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VISPĀRĒJS SKOLAS RAKSTUROJUMS 

 

 

Izglītības iestādes attīstības mērķis: 

Veicināt skolēnu individuālo dotumu efektīvāku pilnveidi un maksimālu garīgās attīstības traucējumu kompensāciju, lai nodrošinātu 

iespējami pilnvērtīgākas personības izglītības turpināšanu un atbilstoši savām spējām un attīstības līmenim apgūtu profesionālās darba 

iemaņas un spēju patstāvīgi integrēties sabiedrībā. 

Izglītības iestādes darbības mērķi:  

1. Nodrošināt speciālās un profesionālās pamatizglītības noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu. 

2. Īstenot izglītības procesu, veicināt katra skolēna harmoniskas personības veidošanos. 

3. Veidot visiem skolēniem pieejamu izglītības vidi. 

4. Sagatavot skolēnus darbam un dzīvei sabiedrībā, veidot pamatu tālākai izglītībai. 

Izglītības iestādes darbības pamatvirzieni:  

1. Izglītojošā darbība, pedagoģiski psiholoģiskā un sociālā korekcija skolēnu mācību un audzināšanas procesā;  

2. Mācību slodzes dinamikas nodrošināšana atbilstoši skolēna darbaspēju maiņai;  

3. Individuāla pieeja katram skolēnam; 

4. Profesionālās programmas piedāvājums atbilstoši izglītojamo individuālajām spējām un interesēm. 
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Izglītības iestādes galvenie uzdevumi:  

1. Nodrošināt katra skolēna spējām atbilstošu obligāto izglītību. 

2. Īstenot speciālās un profesionālās pamatizglītības programmas. 

3. Vispusīgā pedagogu, medicīnas darbinieku un skolēnu vecāku vai personas, kas realizē vecāku varu, sadarbībā, veikt skolēnu 

izpēti, nosakot katram skolēnam izglītošanas, ārstēšanas korekcijas darba mērķus un uzdevumus.  

4. Izvēlēties optimālas izglītošanas darba metodes un formas, ieviest modernās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas mācīšanas un 

mācīšanās jomā. 

5. Sniegt metodiskas un praktiskas konsultācijas vecākiem, vecāku varas pārstāvjiem, vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm 

pēc attiecīga pieprasījuma. 

6.  Sekmēt skolēnu atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, savu tautu, tēvzemi. 

 

Izglītības iestādes uzdevumi, īstenojot profesionālo pamatizglītības programmu:                                                 

1. Nodrošināt iespēju iegūt profesionālo pamatizglītību un kvalifikāciju atbilstoši izglītojamo veselības stāvoklim, kā arī sniegt 

vispārējās zināšanas un prasmes; 

2. Sagatavot darba tirgum kvalificētus speciālistus ar vispusīgām teorētiskajām zināšanām un praktiskām iemaņām; 

3. Racionāli izmantot izglītības iestādei iedalītos finanšu līdzekļus. 
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Gaismas internātpamatskola laika gaitā ir kļuvusi par mūsdienīgu, prestižu, uz zināšanām un kvalitāti balstītu izglītības iestādi. 

Izglītības iestāde ir Stopiņu novada domes pastarpinātās pārvaldes mācību iestāde, kura īsteno divas speciālās pamatizglītības programmas 

un profesionālās pamatizglītības programmu. Izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, 

Profesionālās izglītības likums, citi normatīvie akti un izglītības iestādes nolikums. Izglītības iestādei ir sava simbolika, konti Valsts kasē. 

Izglītības iestāde ir tiesīga lietot zīmogu ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu atbilstoši likumam ”Par Latvijas valsts ģerboni”. 

Pamatvirziens ir izglītojoša darbība atbilstoši normatīvo aktu prasībām, īstenojot licencētas un akreditētas izglītības programmas. 

Izglītības iestādē licencētas divas (2) speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem un viena 

(1) profesionālās pamatizglītības programma: 

 

 
Izglītības programmas nosaukums 

Skolēnu skaits 
2010./ 2011. 2011/. 2012. 2012./2013. 

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

60 57 52 

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

19 22 22 

Profesionālās pamatizglītības programma „Ēdināšanas pakalpojumi” 1. profesionālā 
kvalifikācija „Pavāra palīgs” ( kods 22 811 02) 

- 14 11 
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80%

18%

1% 1%

Latvieši Krievi Lietuvieši Baltkrievi

 

2012./ 2013.m.g Gaismas internātpamatskolā mācās dažādu tautību un pašvaldību izglītojamie - 25 meitenes un 59 zēni.  
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Speciālā pamatizglītības programma 
izglītojamiem ar smagiem garīgās 
attīstības traucējumiem un vairākiem 
smagiem attīstības traucējumiem (kods 
21015911)

Profesionālās pamatizglītības programma 
„Ēdināšanas pakalpojumi” 1. profesionālā 
kvalifikācija „Pavāra palīgs” (kods 22 811 
02)
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Skolēnu skaita izmaiņas pa izglītības programmām un klasēm: 

Mācību gads Kods 21015811 – A, B līmenis Kods 21015911 - C līmenis Kods 22 811 02 -profesionālā 
pamatizgl. programma 

Skolēnu skaits Klašu skaits Skolēnu skaits Klašu skaits Skolēnu skaits Klašu skaits 
2012./2013. 52 6 22 3 11 1 
2011./2012. 57 6 22 4 14 1 
2010./2011. 60 8 19 3 0 0 

 

2011./2012. mācību gadā, profesionālās pamatizglītības programmā, mācības uzsāka 13 izglītojamie.  

Profesionālās pamatizglītības programma skolā tiek īstenota valsts valodā atbilstoši licencētai izglītības programmai, kuras saturs un 

īstenošanas process atbilst profesijas standartam un valsts profesionālās pamatizglītības standartam. 
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direktors direktora vietnieks 
izglītības jomā

direktora vietnieks 
audzināšanas darbā

direktora vietnieks 
saimnieciskajā darbā

Skolas vadība (likmēs)

1                                          1                                          1                                      1

psihologs sociālais 
pedagogs

skolotāja 
palīgs

bibliotekārs pediatrs medicīnas 
māsa

0,5 0,5

2,86

0,1

1

1,5

Izglītības iestādē strādā 55 darbinieki, no tiem 34 ir pedagoģiskie darbinieki, divi mediķi, 19 apkalpojošā personāla darbinieki. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības iestādē ir atbalsta personāls - izglītības psihologs, sociālais pedagogs, skolotāja palīgs, medicīnas māsa, skolas ārsts, 

kanisterapijas speciālists. 
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Visiem skolēniem tiek piedāvātas speciālās korekcijas un rehabilitācijas nodarbības, fakultatīvās nodarbības un dažādas radošās 

darbnīcas: 

Speciālās korekcijas un rehabilitācijas nodarbības Stundu skaits 
nedēļā 

Skolēnu 
skaits 

Kopā 46 84 
Ārstnieciskā vingrošana 

• ar speciālo pedagogu 
• ar treneri peldbaseinā  

 
10 
4 

 
51 
25 

Ritmika, mūzikas terapija 7 64 
Logopēdija, logoritmika 25 80 
Fakultat īvo nodarbību izlietojums zināšanu praktiskā pielietojuma nostiprināšanai: 

 
Fakultat īvās nodarbības 

Stundu skaits 
nedēļā 

Klašu 
skolēni 

Kopā  28  
Padziļināta mācību priekšmetu apguve  

• “Valodas attīstība” 
• “ Izzini sevi un pasauli ap sevi” 
• „Valodiņa” 
• „Sociālās zinības” 
• ”Kustīgie pirkstiņi”  
• „M ākslas terapija” 
• „Dzīves ziņa „ 
• “Mana Latvija” 
• “Luksofors” 
•  „Koktēlnieks”  
•  Vokālis ansamblis 

 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
4 
1 
1 
3 
6 

 
1. kl.  
1. kl. 
2. kl. 
2..kl. 
2. a kl. 
4. kl. 
5., 5. a kl. 
7. kl. 
9. kl. 
9. a kl. 
1.-9.kl. 
1.-9. kl. 
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Izglītības iestādes administrācija un grāmatvedība veic budžeta izstrādi un nodrošina budžeta procesa metodisko vadību. Rezultatīvie 

rādītāji tiek salīdzināti dažādos periodos, tiek veikta iepriekšējā perioda analīze. Datu bāze nodrošina informācijas glabāšanu par 

iepriekšējiem budžeta periodiem. Budžeta pieprasījuma apjoms bija atbilstošs iestādes paredzētajiem darbības uzdevumiem, mērķiem un 

ekonomiskuma efektivitātei. Finanšu plāna izstrāde tika veikta saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un likumu par budžetu 2012. gadam. Ir 

noteiktas personas par budžeta izstrādi, kas veica budžeta pieprasījuma plānošanu attiecīgās darbības jomās un sadaļās. 

Izglītības iestāde tiek finansēta no valsts mērķdotācijas un pašvaldības budžeta, ieņēmumiem no saimnieciskās darbības, 

ieņēmumiem no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas. Finanšu līdzekļus 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. 

Izvirzītie gada uzdevumi, plānotie pasākumi 2011. gadā tika nodrošināti atbilstoši finanšu plānam un skolas attīstības plāna 

prioritātēm. 

 

 

 
Radošās darbnīcas 

 
Iesaistīto 

skolēnu skaits 

 
Klašu skolēni 

• Kanisterapija 
• Sports 
• Datori 
• Mūzika 
• Ritma grupa  
• Deju grupas  
• Aušana 
• Floristika 

4-10 
30 
42 
28 
10 
25 
8 
6 

1.-5. kl.  
1.-9. kl. 2.kurss 
1.-9. kl. 2.kurss 
1.-9. kl. 2.kurss 
2.c, 5.c,9.a kl.  
1.-9.kl., 2.kurss 
1.-9.kl. 
1.-9.kl., 2.kurss 
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Ieņēmumi 
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Izdevumi  

 

Izglītības iestādē ir visas izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās telpas. Telpu iekārtojums un platība ir atbilstoša 

izglītības iestādes īstenojamās izglītības programmas specifikai un izglītojamo skaitam.   

Izglītības iestādē ir viss izglītības programmas īstenošanai nepieciešamais personāls. Lielākajai daļai pedagogu Gaismas 

internātpamatskola ir pamatdarbavieta. Izglītības iestādes pedagogu izglītība un profesionālā kvalifikācija, kā arī profesionālā pilnveide 
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26%

5%

30%

28%

2% 1%
7%

1% pamatdarbā strādā

blakusdarbā

augstākā pedagoģiskā

augstākā speciālā pedagoģiskā

cita augstākā

studē pedagoģiju

maģistra grāds

doktora grāds

Pedagogu kvalifikācija

atbilst normatīvo aktu prasībām, no 34 pedagogiem ar augstāko pedagoģisko izglītību ir 33 pedagogi, augstāko pedagoģisko izglītību iegūst 

1 pedagogs, pedagoģijas maģistri – 8, psiholoģijas doktors -1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidējais pedagoģiskā personāla vecums ir 46 gadi, kas liecina par labu pedagoģisko un metodisko profesionālo pieredzi, ir uzsākta 

jaunāka pedagoģiskā personāla piesaiste, kas veicina 21.gs. tehnoloģisko inovatīvu ātrāku ieviešanu ikdienas mācību procesā. Apliecinājums 

tam divu skolotāju saņemtais Atzinības raksts ,,E-lāde” 2011. gada konkursā, arī šajā mācību gadā pedagogi piedalās šajā konkursā. 

Atbilstoši skolas darbības mērķu un pamatvirziena uzdevumu sasniegšanai savas profesionālās kompetences paaugstināšanai septiņpadsmit 

darbinieki finanšu gada laikā apmeklēja kvalifikācijas kursus, kas sastāda 686 akadēmiskās stundas, kas ir pietiekami MK noteikumiem par 

nepieciešamo kvalifikācijas paaugstināšanu. Deviņām skolotājām piešķirta pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 3. pakāpe un četrām 

skolotājām 4. pakāpe, viens pedagogs ir ieguvis mentora darbības sertifikātu. 
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5%

30%

20%

45%
2. pakāpe

3. pakāpe

4. pakāpe

nav ieguvuši pakāpi

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolotāji regulāri piedalās savas kvalifikācijas celšanā, apmeklē seminārus, kursus, konferences u. c. Viņi veido mācību priekšmetu, 

individuālās attīstības programmas C līmeņa bērniem, darbojas skolas metodiskajās komisijās, dalās pieredzē ar kolēģiem, piedalās dažādos 

pedagoģiskajos lasījumos skolā un ārpus tās. 

Izglītības iestādei ir iegūta pieredze Igaunijas –Latvijas pārrobežu sadarbības projektā,, Kopā vieglāk” (Project application No EU 

30337). Projekta gaitā izstrādāta un tipogrāfiski izdota sociālo iemaņu attīstību veicinoša mācību grāmata ,,Esmu tīrs un kārtīgs” ar darba 

lapu pielikumu un informatīvais materiāls latviešu un igauņu valodā. Daudzi pedagogi aktīvi darbojas mācību līdzekļu izstrādē.  

Gaismas internātpamatskolas pedagogi ir izstrādājuši un tipogrāfiski izdevuši 22 mācību līdzekļus. 
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Gaismas internātpamatskolas pedagogu tipogrāfiski iespiestie darbi. 

Autors Darba nosaukums Izdošanas 
gads 

Izdevējs Mērķauditorija: 
bērni ar gar īgās 

attīstības 
traucējumiem 

A.Žučkova, D.Rubiķe, 
I.Laizāne 

Esmu tīrs. 
Mans apģērbs. 
Mana istaba. 

2004. Gaismas speciālā 
internātpamatskola 

A, B, C līmenis 

A.Žučkova, D.Rubiķe, 
I.Laizāne 

Es ārpus mājas. 
Mana nauda. 

2006. Gaismas speciālā 
internātpamatskola 

A, B, C līmenis 

Ē. Kalniņa MATEMĀTIKĀ Darba burtnīca 6. klasei 
 

2007. ABC Zvaigzne A, B līmenis 

G. Skrode VĒSTURĒ Darba burtnīca 6. klasei 2007. ABC Zvaigzne A, B līmenis 
Ē. Kalniņa, 
G. Skrode, 
O. Čudinova 

MATEMĀTIKA 1. klasei 2007. ABC Zvaigzne A, B, līmenis 

Ē. Kalniņa, 
G. Skrode, 
O. Čudinova 

IEPAZĪSTI PASAULI 2008. ABC Zvaigzne A, B, C līmenis 

D. Rubiķe, 
A. Žučkova, 
I. Laizāne 

ESMU TĪRS UN KĀRTĪGS 
Latviešu un igauņu valodā 

2011. Gaismas speciālā 
internātpamatskola 

A, B, C līmenis 

Ē. Kalniņa, 
O. Čudinova, 
G. Skrode 

MATEMĀTIKA 2. klasei 2012. ABC Zvaigzne A, B līmenis 

 

Skolotāju darba slodzes ir optimālas. Tās ir sadalītas ievērojot skolas īstenoto izglītības programmu prasības un racionālas darba 

organizācijas nosacījumus, skolotāju kvalifikāciju. 
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Pedagogi piedalās dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs gan izglītības iestādē, gan ārpus izglītības iestādes. 

Skolā darbojas sešas MK sekcijas: 

Nr.p.k. MK sekcija Vadītājs 
1.  Speciālās pedagoģijas MK Praktisko mācību priekšmetu sekcija O. Gurkovskis -Scibors 
2.  Speciālās pedagoģijas MKn Mācību priekšmetu (C līmenis) sekcija O. Čudinova 
3.  Speciālās pedagoģijas MK Mmācību priekšmetu(AB līmeņa) sekcija  G. Skrode 
4.  Speciālās pedagoģijas MK Pedagogu profesionālās pilnveides sekcija A.Žučkova 
5.  Speciālās pedagoģijas MK Audzināšanas darba sekcija V. Lipska 
6.  Speciālās pedagoģijas MK Atbalsta personāla sekcija G.Beķe 

 

Metodiskajās komisijās skolotāji dalās pieredzē par izmantojamajām mācību metodēm, skolēnu zināšanu līmeni un grūtībām, analizē 

pārbaudes darbu rezultātus, sekmību utt. Izglītības iestādes vadība koordinē to darbību. 

 Personības izaugsmei izglītības iestāde veicina izglītojamo dalību konkursos, sporta sacensībās, olimpiādēs u.tml. pasākumos. 

Izglītības iestāde ir iesaistījusies Latvijas Speciālajā Olimpiādē, ar kuras starpniecību izglītojamie regulāri piedalās sacensībās ārpus 

Latvijas, kā arī Pasaules Speciālās Olimpiādes vasaras un Ziemas Olimpiskajās spēlēs, kurās startē ar labiem rezultātiem: 

18.– 27.09.2010. Eiropas Speciālās Olimpiādes vasaras spēles Varšavā Piedalās 2 skolnieces. 
Izcīnītas 4 sudraba un 1 zelta medaļa vieglatlētikas disciplīnās. 

2011.gada 
25.jūnijs – 
4.jūlijs                  

XIII Pasaules Speciālās Olimpiāde, vasaras 
Olimpiskās spēles Grieķijā , Atēnās                   

Piedalās 2 skolnieces: 
1500m Ieva Ķimene = 1.vieta,zelta medaļa 
800 m Līga Liepiņa = 1.vieta, zelta medaļa 
800 m Ieva Ķimene = 2.vieta, sudraba medaļa 
400 m Līga Liepiņa = 3.vieta, bronzas medaļa                                        

7.-10.04.2012.  
 

Eiropas Speciālās Olimpiādes      sacensības slēpošanā 
Norvēģijā, Holmenkollenā           

Sintija Krūka – divas zelta medaļas 
Raimonds Upmalis – viena zelta medaļa 

26.01.-
6.02.2013. 

Pasaules ziemas Speciālās Olimpiādes sacensības Dienvidkorejā  Līga Liepiņa 
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Izglītības iestādē ir daudzpusīgs fakultatīvo nodarbību piedāvājums – vokālais ansamblis, instrumentu spēle, deju nodarbības, 

kokapstrāde, vizuālā māksla, aušana u.c. Skolēni aktīvi piedalās dažādos skolas un ārpusskolas pasākumos, koncertos, konkursos:  

11.09.2011. Labdarības koncerts “Tu neesi viens” Rīgā Sv.Pētera 
baznīcā – cirka skolas projektam 

Uzstājas 8 skolēni, ar saviem darbiņiem piedalās viss 
skolas kolektīvs. Turpinām līdzekļu vākšanu Cirka 
skolas projektam. 

27.10.2011. 9.Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstāde “Iekāp 
Rīgas mākslā” Kongresu namā. 

Piedalās 8 skolēni 

11.-12.11.2011. Stopiņu novada skolu sacensības peldēšanā Ulbrokas 
peldbaseinā 

Piedalās 20 skolēni 
Piecas 1.vietas; četras 2.vietas; divas 3.vietas 

2011.g.decembris NĀC LĪDZĀS apsveikuma kartiņu zīmējumu konkurss 10 skolēni. 1. un 3.vieta  
18.01.2011. Rīgas pilsētas Sporta pārvaldes sacensības – sportiskās 

aktivitātes “C” līmeņa bērniem 
12 skolēni 

2012.g.aprīlis Festivāla NĀC LĪDZĀS Zemgales zona Jelgavā 9 skolēni koncertā 
8 skolēni – aušanas pulciņa darbi 

24.04.2012. Tulkojumu biroja Language Master International zīmējumu 
konkurss “Mana sapņu pūce” 

16 skolēni – diploma par piedalīšanos 

17.-18.05.2012. Speciālo skolu vieglatlētikas sacensības Palsmanē 8.skolēni; divas 1.vietas, divas 2.vietas, viena 3.vieta 
2012.g.maijs Festivāla NĀC LĪDZĀS noslēguma koncerts Rīgā Stradiņa 

universitātē 
Laureātu goda nosaukums 

20.maijs Meža stādīšanas talka Zemgales mežniecībā 7 skolēni 
Maijs Piedalīšanās akcijā ULBROKAI – 125 

jostas aušanā  
16 skolēni 

Izglītības iestāde veiksmīgi plāno un īsteno izglītības iestādes tēla veidošanu, ievieš jaunas un kopj esošās tradīcijas. Skolā 

tradicionāli notiek pasākumi: 

� Zinību diena – 1.septembris. 
� Rudens sacensības sportā – tautas bumba, rudens kross 
� Skolotāju diena – skolas diena skolotājiem 
� Lāčplēša dienas piemiņai – sveču iedegšana laukumā pie valsts karoga 
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� Latvijas valsts svētkiem veltīts koncerts 
� Skolas Adventes vainags 
� Skolēnu darbu Ziemassvētku izstāde 
� Internāta un skolas eglīšu pasākumi kopā ar vecākiem 
� Skolas sacensības novusā 
� Valentīndienas konkursi 
� Meteņu svinēšana ārā pie ugunskura 
� Ragaviņu vilkšanas sacensības 
� Lielais skrējiens apkārt skolai 
� Putnu dienas 
� Skolas teritorijas un apkārtnes sakopšanas talkas 
� Projektu nedēļa  
� Pavasara sacensības sportā – vieglatlētika, kross 
� Lielā skolas ekskursija 
� Mācību gada noslēguma pasākums kopā ar vecākiem 

 
Audzināšanas darbības plānojums tiek realizēts deviņu tēmu ciklā, kas ir saistošs gan audzināšanas, gan mācību darbā. 

Izglītības iestāde ir īstenojusi sekojošus projektus: 

2009./2010.m.g. Skolas projekts „Latvijas putni” 
VJIC projekts „Tā ir mana dziesma” – piedalīšanās skolēnu dziesmu un deju svētkos  
Sākas ES Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas projekts „Kopā vieglāk” ar Vōru Jarves 
speciālo skolu no Igaunijas 

2010./2011.m.g. Turpinās ES Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas projekts „Kopā vieglāk” ar Vōru Jarves 
speciālo skolu no Igaunijas. Izdoti izglītojošie materiāli „Esmu tīrs un kārtīgs” igauņu un 
latviešu valodās. 

Projekts- „Gaismas speciālās 
internātpamat-skolas 
infrastruktūras un aprīkojuma 
uzlabošana" 
Nr. 

Realizējot šo projektu, tika sasniegts programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 
papildinājuma 3.1.3.3.1 apakšaktivitātes „Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un 
aprīkojuma uzlabošana” mērķis – tika izveidotas praktisko darba apmācību telpas audzēkņiem 
ar speciālām vajadzībām, kurās audzēkņi sekmīgi apgūst profesionālās pamatizglītības 
programmu „Ēdināšanas pakalpojumi” - pavāra palīgs iegūstot 1. kvalifikācijas pakāpi. 
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2010/0031/3DP/3.1.3.3.1/09/IP
IA/VIAA/020 
2011./2012.m.g. Līdzdalība Eiropas Sociālā Fonda projektā „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās 

atstumtības riska grupu un 
jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā Garkalnes, Inčukalna un Stopiņu 
novados” 
Līdzdalība ESF projektā “Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska 
grupu integrācijai izglītībā Upesleju internātpamatskolā - rehabilitācijas centrā.“ kopā ar 
Upesleju internātpamatskolu – rehabilitācijas centru, Rīgas 4.SIPS un Iecavas 
internātpamatskolu. 

2012./2013.m.g. Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības risku grupās un jauniešu ar 
funkcionālajiem traucējumiem izglītībā Garkalnes, Inčukalna un Stopiņu novados. 

 

SASNIEGUMI 

• Dalība ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. 

• Izglītojamo dalība Latvijas Speciālajā Olimpiādē ar labiem rezultātiem startējot pasaules mērogā.  

• Skola sadarbojas ar uzņēmējiem, prakses vietu nodrošināšanā izglītojamiem. 

• Izglītojamiem, sadarbībā ar Stopiņu novada domi, reizi nedēļā tiek piedāvāts apmeklēt peldbaseinu. 

• Izglītojamie tiek nodrošināti ar bezmaksas mācību līdzekļiem. 

• Skolā ir izveidota Relaksācijas telpa ar bumbu vannu. 

• Skola divas reizes mācību gadā organizē mācību ekskursijas izglītojamiem. 

• Pedagogi strādā integrācijas projektu vasaras nometnēs iekļaujošās pedagoģijas veicināšanai. 

• Daudzu gadu garumā ar labiem panākumiem startējam integrācijas projektā „Nāc līdzās”, piedaloties noslēguma Ziemassvētku 

koncertā Latvijas televīzijā. 
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• Izglītības iestādes personāls devis savu ieguldījumu Likteņdārza izveidē. 

• Izglītojamie un personāls piedalās valsts organizētajā akcijā „Sakopsim Latviju”. 

• Izglītības iestādes mūzikas skolotāja Elga Pole-Polīte ir Stopiņu novada Himnas līdzautore. 

• Piedalījāmies Stopiņu novada 125 gadu jubilejai veltītās jostas aušanā. 

• Turpinās aktīva sadarbība ar starptautiskos projektos iegūtiem partneriem. 

• Veiksmīga datorprogrammas SymWriter adaptēšana latviešu valodā, tās izmantošana, veidojot individuālus mācību līdzekļus, 

izmantojot simbolus tipogrāfiski iespiestos materiālus, paplašinot attēlu-simbolu vārdnīcas atbilstoši latviešu valodai, kultūrai, 

mācību priekšmetu saturam. 

• Izveidoti un aprobēti izglītojoši interaktīvi materiāli-spēles „Ārpus mājas”, „Es jau varu”, Iepazīsti pasauli”. 

• Turpinās pedagoģiskā sadarbība ar Sir Charles Parsons un Adriana skolas Ņūkāslā (Lielbritānija), Christophorus skolas Reinē 

(Vācijā) kolēģiem. Pateicoties šai sadarbībai tika īstenota COMENIUS Skolu pedagoģiskā personāla profesionālās pilnveides 

iespējas – pedagoģiskā darba vērošana, prakse Sir Charles Parsons skolā 2012. mācību gadā. 
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SKOLAS DARBA PAŠVĒRTĒJUMS UN TĀLĀKĀ ATT ĪSTĪBA 

Nr. 
p.k. 

 

Vērt ējamā 
joma 

 

Krit ēriji Izglītības iestādes darba stiprās puses 
 

Tālākās attīstības, nepieciešamie uzlabojumi 
 

1. Mācību saturs Iestādes 
īstenotās 
izglītības 
programmas 

• Izstrādātas un licencētas trīs izglītības programmas.  
• Veikti grozījumi izglītības programmās. 
• Pedagogi izstrādā savas mācību priekšmetu 

autorprogrammas. 
• Veikta skolotāju kursu apmeklējumu analīze. 
• Metodisko komisiju ietvaros un pedagoģiskās padomes 

sēdēs skolotāji iepazīstināti ar tālākizglītības kursos 
iegūto informāciju, jaunumiem, atziņām. 

• Akreditēt 1.līmeņa profesionālās 
pamatizglītības kvalifikācijas „Pavāra palīgs” 
mācību programmu. 

• Jaunu profesionālo pamatizglītības 
programmu izveidošana un licencēšana. 

• Turpināt ieviest dzīvē interaktīvas un 
inovatīvas darba formas un metodes atbilstoši 
mūsdienu pedagoģiskā darba prasībām. 

 
2. Mācīšana un 

mācīšanās 
 
 

2.1.  
mācīšanas 
kvalitāte 

• Skolotāji pēc vienotas formas elektroniski izstrādā 
tematiskos plānus visos mācību priekšmetos.  

• Datorprogrammā SymWriter , audzināmās klases 
skolotāju vajadzībām izstrādāti klases iekšējās kārtības 
noteikumi, stundu saraksts, tehnoloģiskās kartes. 

• Informēti pedagogi par tālākizglītības iegūšanas 
iespējām- kursiem, semināriem, konferencēm, pieredzes 
apmaiņu. 

• Skolā organizētu tālākizglītības kursi visiem 
pedagogiem. 

• Veicināta pedagogu pieredzes apmaiņa un sadarbība par 
jaunāko metožu izmantošanu dažādu mācību 
priekšmetu stundās. 

• Sistematizēta un regulāri papildināta informācija par 
katra skolotāja kvalifikāciju un tālākizglītību(VIIS). 

• Veikta skolotāju anketēšana. 

• Turpināt pilnveidot pedagogu prasmes 
jaunāko tehnoloģiju izmantošanā mācību 
procesā. 

• Veicināt izglītojamo personīgo atbildību 
ikdienas mācību procesa rezultātu 
paaugstināšanā. 
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• Paplašināta sadarbība ar citām speciālajām skolām un 
ārzemju skolām Igaunijā, Vācijā. 

•  Tematiskajos plānos un reālajās mācību stundās 
regulāri tiek piemērota un realizēta starppriekšmetu 
saikne. 

2.2.  
mācīšanās   
kvalitāte 

• Mācību priekšmetu programmas paredz saikni ar reālo 
dzīvi, iesaistot audzēkņus praktiskā darbībā., līdz ar to 
skolēni daudz darbojas praktiski un mācās visu pielietot 
patstāvīgi. 

• Profesionālās programmas audzēkņu sadarbība ar 
ēdināšanas uzņēmumiem. 

 

• Mācību praksi organizēt atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām un audzēkņu interesēm. 

• Turpināt sniegt atbalstu atbilstošu prakses 
vietu nodrošinājumam. 

• Veicināt skolēnu pozitīvu attieksmi pret 
mācību procesu, izmantojot visas skolotāju 
un skolas piedāvātas iespējas. 

2.3.  
vērtēšana kā 
mācību 
procesa 
sastāvdaļa 

• Skolā ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kuri nosaka 
mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. 

• Uzsākta SIA Digitālās ekonomikas attīstības centrs 
pakalpojuma „e-klase” elektroniskā žurnāla, mācību 
sasniegumu kopsavilkuma žurnāla, skolēnu 
dienasgrāmatu un liecību lietošana, nodrošinot datu 
apstrādi un uzglabāšanu elektroniskā formātā.  

• Pilnveidot audzēkņu mācību sasniegumu 
apkopošanu un analīzi. 

• Veicināt katra izglītojamā personisko 
atbildību par mācību darbā sasniegtajiem 
rezultātiem. 

• Motivēt skolēnus augstāka vērtējuma 
saņemšanai. 

 
3. Izglītojamo 

sasniegumi 
 
 

3.1. 
izglītojamo 
sasniegumi 
ikdienas darbā 

• Izglītības iestādē regulāri tiek analizēti izglītojamo 
mācību sasniegumi. 

• Izglītības iestāde nodrošina iespēju praktiski pielietot 
apgūtās profesionālās iemaņas 

• Pilnveidot mācību satura apguves plānošanu, 
paaugstinot izglītojamo sasniegumus ikdienas 
darbā. 

• Turpināt darbu skolēnu mācību sasniegumu 
dinamikas izpētē. 

3.2. 
izglītojamo 
sasniegumi 
Valsts 
pārbaudes 

• Sistemātiska skolēnu zināšanu analīze. 
• Skolēniem ar speciālām vajadzībām nav noteikti Valsts 

pārbaudes darbi, bet skolā tiek piemēroti atbilstoši 
pārbaudes darbi, lai izvērtētu skolēnu izaugsmes 
dinamiku.  

• Sagatavot izglītojamos Centralizētajam 
profesionālās kvalifikācijas eksāmenam. 

• Turpināt darbu mācību priekšmetu 
metodiskajās komisijās, pilnveidojot vienotas 
prasības pārbaudes darbu izveidē un 
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darbos  vērtēšanā profesionālās pamatizglītības 
programmā. 

• Mācību sasniegumu pielietojums skolēnu 
prasmju un spēju prognozēšanā, 
konkurētspējīgai iekļuvei darba tirgū. 

4.  Atbalsts 
izglītojama-
jiem 
 
 

4.1. 
Psiholoģiskais 
atbalsts, 
sociāl-
pedagoģiskais 
atbalsts un 
izglītojamo 
drošības 
garantēšana 
(drošība un 
darba 
aizsardzība) 

• Nomainīts skolas nosaukums, izņemot no tā laukā vārdu 
„speciālā”. 

• Izglītības iestādē ir viss nepieciešamais atbalsta 
personāls. 

• Izglītojamajiem tiek piedāvāta Kanisterapija un mūzikas 
terapija. 

• Izglītības iestāde organizē veselību veicinošus 
pasākumus. 

• Sociālais pedagogs un audzināmās klases skolotāji 
regulāri sazinās un sadarbojas ar skolēnu vecākiem. Ir 
izveidota Vecāku sazināšanas veidlapa. 

• Skolēni regulāri tiek iepazīstināti ar drošības 
instruktāžām. 

• Attīstīt produktīvu un veiksmīgu dialogu 
skolēnu un skolotāju starpā. 

• Pilnveidot izglītojamo un personāla 
prasmes rīkoties ārkārtas situācijās. 
 

4.2. 
atbalsts 
personības 
veidošanā 

• Izglītības iestādē ir daudzpusīgs fakultatīvo nodarbību 
piedāvājums. 

• Izglītojamie piedalās dažādos skolas un ārpusskolas 
konkursos, sporta sacensībās, olimpiādēs u.tml. 
pasākumos.  

• Izglītības iestāde ir iesaistījusies Latvijas Speciālajā 
Olimpiādē, ar kuras starpniecību izglītojamie regulāri 
piedalās sacensībās ārpus Latvijas, kā arī Pasaules 
Speciālās Olimpiādes spēlēs, kurās startē ar 
teicamiem rezultātiem. 

• Katrs skolēns sevi var parādīt un realizēt dažādos skolas 
pasākumos. 

• Turpināt piedalīties Pasaules Speciālās 
Olimpiādes sporta spēlēs. 

• Aktivizēt skolēnu pašpārvaldes darbības jomu 
paplašināšanu. 
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• Semestru noslēgumos publiski tiek godināti skolēni, 
kuri centīgi mācās, apmeklē skolu, piedalās dažādos 
pasākumos, konkursos. 

• Skolēniem ir iespēja darboties skolēnu  līdzpārvaldē 
• Skolēniem ir plašs ārpusstundu nodarbību piedāvājums.. 

4.3. 
atbalsts 
karjeras 
izglītībā 

• Izglītības iestāde piedāvā audzēkņiem turpināt izglītību 
profesionālās pamatizglītības programmās. 

• Ir pieejama informācija par karjeras iespējām. 
• Izglītības iestāde nodrošina pamatskolas beidzējiem 

klātienē iepazīties ar viņus interesējošām profesionālās 
izglītības iestādēm. 

• Ir apkopota informācija par absolventu turpmākajām 
gaitām. 

• Uz skolu tiek aicināti darbinieki no nodarbinātības 
aģentūras. 

• Skolēniem tiek dota iespēja braukt ekskursijās uz 
dažādiem uzņēmumiem, kuros būtu iespēja viņiem 
strādāt. 

• Izglītojamajiem ir iespējas piedalīties novada un 
republikas mēroga pasākumos. 

• Aktualizēt un papildināt informāciju par 
profesionālajām iespējām izglītības iestādes 
mājas lapā. 

4.4. 
atbalsts mācību 
darba 
diferenciācijai 
 

• Regulāri tiek izmantotas diferencētas mācību metodes 
un uzdevumi. 

• Atbilstoši izglītojamo spējām ir nodrošināts 
individuālais darbs. 

 

• Turpināt talantīgo skolēnu izaugsmes 
veicināšanu. 

• Atbalsta personāla ieguldījuma 
paaugstināšana, sniedzot palīdzību 
skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības. 

4.5. 
atbalsts 
izglītojamiem 
ar speciālām 
vajadzībām 

• Ir nodrošināts atbilstošs pedagoģiskais un atbalsta 
personāls. 

• Tiek gādāts par nepieciešamajiem resursiem un speciālu 
aprīkojumu. 

• Izstrādāti un aprobēti interaktīvi izglītojoši materiāli-

• Iegādāties planšetdatorus C līmeņa skolēnu 
mācību procesa uzlabošanai. 
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spēles pamatprasmju un sociālo prasmju apguvei, 
izmantojot jaunākās informāciju tehnoloģijas „Ārpus 
mājas” un „Es jau varu”. Izveidots izglītojošs 
interaktīvs materiāls-spēle latviešu, angļu un vācu 
valodā „Iepazīsti pasauli”. Izdotas grāmatas "vieglajā 
valodā" pašaprūpes iemaņu attīstībai “Esmu tīrs”, 
“Mans apģērbs”, Mana istaba”. Sagatavotas un izdotas 
izglītojošas grāmatas sociālo prasmju veidošanai “Es 
ārpus mājas”, “Mana nauda”. Izdota grāmata „Esmu tīrs 
un kārtīgs” un darba lapu komplekts sociālo iemaņu 
attīstīšanai. 

• Sekmīgi tiek izmantota datorprogramma SymWriter, 
veidojot individuālus mācību līdzekļus ar atšķirīgu 
atbalsta līmeni (darba lapas, tehnoloģiskās kartes, 
stundu sarakstus, dienasgrāmatas, atgādinājumus u.c.), 
lietojot mobilu un katra skolēna individuālajām 
vajadzībām piemērojamu attēlu-vārdu vārdnīcu. 

4.6. 
sadarbība ar 
izglītojamā 
ģimeni 

• Vecākiem ir iespēja iegūt visa veida informāciju par 
bērnu e-klases žurnālā. 

• Regulāri notiek individuālas sarunas ar skolēnu 
vecākiem. 

• Vecāki tiek aicināti uz skolas pasākumiem un 
atklātajām stundām. 

• Ir izveidota skolas veidlapa saziņai ar vecākiem. 

• Organizēt vecākiem izglītojošas 
lekcijas/nodarbības par bērnu audzināšanu un 
vecāku kompetences uzlabošanu. 

 

5.   Iestādes vide 
 
 

5.1.  
mikroklimats  
 

• Gadu gaitā izkoptas izglītības iestādes tradīcijas, kuras 
nezaudē savu aktualitāti. 

• Izglītības iestādes vadības, personāla un izglītojamo 
attiecībās valda labvēlība, savstarpēja cieņa. 

• Tiek veikta skolotāju anketēšana. 
• Uzlaboti iekšējās kārtības noteikumi. 

• Turpināt strādāt pie skolas vadības un 
personāla veiksmīgas, progresīvas un 
cieņpilnas sadarbības. 
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• Nomainīts skolas nosaukums. 
• Skolai ir savas tradīcijas. 
• Skolai ir sava simbolika. 

5.2. 
 fiziskā vide 

• Izglītības iestādes dalība dažādos projektos. 
• Izglītības iestādes vide ir piemērota un droša bērniem ar 

speciālajām vajadzībām. 
• Izglītojamo praktiskie darbi veido skolas estētisko 

noformējumu. 
• Skolēni iesaistās skolas vides sakārtošanā un 

noformēšanā. 

• Turpināt iesaistīties dažādos projektos, lai 
uzlabotu un sakārtotu skolas vidi. 

 

6. Iestādes 
resursi 
 

6.1. 
iekārtas un 
materiāltehnisk
ie resursi 

• Izglītības programmas apguvē izmanto mūsdienīgus 
materiāltehniskos līdzekļus, jaunākās tehnoloģijas- 
interaktīvo tāfeli, planšetdatorus. 

• Iekārtota moderna mācību virtuve kvalifikācijas 
„Pavāra palīgs” izglītojamiem. 

• Klasēs nomainīti iekārtojumi, kas piemēroti skolēnu 
speciālajām vajadzībām un labvēlīgai vides 
veicināšanai. 

• Apzināti mācību programmu īstenošanai nepieciešamie 
mācību līdzekļi. 

• Turpināt pilnveidot materiāltehnisko bāzi 
atbilstoši jaunāko tehnoloģiju iespējām. 

 

6.2. 
personālresursi 

• Izglītības iestādes pedagogi aktīvi darbojas mācību 
līdzekļu izstrādē. 

• Izglītības iestāde ir atvērta un sniedz metodisko 
palīdzību citām izglītības iestādēm un pedagogiem. 

• Skola ir nodrošināta ar atbilstošas kvalifikācijas 
pedagoģiskajiem darbiniekiem. 

• Skolā ir viss nepieciešamais atbalsta personāls. 

• Tālākizglītības kursos iegūtās informācijas 
nodošanas sistēmas uzlabošana. 

 

7. Iestādes darba 
organizācija, 
vadība un 

7.1. 
iestādes darba 
pašvērtēšana 

• Ir izstrādāta jauna un visaptveroša pedagogu 
pašvērtējuma anketa. 

• Strādāt pie izglītības iestādes pašvērtēšanas 
sistēmas strukturēšanas un plānošanas. 
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kvalit ātes 
nodrošināšana 

un attīstības 
plānošana 

• Mācību gada noslēgumā katrs pedagogs veic SVID 
analīzi. 

• Attīstības plāna veidošanā ir iesaistīti visi pedagogi. 

 

7.2. 
iestādes 
vadības darbs 
un personāla 
pārvaldība 

• Vadība ir kompetenta savu pienākumu ietvaros. 
• Vadība iesaistās aktuālo speciālās izglītības stratēģiju 

apzināšanā, izstrādē un, iespēju robežās, ieviešanā. 
• Aktīvi darbojas metodiskās komisijas. 
• Vadībai ir izveidojušās labas un atbalstošas  attiecības 

ar darbiniekiem. 
• Tiek nodrošināta mācību procesa nepārtrauktība, 

skolotāju prombūtnes laikā organizējot stundu 
aizvietošanu. 

• Ir izstrādāti skolas darbu reglamentējoši dokumenti un 
tie tiek pilnveidoti. 

• Skolas darbu reglamentējošo dokumentu 
pilnveidošana atbilstoši jauno normatīvo aktu 
un mūsdienu laika prasībām. 

 
 
 
 

7.3. 
iestādes 
sadarbība ar 
citām 
institūcijām 

• Veiksmīga sadarbība ar dibinātāju-Stopiņu novada domi 
• Veiksmīgs sadarbības partneru ieguldījums ilgtspējīgas 

skolas attīstībā. 
 

• Paplašināt specialo skolu sadarbības loku. 
• Turpināt iesaistīties dažādos starptautiskos 

projektos. 
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SKOLAS ATT ĪSTĪBAS PRIORITĀTES 

Nr. 
p.k. 
 

Skolas darbības 
pamatjoma  

 

Tālākā attīstība 
 

2013./2014.m.g. 2014./2015.m.g 2015./2016. 
1. Mācību saturs Jaunu profesionālo pamatizglītības 

programmu izveidošana un licencēšana. 
Skolas izglītības programmu grozījumu 
veiksmīga ieviešana. 

Uzsākto izglītības programmu 
īstenošanas rezultātu izvērtēšana. 

Turpināt ieviest dzīvē interaktīvas 
un inovatīvas darba formas un 
metodes atbilstoši mūsdienu 
pedagoģiskā darba prasībām. 
 

2. Mācīšana un 
mācīšanās 
 
 

Skolotāju profesionālās kompetences 
pilnveidošana, realizējot jaunās mācību 
programmas. 
 

Sadarbības pilnveide starp skolēniem, 
skolotājiem  un vecākiem mācību 
motivācijas veicināšanai. 
 

Daudzveidīgu, skolas specifikai 
atbilstošu,  mācību metožu 
izstrādāšana un  pielietošana 
mācību procesā. 
 

3. Izglītojamo 
sasniegumi 
 
 

Katra skolēna personiskās iniciatīvas un 
atbildības attīstīšana 

Turpināt darbu mācību priekšmetu 
metodiskajās komisijās, pilnveidojot 
vienotas prasības pārbaudes darbu 
izveidē un vērtēšanā profesionālās un 
vispārējās  pamatizglītības 
programmās. 
 

Motivēt skolēnus uz sasniegumiem 
arī ikdienas darbā. 

Sagatavot izglītojamos Centralizētajam 
profesionālās kvalifikācijas eksāmenam. 
 

  

4.  Atbalsts 
izglītojamajiem 
 
 

Veicināt un atbalstīt visu ieinteresēto pušu 
piedalīšanos skolas darbā. 
 

Skolēnu un skolotāju pozitīvu 
sadarbības formu, attieksmju 
attīstīšana un pilnveidošana. 
 

Skolas padomes un skolēnu domes 
sadarbības izvērtēšana un sadarbības 
formu pilnveidošana.  

Aktualizēt un papildināt informāciju par 
profesionālajām iespējām izglītības 
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iestādes mājas lapā. 
 

5.   Iestādes vide 
 
 

Pedagoģiskās saskarsmes izvērtēšana un 
pilnveidošana. 

Turpināt iesaistīties dažādos projektos, 
lai uzlabotu un sakārtotu skolas vidi. 
 

Turpināt strādāt pie skolas vadības 
un personāla veiksmīgas, 
progresīvas un cieņpilnas 
sadarbības. 
 

6. Iestādes resursi 
 

Turpināt pilnveidot materiāltehnisko bāzi 
atbilstoši jaunāko tehnoloģiju iespējām. 
 

Tālākizglītības kursos iegūtās 
informācijas nodošanas sistēmas 
uzlabošana. 
 

Plānot skolas vajadzības 
pedagoģisko kadru piesaistīšanai 

7. Iestādes darba 
organizācija, 
vadība un 
kvalit ātes 
nodrošināšana 

Strādāt pie izglītības iestādes pašvērtēšanas 
sistēmas strukturēšanas un plānošanas. 
 

Paplašināt specialo skolu sadarbības 
loku. 
Turpināt iesaistīties dažādos 
starptautiskos projektos. 
 

Skolas darbu reglamentējošo 
dokumentu pilnveidošana atbilstoši 
jauno normatīvo aktu un mūsdienu 
laika prasībām. 
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PRIORIT ĀŠU ĪSTENOŠANAS PLĀNOJUMS 
Pamatjoma. Mācību saturs  
Priorit āte - 2013./14.m.g. Jaunu profesionālo pamatizglītības programmu izveidošana un licencēšana. Skolas izglītības programmu grozījumu 

veiksmīga ieviešana. 

Mērķis Veiksmīgi realizēt jaunu profesionālo pamatizglītības programmu un pamatizglītības programmu grozījumus. 

Novērt ēšanas kritēriji Licencēta izglītības programma. 
Piesaistīts atbilstošs skolēnu skaits, lai varētu  realizēt jauno profesionālās pamatizglītības programmu un Darba iemanu klasi. 
Piesaistīti pedagogi ar  programmas prasībām  atbilstošu izglītību. 
Atbalstīta skolotāju tālākizglītība. 
Iekārtotas, atbilstoši prasībām,  telpas un iegādāti nepieciešami mācību  materiāli. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudz ība 

Sagatavot dokumentus licenču  
saņemšanai . 

Direktora vietniece izglītības 
jomā (turpmāk-DVIJ) 

Līdz 2013.g. 1.maijam Spēkā esošie normatīvie akti Direktore 

Uzsākt profesionālās 
pamatizglītības programmas 
”Komerczinības „ realizēšanu. 

DVJI, programmas 
pedagogi, MK vad. 

2013.g.1.sept. Cilvēkresursi, skolas budžers Direktore 

Iepazīstināt pedagogus ar 
grozījumiem izglītības 
programmās. 

DVIJ Līdz 10.05..2013.  Izglītības programmu grozījumi. Direktore  

Izstrādāt jaunas mācību 
priekšmetu programmas un 
tematiskos plānus. 

DVIJ, Mācību priekšmetu 
skolotāji. 

Līdz 2013.g. 1.sept. VISC programmu paraugi DVIJ 

Ieviest 8.klasē mācību 
priekšmetu „Pasaules vēsture” 

MK vad., DVIJ, pedagogi 1.09.2013. VISC māc.pr. programmu paraugi DVIJ 
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un „Latvijas vēsture” 

Papildināt materiālo 
nodrošinājumu. 

Direktore, DVSJ 1.09.2013. Skolas budžets Direktore 

Profesionālās pamatizglītības 
realizēšanas prasībām 
atbilstošu pedagogu piesaiste. 

Direktore, DVIJ 25.08.2013. Interneta vietnes  Direktore  

Īstenot  Darba iemaņu klases 
apmācību 

Direktore, DVIJ 1.09.2013. Cilvēkresursi, skolas budžets Direktore 

 
Pamatjoma. Mācību saturs  
Priorit āte - 2014./15.m.g. Uzsākto izglītības programmu īstenošanas rezultātu izvērtēšana. 

Mērķis Veicināt katra skolotāja līdzatbildību un radošu pieeju jauno programmu īstenošanā un rezultātu izvērtēšanā.  

Novērt ēšanas kritēriji Mācību priekšmetu programmu satura un laika plānojums ir reāls un atbilstošs skolēnu vajadzībām un spējām. 
Pārbaudes darbu rezultāti liecina, ka skolēni aktīvāk iesaistījušies mācību procesā un guvuši labākus rezultātus.  
Visi skolotāji iepazīstināti ar grozījumiem programmās. 
Tiek realizēta jaunā profesionālās pamatizglītības programma un C līmeņa skolēniem ir iespēja turpināt mācības Darba iemaņu 
klasēs. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudz ība 

Izvērtēt PP un darba iemaņu 
klases programmu saturu un 
tematisko plānu atbilstību 

programmu prasībām. 

MK vad. 1.09.2014.-20.05.2015. PP programma DVIJ 
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Izvērtēt skolēnu izaugsmes 
dinamiku.  

Internāta skolotāji,  
DVIJ 

Visu gadu  Atskaišu materiāli, skolas darba 
analīzes materiāli  

Direktore 

Veikt skolēnu kavējumu 
uzskaiti un analīzi 

DVIJ, MK vad Visu m.g. Kavējumu uzskaites lapas, e-klases 
žurnāla atskaites 

DVIJ 

Veikt gada noslēguma 
pārbaudes darbu analīzi.  

MK vadītāji  L īdz 25.08.2015.  Gada noslēguma pārbaudes darbu 
analīze  

Direktora vietniece izglītības 
jomā  

Apkopot izveidotos mācību 
priekšmetu izdales 
palīgmateriālus.  

MK vadītāji  L īdz 28.05.2014.  Mācību priekšmetu izdales 
palīgmateriālu mapes. portfolio 

Direktora vietniece izglītības 
jomā  

Veikt  skolotāju kursu 
apmeklējumu analīzi.  

Direktora vietniece izglītības 
jomā  

Augusts  Atskaite skolas darba pašvērtējumā  Direktore 

Veicināt pedagogu pieredzes 
apmaiņu skolā un ārpus 
skolas. Palielināt atklāto 
stundu skaitu un atbalstīt 
skolotājus meistarklases 
vadīšanā.  

MK vadītāji  Visu gadu  Stundu hospitācijas lapas  Direktora vietniece izglītības 
jomā  

Organizēt skolēnu 
individuālas un grupu 
pārrunas par karjeras izvēli ar 
nodarbinātības aģentūras 
speciālistiem.  

Direktora vietniece audz. 
darbā (Turpmāk-DVAD), 
ārpusstundu organizatore , 
PP programmas skolotāji 

Visu gadu  Informatīvie materiāli, skolēnu karjeras 
izvēles plāns  

Direktora vietniece izglītības 
jomā  

MK ietvaros iepazīstināt 
skolotājus ar tālākizglītības 
kursos iegūto informāciju, 
jaunumiem, atziņām.  

MK vadītāji  Visu gadu (pēc 
apmeklētiem kursiem)  

Tālākizglītības kursu materiāli  Direktora vietniece izglītības 
jomā  
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Pamatjoma. Mācību saturs  
Priorit āte - 2015./16 .m.g. Turpināt ieviest dzīvē interaktīvas un inovatīvas darba formas un metodes atbilstoši mūsdienu pedagoģiskā darba 

prasībām. 

Mērķis Veicināt katra skolotāja iniciatīvu jaunu metožu apgūšanai un pielietošanai pedagoģiskajā darbā. 

Novērt ēšanas kritēriji Lielākā daļa skolotāju apmeklējuši kursus, kuros ir apguvuši interaktīvas un inovatīvas darba metodes. 
Visi skolotāji iepazīstināti ar jaunāko mācīšanas- mācīšanās metožu izmantošanas iespējām stundās.  
Lielākā daļa skolotāju izmanto jaunākās metodes savās stundās vai ārpusstundu nodarbībās.  
Mācību priekšmetu tematiskajos plānos atspoguļojas jaunas, skolas specifikai atbilstošas, darba metodes. 
Skolēnu un skolotāju anketēšana.  
Hospitāciju lapas. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudz ība 

Apmeklēt,  kuros būtu iespēja 
apgūt interaktīvas un 
inovatīvas darba metodes. 

Direktora vietniece izglītības 
jomā , MK vad. 

Visu gadu  Atskaišu materiāli, skolas darba 
analīzes materiāli , kursos gūtās atziņas 

DVIJ 

Ieviest mācību procesā 
inovatīvas un interaktīvas 
mācību metodes. 

DVIJ, DVAD,  MK vad. Visu māc.g. Kursu materiāli, interneta resursi DVIJ 

Stundu vērošana un 
analizēšana. 

DVIJ, DVAD, MK vad. Visu māc. g. Hospitācijas lapas, kursu materiāli DVIJ 

Pedagogiem apmeklēt kursus, 
lai apgūtu darbu ar interaktīvo 
tāfeli/ 

DVIJ Pēc iespējas Skolas pašu pedagogu budžets DVIJ 
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Pamatjoma. Mācīšana un mācīšanās  
Priorit āte - 2013./2014.m.g. Skolotāju profesionālās kompetences pilnveidošana, realizējot jaunās mācību  programmas.  

 

Mērķis Paaugstināt pedagogu profesionālo kompetenci un psihofizioloģisko veselību.  

Novērt ēšanas kritēriji 80 % skolotāju apmeklējuši kursus, lai paaugstinātu savu profesionālo meistarību.  
Skolotāji izmanto darbā interaktīvās mācību metodes, notiek regulāra pieredzes apmaiņa.  
Skolotāji aktīvi piedalās dažādās konferencēs, semināros  un popularizē savu pieredzi.  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudz ība 

Izglītot pedagogus saskarsmes 
psiholoģijā, pedagoģiskajā 
saskarsmē, mācību metodēs, kas 
nodrošina mācību procesa 
individualizāciju un 
diferenciāciju.  

Metodisko komisiju vadītāji 2 reizes semestrī  Metodisko komisiju vadītāju 
sagatavotās lekcijas  

Direktora vietnieces izglītības jomā 

Informēt skolotājus par 
tālākizglītības iegūšanas 
iespējām un atbalstīt  skolotāju 
izglītošanos maģistratūrā, 
kursos, piedalīšanos semināros.  

Dir.vietn. izglītības jomā un 
met.kom.vadītāji 

Regulāri  Piedāvātie kursu katalogi, skolotāju 
pašfinansējums, skolas budžets  

Direktore 

Veicināt pedagogu pieredzes 
apmaiņu un sadarbību par 
jaunāko mācību metožu 
izmantošanas iespējām dažādu 
mācību priekšmetu stundās. 
Organizēt atklātās stundas.  

MK vadītāji  1 reizi semestrī Skolotāju sagatavotie ziņojumi par 
konkrēto mācību metožu 
izmantošanu mācīšanas mērķu 
realizēšanā.  

Direktora vietniece izglītības jomā  
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Virzīt skolotājus uz pašanalīzi 
un pašvērtējumu kā 
profesionālās kompetences 
pamatu.  

MK vadītāji  Katrā m.g.nosl. Metodisko komisiju izstrādātie 
skolotāju pašvērtējuma kritēriji  

Direktora vietniece izglītības jomā  

Uzkrāt pedagogu izstrādātos 
metodiskos materiālus un 
publicēt tos skolas un republikas 
mērogā.  

Metodisko komisiju vadītāji Regulāri  Izstrādātie metodiskie materiāli  Direktora vietniece izglītības jomā  

Veicināt skolotāju aktīvu 
piedalīšanos dažādās 
konferencēs, semināros un savas 
pieredzes popularizēšanu masu 
medijos.  

MK vadītāji  Regulāri  Raksti, publikācijas, intervijas.  Direktore 

Sistematizēt un regulāri 
papildināt informāciju par katra 
skolotāja kvalifikāciju un 
tālākizglītību.  

Direktore, direktora vietniece 
izglītības jomā  

Regulāri  Skolas datubāze, kursu apliecības  Direktore 

 
Pamatjoma. Mācīšana un mācīšanās  
Priorit āte - 2014./2015.m.g. Sadarbības pilnveide starp skolēniem, skolotājiem  un vecākiem mācību motivācijas veicināšanai. 

Mērķis Veiksmīga un atbalstoša saskarsme starp skolēniem, skolotājiem un vecākiem, kas pozitīvi ietekmē mācību procesu un vidi skolā. 

Novērt ēšanas kritēriji Skolotāji apmeklē kursus, seminārus un iegūtās jaunās zināšanas ievieš savā darba procesā . 
Sadarbības ar vecākiem veidlapas. 
Skolēnu mācību motivācijas izpētes rezultāti. 
Vecāki biežāk apmeklē skolu . 
Skolēnu, pedagogu un vecāku anketēšana. 

Ieviešanas gaita 
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Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudz ība 

Kursu apmeklēšana, lai 
uzlabotu skolas sadarbību ar 
vecākiem. 

DVIJ, MK vad. Regulāri  Piedāvātie kursu katalogi, 
skolotāju pašfinansējums, 
skolas budžets  

Direktore 

Sadarbības ar vecākiem 
veidlapas regulāra aizpildīšana. 

DVAD, MK vadītāji  Visu m.g. Sagatavotās veidlapas DVIJ 

Regulāri informēt un aicināt 
vecākus uz skolas pasākumiem 

Ārpusstundu org., DVAD, MK 
vad. 

Regulāri  Pasākumu scenāriji, skolas 
materiāli, e-klase, mājas lapa. 

DVIJ, DVAD 

Organizēt saistošas, vecākus 
ieinteresējošas vecāku 
sapulces. 

Audzināmās klases skolotāji, MK 
vadītāji  

Regulāri  E-klase, mājas lapa, kursu 
materiāli, interneta resursi 

DVIJ, DVAD 

Pateicību izteikšana skolēniem, 
skolotājiem un vecākiem 

MK vad. Direktore, Direktora 
vietnieki 

Semestru 
noslēgumos 

Skolas budžets, skolotāju 
informācija 

Direktore 

Regulāri ielikt informāciju par 
notiekošo skolā mājas lapā un 
e-klases žurnālā. 

Ārpusstundu d.org. Regulāri Cilvēkresursi DVAD 

 
Pamatjoma. Mācīšana un mācīšanās  
Priorit āte - 2015./2016.m.g. Daudzveidīgu, skolas specifikai atbilstošu,  mācību  metožu  izstrādāšana un  pielietošana mācību procesā. 

Mērķis Paaugstināt pedagogu profesionālo kompetenci un psihofizioloģisko veselību.  

Novērt ēšanas kritēriji 80 % skolotāju apmeklējuši kursus, lai paaugstinātu savu profesionālo meistarību.  
Skolotāji izmanto darbā interaktīvās mācību metodes, notiek regulāra pieredzes apmaiņa.  
Skolotāji aktīvi piedalās dažādās konferencēs, semināros  un popularizē savu pieredzi.  

Ieviešanas gaita 
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Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudz ība 

Izglītot pedagogus saskarsmes 
psiholoģijā, pedagoģiskajā 
saskarsmē, mācību metodēs, kas 
nodrošina mācību procesa 
individualizāciju un 
diferenciāciju.  

MK vadītāji, skolas psihologs 1 reizes semestrī  Metodisko komisiju vadītāju , 
skolas psihologa sagatavotās 
lekcijas  

DVIJ 

Informēt skolotājus par 
tālākizglītības iegūšanas 
iespējām un atbalstīt  skolotāju 
izglītošanos konferencēs, 
kursos, semināros.  

DVIJ ,  MK vadītāji Regulāri  Piedāvātie kursu katalogi, skolotāju 
pašfinansējums, skolas budžets  

Direktore 

Veicināt pedagogu pieredzes 
apmaiņu un sadarbību par 
jaunāko mācību metožu 
izmantošanas iespējām dažādu 
mācību priekšmetu stundās. 
Organizēt atklātās stundas.  

MK vadītāji  1 reizi semestrī Skolotāju sagatavotie ziņojumi par 
konkrēto mācību metožu 
izmantošanu mācīšanas mērķu 
realizēšanā.  

DVIJ 

Virzīt skolotājus uz pašanalīzi 
un pašvērtējumu kā 
profesionālās kompetences 
pamatu.  

MK vadītāji  Katrā m.g.nosl. Metodisko komisiju izstrādātie 
skolotāju pašvērtējuma kritēriji  

DVIJ 

Uzkrāt pedagogu izstrādātos 
metodiskos materiālus un 
publicēt tos skolas un republikas 
mērogā.  

Metodisko komisiju vadītāji Regulāri  Izstrādātie metodiskie materiāli  DVIJ  

Veicināt skolotāju aktīvu 
piedalīšanos dažādās 

MK vadītāji  Regulāri  Raksti, publikācijas, intervijas.  Direktore 
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konferencēs, semināros un savas 
pieredzes popularizēšanu masu 
medijos.  

Sistematizēt un regulāri 
papildināt informāciju par katra 
skolotāja kvalifikāciju un 
tālākizglītību.  

Direktore, direktora vietniece 
izglītības jomā  

Regulāri  Skolas datubāze VIIS, kursu 
apliecības  

Direktore 

 
Pamatjoma. Skolēnu sasniegumi  
Priorit āte - 2013./14.m.g. Katra skolēna personiskās iniciatīvas un atbildības attīstīšana.  

Mērķis Veicināt katra skolēna izaugsmi un pašapziņu.  

Novērt ēšanas kritēriji Vismaz reizi gadā notiek vecāku diena.  
MK vadītāji un direktora vietniece izglītības jomā regulāri veic stundu hospitāciju.  
Pilnveidojusies pedagogu un sociālā pedagoga sadarbība, rastas jaunas ikdienas darba kopformas.  
Visi skolēni veic sava darba pašanalīzi.  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudz ība 

Vismaz reizi gadā organizēt vecāku 
dienu.  

Direktora vietniece 
izglītības jomā 

Maijā Vecāku apmeklējumu uzskaite Direktore 

Iesaistīt skolēnus  nodarbību 
organizēšanā  par viņus interesējošām 
tēmām.  

Internāta skolotāji Visu mācību gadu  Skolēnu vadīto nodarbību 
konspekti , interneta resursi 

Direktora  vietniece audz.d. 

Skolēnu anketēšana problēmu un 
tālākas darbības noteikšanai.  

Logopēds, audz.kl. 
skolotāji 

 Pēc vajadzības Skolēnu anketēšanas rezultāti  Direktora vietnieces izglītības jomā, 
direktora vietniece audz.d. 

Par sasniegumiem mācībās un MK vadītāji, audzināmo Visu mācību gadu  Ieraksti dienasgrāmatās, raksti Direktora vietniece izglītības jomā, 
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konkursos informēt skolēnus, vecākus, 
skolotājus.  

klašu skolotāji, 
ārpusstundu.d.org. 

avīzē, informācija uz skolas 
informācijas stendiem , e-
klases žurnālā, skolas mājas 
lapā 

direktora vietniece audz.d. 

Publiski godināt skolēnus par labām 
sekmēm un citiem sasniegumiem.  

MK vadītāji, audzināmo 
klašu skolotāji 

Semestru nosēgumā Skolas informācijas stendi, 
skolas avīze, pasākumi, e-
klases žurnāls, skolas mājas 
lapa 

Direktore 

Atbalstīt pedagogu un skolēnu  radošo 
darbību .  

MK vad., ārpusstundu 
d.org. 

Regulāri  Ansamblis, dejotāji,  mākslas, 
rokdarbu nod... 

 Direktore 

 
Pamatjoma. Skolēnu sasniegumi  
Priorit āte - 
2013./2014.m.g. 

Sagatavot izglītojamos Centralizētajam profesionālās kvalifikācijas eksāmenam. 
 

Mērķis Labi sagatavoti skolēni un veiksmīgi nokārtots centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens. 

Novērt ēšanas kritēriji  Skolēnu aizpildītās iepriekšējo gadu eksāmenu darba lapas. 
Labi nokārtoti visi pārbaudes darbi. 
Skolas pierakstīšanās VISC elektroniskajā saziņas vidē. 
Centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena rezultāti. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudz ība 

Organizēt vecāku sapulci, lai 
informētu vecākus par gaidāmajiem 
eksāmeniem un to nokārtošanas 
svarīgumu. 

PP kursa skolotāja 2013.g. septembrī Vecāku apmeklējumu uzskaite Direktore 
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Regulāri sekot visām norādēm un 
prasībām VISC elektroniskās saziņas 
vidē. 

DVIJ, PP skolotāji Visu m.g. Internets, VISC vietnē 
piedāvātie dokumenti 

Direktore 

Aizpildīt iepriekšējo m.g. centralizēto 
eksāmenu darba lapas, lai labāk 
sagatavotos savam eksāmenam. 

PP skolotāji 2013.g. laikā Centr. Eksāmenu darba lapas. DVIJ 

Iepazīties ar visiem nepieciešamajiem 
dokumentiem. 

DVIJ, PP skolotāji M.g.laikā VISC materiāli DVIJ 

Sazināties un sadarboties ar VISC 
atbildīgajām personām. 
 

DVIJ Pēc vajadzības Internets, VSIC vietne DVIJ 

 
Pamatjoma. Skolēnu sasniegumi  
Priorit āte - 
2014./2015.m.g. 

Turpināt darbu mācību priekšmetu metodiskajās komisijās, pilnveidojot vienotas prasības pārbaudes darbu izveidē un 
vērtēšanā profesionālās un vispārējās  pamatizglītības programmās. 

Mērķis Uzlabot un sakārtot skolēnu zināšanu, prasmju un spēju vērtēšanas sistēmu. 

Novērt ēšanas kritēriji Izskatīti un pilnveidoti skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumi. 
 
MK vadītāji un direktora vietniece izglītības jomā regulāri veic stundu un nodarbību  hospitāciju un pārbaudes darbu kontroli. 
Visi skolēni veic sava darba pašanalīzi . 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudz ība 

Izskatīt un pilnveidot skolēnu mācību 
sasniegumu vērtēšanas noteikumus. 
 

MK sekcijas 2014. septembris Iepriekšējie vērtēšanas 
noteikumi, interneta resursi 

DVIJ 
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Izstrādāt vienotas prasības pārbaudes 
darbu veikšanai. 

MK sekcijas 2014. oktobris Iepriekšējie vērtēšanas 
noteikumi, interneta resursi 

DVIJ 

Mācību stundu hospitācija un 
piedalīšanās pārbaudes darbu analīzē. 

DVIJ, MK vad. Visu m.g. Pārbaudes darba lapas DVIJ 

Izstrādāt jaunus pārbaudes darbus. PP skolotāji, 
māc.pr.skolotāji,  MK 
vadītāji 

Visu m.g. Interneta resursi, cilvēkresursi DVIJ 

Atspoguļot pārbaudes darbus e-klases 
žurnālā. 

Mācību priekšmetu 
skolotāji 

Regulāri Internets DVIJ 

 

Pamatjoma. Skolēnu sasniegumi  
Priorit āte - 
2015./2016.m.g. 

Motivēt skolēnus uz sasniegumiem arī ikdienas darbā.  

Mērķis Veicināt katru skolēnu  aktīvi darboties un gūt gandarījumu par padarīto. 

Novērt ēšanas kritēriji Reizi gadā notiek vecāku diena.  
MK vadītāji un direktora vietniece izglītības jomā regulāri veic stundu un nodarbību  hospitāciju.  
Visi skolēni veic sava darba pašanalīzi un prezentē savus darbus skolas pasākumos..  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudz ība 

Reizi gadā organizēt vecāku dienu.  Direktora vietniece 
izglītības jomā  

Maijā Vecāku apmeklējumu uzskaite Direktore 

Iesaistīt skolēnus grupu nodarbību 
organizēšanā  par viņus interesējošām 
tēmām.  

Internāta skolotāji Visu mācību gadu  Skolēnu vadīto nodarbību 
konspekti  

Direktora vietniece audz.d. 
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Skolēnu anketēšana.  Skolas atbalsta personāls, 
internāta skolotāji 

 Pēc vajadzības Skolēnu anketēšanas rezultāti  Direktora vietniece audz.d.  

Par sasniegumiem mācībās un 
konkursos informēt skolēnus, vecākus, 
skolotājus.  

Klašu audzinātāji, MK 
vadītāji,  

Visu mācību gadu  Ieraksti dienasgrāmatās, raksti 
avīzē, informācija uz skolas 
informācijas stendiem  

Direktora vietniece izglītības jomā  

Publiski godināt skolēnus par labām 
sekmēm un citiem sasniegumiem. 
Piedalīties ar skolēnu darbiem skolas 
un ārpusskolas izstādēs. 

MK vadītāji, 
  direktora vietniece 
izglītības jomā,      
ārpusstundu.d.org. 

Visu mācību gadu  Skolas informācijas stendi, 
skolas avīze, pasākumi, 
izstādes skolā un ārpus skolas. 

Direktore 

Skolas projektu nedēļas organizēšanā 
iesaistīt skolēnu vecākus 

MK vadītāji, 
  direktora vietniece 
izglītības jomā  

Februārī  Projektu nedēļas plānojums, 
foto materiāli 

Direktore 

 

Pamatjoma. Atbalsts skolēniem 
Priorit āte - 2013./2014.m.g. Veicināt un atbalstīt visu ieinteresēto pušu piedalīšanos skolas darbā. 

Mērķis Atbalsta personālam iesaistīties starpinstitucionālajā sadarbību un veikt preventīvo darbu dažādu problēmu 
risināšanā, palīdzību mācību procesā un skolēnu izpētē. 

Novērt ēšanas kritēriji Izmantot iekšējo un ārējo vērtēšanu atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajai kārtībai, ievērojot izglītojamā 
speciālās vajadzības. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbild īgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudz ība 

Atbalsta personālam 
sadarbībā ar klašu 
audzinātājiem izstrādāt 

Skolas atbalsta personāls un 
klašu audzinātāji 

Visu mācību gadu Atbilstoši iekārtoti 
kabineti, interaktīvu 
nodarbību vadīšanai  

Direktore 
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plānu mikroklimata 
uzlabošanai klasēs 

Nodrošināt informāciju  par 
skolā pieejamiem atbalsta 
pasākumiem un pilnveidot 
psiholoģisko izpēti un 
emocionālo atbalstu.  
 

Skolas psihologs, 
sociālais pedagogs 

Visu mācību gadu Psihologs/ sociālais 
pedagogs  

DVIJ 

Sekmēt starpinstitucionālo 
sadarbību un veikt 
preventīvo darbu dažādu 
problēmu risināšanā. 
Nodrošināt informāciju par 
skolā pieejamiem atbalsta 
pasākumiem. 

Atbalsta personāls, metodiskās 
komisijas vadītāji 

Visu mācību gadu Informācijas stendi, 
skolas avīze, 
skolas mājas lapa. 

DVIJ 

Atbalstīt sadarbību ar citu 
valstu speciālās izglītības 
iestādēm ES finansēto 
projektu ietvaros. 

Atbalsta personāls, skolas 
administrācija, projektu darba 
grupas. 

Projektu 
realizēšanas laikā 

Atbalsta personāls.  Direktore 

 
 

Pamatjoma. Atbalsts skolēniem 
Priorit āte - 2013./2014.m.g. Aktualizēt un papildināt informāciju par profesionālajām iespējām izglītības iestādes mājas lapā. 

Mērķis Mūsdienīga, informatīvi –izglītojoša skolas mājas lapa. 

Novērt ēšanas kritēriji Izstrādāta jauna skolas mājas lapa. 
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Regulāri  ievietota svarīgākā un jaunākā informācija. 
Vecāki ir informēti par notiekošo skolā. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudz ība 

Regulāri ievietot informāciju 
mājas lapā - par izglītības 
programmām, pasākumiem, 
notikumiem. 

Ārpusstundu d.org. Regulāri Internets  Direktore 

Papildināt mājas lapā 
informāciju par tālākizglītības 
iespējām skolēniem pēc skolas 
beigšanas. 

 Internāta skolotāji, 
ārpusstundu.d.org. 

Regulāri Internets, bukleti Direktora vietniece audz.d. 

Skolēnu domei organizēt 
diskusijas par nākotnes 
nodomiem un karjeras 
iespējām. 

Skolēnu dome 2 reizes gadā Anketas, internets, 
telpas 

Direktora vietniece audz.d. 

Informēt vecākus par skolēnu 
tālākizglītības iespējām pēc 
skolas beigšanas mūsu skolā 

Ārpusstundu.d.org. , DVAD 1 reizi gadā Klašu vecāku sapulces  DVIJ 

Nozīmēt konkrētu speciālistu, 
kurš atbild par informācijas 
ievietošanu mājas lapā. 

Direktore Septembrī   Skolas budžets, 
cilvēkresursi 

Direktore 

Papildināt skolas personālu ar 
informātikas speciālistu 

DVIJ Augusts   Skolas budžets Direktore 
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Pamatjoma. Atbalsts skolēniem 
Priorit āte - 2014./2015.m.g. Skolēnu un skolotāju pozitīvu sadarbības formu, attieksmju attīstīšana un pilnveidošana. 

Mērķis Sekmēt skolēnu un skolotāju pozitīvo sadarbības formu, attieksmju, un sociālo iemaņu attīstīšanu. 

Novērt ēšanas kritēriji Skolēnu, vecāku un skolotāju aptauju rezultāti, kas atspoguļo dažādus skolēnu uzvedības aspektus. 
Skolēni (90%) piedalās atbalsta grupas rīkotajās aktivitātēs.  
Skolā reizi gadā notiek skolēnu, vecāku un skolotāju sadraudzības pasākums.   

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudz ība 

Novērtēt skolēnu uzvedību 
izmantojot, skolēnu 
pašvērtējuma, vecāku un 
skolotāju aptaujas formas 

Psihologs, 
klašu audzinātāji,  
internāta skolotāji  

 
Oktobris/ novembris 
 

 
Skolēnu, vecāku un 
skolotāju aptaujas. 

 
Direktora vietniece audzināšanas 
jomā  

Regulāri pedagogu darbā 
ieviest jaunas un 
mūsdienīgas darba metodes. 

DVIJ Regulāri Kursi, semināri, 
internets 

Direktore 

Regulāri veikt pārrunas ar 
skolēniem par pozitīvu 
komunikāciju  klasē, skolā, 
sabiedrībā  

DVAD Pēc vajadzības Internets DVIJ 

Iekšējās kārtības noteikumu 
izskatīšana un 
papildināšana. 

MK vad., DVAD Pēc vajadzības  Iepriekšējie 
noteikumi, internets 

DVIJ 
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Organizēt izglītojošu 
nodarbību apmeklējumu 
ārpus skolas jaunākā skolas 
vecuma skolēniem. 

Atbalsta komisijas vadītāja Oktobri 
 

Noorganizēts skolas 
autobuss 

Direktora vietniece izglītības jomā  
 

Organizēt skolā „Atv ērto 
durvju” dienu vecākiem un 
pārējiem interesentiem. 
 

Direktora vietniece izglītības 
jomā  
Sociālai pedagogs, 
Psihologs 

Maijs Mazā zāle, 
Projektors, 
Sagatavoti lekciju 
materiāli 

Direktore 

Skolā vismaz reizi gadā 
organizēt skolēnu, vecāku 
un skolotāju sadraudzības 
pasākums.   

Ārpusstundu d.org. Reizi gadā Cilvēkresursi, 
skolas budžets 

Direktore 

 
 
Pamatjoma. Atbalsts skolēniem 
Priorit āte - 2015./2016.m.g. Skolas padomes un skolēnu domes sadarbības izvērtēšana un sadarbības formu pilnveidošana.  

Mērķis Veicināt skolēnu domes un skolas vadības sadarbību.  

Novērt ēšanas kritēriji Audzēkņu un skolotāju aptauju rezultāti liecina, ka kvalitatīvi un kvantitatīvi uzlabojusies sadarbība ārpusstundu laikā.  
75% skolēnu atbalsta domes rīkotos   pasākumus, aktīvi piedalās tajos.  
Skolā reizi gadā notiek skolēnu un pedagogu sadraudzības sacensības, konkursi, viktorīnas.  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudz ība 

Izzināt pedagogu un audzēkņu 
attieksmi pret skolā esošajām 

MK vadītāji, klašu audzinātāji, 
internāta skolotāji, psihologs 

Novembris  Skolēnu un skolotāju 
aptauja  

 Direktora vietniece izglītības jomā  
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sadarbības formām un 
metodēm.  

Veicināt un nodrošināt 
skolēnu aktivitātīti skolas 
sabiedriskajā dzīvē.  

 Internāta skolotāji, 
ārpusstundu.d.org. 

1 reizi mēnesī  Skolēnu domes 
sanāksmes  

Direktora vietniece audz.d. 

Veikt skolēnu aptauju par 
skolēnu domes rīkotajiem 
pasākumiem  

Skolēnu dome Maijs  Anketas, grupu 
nodarbības 

Direktora vietniece audz.d. 

Plānojot skolā Karjeras 
dienas, iesaistīt vecākus kā 
lektorus.  

Ārpusstundu.d.org.  1 reizi gadā Klašu vecāku sapulces  Direktora vietniece izglītības jomā  

Organizēt skolā Atvērto durvju 
dienu vecākiem un citiem 
interesentiem.  

Direktora vietniece izglītības 
jomā, audz.d., ārpusstundu.d.org. 

Maijs   Direktora vietniece izglītības jomā  

Izglītot vecākus un skolotājus 
par skolotāju, vecāku, bērnu 
tiesību un pienākumu 
īstenošanu skolā.  

Sociālais pedagogs, psihologs,   
direktora vietniece audz.d. 

Novembris,  
marts  

Skolas atbalsta 
personāls  

Direktore 

 
Pamatjoma. Skolas vide  
Priorit āte - 2013./14.m.g. Pedagoģiskās saskarsmes izvērtēšana un pilnveidošana.   

Mērķis Uzlabot un sekmēt skolēnu un skolotāju savstarpējās attiecības.  

Novērt ēšanas kritēriji Anketēšanas rezultāti uzrāda skolas mikroklimata uzlabošanos.  
Skolā darbojas ētikas kodekss, kas izstrādāts un apspriests audzināšanas nodarbībās.  
Reizi gadā notiek pedagogu un audzēkņu sadraudzības pasākums.  
Projektu nedēļās pie projekta izstrādes darbojas kopā dažādu klašu skolēni, lai saliedētu skolas kolektīvu. Konkursa par 
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komfortablāk un gaumīgāk iekārtoto klases telpu un tās noformējumu svētkos- Ziemassvētkos, Lieldienās u.c.- rezultāti.  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudz ība 

Veikt skolotāju un skolēnu 
anketēšanu.  

Sociālais pedagogs, 
internāta skolotāji, 
psihologs 

Novembris, maijs Anketas  Direktora vietniece audzināšanas jomā  

Veikt skolēnu un skolotāju 
izglītojošo darbu saskarsmes 
jautājumos.  

Psihologs, sociālais 
pedagogs  

Visu mācību gadu  Informatīvie materiāli, 
sanāksmes, lektori  

Direktora vietniece izglītības jomā  

Iepazīt un atkārtoti izpētīt skolas 
iekšējās kārtības noteikumus.  

Internāta skolotāji, klašu 
audzinātāji, MK  

Septembris  Skolas iekšējās kārtības 
noteikumi 

Direktora vietniece izglītības jomā  

Metodisko komisiju pēcpusdienās  
iesaistīt pēc iespējas vairāk skolēnu.  

MK vadītāji  Visu mācību gadu  Metodisko pasākumu 
plāni  

Direktora vietniece izglītības jomā  

Organizēt konkursu par gaumīgāk 
iekārtoto klases telpu un tās 
noformējumu.  

Direktora vietnieki Decembris, maijs Klases telpas vērtēšanas 
kritēriji  

Ārpusstundu darba organizatore 

Pārskatīt skolas Ētikas kodeksu. DVIJ Septembris Internets, cilvēkresursi, 
dators 

Direktore 

 
Pamatjoma. Skolas vide  
Priorit āte - 2014./15.m.g. Turpināt iesaistīties dažādos projektos, lai uzlabotu un sakārtotu skolas vidi. 

 

Mērķis Sakārtota, gaumīga, skolēnu vajadzībām un veselības stāvoklim atbilstoša vide. 

Novērt ēšanas kritēriji Veikta skolēnu un darbinieku aptauja par nepieciešamajiem uzlabojumiem skolas vides sakārtošanā. 
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Skola iesaistījusies vismaz vienā projektā. 
Skolēni un pedagogi strādā pie skolas apkārtnes sakopšanas. 
Konkursa par komfortablāk un gaumīgāk iekārtoto klases telpu un tās noformējumu svētkos- Ziemassvētkos, Lieldienās u.c.- 
rezultāti.  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudz ība 

Veikt darbinieku un skolēnu 
anketēšanu.  

Sociālais pedagogs, 
internāta skolotāji, 
psihologs, MK vad. 

Novembris, maijs Anketas  Direktora vietniece audzināšanas jomā 

Piedalīties skolas sakopšanas darbos. MK vad. DVAD Visu m.g. Skolā iegādātie darba 
rīki, cilvēkresursi 

DVSJ 

Iesaistīties dažādos projektos. MK vadītāji, direktores 
vietnieki, direktore 

Visu m.g. Skolas budžets, 
cilvēkresursi, interneta 
resursi 

Direktore 

Noformēt skolas telpas atbilstoši 
gaidāmajiem svētkiem. 

Audzināmās klases 
skolotāji, skolas floriste, 
ārpusstundu d.org. 

Visu m.g. Skolas budžets, 
cilvēkresursi 

Ārpusstundu darba organizatore 

Veikt skolas telpu remontu atbilstoši 
skolas budžetā plānotajiem 
līdzekļiem. 

DVSJ Visu m.g. Skolas budžets, projektu 
līdzekļi 

Direktore 

Uzsākta sadarbība ar skolām Baltijas 
valstīs -  Igauniju 

R.Grebežniece Māc.gada laikā internets Direktore 

Dažādot dalības formas un metodes 
darbojoties projektos.  

MK Regulāri  Iegūtā informācija par 
dažādiem projektiem.  

Direktore 

Paplašināt sadarbības partneru loku.  Visi skolotāji  Regulāri  Iegūtā informācija  Direktore 
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Pamatjoma. Skolas vide  
Priorit āte - 2015./16.m.g. Turpināt strādāt pie skolas vadības un personāla veiksmīgas, progresīvas un cieņpilnas sadarbības 

Mērķis Uzlabot un pozitīvi sekmēt skolas kolektīva savstarpējās attiecības.  

Novērt ēšanas kritēriji Anketēšanas rezultāti uzrāda skolas mikroklimata uzlabošanos.  
Skolā darbojas ētikas kodekss, kas izstrādāts un apspriests MK sēdēs, ped.pad.sēdē un skolas darbinieku sapulcē.  
Notiek kolektīva sadraudzības pasākums.  
Darbinieki saņemt nepieciešamo atbalstu pie vadības. 
Konfliktu risināšana ir konstruktīva. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudz ība 

Veikt skolotāju un visu 
darbiniekuanketēšanu.  

DVIJ Maijs  Anketas  Direktore 

Organizēt pedagogiem semināru vai 
kursus par veiksmīgu komunikācijas 
prasmju veidošanu, komandas darbu 
un relaksāciju(izdegšanas sindroms). 

DVIJ, direktore, 
ārpusstundu d.org. 

Brīvlaikos  Interneta resursi, skolas 
budžets 

Direktore 

Izstrādāt skolas ētikas kodeksu. DVAD, DVIJ 2015.g. septembrī Interneta resursi, 
cilvēkresursi 

Direktore 

Organizēt sportiskas , komandas 
prasmes veicinošas sacensības 
pedagogiem. 

Ārpusstundu d.org., 
arodbiedrība 

m.g. laikā Privātais budžets, 
arodbiedrības līdzekļi,  
cilvēkresursi 

direktore 

Organizēt kolektīva sadraudzības 
pasākumus. 

Arodbiedrība  Brīvlaikos  Privātais budžets Direktore 
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Pamatjoma. Resursi  
Priorit āte - 2013./ 2014. m.g. Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana atbilstoši jauno izglītības programmu un mācību programmu prasībām. 

Mērķis Pilnveidot materiāli tehnisko bāzi skolas izglītības programmu veiksmīgai realizācijai.  

Novērt ēšanas kritēriji Mācību (klašu) telpas iekārtotas atbilstoši skolēnu psihofizioloģiskajām vecumposmu īpatnībām.  
Mācību procesā efektīvi tiek izmantotas jaunākās informācijas tehnoloģijas. 
Labiekārtotas klases. 
Arodklases nodrošinātas ar nepieciešamajiem materiāliem un atbilstoši iekārtotas. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbild īgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudz ība 

Apzināt mācību programmu  
īstenošanai nepieciešamos 
mācību līdzekļus. Izveidot 
mācību līdzekļu 
papildināšanas plānu.  

Direktora vietniece 
izglītības jomā  

Septembris - novembris  
Mācību satura apguvei 
izmantojamo mācību līdzekļu 
saraksts  

Skolas administrācija  

Izvērtēt telpu un materiāli 
tehnisko bāzi, lai nodrošinātu 
pilnvērtīgu mācību procesu. 

Direktora vietnieks 
saimniecības j. 

1. pusgads  

Materiālu un inventāra 
uzskaite, instruktāža, projekts 
par kabineta iekārtu 
izmantošanu  

Direktore 

Izveidot noteikumus, kuri 
regulētu materiāli tehnisko 
resursu uzglabāšanu.  

Direktora vietnieks 
saimniecības j. 

Sept., okt.  Skolas dokumentācija  Direktore 

Radīt iespējas pēc iespējas 
lielākam pedagogu skaitam 
darboties ar interaktīvo tāfeli  

MK vadītāji 
Direktora vietniece 
izglītības jomā  

visu māc. gadu  Metodisko komisiju ieteikumi  Direktore 

Labiekārtot skolas pagalmu un  
skolēnu atpūtas zonas.  

Direktora vietnieks 
saimniecības j. 

visu māc. gadu  
Skolas budžets, skolēnu 
priekšlikumi  

Direktore  
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Labiekārtot skolas sporta 
laukumu un arodklases 

Direktora vietnieks 
saimniecības j. 

Visu m.g.  
Skolas budžets un ES projekta 
līdzekļi, novada atbalsts 

Direktore 

Iegādāties nepieciešamos 
materiālos  līdzekļus 
Profesionālās pamatizglītības 
programmas īstenošanai  

Direktora vietnieks 
saimniecības j. 

Visu m.g.  
Skolas budžets un  novada 
atbalsts 

Direktore 

 
Pamatjoma. Resursi  
Priorit āte - 2014./ 2015. m.g. Tālākizglītības kursos iegūtās informācijas nodošanas sistēmas uzlabošana 

Mērķis Katrs pedagogs pēc kursu apgūšanas vai semināru apmeklējuma dalās iegūtajās zināšanas ar pārējiem pedagogiem. 

Novērt ēšanas kritēriji Informācija par apmeklētajiem kursiem skolas datu bāzē. 
MK , ped.pad. sēžu protokoli. 
Kursos iegūtie materiāli. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbild īgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudz ība 

Pedagogiem regulāri pilnveidot 
savas zināšanas tālākizglītības 
kursos, semināros, konferencēs. 

Direktora vietniece izglītības 
jomā  

Pēc vajadzības un 
iespējām 

Kursu piedāvājumi, internets Skolas administrācija  

Pēc kursu, semināru, konferenču 
apmeklēšanas dalīties ar pedagogiem 
iegūtajās zināšanās tuvākajā MK 
sēdē vai ped.pad. sēdē. 

MK vad., DVIJ Pēc kursu apgūšanas Kursu, semināru materiāli DVIJ 
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Apkopot kursos iegūtos materiālus 
darba mapēs. 

MK vad. Regulāri Kursu materiāli, mapes DVIJ 

Pielietot kursos , semināros un 
konferencēs apgūtās darba metodes 
savā pedagoģiskajā darbā. 

MK vad. Regulāri Kursu materiāli, mapes DVIJ 

 
Pamatjoma. Resursi  
Priorit āte - 2015./ 2016. m.g. Plānot skolas vajadzības pedagoģisko kadru piesaistīšanai. 

Mērķis Nodrošināt skolu ar profesionāliem visiem nepieciešamajiem darbiniekiem. 

Novērt ēšanas kritēriji Skolā ir viss nepieciešamais personāls. 
Laicīgi tiek ievietoti sludinājumi par nepieciešamajiem darbiniekiem. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudz ība 

Laicīgi plānot skolas tālākās 
attīstības vajadzības un 
piesaistīt nepieciešamos 
darbiniekus veiksmīgai skolas 
programmu realizēšanai. 

Direktora vietniece 
izglītības jomā  

Maijs, augusts 
Internets, attīstības plāns, 
skolas budžets 

Direktore 

Ievietot internetā un skolas 
mājas lapā sludinājumus par 
skolai nepieciešamajiem 
kadriem. 

DVIJ Pēc vajadības 
Internets, mājas lapa, skolas 
budžets 

Direktore 
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Pamatjoma. Skolas darba organizācija un kvalit ātes nodrošināšana  
Priorit āte - 2013./ 2014. m. g. Strādāt pie izglītības iestādes pašvērtēšanas sistēmas strukturēšanas un plānošanas. 

 

Mērķis Regulāri veikts un analizēts pedagogu un skolas pašvērtējums. 

Novērt ēšanas kritēriji  Izstrādāta jauna pedagogu pašvērtējuma anketa. 
Regulāri veikts un analizēts pedagoga un skolas pašvērtējums. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudz ība 

Izstrādāt jaunu pašvērtējuma anketu 
un pēc vajadzības to pilnveidot. 

DVIJ, MK vad. 2013.g. janvāris Cilvēkresursi Direktore 

Regulāri veikt sava pedagoģiskā 
darba analīzi. 

Direktoru vietnieki M.g.noslēgumā Dators, paveiktais darbs DVIJ 

Semestru noslēgumos veikt SVID 
analīzi. 

DVIJ Semestru 
noslēgumos 

Paveiktais darbs DVIJ 

Mācību gada noslēgumā veikt skolas 
darba analīzi un turpmāko mērķu un 
uzdevumi izvirzīšanu. 

DVIJ M.g. nosl. Pedagogu pašvērtējums, 
skolēnu sekmju analīze 

DVIJ 

 
 

Pamatjoma. Skolas darba organizācija un kvalit ātes nodrošināšana  
Priorit āte - 2014./ 2015. m. g. Paplašināt specialo skolu sadarbības loku. 

Turpināt iesaistīties dažādos starptautiskos projektos. 

Mērķis Veiksmīga sadarbība ar speciālajām skolām, kas sniedz bagātīgu pieredzes bagāžu.  
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Novērt ēšanas kritēriji Skolotāji un skolēni aktīvi piedalās dažādos projektos.  
Skolēni  piedalās dažādos citu skolu konkursos, pasākumos, sacensībās.  
Notiek regulāra pedagogu un audzēkņu apmaiņa ar sadraudzības skolām.  
Uzsākta sadarbība ar skolām Baltijas valstīs , Vācijā.  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudz ība 

Paplašināt pedagogu un audzēkņu 
pieredzes apmaiņu ar citām 
speciālajām un vispārizglītojošajām 
skolām.  

Metodisko komisiju vadītāji Regulāri  Internets Direktora vietniece izglītības jomā 

Pieredzes apmaiņas braucieni uz 
citām skolām. 

MK vad., vietnieki Pēc vajadzības Skolu mājas lapas, 
cilvēkresursi, materiāli  

Direktore 

Sagatavot skolēnus starpskolu 
sacensībām, konkursiem , 
pasākumiem. 

Fak. nod.skolotāji. pedagogi Visu m.g. Skolas budžets, 
cilvēkresursi, autobuss 
skolas, mācību materiāli 

Ārpusstundu darba organizatore 

Piedalīties starptautiskos pasākumos 
un pieredzes apmaiņas braucienos. 

Ārpusstundu d.org., DVAD Pēc vajadzības  Skolas budžets Direktore 

Veikt uzskaiti, kādos ārpusskolas 
pasākumos skolēni ir piedalījušies. 

Ārpusstundu d.org., Regulāri  Dators Direktore 

 
Pamatjoma. Skolas darba organizācija un kvalit ātes nodrošināšana  
Priorit āte - 2015./ 2016. m. g.  Skolas darbu reglamentējošo dokumentu pilnveidošana atbilstoši jauno normatīvo aktu un mūsdienu laika 

prasībām. 

Mērķis Pilnveidot un sakārtot skolas reglamentējošos dokumentus . 
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Novērt ēšanas kritēriji  Sakārtoti skolas reglamentējošie dokumenti. 
Skolotāju anketēšanas rezultāti. 
MK un pedagoģiskās pad. sēžu protokoli. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudz ība 

Pārskatīt un papildināt  
reglamentējošos dokumentus, kuriem 
tādi labojumi ir nepieciešami 

MK vad., DVIJ, DVAD, 
DVSJ, ārpusstundu d.org., 
direktore, lietvede 

Regulāri  Interneta resursi, skolas 
tiesības, cilvēkresursi, 
dators 

Direktore 

Regulāri sekot izmaiņām MK 
noteikumos 

Direktore, vietnieki Regulāri Internets, cilvēkresursi, 
dators 

Direktore 

Informēt par izmaiņām 
reglamentējošajos dokumentos 
skolas kolektīvu 

Direktore Regulāri  Sēdes , sagatavotie 
dokumenti 

Direktore 

 


