vienotas, 
konsekventas prasības  

Izvēlas un sasniedz 
kopveseluma mērėi 
zināšanu un iemaĦu 
izkopšanā, prakt. iem. 

 
Attieksme pret 

finansu 
dokumentācijas 

pareizu un precīzu 
aizpildīšanu 

 
 

Nav ierakstu  
par 1 ned. 

 
 
 

Nav aizpildīta 
1-2 ned. 

 

 
 

Ar nepilnībām, 
ar nepilnībām,  

 
 
 

Ar nepilnībām 

Finansu dokumentu 
sakārtotība atbilst:  
a) tarificētai slodzei ar 

1nebūt. nepreciz.  
b) nomenklatūrai ar 1  
nebūt. neprecizitāti 
Citas dokumentācijas 
sakārtotība atbilstoši 
pieĦemtām sadaĜām, 
prasībām, laikam ar 1 
neb. nepiln.  

 
 
Precīzi 
 
Precīzi 
 
 
Precīzi 
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Prasme izvirzīt un 
sasniegt mērėi un 
uzdevumus, prasme 
rosināt skolēnus 
efektīvai darbībai 

 
 
 

  Vāji 

 
Izstrādāti nepilnīgi, 

pietrūlst 
konsekvences 

4x un biežāk 

 
Precīzi skolēnu izstrādāti 
skolas, klases u.c. kārtības 
noteikumi un konsekvence to 
iedzīvināšanā skolēnos 

 
Izvēlas un sasniedz 
kopveseluma mērėi iemaĦu 
un attieksmju izkopšanā 

 
Pedagoga 

profesionālisma 
paaugstināšana 

 Pašmācība, 
tālākizglītība  
(uzrādīt konkr.) 

 
 Metodiskas aktivitātes skolā: 
 lasījumi, MA u.. c.; (uzrādīt 
konkr.) 

Metodiskais darbs: 
a) skolā,  
b) rajonā,  + 
a) laureātos ++ 

 
Darbs ar vecākiem 

 

Mazāk par pusi Vismaz ar pusi 
no skol. vecāki 

Plānv. vismaz ar pusi no 
skol. vecākiem 

 Vairākkārt plānveidīgi 
iesaist. visu skol. vecāki 

Inovatīvā darbība. Savas 
profesionālās 

meistarības kritiska 
(pamato, nevis attaisno 
savu darbību) refleksija 

 /Uzskaitīt konkrēti/ /Uzskaitīt konkrēti/ /Uzskaitīt konkrēti/ 

 

Sagatavoja G. Rozenberga 2002     Iepazinos: 
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Pielikums Nr. 3 

 Pielikums pie Noteikumiem par pedagogu tālākizglītības plānošanu, organizēšanu  un nodošanu skolā kolēăiem 

 
 

Pedagoga _______________________________ 
izglītība  un  tālākizglītība 

 
Gaismas speciālā  internātpamatskolā darbu uzsāku ________________________ 
 
Izglītība __________________________________ 
 
Absolvēju (māc. iest.) 
____________________________________(gads)____________________ 
 
Fakultāti______________________________________________________ 
 
Specializācija, kvalifikācija _______________________________________ 
 
Papildus studijas (māc. iest.,  no kura gada līdz kuram gadam) 
_____________________________________________________________ 
 
Fakultāti______________________________________________________ 
 
Specializācija, kvalifikācija _______________________________________ 
 
II daĜa (papildina katru gadu) 
 
Andragoăija  profesijā: 

 
Kursu, semināra  nosaukums Informācija “Datu 

bāzē” 
Māc. 
gads 

Stundu 
skaits 

Kredīt-
punkti 

     
     
     
     
         Kopā: 
 
Pašizglītība: gads –  
  gads - 
 
 
 
Datums 
 

Paraksts 
 
Sastādīja G. Rozenerga 
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Pielikums Nr. 4 
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Pielikums Nr. 5 
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Pielikums Nr. 6 

ITK materiāli 

Informācijas tehnoloăiju piedāvātajā mācību līdzekĜu klāstā īpašu vietu ieĦem 
datorprogramma SymWriter , kura izstrādāta Lielbritānijā un vairākus gadus sekmīgi 
tiek izmantota daudzās Eiropas valstīs. 

Šī programma paver pedagogam iespējas: 

• izmantot teksta redaktoru, kurš raksta ar simboliem (rakstot vārdu, virs tā 
parādās attēls), 

• veidot individuālus mācību līdzekĜus (grāmatas, darba lapas, stundu 
sarakstus, dienasgrāmatas, atgādinā-jumus u.c.) ar atšėirīgu atbalsta līmeni 
(pedagogs var variēt ar izmantojamo attēlu daudzumu, izmēru, krāsu, fona 
krāsu u.c.), 

• lietot mobilu un katra skolēna individuālajām vajadzībām piemērojamu 
attēlu-vārdu vārdnīcu. 

Apkopojot datus par datorprogrammas SymWriter pielietošanu darbā ar bērniem 
ar speciālām vajadzībām, secināts, ka šīs programmas lietošana: 

• veicina skolēnu mācību motivāciju – simbolu lietošana palīdz daudz 
efektīvāk nodrošināt sekmīgu komunikāciju, jo skolēniem ar speciālām 
vajadzībām ir grūti atcerēties un izprast tikai verbālus norādījumus, 
informāciju; teksts papildināts ar attēlu pastiprina verbālo informāciju un 
nodrošina izpratni par sagaidāmo/vēlamo darbību un uzvedību; 

• palīdz veidot skolēnu pastāvīgās mācīšanās prasmes un veicina plašāku 
pieejamību mācību saturam – mācību materiālus, papildinātus ar simboliem, 
attēliem, skolēns var izmantot patstāvīgi vai ar nelielu pedagoga atbalstu, tie 
ir saprotamāki un vieglāk uztverami. Ar šīs programmas palīdzību iespējams 
sagatavot individuālus mācību materiālus visiem mācību priekšmetiem, jo 
attēlu vārdnīca piedāvā izmantot Ĝoti plašu attēlu klāstu. 

SymWriter adaptēšana izmantošanai Latvijas izglītības sistēmā – izmantojot 
pašas programmas resursus, attēlu galerijas „latviskošana” (rediăējot attēlu galerijas, 
pievienojot attēliem vārdus latviešu valodā). Tas nodrošina iespēju ar šo programmu 
strādāt latviski – latviski rakstīt, pievienot latviešu valodai, kultūrai, mācību 
priekšmetu saturam atbilstošus un nepieciešamus attēlus. 
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Pielikums Nr. 7 

Ērika KalniĦa 
1.ES PASAULĒ 
Vides mācība sākumskolai 
1. darba burtnīca 

Gita Skrode, Maruta AuziĦa 
2.ES UN ŪDENS 
Vides mācība sākumskolai 
2.darba burtnīca 

Anita Valeine, Iveta Zvejniece 
3.GAISS UN VIDE 

  3. darba burtnīca 

Anastasija OzoliĦa, Māra Zīverte 
4.AUGSNE 
Vides mācība sākumskolai 
4. darba burtnīca 

Māra Zīverte 
5.DABASZINĪBAS 
Darba burtnīca 5.klasei  
speciālajām skolām 

Māra Zīverte 
6.DABASZINĪBAS 
Darba burtnīca 6.klasei  
speciālajām skolām 

Iveta Zvejniece 
7.Darba burtnīca latviešu valodā 4. 

klasei 

Ērika KalniĦa  
8.Darba burtnīca aritmētikā (C 

līmenim) 
Ērika KalniĦa  
9.Darba burtnīca matemātikā 1. 

klasei 

Ērika KalniĦa  
10.Darba lapas matemātikā 1. 

klasei 
 
Ērika KalniĦa, Olga Čudinova,  
Gita Skrode  
11.Matemātika 1. klasei 

Ērika KalniĦa  
12.Darba burtnīca matemātikā 
 2. klasei 

Ērika KalniĦa  
13.Darba burtnīca matemātikā 2. 

klasei 

Gita Skrode  
14.Darba burtnīca matemātikā 3. 

klasei 
Aita Valeine 
15.Darba burtnīca matemātikā 4. 

klasei 

Ērika KalniĦa  
16.Darba burtnīca matemātikā 5. 

klasei 
 Ērika KalniĦa 

17.Darba burtnīca matemātikā 6. 
klasei 

Gita Skrode  
18.Darba burtnīca vēsturē 6. klasei 

Ērika KalniĦa, Gita Skrode, 
 Olga Čudinova 
19.Iepazīsti pasauli! 
 

20.Bilžu alfabēts bez 
piktogrammām. 

21. Bilžu alfabēts ar 
piktogrammām 

I.Laizāne, A. Žučkova, D.Rubiėe, 
  22. Esmu tīrs 
  23. Mansapăērbs 
  24. Mana istaba 
  25. Es ārpus mājas 
  26. Mana nauda 

IZM apstiprināta un iesniegta 
tipogrāfijā Ē. KalniĦa  

27. Matemātika 2. klasei  

Darba procesā Ē. KalniĦa 
28. Matemātikas darba burtnīca 7. 

klasei  1. daĜa 
  Ē.KalniĦa, G.Skrode, O.Čudinova 
  29. Matemātika 3.klasei 
 

 

  Iesniegta izdevniecībā 
  Ē.KalniĦa, G.Skrode, O.Čudinova 
  30. Iepazīsti pasauli 2. daĜa 
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Interaktīvi izglītojoši materiāli „Ārpus mājas” un „Es jau varu!”  

Interaktīvie izglītojošie materiāli orientēti uz bērnu, jauniešu ar garīgās attīstības 
traucējumiem integrēšanu sabiedrībā. Šis materiāls veicinās jauniešiem pamat 
prasmju un sociālo prasmju apguvi, izmantojot jaunākās informācijas tehnoloăijas. 
Interaktīvais izglītojošais materiāls sagatavots saprotamā, viegli uztveramā veidā.  

Izglītojošie materiāli materiāls veidoti, programmēti kā spēle, kurā ir iespējas 
CD lietotājam darboties dažādās dzīves situācijās -apgūt nepieciešamās zināšanas un 
prasmes, lai sagatavotos pilvērtīgai un aktīvai dzīvei sabiedrībā (sadaĜas – es veikalā, 
pastā, slimnīcā, operā, muzejā), darba intervijai, iemācītos uzrakstīt un noformēt 
vajadzīgos dokumentus, kas nepieciešami stājoties darbā, modelēt dažādas situācijas 
darbā, iejusties darba vidē,kā arī saprātīgi plānot savu budžetu, mācīties darboties ar 
naudu un bankomātu.  

Šie materiāli Ĝauj pilnveidot sociālās iemaĦas un prasmes, lai bērni, jaunieši ar 
speciālajām vajadzībām sadzīvē būtu patstāvīgi, iespēju robežās neatkarīgi no citiem 
cilvēkiem un spētu paši par sevi rūpēties.  

Interaktīvais materiāls „Ārpus mājas” pieejams divās valodās – latviešu un 
angĜu, teksts ieskaĦots, tādējādi šo materiālu sekmīgi var izmantot arī bērni, jaunieši, 
kuriem ir grūtības uztvert rakstītu informāciju. 

COMENIUSS projekta ietvaros  

 ,,Iepazīsti pasauli”  

Izveidotais interaktīvais izglītojošais materiāls CD formā ,,Iepazīsti pasauli” 
orientēts uz skolēnu ar speciālām vajadzībām redzesloka paplašināšanu un jaunu 
zināšanu apguvi. Šis materiāls veicinās skolēnu interesi par citu valstu kultūru, 
sadzīvi, sportu, mūziku, mākslu, izmantojot jaunākās informācijas tehnoloăijas. Šis 
materiāls sagatavots saprotamā, viegli uztveramā veidā, tajā izmantoti krāsaini 
zīmējumi. Izglītojošais materiāls ir veidots ar angĜu un vācu valodās, kas, savukārt, 
nodrošinās arī šo svešvalodu apguvi. Izglītojošo materiālu iespējams izmantot sociālo 
zinību, dabaszinību, ăeogrāfijas apguvē.  

Katrs skolēns spēs ar to darboties patstāvīgi vai ar palīdzību.  

Interaktīvā izglītojošā materiāla mērėis:  

• sekmēt skolēnu izziĦas procesu darbību, pilnveidot komunikatīvās 
prasmes,  

• sniegt priekšstatu un pilnveidot skolēnu izpratni par savas un citu tautu 
kultūru, sadzīvi, tradīcijām,  

• palīdzēt organizēt mācību nodarbības radošākas un interesantākas, 
izmantojot informāciju tehnoloăijas.  
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Igaunijas – Latvijas Programmas projekta "Kopā vieglāk" ietvaros veidotā 
grāmata – sociālo prasmju, pašapkalpes iemaĦu veidošanai bērniem un jauniešiem ar 
garīgās attīstības traucējumiem. Šis izglītojošais materiāls papildināts ar 
attēliem/piktogrammām (programma SymWriter) un darba lapām. Izglītojošais 
materiāls izmantojams audzināšanas procesā, sociālo zinību mācību stundās. 

Grāmatā ietvertās tēmas: 

ėermeĦa mazgāšana (sejas, roku, kāju mazgāšana un slaucīšana), 
ėermeĦa ādas kopšana, 
nagu kopšana, 
matu kopšana un sakārtošana, 
zobu kopšana. 

apăērbu veidi, 
apăērba izvēle atbilstoši gadalaikam un atbilstoši situācijai, 
apăērba kopšana (mazgāšana, žāvēšana, gludināšana, locīšana), 
apăērba labošana (pogu piešūšana), 
apăērba sakārtošana skapī, 
sadzīves tehnika (gludeklis ,veĜas mašīna), lietošana un elektrodrošības 

noteikumi, 
apavi, to veidi, kopšana, glabāšana. 

telpu kopšana ikdienā (putekĜu slaucīšana, grīdas slaucīšana un mazgāšana), 
istabas augu kopšana, 
griezto ziedu uzglabāšana vāzēs, 
mēbeles dzīvoklī, 
dzīvokĜa iekārtojums, 
sadzīves tehnikas (putekĜu sūcējs) lietošana, 
telefons, tā lietošana (kur zvanīt steidzamos gadījumos). 
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Pielikums Nr. 8 

Pasākumi skolā  

2009. / 2010. mācību gadā 

 

SEPTEMBRIS 

1.septembra svinīgā līnija. 

Atslēgu piekariĦu gatavošana labdarības koncertam “Tu neesi viens” 

Rudens sporta sacensības: 

• Skolas rudens kross 
• Tautas bumbas sacensības  
•  

OKTOBRIS 

Radošais projekts “Ekstrēmās pārvērtības” jeb Sveiciens skolotāju dienā! 

Klašu ekskursijas uz Ugunsdzēsēju muzeju. 

Lāčplēša dienas spēkošanās sacensības. 

NOVEMBRIS 

Svētku koncerts “Mūsu veltes mūsu valstij”. 

Konkurss par Latvijas valsti “Vai tu zini?” 

Koncertlekciju apmeklējums Rīgas Kongresu namā 

Piedalīšanās 10.Latvijas bērnu – invalīdu mākslas darbu izstādē “Latvija ap mani” 

DECEMBRIS 

Latvijas Dabas muzeja Ziemassvētku akcijas pasākuma apmeklējums “Skujkoki 
pasaulē” 

Akcija “EĥĂEěI”: 

• Visu decembri katrs esam slēptais eĦăelis kādam citam skolēnam vai skolas 
darbiniekam 

• Darbojas “EĦăeĜu pasts” 
• Akcijas noslēguma pasākumā noslēpums tiek atklāts un visi uzzina savu 

eĦăelīti, kurš par viĦu ir rūpējies visu mēnesi 
Rīgas 6.vidusskolas skolēnu koncerts 

Ulbrokas mūzikas skolas audzēkĦu koncerts 

Skolas sacensības peldēšanā 
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Skolas peldētāju ekskursija uz saldumu fabriku “Laima” 

Skolas lielā egle – svētku koncerts, labāko apbalvošana, dāvanas no Ziemassvētku 
vecīša 

JANVĀRIS 

Vies kolektīvu koncerts – deju kolektīvi “Jancis” un “Cīpars” 

FEBRUĀRIS 

Valentīn dienas pasākums un diskotēka ar Ēriku Balodi. 

“MeteĦu laiks Gaismas skolā”: 

• RagaviĦu vilkšanas sacensības’ 
• Masku dejas ap ugunskuru 
• Lielais skrējiens apkārt skolai 

MARTS 

Kinofilmas “Rūdolfa mantojums” pirmizrāde! 

Projekts “Latvijas putni” 

APRĪLIS 

Piedalīšanās Lielajā talkā 

Tematiskā pēcpusdiena “Elpo zaĜi” – esam par tīru gaisu bez piesārĦojumiem un 
tabakas dūmiem! 

MAIJS 

Gatavojamies skolēnu dziesmu svētku koncertam Vērmanes dārzā – izbraukums uz 
Rīgu – mūsu koncerta priekšnesumu modelēšanas mēăinājums Vērmanes dārzā 

“C” apmācību līmeĦa bērnu, vecāku un skolotāju brauciens uz Igaunijas Vōru Jarves 
skolu pārrobežu projekta “Kopā vieglāk” ietvaros 

Noslēguma sacensības peldēšanā 

Mācību ekskursija uz Skrīveru dendroloăisko parku, konfekšu fabriku, Ėeguma HES 

Pirmie Gaismas skolas dziesmu svētki 

Mācību gada noslēguma koncerts 

Mācību ekskursija uz Lēdurgas dendroloăisko parku 
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Pielikums Nr. 9 
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Pielikums Nr. 10 

GAISMAS SPECIĀLĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS 

līgums par skolēna izglītošanu un aprūpi skolā 

 

Rīga       20 . gada…………… 

 

Gaismas speciālā internātpamatskola, turpmāk saukta “skola”, 

direktores Vitas Felsbergas personā no vienas puses un  

 

………… klases skolnieka (ces) …………………………………………… 

 (vārds, uzvārds) 

……………………………………………………………………………………………………………………………..  

(persona, kas audzina bērnu, vārds, uzvārds) 

dzīvo…………………………………………………………………………….. 

(faktiskā adrese) 

turpmāk saukti “vecāki”, no otras puses noslēdz līgumu par skolēna izglītošanu un 
aprūpi: 

 

1. Skolnieks tiek uzĦemts skolā 20 . gada……………………………….. 
2. Skolas pienākumi. 

2.1. Pamatojoties uz Bērnu tiesību Konvenciju, lemjot jautājumus, kas skar bērnu, 
pirmkārt, maksimāli ievēro bērna tiesības un intereses. 

2.2. Garantē apmācību, atbilstoši skolēna spējām, vajadzībām un veselības 
stāvoklim, pēc vispārējās pamatizglītības Valsts Standarta un Speciālās 
izglītības programmām un individuālām mācību priekšmetu programmām. 

2.3. Nodrošina kvalitatīvu skolēna mācību procesu un audzināšanas darbu 5 
dienas nedēĜā, saskaĦā ar Vispārējās izglītības likumu, Izglītības likumu un 
Vispārējās izglītības programmas LICENCĒM, bet brīvdienās – uz 
iepriekšēju vecāku rakstisku pieprasījumu. 

2.4. Sniedz pedagogu, medicīnas un citu skolas darbinieku palīdzību mācību 
vielas apguvē un sadzīvē.  

2.5. Sniedz skolēnam pirmo neatliekamo palīdzību 24 stundas diennaktī mācību 
laikā, izĦemot stomatoloăisku ārstēšanu. 

2.6. Nodrošina ar bezmaksas ēdināšanu 4 reizes dienā.  
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2.7. Nodrošina skolēnu ar mācību procesam nepieciešamajiem mācību 
materiāliem, grāmatām, burtnīcām. 

2.8. Piedāvā fakultatīvus un pulciĦus pēc skolēna  vēlmēm un vecāku rakstiska 
iesnieguma. 

2.9. Piedāvā dažādus mākslinieciskus, kultūras un sporta pasākumus. 
2.10. Piedāvā internātu ar labiekārtotām istabām un atpūtas telpām (bibliotēku, 

lasītavu, medicīnisko bloku, zāli u.c.). 
2.11. Nodrošina ar tualetes piederumiem un gultas veĜas maiĦu reizi 10 dienās. 
2.12. Nodrošina skolēnu no maznodrošinātas ăimenes ar nepieciešamo apăērbu un 

apaviem pēc vecāku rakstiska lūguma, balstoties uz pagast(bāriĦ)tiesas 
lēmumu par maznodrošināto ăimeĦu statusa esamību.  

2.13. Garantē skolēnam pilnvērtīgu naktsmieru kvalificēta pedagoăiski 
medicīniskā personāla uzraudzībā. 

 

3. Vecāku pienākumi. 
3.1. Vecāki nodrošina vesela skolēna savlaicīgu ierašanos skolā (bērns iziet 

medicīnisko pārbaudi). Vecāki personīgi ir atbildīgi par bērna drošu un 
savlaicīgu ierašanos skolā. Neierašanās gadījumā vecāki telefoniski brīdina 
skolu 1 dienas laikā. Pretējā gadījumā skola ziĦo bāriĦtiesai par vecāku 
pienākumu nepildīšanu. 

3.2. Gādāt, lai skolēns skolā ierastos tīrs, tīrā un gadalaikam atbilstošā apăērbā un 
piemērotos apavos; 

3.2.1. Katru pirmdienu dot līdzi tīru dvieli; 

3.2.2. Dzīvošanai internātā vienai nedēĜai nepieciešams – skolas 
apăērbs, pēcpusdienas apăērbs, maiĦas apavi, zeėes-3 pāri, 
kabatlakatiĦi, sporta tērps, maiĦas apakšveĜa. 

3.2.3. Nodrošināt bērnus ar higiēnas piederumiem – ziepēm, zobu 
birsti, zobu pastu, ėemmi, mazgāšanās sūkli. 

  3.3. Nodrošināt ar mācību procesam nepieciešamajiem kancelejas piederumiem. 

 

4. Skolas tiesības. 
4.1. Skolēna Ĝaunprātīga skolas vai internāta telpas vai inventāra bojāšanas 

gadījumā radušos zaudējumus atlīdzina vecāki, vienojoties ar skolas vadību 
par remontdarbu veikšanu. 
4.1.1. Fakta konstatēšanu veic komisija, kuras sastāvā ietilpst mediėis, 

pedagogs un direktora vietn. saimnieciskā darbā. 
4.1.2. Ar konstatācijas aktu vecāki tiek iepazīstināti nedēĜas beigās vai 

rakstiski tiek aicināti uz skolu. 
4.2. Ja vecāki atsakās no mediėu nozīmētas medikamentozas vai stacionāras 

ārstēšanas, skola ir tiesīga, uz laiku līdz bērna veselības stāvokĜa 
normalizēšanai, izslēgt bērnu no skolas internāta, bet mācību stundu laikā 
jāatrodas klasē kopā ar bērnu un jāpilda skolotāju metodiski norādījumi. 

4.3. Skola atĜauj skolēnam doties mājās mācību nedēĜas laikā jeb jebkādas cita 
veida režīma izmaiĦas atĜautas tikai uz rakstiska vecāku lūguma pamata.  
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4.4. Ja vecāki nepilda līgumu par skolēna izglītošanu un aprūpi, skola ir tiesīga 
griezties ar ziĦojumu pagasttiesā vai bāriĦtiesā. 

 

5. Vecāku tiesības. 
5.1. Visus jautājumus saistībā ar savu bērnu vai skolu noskaidrot pie audzināmās 

klases vai grupu skolotājiem. 
5.1.1. Ja radusies konfliktsituācija ar grupas vai klases audzinātāju, griezties 

pie direktora vietn. izglītības jomā G. Rozenbergas, vecākās audz. 
A.OzoliĦas. 

5.1.2. Ja netiek konflikts atrisināts, var griezties pie skolas direktores  
 V. Felsbergas. 

5.2. Rakstveidā lūgt atbalstu bērnu materiālo vajadzību risināšanai, pamatojoties 
uz pagasta(bāriĦ)tiesas lēmumu. 

6.Papildnoteikumi………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….......................... 

Skolas direktore  (V. Felsberga)  Vecāki 

Skolas adrese:  

Gaismas skola, Rumbula, StopiĦu nov. LV- 2121 E-pasts gaismask@latnet.lv  

tālr./fakss 67702072, mācību pārzine - 67703826, internāts - 67703286  
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Pielikums Nr. 11 
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Pielikums Nr. 1 2 
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Pielikums Nr. 13 
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Pielikums Nr. 14 
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Pielikums Nr. 15 
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Pielikums Nr. 16 

Mācību un audzināšanas darbības plānojums  

2010./2011.mācību gada 1.semestrim 

 

 

Tēma. Psihosociālās vides pilnveidošana, lai attiecības starp bērniem, vecākiem, skolotājiem,  

 skolas darbiniekiem un skolas vadību tiktu balstītas uz savstarpējo cieĦu un sadarbību. 

 

Mērėis. Veidot skolu par vietu, kur patīkami atrasties un viegli mācīties, kur visi ciena visus un 
visi var  

 Prasīt padomu un atbalstu visiem. 

 

Uzdevumi.  

• Jāuzlabo sadarbība starp skolēniem, skolotājiem, skolas vadību un citām iestādēm, 
kuras var palīdzēt radīt draudzīgu skolu 

• Jāizdomā, ko un kā darīt tad, ja bērni viens otram dara pāri un ir radušās 
konfliktsituācijas. 

• Jāmācās sadzīvot un sadarboties gan ar skolasbiedriem, gan ar skolotājiem un skolas 
vadību, vecākiem un visiem, kuri strādā, lai mūsu skola kĜūtu draudzīgāka. 

 
Laiks Tēma, pasākumi Kur notiek Atbildīgais 
Visu mācību 
gadu 
Līdz 
15.02.2011. 
 
SEPTEMBRIS 
01.09.-03.09. 

Konkurss „Mana 
istabiĦa” 
 
Konkurss - grafiska 
logo izstrāde projektam 
„”Draudzīga skola 
 
1.septembris – Zinību 
diena 
Svinīgā līnija 

• 1.klases uzĦemšana 
skolas saimē 

• StopiĦu novada domes 
priekšsēdētāja uzruna 

• Skolēnu Dziesmu 
svētku dalībnieku 
apbalvošana 
Vecāku sanāksme 

 
 
 
 
 
 
Pie skolas  

A.OzoliĦa 
 
 
A.OzoliĦa 
 
 
R.Grebežniece 
Piedalās 
skolēnu 
vecāki un 
skolas 
darbinieki 
 
V.Felsberga 
 
A.OzoliĦa 
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• Jaunā mācību gada 
uzdevumi 

• Vecāku iepazīstināšana 
ar projektu „Draudzīga 
skola” 

• Vecāku ekskursija uz 
jaunatvērtajām skolas 
darbnīcām 

06.09.-10.09. Mana skola – 
draudzīga skola 
Pārrunas grupās: 

• Ko nozīmē „draudzīga 
skola”? 

• Sadarbība starp visiem, 
kuri var palīdzēt veidot 
draudzīgu skolu 

• Prasme savaldīties 
• Mācīties sadzīvot ar 

skolasbiedriem un 
visiem, kas strādā, lai 
Tava skola kĜūtu par 
draudzīgu. 
 
Praktiskais darbs – 
suvenīru gatavošana 
koncertam  
 
Labdarības pasākums – 
koncerts „Tu neesi 
viens” kopā ar orėestri 
„Draugi” 

 
Internāta 
grupās  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sv.Pētera 
baznīcā Rīgā 

 
Internāta 
skolotāji 
 
 
 
 
 
 
 
Klašu un 
internāta 
skolotāji 
S.Loka 
R.Grebežniece 
D.Rubiėe 
 

13.09.-17.09. Kā panākt, lai skola 
būtu draudzīga? 
Skolēnu viedokĜa 
noskaidrošana par 
psihosociālo vidi skolā. 
Ko es gribu mainīt savā 
skolā? 

• Aptaujas, anketēšana, 
pārrunas 

• Rezultātu apkopošana 
un analīze 
Gatavošanās rudens 
ražas ballei: 

• IzziĦas materiālu 
gatavošana 

• Kā ăērbsimies dārzeĦu 
ballē – masku tērpu 
veidošana 

 
Internāta 
grupās 
 
 
 
 
 
 
 
Sporta 
laukumā 
Skolas zālē 

 
Internāta 
skolotāji 
 
 
 
 
 
 
 
T.Jurkevics 
R.Grebežniece 
E.Pole-Polīte 
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Skolas sacensības tautas 
bumbā 
Dalībnieku atlase un 
grupu komplektēšana 
mākslinieciskās 
pašdarbības pulciĦu 
nodarbībām 
 
 

20.09.-24.09. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.septembrī 
17.00 

Konflikti un strīdi, 
kurus izraisa dusmas 
Izzināšana: 

• Kas ir dusmas? 
• Ko cilvēki dara, kad ir 

dusmīgi? 
• Ko Tu dari, kad kĜūsti 

dusmīgs? 
• Kas Tevī ir izraisījis 

vislielākās dusmas? 
Izpratne: 

• Kādu iemeslu dēĜ Tu 
kĜūsti dusmīgs? 

• Kā Tu jūties, kad esi 
dusmīgs? 

• Kā citi jūtas, ja Tu esi 
uz viĦiem dusmīgs? 

• Vai dusmoties ir 
nepareizi? 

• Kādas ir dusmošanās 
sliktās puses? 
Darbība: 

• Ko Tu vari darīt, ja 
kĜūsti dusmīgs, lai 
nenodarītu pāri citiem 
un sev? 
 
 
Aptauja  
„Kuru cilvēku viedoklis 
būtu svarīgs jautājumā 
par drošību gan skolā, 
gan internātā un ārpus 
skolas” 
 
Rudens balle – 
„DārzeĦu svētki” 

• Katra grupa prezentē 
savu dārzeni 

Internāta 
grupās 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skolas zālē 

Internāta 
skolotāji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klašu un 
internāta 
skolotāji 
 
 
R.Grebežniece 
E.Pole-Polīte 
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• DārzeĦu masku gājiens 
• Konkursi, sacensības, 

dziesmas, dejas un 
rotaĜas par dārzeĦu tēmu 

• Diskotēka 
 

27.09.-01.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.septembrī 
14.00 
 
1.oktobrī 9.00 

Emociju nozīme 
draudzīgas 
psihosociālās vides 
veidošanā. Jūtas. 
Izzināšana: 

• Kas ir jūtas? 
• Raksturo sevi, kad jūties 

patīkami? 
• Raksturo sevi, kad jūties 

nepatīkami? 
• Vai ir labi runāt par 

savām jūtām un paust 
tās? 
 
Izpratne: 

• Vai visiem cilvēkiem ir 
jūtas? 

• Kādi notikumi rada 
patīkamas jūtas? 

• Kādi notikumi rada 
nepatīkamas jūtas? 
Darbība: 

• Kas notiek ja Tu 
neapstājies un 
nepadomā, neizproti 
savas jūtas? 

• Kas notiek, ja Tu 
rīkojies impulsīvi, 
aizvaino otru ( kliedz, 
sit, lamājies) ?  
Piemēri no dzīves. 
Izskaidro: 

• Kādas izjūtas varētu 
rasties, ja skolotājs 
pārtrauc TV pārraidi, 
kas Tev patīk? 

• Kā Tu jūties, ja kāds 
Tevi nosauc nepatīkamā 
vārdā? 
 
Skolas rudens kross 
 
 

Internāta 
grupās 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporta 
laukumā 
 
Skolas telpās 

Internāta 
skolotāji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T.Jurkevics 
 
 
R.Grebežniece 
E.Pole-Polīte 
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Apsveikums 
skolotājiem Skolotāju 
dienā. 
 

OKTOBRIS 
 
04.10.-08.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.oktobrī 
4.oktobrī 

Sākas suvenīru 
gatavošana Ziemsvētku 
tirdziĦam 
Savstarpējās attiecības 
grupa, klasē. 
Izzināšana; 

• Kā rodas konflikti? 
• Kas Tavuprāt ir 

patīkamais grupā, klasē? 
• Kas ir nepatīkamais 

grupā, klasē? 
Izpratne: 

• Kādas attiecības Tu 
vēlētos grupā, klasē? 

• Kas Tevi visvairāk 
kaitina grupā, klasē? 
Darbība: 

• Kā veiksmīgāk risināt 
konfliktu? 

• Kā Tu vari palīdzēt 
risināt nesaskaĦas 
grupā, klasē? 
 
Drošība uz ceĜa.  
Mana drošība atkarīga 
no manas rīcības. 
Tikšanās ar CeĜu 
policijas darbiniekiem. 
Filma „Lai dzīvo bērni” 
 

 
 
Internāta 
grupās 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internāta zālē 

 
 
Internāta 
skolotāji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.Grebežniece 
 
A.OzoliĦa 

11.10.-15.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konflikts – 
apsaukāšanās. 
Izzināšana: 

• Kas ir apsaukāšanās? 
• Kādus vārdus Tu esi 

dzirdējis? 
• Vai Tu esi apsaukāts? 
• Vai Tu esi apsaukājis 

citus? Kāpēc? 
Izpratne: 

• Kāpēc bērni apsaukā 
viens otru? 

• Kad un kā Tevi ir 
apsaukājuši? 

• Ko Tev gribētos darīt, ja 

Internāta 
grupās 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internāta 
skolotāji 
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11.oktobrī 

Tevi apsaukā? 
• Vai apsaukāšanās palīdz 

Tev sadzīvot ar 
pārējiem? 
Darbība: 

• Ko Tu vari darīt, ja kāds 
Tevi apsaukā? 

• Kā Tu vari sevi atturēt 
no apsaukāšanās? 

• Izstrādā savu konfliktu 
risināšanas paĦēmienu! 
 

• Bērnu drošības 
programma – „Džimbas 
drošības ceĜojums” 
CeĜojumā dodas  
 2.-4.kl.skolēni kopā ar 
skolotājiem 
 
 
 
Koncertprogrammas 
„Es – savai Tēvzemei” 
gatavošana 
 

 
 
 
 
Nodibinājums 
„Dardedze” 
Rīgā, 
Cieceres 3a, 
t.67600685 
 
 
 

 
 
 
 
A.OzoliĦa 
I.Laizāne 
 
 
 
 
R.Grebežniece 
E.Pole-Polīte 

18.10.-22.10. Konflikts – kaušanās 
Izzināšana: 

• Kas ir kautiĦš? 
• Kā Tu jūties, kad redzi, 

ka bērni kaujas? 
• Vai Tu vari pastāstīt, kā 

Tu juties, kad kāvies? 
• Kā iesākās kautiĦš? Kā 

Tu jūties, kad kautiĦš 
beidzas? 
 
Izpratne: 

• Kādu iemeslu pēc bērni 
kaujas? 

• Vai kaušanās atrisina 
problēmas? 

• Vai kaušanās Tev palīdz 
sadzīvot draudzīgi ar 
citiem skolēniem? 
Darbība: 

• Kā Tu vari palīdzēt 
neiesaistīties kautiĦos? 

• Apstājies un padomā!  
• Pamēăini nomierināties 

Internāta 
grupās  

Internāta 
skolotāji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klašu 
skolotāji 
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– noskaiti mierīgi līdz 
10, ievelc dziĜi elpu! 

• Izvēlies pieĦemamāko 
– piedāvā aprunāties 
vai ej projām! Dari tā, 
kā Tev liekas pareizāk! 

• Kriminālatbildība par 
kaušanos. 
 
DaiĜlasītāju konkurss pa 
klasēm „Es – savai 
Tēvzemei”  
 

25.10.-29.10. SKOLĒNU 
BRĪVDIENAS 
Turpinās projekts 
„Kopā vieglāk” ar 
Igaunijas pilsētas Vōru 
speciālo skolu. 
UzĦemam igauĦu 
skolotājus Gaismas 
skolā. 
 

Skola un citas 
speciālās 
izglītības 
iestādes 

Projekta darba 
grupa, visi 
skolotāji 

NOVEMBRIS 
 
01.11.-05.11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.novembrī 

Skola un mana Valsts. 
Turpinās suvenīru 
gatavošana Ziemsvētku 
tirdziĦam 
Skolas vieta Latvijas 
kartē: 

• Skolas nosaukums 
• Skolas simbolika 
• Skolas adrese 
• Skolēnu skaits 

Praktisks darbs. Izveido 
Latvijas karti un iezīmē 
savu skolu. 
 
Zīmējumu konkurss 
„Mana Latvija” 
 
 
 
Labdarības 
koncertprogramma „Es 
– savai Tēvzemei” - 
izbraukums ar koncertu 
uz pansionātu. 

 
 
Internāta 
grupās 
 
 
 
 
 
 
Klasēs 
 
 
 

 
 
Internāta 
skolotāji 
 
 
 
 
 
Vizuālās 
mākslas 
priekšmeta 
skolotāji 
 
R.Grebežniece 
E.Pole-Polīte 
 
 

08.11.-12.11. 
 
 

Mēs savai Latvijai. 
• Klašu un grupu 

 
 
 

 
Klašu, grupu 
skolotāji 
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11.novembrī 
 
11.novembrī 

ekskursijas „Rīga valsts 
svētku rotā” 

• Lāčplēša dienas atceres 
brīdis „Piemini kritušos 
varoĦus” 

• Latvijas valsts 
dzimšanas dienai veltīts 
svētku koncerts „Savai 
vienīgajai, savai 
dzimtenei” 

• Diskotēka  
 
 

 

Laukumā pie 
valsts karoga 
 
Skolas zālē 

 
R.Grebežniece 
E.Pole-Polīte 

15.11.-19.11. Mana skola un mana 
Valsts 

• Kā es jūtos savā skolā? 
• Ko manai skolai sniedz 

valsts? 
• Kā es jūtos mājās? 
• Ar ko nodarbojas mani 

vecāki? 
• Kā jūtas viĦi? 

Pārrunas, aptaujas, 
anketēšana 
 
Klašu un grupu 
ekskursijas. Ieteicamie 
apskates objekti Rīgā – 
Brīvības piemineklis, 
BrāĜu kapi, Kara muzejs 
Filma „Rīgas sargi”, 
filmas satura analīze 

Internāta 
grupās 
 
 
 
 
 
 
Rīga 

Internāta 
skolotāji 
 
 
 
 
 
 
Klašu un 
grupu 
skolotāji 
 
A.OzoliĦa 

22.11.-26.11. 
 
 
 
 
 
 
24.novembrī 

Iepazīsti Latviju! 
• Latvijas lielākās pilsētas 
• Latvijas lielākās upes 
• Latvijas dziĜākie ezeri 
• Latvijas augstākie kalni 
• Latvijas lepnums – tās 

cilvēki 
• Neklātienes ceĜojums – 

viktorīna par Latviju 
„Ripo rieksti” 

 

Internāta 
grupās  
 
 
 
 
Vecākās 
klases 

Internāta 
skolotāji 
 
 
 
 
G.Skrode 

DECEMBRIS 
29.11.-03.12. 
 
 
 

Piedalīšanās 
Ziemsvētku tirdziĦā  
Manas tautas 
tradīcijas skolā 
Ziemassvētku 

Rīgas Domē 
 
 
 
1.stāva stikla 

D.Rubiėe 
R.Grebežniece 
 
 
Internāta un 
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2.decembrī 

gaidīšana – Advente. 
Atvērsim sirdis 
Adventes gaismai! 

• Sākas Adventes laika 
labo darbu ieraksti 
„Baltajā grāmatā” 

 
• 1.sveces aizdegšana 

skolas Adventes 
vainagā 
 
 

• Sākas„Rūėu ciema” 
celtniecības darbi  

 
• Rūėu tērpu gatavošana 

sadarbojoties ar skolēnu 
vecākiem 
 

• Kinovakars – mākslas 
filma „Rūdolfa 
mantojums” 
 

foajē 
 
 
 
 
Laukumā pie 
kastaĦu koka 
 
Klasēs, 
grupās, mājās 
 
Internāta zālē 

klašu skolotāji 
 
R.Grebežniece 
 
 
O.Gurkovskis, 
J.Narbuts,  
T.Jurkevics 
Internāta un 
klāšu skolotāji 
 
A.OzoliĦa 

06.12.-10.12. 2.sveces aizdegšana 
Adventes vainagā 
Turpinām iesāktos 
Ziemsvētku gaidīšanas 
laika darbus: 

• Ziemsvētku tirdziĦš 
• Adventes laika labo 

darbu ieraksti „Baltajā 
grāmatā” 

• „Rūėu ciema” 
celtniecība 

• Rūėu tērpu gatavošana 
• Svētku apsveikumu 

gatavošana 
• Koncerta „Pūti, pūti, 

ziemelīti, Ziemas 
svētku vakarā” 
programmas 
sastādīšana 

• Rotājumu gatavošana 
svētku eglītei 

1.stāva stikla 
foajē 
 
Rīgas Domē 
Klasēs 
Internāta 
grupās 

R.Grebežniece 
 
 
Internāta un 
klašu skolotāji 
Vecāki 

13.12.-17.12. 
 
 
 
 

3.sveces aizdegšana 
Adventes vainagā 
Turpinām Ziemsvētku 
gaidīšanas laika darbus: 

• Apsveikumu gatavošana 

1.stāva stikla 
foajē 
 
 
 

R.Grebežniece 
 
 
A.OzoliĦa 
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14.decembrī • Konkursa „Es un mana 
istabiĦa” izvērtējums 
skolēnu līdzpārvaldē 

• Labāko skolēnu 
pieĦemšana pie 
direktores vietnieces 
audzināšanas darbā 

 
• Koncertprogrammas 

mēăinājumi 
 

 
• Skolas telpu un „Rūėu 

ciema” sapošana 
svētkiem 
 
 

Internāta zālē 
 
 
Skolas zālē 
un „Rūėu 
ciemā” 

A,OzoliĦa 
 
 
R.Grebežniece 
E.Pole-Polīte 
 
I.JukĦēviča un 
amatu 
mācības 
skolotāji 

20.12.-23.12. 
20.decembrī 
22.decembrī 
17.00 
 
 
 
 
23.decembrī 
10.00 

Svētki klāt! 
Ceturtās Adventes 
sveces aizdegšana 
Internāta Ziemassvētki 
„Rūėu ciemā”: 

• Labāko skolēnu un 
grupu apbalvošana 

• Svētku koncerts 
• Svētku cienasts 
• Rūėu diskotēka  

 
1.semestra noslēguma 
pasākums 
„ Pūti, pūti, ziemelīti, 
Ziemassvētku vakarā” 
 
Vecāku sanāksme: 

• 1.semestra darba analīze 
• Projekta „Draudzīga 

skola” paredzamās 
aktivitātes 2.semestrī 
 
 

 
Pašu 
uzceltajā 
„Rūėu 
ciemā” 

 
R.Grebežniece 
E.Pole-Polīte’ 
Piedalās 
vecāki, skolas 
darbinieki 
 
R.Grebežniece 
E.Pole-Polīte 
 
 
V.Felsberga 
A.OzoliĦa 

 
 
Direktores vietniece audzināšanas darbā: A.OzoliĦa 
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Pielikums Nr. 17 

Mūsu sasniegumi. 

 

2008./2009.m.g. 

 

Laiks Pasākums Dalībnieki, rezultāti 

14.11.2008. Latvijas Republikas 90.gadadienai 
veltītā pasākumu cikla “Tu esi 
Latvija” ietvaros organizētais 
projekts - republikas speciālo skolu 
koncerts “Kopā vienā saules ziedā” 
Rīgas Latviešu biedrības namā. 
 

Piedalās 42 skolēni: 
-tautas deju kolektīvs 
-orėestra ritma grupa 
-vijolnieku ansamblis 
-mūsdienu deju grupa 

17.11.2008. Koncerts “Tu esi Latvija” Latvijas 
Nacionālajā operā 

Piedalās 10 skolēni: 
-vijolnieku ansamblis un 
orėestra ritma grupa 

16.12.2008. Integratīvās mākslas festivālā “Nāc 
līdzās” laureātu koncerts Latvijas 
Republikas Saeimā. 

Piedalās 16 skolēni: 
-vijolnieku ansamblis un 
ritma grupa 

2008.g.februāris Rīgas pilsētas skolu jaunatnes 
sacensības slēpošanā. 

Piedalās meiteĦu komanda 4 
cilvēku sastāvā. Izcīnīta 
viena 1. un trīs 2.vietas. 

2008.g.februāris Latvijas jaunatnes ziemas olimpiāde 
ĒrgĜos 

Piedalās 2 meitenes.Izcīnītas 
6.vietas klasiskajā distancē 
un sprintā 

19.03.2009. Latvijas Speciālās Olimpiādes 8.-
9.klašu komandu basketbola 
sacensības Gaujienā. 

Piedalās 7 skolēni, izcīnīta 
3.vieta 

26.-27.03.2009. Latvijas Speciālās Olimpiādes 
sacensības novusā. 

Piedalās 8 skolēni. 
3.vieta dubultspēlēmeitenēm 
7.vieta vecākajā grupā 
kopsummā 

21.05.2009. Pašdarināto tērpu modes šovs “Mode 
2009” Rīgas 5.SIPS 

Piedalās 6 skolēni. Tērpu 
kolekcija “Adiet, meitas, 
raibus cimdus”-atzinības 
raksts 
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Pielikums Nr. 18 

MŪSU SKOLAS TRADĪCIJAS 

 

Zinību diena – 1.septembris. 

 

Rudens sacensības sportā – tautas bumba, rudens kross 

 

Skolotāju diena – skolas diena skolotājiem 

 

Lāčplēša dienas piemiĦai – sveču iedegšana laukumā pie valsts karoga 

 

Latvijas valsts svētkiem veltīts koncerts 

 

Skolas Adventes vainags 

 

Skolēnu darbu Ziemassvētku izstāde 

 

Internāta un skolas eglīšu pasākumi kopā ar vecākiem 

 

Skolas sacensības novusā 

 

Valentīn dienas konkursi 

 

MeteĦu svinēšana ārā pie ugunskura 
• RagaviĦu vilkšanas sacensības 
• Lielais skrējiens apkārt skolai 

 
Putnu dienas 
 
Skolas teritorijas un apkārtnes sakopšanas talkas 
 
Projektu nedēĜa  
 
Pavasara sacensības sportā – vieglatlētika, kross 
 
Lielā skolas ekskursija 
 
Mācību gada noslēguma pasākums kopā ar vecākiem 
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Pielikums Nr. 19 
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Pielikums Nr. 20 
Skolotājas ___________________________ profesionālās darbības 

vērtējums izglītībsituācijā  200__./ 200___. māc. g. …..sem. 
Nepietiekami-pārsvarā trūkumi; viduvēji-daži būtiski trūkumi; 

labi-stiprās puses pārsvarā pār trūkumiem; Ĝoti labi-pārsvara stiprās puses 
 

Vērtējuma līmeĦi  
Raksturlielumi Nepietiekami Viduvēji  Labi  ěoti labi   

 
Prasme  

plānveidīgi  
organizēt savu  

darbību 

 
 
 

Biežas atkāpes no 
plānotā 

 
 
 

( līdz 3- 6 
atlaidēm cet.) 

 
Precīza darba 
organizēšana atbilstoši 
plānam, režīmam 
( līdz 1- 2 atlaidēm cet.) 

Precīza darba 
organizēšana atbilstoši 
plānam, režīmam; 
praktiska darba iemaĦu 
veidošana 

 
 
 
 

Prasme precīzi un 
savlaicīgi izstrādāt 
savas darbības un 
nodarbību plānus 

 
 

 
 

Nav izstrādāts 2 
ned. no māc. 
sākuma 
 
Nav izstrādāts 2 
ned. pēc laika 
 
 
Nav izstrādāts 2 
ned. pēc laika 

 
 
DaĜēji, 
1-2 ned. vēlāk, 

 
 

  
daĜēji un vēlāk, 

 
 

1 ned. vēlāk 

Nodarbību tematisko 
plānu izstrāde atbilstoši: 
c) pieĦemtām sadaĜām, 
d) izstrādes grafikam. 
Sagatavot atbilstoši 
sadaĜām un darbu 
izstrādes grafikam:  
a) habilitācijas un 
 korekcijas programmas; 
b) zināšanu izvērtējuma 
līknes 

Rada priekšnoteikumus 
katram skolēnam 
sasniegt optimālus 
mācību rezultātus 
atbilstoši potenciālām 
iespējām, 
 savlaicīgi,  
 
 
Savlaicīgi izstrādā un 
realizē nodarbībās, 

savlaicīgi 
Prasme sagatavot 

un novadīt 
vērtīborientētu 
mācībstundu 

 
Mazāk par 3 
punktiem 

 
Līdz 3-3.5 
punkti 

Mācībstundas 
novērtējums 3,5 p. un 
vairāk pēc “Mācību 
stundas izvērtējuma”  

Novērtējums 4,5 punkti 
un vairāk 

Prasme rosināt 
skolēnus izziĦas 
darbības mērėu 
sasniegšanā 

Trūkst 
sistēmiskums, 
konsekvence 

 

 
 

 Ne vienmēr  
3 ≤ 

Sistēmiskums mācību 
un audzināšanas 
procesā; vienotas, 
konsekventas prasības  

Izvēlas un sasniedz 
kopveseluma mērėi 
zināšanu un iemaĦu 
izkopšanā, prakt. iem. 
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Attieksme pret 

finansu 
dokumentācijas 

pareizu un precīzu 
aizpildīšanu 

 
 

Nav ierakstu  
par 1 ned. 

 
 
 

Nav aizpildīta 
1-2 ned. 

 

 
 

Ar nepilnībām, 
ar nepilnībām,  

 
 
 

Ar nepilnībām 

Finansu dokumentu 
sakārtotība atbilst:  
c) tarificētai slodzei ar 

1nebūt. nepreciz.  
d) nomenklatūrai ar 1  
nebūt. neprecizitāti 
Citas dokumentācijas 
sakārtotība atbilstoši 
pieĦemtām sadaĜām, 
prasībām, laikam ar 1 
neb. nepiln.  

 
 
Precīzi 
 
Precīzi 
 
 
Precīzi 

Prasme izvirzīt un 
sasniegt mērėi un 
uzdevumus, prasme 
rosināt skolēnus 
efektīvai darbībai 

 
 
 

  Vāji 

 
Izstrādāti nepilnīgi, 

pietrūlst 
konsekvences 

4x un biežāk 

 
Precīzi skolēnu izstrādāti 
skolas, klases u.c. kārtības 
noteikumi un konsekvence to 
iedzīvināšanā skolēnos 

 
Izvēlas un sasniedz 
kopveseluma mērėi iemaĦu 
un attieksmju izkopšanā 

 
Pedagoga 

profesionālisma 
paaugstināšana 

 Pašmācība, 
tālākizglītība  
(uzrādīt konkr.) 

 
 Metodiskas aktivitātes skolā: 
 lasījumi, MA u.. c.; (uzrādīt 
konkr.) 

Metodiskais darbs: 
c) skolā,  
d) rajonā,  + 
b) laureātos ++ 

 
Darbs ar vecākiem 

 

Mazāk par pusi Vismaz ar pusi 
no skol. vecāki 

Plānv. vismaz ar pusi no 
skol. vecākiem 

 Vairākkārt plānveidīgi 
iesaist. visu skol. vecāki 

Inovatīvā darbība. Savas 
profesionālās 

meistarības kritiska 
(pamato, nevis attaisno 
savu darbību) refleksija 

 /Uzskaitīt konkrēti/ /Uzskaitīt konkrēti/ /Uzskaitīt konkrēti/ 

 

Sagatavoja G. Rozenberga 2002     Iepazinos: 
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Pielikums Nr. 21 
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Pielikums Nr. 22 

Mācību, audzināšanas un atbalsta pedagogu pašanalīzes kopsavilkums 

            2009./2010. m. g 

Izpētes uzdevums: 

1) izzināt pedagogu domas par sava pedagoăiskā darba plānošanu, 

2) atklāt pedagogu un administrācijas sadarbības, palīdzības un atbalsta līmeĦus, 

3) noteikt metodiskā darba efektivitāti, 

4) noskaidrot pedagogu attieksmi pret savu skolu un pedagoăisko darbību, 

5) noteikt pedagogiem pozitīvākas attieksmes pret pedagoăisko procesu 

veidošanas nozīmīgākos virzienus turpmākajā izglītojošā darbībā. 

Izpētē piedalījās Gaismas speciālās internātpamatskolas 18 priekšmetu skolotāji 

Izpētē tika pielietota rakstiska aptauja, kurā izmantotas 2 anketas skolotājiem no 

„Skolu vērtēšanas un attīstības plānošanas rokasgrāmatas”. 

Izpēti uzsākot, 18 anketas tika izsniegtas priekšmetu skolotājiem un klašu 

audzinātājiem, bet dažādu iemeslu dēĜ atpakaĜ saĦemtas 16 anketas. Visi pedagogi 

aptaujā piedalījās labprātīgi un anonīmi. 

Aptaujas veicēja apzinās, ka atbildes uz jautājumiem, kas saistītas ar pedagogu 

pašanalīzi, var dot informāciju ne tikai par to, kāds pedagogs ir, bet arī kāds viĦš 

gribētu būt vai kādu iespaidu par sevi viĦš gribētu radīt citiem. Līdz ar to iegūtas 

respondentu subjektīvās domas par izzināmo jautājumu un to objektīvo vērtējumu 

jācenšas pēc iespējas atbilstoši interpretēt. 

2010. gada 10. jūnijs         
 G. Rozenberga 
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Jā; 100%

Jā; 100%

Jā; 100%

Jā; 100%

Nē; 0%

Nē; 0%

Nē; 0%

Nē; 0%

Man ir iespējas sadarboties ar citiem skolotājiem,
lai kopīgi izstrādātu mācību priekšmetu

programmas.

Man ir iespējas apmeklēt citas skolas pieredzes
iegūšanai.

Plānojot darbu, man ir pieejami atbilstoši mācību
materiāli.

Esmu izstrādājis tematisko plānu savā mācību
priekšmetā.

 

 

 

Jā; 80%

Jā; 60%

Jā; 80%

Jā; 20%

Jā; 80%

Nē; 20%

Nē; 40%

Nē; 20%

Nē; 80%

Nē; 20%

Es zinu, kāda ir pienākumu sadale metodiskajā
komisijā

Es veicu noteiktus  pienākumus metodiskajā
komisijā

Mācību priekšmetu programmas katru gadu izvērtē
metodiskajā komisijās

Es piedalos rajona/pilsētas  metodiskās  apvienības
darbā

Es mācību procesā izmantoju mūsdienīgas
tehnoloăijas .
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75%

75%

58,30%

91,70%

91,70%

41,70%

75%

66,70%

25%

25%

41,70%

8,30%

8,30%

58,30%

25%

33,30%

Man patīk darbs šajā skolā.

Skolas vadība mani uzklausa.

Manu viedokli skolā Ħem vērā.

Man ir iespējas izrunāt ar kolēăiem problēmas, kas
rodas mācīšanas procesā.

Nepieciešamības gadījumā es saĦemu atbalstu un
palīdzību no kolēăiem.

Man ir visi darbam nepieciešamie resursi.

Nepieciešamības gadījumā es saĦemu palīdzību un
atbalstu no skolas vadības.

Skolas vadība novērtē un atzīst manas spējas.

Noteikti piekrītu Vairāk piekrītu nekā nepiekrītu
 

 

Jā; 90%

Jā; 100%

Jā; 100%

Jā; 100%

Nē; 10%

Nē; 0%

Nē; 0%

Nē; 0%

Skolā plāno darbu ar talantīgiem skolēniem.

Skolā plāno darbu ar skolēniem, kam ir grūtības
mācībās.

Skolā plāno darbu ar skolēniem ar speciālām
vajadzībām.

Skolā esošie resursi nodrošina mācību priekšmeta
standarta apguvi.
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41,70%

41,70%

41,70%

50,00%

50,00%

75%

33,30%

8,30%

8,30%

25%

25%
Man ir grūti tikt galā ar
visu, kas man jādara.

Man pietiek laika, lai
sagatavotos stundām.

Esmu atvērts jaunām
idejām un pārmaiĦām.

Es labi risinu problēmas,
ja tādas rodas.

Noteikti piekrītu Vairāk piekrītu nekā nepiekrītu

Vairāk nepiekrītu nekā piekrītu Noteikti nepiekrītu
 

66,60%

66,70%

8,30%

50%

16,70%

33,30%

66,70%

25%

16,70%

25%

25%
Es uzskatu, ka ar mani nepietiekami konsultējas

pirms dažādu lēmumu pieĦemšanas.

Man ir iespēja pārrunāt mana darba rezultātus ar
skolas vadību.

Es zinu savas profesionālās darbības mērėus.

Es uztveru problēmas kā jaunas iespējas.

Noteikti piekrītu Vairāk piekrītu nekā nepiekrītu

Vairāk nepiekrītu nekā piekrītu Noteikti nepiekrītu

 

75%

66,70%

75%

58,30%

25%

33,30%

25%

41,70%

Skolas vadība rosina izvirzīt augstus, reāli
sasniedzamus mērėus.

Skolas vadība rosina skolotājus lietot jaunas
metodes mācīšanas un mācīšanās procesā.

Skola organizē lietderīgus skolotāju tālākizglītības
pasākumus.

Skolas vadība izturas taisnīgi pret visiem skolas
darbiniekiem.

Noteikti piekrītu Vairāk piekrītu nekā nepiekrītu
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23. pielikums 

 
Iepriekšējā perioda darba izvērtējums 

 
 

 

 
 

Vērtējums Joma Rezultatīvie rādītāji 

 
ěoti 
labi 

Labi Apmie
-rinoši 

Vā
ji 

Mācību saturs 1.Skolas izglītības programmas   X    
Mācīšana un 
mācīšanās 

1.Mācīšanas procesa kvalitāte 
2.Mācīšanās procesa kvalitāte  
3.Vērtēšana kā mācību procesa 
sastāvdaĜa 4.Sadarbība ar vecākiem 

X 
 
X 

 
X 
 
X 

  

Skolēnu 
sasniegumi 

1.Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 
un ārpusskolas pasākumos  
2.Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes 
darbos 

X 
 

---------
--- 

 
 
------
-- 

 
 
--------
-- 

 
 
----
- 

Atbalsts 
skolēniem 

1.Veselības aprūpe, skolēnu drošība un 
sociālā palīdzība 
2.Atbalsts personības veidošanā 
3. Atbalsts karjeras izvēlē 
4.Mācīšanās procesam sniegtais 
atbalsts 
5. Atbalsts skolēniem ar īpašām 
vajadzībām 

 
 
X 
 
X 
X 

X 
 
 
X 

  

Skolas vide 
 

1.Skolas mikroklimats 
2.Skolas fiziskā vide 

X 
 

 
X 

  

Resursi 1.Telpu, iekārtu un resursu 
nodrošinājums, izmantošana  
2.Finanšu resursu nodrošinājums 
3. Personāla nodrošinājums 
4.Personāla nodarbinātības efektivitāte 
5. Personāla attīstība 

X 
 
X 
X 

 
 
 
X 
X 

  

Skolas darba 
organizācija, 
vadība un 
kvalitātes 
nodrošināšana 

1.Skolas darba vērtēšana 
2. Skolas attīstības plāna veidošana un 
īstenošana 
3. Skolas vadības darba kvalitāte 

X 
X 
X 

   


