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IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 
 
Gaismas internātpamatskola laika gaitā ir kļuvusi par mūsdienīgu, prestižu, uz zināšanām un 

kvalitāti balstītu izglītības iestādi, kuras galvenā vērtība ir izglītojamais. Katra izglītojamā attīstība 
tiek veicināta atbilstoši spējām, interesēm, vajadzībām un veselības stāvoklim, lai palīdzētu sasniegt 
izvirzītos mērķus. 

Izglītības iestāde ir Stopiņu novada domes pastarpinātās pārvaldes mācību iestāde, kura īsteno 
divas speciālās pamatizglītības programmas un divas profesionālās pamatizglītības programmas. 
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 divas (2) profesionālās pamatizglītības programmas: 

 

 

 

Izglītības programmas nosaukums 

Izglītojamo skaits 

2013./ 
2014. 

2014./ 
2015. 

2015./ 
2016. 

2016./ 
2017. 

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

47 50 49 51 

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

29 32 38 40 

Profesionālās pamatizglītības programma „Ēdināšanas 
pakalpojumi” 1. profesionālā kvalifikācija „Pavāra 
palīgs” ( kods 22 811 021) 

9 – 9 10 

Profesionālās pamatizglītības programma 
„Komerczinības” 1.profesionālā kvalifikācija 
„Tirdzniecības zāles darbinieks” (kods 22 341 021) 

8 6 5 – 
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Skolēnu skaita izmaiņas pa izglītības programmām un klasēm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mācību gads 

Kods 21015811 – 

A, B līmenis 

Kods 21015911 – 

C līmenis 

Kods 22811021 –
profesionālā 
pamatizgl. progr. 
Ēdināšanas 
pakalpojumi 

Kods 22341021 –
profesionālā 

pamatizgl. progr. 
Komerczinības 

Skolēnu 
skaits 

Klašu 
skaits 

Skolēnu 
skaits 

Klašu 
skaits 

Skolēnu 
skaits 

Klašu 
skaits 

Skolēnu 
skaits 

Klašu 
skaits 

2016./2017. 51 7 40 7 10 1 – – 

2015./2016. 49 5 38 8 9 1 5 1 

2014./2015. 50 6 32 5 – – 6 1 

2013./2014. 49 6 25 4 9 1 8 1 
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citi novadi

2016./2017.m.g Gaismas internātpamatskolā mācās dažādu tautību un pašvaldību 
izglītojamie: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gaismas internātpamatskolā mācās bērni no dažādām Latvijas vietām, no Stopiņu novada, 

Pierīgas novada pašvaldībām un citām pašvaldībām. 

 

Gaismas internātpamatskolas izglītojamo sadalījums pa novadiem 2016./2017. mācību gadā 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izglītības iestādē strādā 64 darbinieki, no tiem 45 ir pedagoģiskie darbinieki, divi mediķi, 17 

tehniskā personāla darbinieki.  
Izglītības iestādē ir viss nepieciešamais atbalsta personāls – klīniskais psihologs, sociālais 

pedagogs, skolotāja palīgi, medicīnas māsas, logopēds, fizioterapeits, mūzikas terapeits, mākslas 
terapeits, kanisterapijas speciālists.  
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Atbalsta personāla komandas modelis paredz koordinētu sadarbību starp komandas locekļiem, 

paredzot veselību veicinošas, atbalstu sniedzošas un drošas vides nodrošināšanu skolā Tiekoties 
visai grupai kopā un uzklausot problēmu, katrs komandas loceklis, savas kompetences ietvaros, 
meklē problēmas cēloņus, sniedz atbalstu izglītojamam, viņa ģimenei. Turpmākā darba gaitā 
komandas locekļi turpina strādāt ar konkrēto izglītojamo un viņa problēmu, kopīgi diskutējot, 
apspriežoties un pēc vajadzības tiekoties ar ģimeni. 

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 112 101 

Ārstnieciskā vingrošana,  
ar fizioterapeitu 
ar treneri peldbaseinā  

 
11 
6 

 
76 
50 

Sporta aktivitātes 5 30 

Ritmika, mūzikas terapija 9 90 

Mākslas terapija 10 45 

Logopēdija, logoritmika 20 76 

Kanisterapija 30 40 

Motorikas attīstīšanai-„Burvju plastilīns” 2 9 

Tēlotājmāksla-„Ciemos pie varavīksnes” 5 28 

Aušana 4 20 

Motorikas attīstīšanai-„Darbīgās rociņas” 1 6 

Datorika 6 32 

Iepazīsti pasauli 1 5 

Dejas 2 18 
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Fakultatīvo nodarbību izlietojums zināšanu praktiskā pielietojuma nostiprināšanai: 

Fakultat īvās nodarbības 
Stundu skaits 
nedēļā Klašu skolēni 

Kopā  41  

Padziļināta mācību priekšmetu 
apguve:  
“M ūsu čaklās rociņas ” 
Sporta aktivitātes „Krikumiņi” 
Datorika „Pie Zvirbuļa” 
„Kustību prieks” 
„Krievu valoda” 
„Atspolīte” 
„Jautrais zirneklītis” 
 „Darbīgās rociņas” 
„Virtu ālā valodiņa” 
„Rokdarbi” 
„M ākslu radi pats” 
„M ūzikas terapija” 
„Mana šodiena-nākotnei” 
„Valodiņa” 
„Tautas tradīcijas un godi” 
„Sajūtu mednieki” 
„Es un pasaule man apkārt” 

 
 
1 
5 
7 
6 
2 
2 
3 
4 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
1 

 
 
1./2.  
1./2, 3., 7./8., 9., 4.a, 2.kurss 
1./2.,3.,4.,5.,6. 7./8., 9., 
4.a,6.a,7./8., 9. 2.kurss 
4., 5. 
5.,7./8.,9.,9.a 
3.,4., 5.a/6.b 
5. 
6.a 
5.a/6.b, 7./8., 9.a, 2.kurss 
5.a/6.b 
5.a/6.b,6.a, 4.a, 9.a, 2.kurss 
9. 
9.a 
5.a/6.b 
4.a 
1.a/3.a 

 
 

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 2016. gadam. Ir noteiktas personas par budžeta 
izstrādi, kas veica budžeta pieprasījuma plānošanu attiecīgās darbības jomās un sadaļās. 

Riski, kas ietekmē finanšu gada budžeta plāna izmaiņas: 
� skolēnu skaita izmaiņas un izmaiņas pa izglītības programmām attiecīgajā mācību gadā; 
� klimatiskie apstākļi (sniegs, gaisa temperatūra ziemas periodā); 
� valsts izdotie normatīvie akti (mērķdotācijas sadalījums periodā janvāris – septembris 
un septembris – decembris, u.c.). 

Radošās darbnīcas, interešu izglītība Iesaistīto skolēnu 
skaits 

Klašu skolēni 

Informātika 
Mūzika 
Aušana 
Fiziskās aktivitātes 
Sporta spēles un rotaļas 
Rokdarbi 
Muzikālais teātris 
Vokālais ansamblis  
Koktēlnieks 

70 
46 
15 
70 
24 
8 
19 
12 
8 

1.-9., 2.kurss 
1.-9., 2.kurss 
1.-9., 2.kurss 
1.-9., 2.kurss 
1.-5. 
7.-8. 
1.-9., 2.kurss 
1.-9., 2.kurss 
5.-9., 2.kurss 
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Izvirzītie gada uzdevumi, plānotie pasākumi tiek nodrošināti atbilstoši finanšu plānam un 
skolas attīstības plāna prioritātēm. 

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. 

Izglītības iestādei ir savs zīmogs, norēķinu konti kredītiestādēs. 
 

IESTĀDES DARBĪBAS PAMATM ĒRĶI 
 

Izglītības iestādes darbības pamatvirzieni ir izglītojošā darbība, psiholoģiskā un sociālā 
korekcija, skolēnu mācību un audzināšanas darbs. Izglītības iestāde nodrošina skolēnu medicīnisko 
un sociālo aprūpi. Pedagogi veic pieredzes uzkrāšanas, pētniecības darbu un metodisko materiālu 
izstrādi skolēnu un viņu vecāku atstumtības mazināšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai. Izglītības 
iestādes saimnieciskā darbība nodrošina materiāli tehniskās bāzes uzturēšanu un atjaunošanu.  

Skolas vīzija: „Veidot vidi, kas veicina skolēna attīstību, uztur skolēna interesi apgūt dzīvei 
noderīgas prasmes, kas motivē, ļauj izbaudīt dažādas atklāsmes un darbošanās prieku, kas dod 
iespēju katram bērnam attīstīt visus dotumus viņam piemērotā tempā un laikā.” 

Gaismas internātpamatskolas izglītības 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. 

 
Iepriekš izvirz īto priorit āšu īstenošanas izvērt ējums 

 
Vērt ējamā 
joma 

Rezultāti 

 
Mācību saturs 

  
 Profesionālās pamatizglītības programmas „Komerczinības” 1. profesionālā 

kvalifikācija „Tirdzniecības zāles darbinieks” audzēkņi veiksmīgi nokārtoja 
kvalifikācijas eksāmenu un izgāja kvalifikācijas praksi. 

 Skolā tiek piedāvāta iespēja izmantot daudzveidīgas mūsdienu tehnoloģijas- 
interaktīvās tāfeles, planšetes, interaktīvo ekrānu. 

 Sniegts metodisks atbalsts jaunajiem skolotājiem mācību satura jautājumos 
(katram ir savs mentors). 

 Tiek veidota mācību priekšmetu tematisko plānu elektroniskā datu bāze. 
 Liela vērība pievērsta mācību satura sasaistei ar reālo dzīvi un mūsdienu 

aktualitātēm, visu dzīvei nepieciešamo kompetenču attīstībai.. 
 Sadarbojoties ar pašvaldību, visiem pedagogiem, tika dota iespēja uz vietas 

skolā iziet kursus „Mācību metodes darbā ar autiskiem bērniem. 
 Veikti grozījumi speciālās pamatizglītības programmās. 
  

 
Mācīšana 
mācīšanās 
 

  
 Mūsu skolas pedagogi tiek aicināti uz citām skolām, lai dalītos savā pieredzē 

darbā ar autiskiem bērniem. 
 Iegādāta IP kamera putnu un dzīvnieku vērošanai. 
 Zaļās klases iespējas (apkārtnes teritorijā). Notiek putnu vērošana un mācību 

procesa pietuvināšana dabai. 
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 Tika pilnveidots metodiskais kabinets, kurā tiek uzkrāti un apkopoti 
pedagogu izstrādātie jaunie metodiskie materiāli, uzskates līdzekļi, iegādāti 
dažādi metodiskie līdzekļi no firmām. 

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

 Sagatavoti dažādi materiāli piktogrammās skolēniem ar autiska spektra 
traucējumiem, lai tos varētu ieteikt arī vecākiem, līdz ar to būtu vienots 
apmācības process gan skolā, gan mājās. 

 Pedagogi veic pieredzes uzkrāšanas, pētniecības darbu un metodisko 
materiālu izstrādi skolēnu un viņu vecāku atstumtības mazināšanai un dzīves 
kvalitātes uzlabošanai. Skolas pedagogi tiek iesaistīti VISC mācību 
priekšmetu programmu izstrādāšanas procesā.  

 Profesionālās programmas audzēkņu veiksmīga sadarbība ar ēdināšanas 
uzņēmumiem, veikaliem, firmām. 

 Mācību uzdevumu saistība ar reālo dzīvi (ekskursijas, rokdarbu darbnīcas 
citās skolās, kopā veidotas prezentācijas, piedalīšanās televīzijas raidījuma 
ierakstā, mežu stādīšana, cirka mākslinieku lomās iejušanās, iepirkšanās 
sarakstu sastādīšanā, lomu spēlēs, projektu tēmas prezentāciju izveide 
(uzskates materiāli, PP prezentācijas un savas filmas izveide) 

  Koriģējoši attīstošās darbības veicināšana ar dažādām speciālām metodēm -
ārstnieciskā vingrošana, kanisterapija, mūzikas terapija, mākslas terapija, 
piktogrammas. 

 Skolēnu darbi gūst laureāta godalgas vietējā un republikas mēroga 
pasākumos. 

  
 
Izglītojamo 
sasniegumi 
 
 

  
 Ar labiem sasniegumiem skolēni startē Valsts speciālo skolu sacensībās, 

Speciālajā Olimpiādē, mācību priekšmetu olimpiādēs, dažādos konkursos un 
festivālos. 

 Skolēni piedalās skolas popularizēšanā-sporta sacensībās, koncertos u.c. 
aktivitātēs. 

 Lielākā daļa skolas absolventu turpina mācības vai strādā. 
 Ar labiem rezultātiem mūsu skolēni ir startējuši speciālo skolu matemātikas, 

mājturības un tehnoloģiju olimpiādēs. 
 Skolas audzēkņu darbi piedalījās izstādē LIDICE- 2015, Čehijā. 
 Vasaras Speciālās Olimpiādes spēlēs 2016.g.Losandželosā izcīnītas divas 

sudraba medaļas.  
 Mūsu skola ir XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku projekta 

„M ēs rakstām sevi Dziesmusvētkos” dalībniece. 38 skolēni un 10 pavadošie 
pedagogi būs svētku dalībnieku rindās. Mūsu pedagogi ir šī projekta 
mākslinieciskie virsvadītāji. 

  
 
Atbalsts 
izglītojamajiem 
 

  
 Izglītojamie piedalās dažādos skolas un ārpusskolas konkursos, sporta 

sacensībās, olimpiādēs u.tml. pasākumos.  
 Laba un vienota disciplinēta sistēma skolā – skolēni zina pieļaujamās 

robežas un tās ievēro. 
 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 
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rezultātiem. 
 Semestru noslēgumos publiski tiek godināti skolēnu vecāki, kuri ir 

atbalstījuši gan skolu, gan savus bērnus visa mācību gada laikā. 
 Ļoti labi atstrādāta klašu un internāta grupu pārņemšanas sistēma. Labi, ka 

pēcpusdienās skolēni ir jauktās grupās, kurās mācās rūpēties un sekot līdzi 
jaunāko klašu skolēniem, veidojas netiešs ģimenisks modelis. 

 „C” l īmeņa skolēniem programmas tiek sastādītas atbilstoši viņa traucējuma 
pakāpei, kam seko tematiskais plāns, kurā paredzēti diferencēti uzdevumi. 

 Ir iegādāti planšetdatori C līmeņa skolēnu mācību procesa uzlabošanai. 
 Vecākiem ir iespēja apmeklēt mācību stundas un pavērot sava bērna darbu. 
 Speciālo pedagoģiju studējošajiem vecākiem bija iespēja iziet mācību praksi 

mūsu skolā. 
  

  
Iestādes vide 
 
 

  
 Uzlaboti un papildināti iekšējās kārtības noteikumi. 
 Izveidots jauns skolas karogs. 
 Saliedēts kolektīvs un pasākumi kolektīva iepazīstināšanai un pieredzes 

apmaiņai ar citu līdzīga profila Latvijas skolu darbību. 
 Skolai ir sava skolas himna, kuras autore ir skolas mūzikas skolotāja. 
 Sagatavoti bukleti par skolu latviešu, krievu un angļu valodās. 
 Izglītojamo praktiskie darbi veido skolas estētisko noformējumu. 
 Skolēni iesaistās skolas vides sakārtošanā un noformēšanā. 
 Iegādāts jauns inventārs profesionālās pamatizglītības programmu 

pilnvērtīgākai, kvalitatīvākai un veiksmīgākai realizācijai. 
 Skolas telpas tiek tematiski noformētas, uzturētas tīras, gaišas un mājīgas.  
  

 
Iestādes resursi 
 

  
 Realizēts skolas teritorijas labiekārtošanas projekts. 
 Regulāri tiek iegādātas jaunākās tehnoloģijas- planšetdatori, IP videokamera, 

interaktīvais ekrāns. 
 Klasēs nomainīti iekārtojumi, kas piemēroti skolēnu speciālajām vajadzībām 

un labvēlīgai vides veicināšanai. 
 Iegādāti tērpi, kurus var izmantot dažādos skolas pasākamos. 
 Radoši, profesionāli skolotāji, kuri skolēniem piedāvā mūsdienīgu, katra 

bērna spējām atbilstošu mācību procesu, darbā izmantojot jaunākās mācību 
metodes, tehnoloģijas, IT programmas; piedalās metodisko un mācību 
materiālu izstrādē, kā arī piedalās dažādos starptautiskos projektos. 

 Izglītības iestādes pedagogi aktīvi darbojas mācību līdzekļu izstrādē. 
 Izglītības iestāde ir atvērta un sniedz metodisko palīdzību citām izglītības 

iestādēm un pedagogiem. 
 Skolā ir vairāki izcili pedagogi, kuri veic speciālās izglītības programmu 

realizāciju ļoti augstā līmenī un varētu dalīties savā profesionālajā attīstības 
dinamikā. Daudzi pedagogi ir unikāli radoši un talantīgi meistari savā arodā, 
kas aizrauj bērnus, tādejādi veicinot viņu individuālo attīstību. 

 Skolotāji piedalās Stopiņu novada Domes atbalstītā projektā – seminārā 
„M ācību metodes darbā ar autisku bērnu” 

  
 
Iestādes darba 
organizācija, 

  
 Skolotāji katra mācību gada noslēgumā iesniedz pašvērtējumu Skolas 

vadībai, kura izveido komisiju un novērtē pedagogu darba kvalitāti. 
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vadība un 
kvalit ātes 
nodrošināšana 
 

 Vadība iesaistās aktuālo speciālās izglītības stratēģiju apzināšanā, izstrādē 
un, iespēju robežās, ieviešanā. 

 Skolas administrācija atbalsta pedagogus tālākizglītībā, piedāvā kursus uz 
vietas skolā. 

 Sadarbojamies un dalāmies pieredzē ar citām speciālajām skolām, 
vispārizglītojošajām skolām un citām iestādēm. 

 Iesaistījāmies UNESCO asociēto skolu projektā, lai varētu turpināt izstrādāt, 
apkopot un izplatīt „labās prakses” piemērus un jaunos mācību materiālus. 

 Skolas arodorganizācijas darbs tika novērtēts ar balvu „Labākā 
arodorganizācija - 2014” un LBAS atzinības rakstu.  

 .Piedalījāmies LIZDA konkursā „Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 
2014” un ieguvām šo godpilno statusu. 

 Direktorei Vitai Felsbergai piešķirts Stopiņu novada Goda pilsones tituls. 
  

 
Izglītības iestādes darbības mērķi ir:  
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. 
5. Sekmēt skolēnu atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, savu tautu, Tēvzemi. 
 
Izglītības iestādes darbības pamatvirzieni ir:  
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. 
 
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.  
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SKOLAS ATT ĪSTĪBAS PRIORITĀTES 

Nr. 
p.k. 

Skolas darbības 
pamatjoma 

Tālākā attīstība 
2016./2017.m.g. 2017./2018.m.g 2018./2019.m.g. 

1. Mācību saturs Kompetenču apguves integrēšana visos 
mācību priekšmetos. 

Panākt, ka profesionālā izglītība un 
apmācība kļūst par pirmo izvēli, nevis 
par otro iespēju, jo tā rada iespējas 
netraucēti un efektīvi iesaistīties darba 
tirgū vai turpināt izglītību. 

Jaunu izglītības programmu izpēte, 
analīze un ieviešana. 
 

2. Mācīšana un 
mācīšanās 
 
 

Uzlabot prasmju līmeni, ar mērķi panākt 
lasīšanas, rakstīšanas, rēķināšanas un digitālās 
prasmes, kas vajadzīgas darba tirgū un dzīvē.  

Veicināt vecāku un skolēnu 
līdzatbildību skolēnu mācību darbā. 

Atbalsts skolotājiem mācīšanas  
un mācīšanās procesa organizēšanā, 
tālākizglītības kursu organizēšana. 
 

3. Izglītojamo 
sasniegumi 
 
 

Nodrošināt to, lai skolēnu talantu būtu 
iespējams izmantot - padarīt viņu prasmes 
redzamas un saprotamas. 
 

Motivēt skolēnus iesaistīties skolas un 
ārpusskolas nodarbībās, pasākumos un 
speciālo skolu mācību priekšmetu 
olimpiādēs. 
 

Izglītojamo sagatavošana katra spējām 
atbilstošu rezultātu ieguvei ikdienas 
mācību darbā, skolas un ārpusskolas 
mācību priekšmetu olimpiādēs, 
konkursos, sacensībās. 

4.  Atbalsts 
izglītojamajiem 
 
 

Sniegt skolēniem labāku un savlaicīgāku 
informāciju par prasmēm, kas darba devējiem 
vajadzīgas tagad un nākotnē. 

Diferencētas pieejas  
nodrošināšana skolēnu apmācībā.  
 

Atbalsta personāla kvalitatīvas darbības 
nodrošināšana. 
 

5.   Iestādes vide 
 
 

Veidot skolu par vietu, kur ir droša un 
sakārtota vide, attiecības starp bērniem, 
vecākiem, skolotājiem un skolas administrāciju 
balstītas uz cieņu un sadarbību un tiek 
nodrošināta pienācīga izglītības kvalitāte.  

Skolas ārējā un iekšējā publiskā tēla 
veidošana.  
 

Estētiskas un drošas vides uzturēšana un 
pilnveidošana.  
 

6. Iestādes resursi 
 

Izmantot jau skolā esošās pedagogu digitālā 
talanta rezerves un nodrošināt, ka visi pedagogi 
ir apguvuši atbilstošas digitālās kompetences. 

Rast iespēju plašākai moderno 
tehnoloģiju un mācību tehnisko 
līdzekļu nodrošinājumam un 
pielietošanai mācību procesā. 

Skolas materiāltehnisko resursu un 
iekārtu (t.sk. informācijas tehnoloģijas) 
atjaunošana un papildināšana. 
 

7. Iestādes darba 
organizācija, 
vadība un 
kvalit ātes 
nodrošināšana 

Prasmīgāk apgūt spēju strādāt ar informāciju, 
spēju strādāt kolektīvā, sadarboties, atrast un 
panākt risinājumus, formulēt un saskaņot 
viedokļus. 

Skolas vadības darbs pilnvērtīga 
skolas darba procesa nodrošināšanā. 
 
 

Visu skolas darbinieku iesaistīšana skolas 
tālāko attīstības vajadzību apzināšanā un 
plānošanā. 
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PRIORIT ĀŠU ĪSTENOŠANAS PLĀNOJUMS 
 
Pamatjoma. Mācību saturs  
Priorit āte 
2016./17. mācību gadā 

Kompetenču apguves integrēšana visos mācību priekšmetos. 

Mērķis Jaunu mācību materiālu izstrāde kompetenču attīstīšanas veicināšanai un realizēšanai. 

Novērt ēšanas kritēriji • Pedagogu dalība kursos, semināros, konferencēs utt. 
• Dažādi metodiskie pasākumi – lekcijas, problēmsemināri, praktikumi, situāciju modelēšana, pieredzes apmaiņa, 

atklātās stundas. 
• Izveidoto materiālu apkopošana. 
• Skolēnu aptauja. 
• Aizpildītās hospitāciju lapas. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 
pārraudz ība 

Skolotāju iesaistīšana profesionālās 
pilnveides kursos. 

Direktora vietniece 
izglītības jomā 
(turpmāk-DVIJ), MK 
vad. 

Visu m.g. Semināri, kursi, vieslekcijas, pieredzes 
apmaiņa 

Direktore 

Jaunu mācību materiālu veidošana un 
apkopošana. 

MK vad. Visu m.g. IT, kursi. Skolotāju/ekspertu dalība 
projektā “Kompetenču pieeja mācību 
saturā” - mācību un metodisko līdzekļu 
izstrāde un aprobācija. 

DVIJ 

Mācību priekšmetu programmu 
īstenošanā nodrošināt mācību procesa 
saikni ar reālo dzīvi. 

Māc.pr.skolotāji  Visa m.g. garumā Māc.mat., līdzekļi, ekskursijas DVIJ 

Izmantot  mācību procesā 
daudzveidīgas mūsdienu tehnoloģijas- 

Māc.pr.skolotāji Visa m.g. garumā Māc.mat., līdzekļi, datori, planšetes, 
interaktīvās tāfeles 

DVIJ 
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interaktīvās tāfeles, planšetes, datorus 

Mācību un audzināšanas stundu 
hospitēšana, dalīšanās savstarpējā  
pieredzē 

DVIJ, DVAD, MK vad. 1x semestrī Hospitācijas lapas, stundu apraksti DVIJ 

Dalīties pieredzē pēc kursu, semināru, 
konferenču apmeklēšanas 

MK vad. Pēc 
nepieciešamības 

Semināru, kursu, konferenču materiāli, 
foto, video 

DVIJ 

Dalīties pieredzē par izveidoto 
materiālu izmantošanu mācību 
stundās. 

Mācību priekšmetu 
skolotāji, MK vadītāji 

M.g.laikā Pieredze, IZM ieteikumi, semināru 
materiāli. 

DVIJ 
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Pamatjoma. Mācību saturs  
Priorit āte  
2017./18. mācību gadā 

Panākt, ka profesionālā izglītība un apmācība kļūst par pirmo izvēli, nevis par otro iespēju, jo tā rada iespējas netraucēti un 
efektīvi iesaistīties darba tirgū vai turpināt izglītību. 

Mērķis Veicināt izglītojamos pēc 9.klases beigšanas turpināt mācības skolas piedāvātajās profesionālās pamatizglītības programmās. 

Novērt ēšanas kritēriji • Skolēnu anketēšanas rezultāti. 
• Skolēnu skaits profesionālās pamatizglītības programmās. 
• Karjeras izglītības plāns un pasākumi. 
• Mācību ekskursijas uz darbavietām. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbild īgais Laiks Resursi Kontrole un 
pārraudz ība 

Veikt skolēnu aptaujāšanu un anketēšanu.  Psihologs, 
audz.kl.skolotāji 

Semestru 
noslēgumos. 

Anketas, materiālā bāze DVIJ 

Izstrādāt karjeras izglītības plānu. DVAD M.g.sākumā Materiālā bāze, konsultēšanās ar 
pedagogiem, internets 

DVIJ 

Organizēt ar karjeras iespējām saistītus pasākumus. DVAD, ārpst.org. Pēc iespējām Karjeras konsultanti, NVA DVIJ 

Organizēt mācību ekskursijas uz dažādām darba 
vietām. 

Audz.kl.skolotāji, 
ārpst.org. 

Pēc iespējām Skolas autobuss, interneta resursi DVAD, DVIJ 

Veiksmīgi realizēt divas profesionālās 
pamatizglītības programmas- Ēdināšanas 
pakalpojumus, Komerczinības. 

Prof.prog.pedagogi, 
DVIJ 

Visa m.g.laikā Materiālā bāze, māc.mat. Direktore 

Motivēt skolēnus pēc 9.klases turpināt mācības 
skolas piedāvātajās profesionālajās programmās. 

Audzināmās kl. 
skolotāji, DVIJ 

Pēc 
nepieciešamības 

Anketas DVIJ 
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Pamatjoma. Mācību saturs  
Priorit āte 
2018./19. mācību gadā 

Jaunu izglītības programmu izpēte, analīze un ieviešana. 

Mērķis Iepazīties ar pirmskolas izglītības programmu un plānot to realizēt. 

Novērt ēšanas kritēriji • Pieredzes apmaiņas braucieni. 
• Pirmskolas izglītības programmas paraugi. 
• MK darba plāni un protokoli. 
• Izstrādāti un iegādāti mācību metodiskie materiāli visos mācību priekšmetos licencēto izglītības programmu 

realizēšanai. 
• Skolotāju aptauja. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbild īgais Laiks Resursi Kontrole un 
pārraudz ība 

Organizēt pieredzes apmaiņu uz citām speciālajām 
skolām, pirmskolas iestādēm. 

MK vad. DVAD, ārpusstundu 
darba org. 

2.semesrī Skolas autobuss, internets DVIJ 

Metodiskās komisijās veikt mācību priekšmetu  
programmu izvērtēšanu ar mērķi noteikt to atbilstību  
skolēnu sākotnējai sagatavotībai, garīgam  
un fizioloģiskam attīstības līmenim 

MK vad. 1.semestrī Mācību priekšmetu 
programmas 

DVIJ 

Mācību līdzekļu, metodisko materiālu izstrāde atbilstoši 
skolēnu vajadzībām 

MK vad. Visa m.g. 
garumā 

Skolas materiālā bāze, 
kursi, semināri, pieredzes 
apmaiņa 

DVIJ, DVAD 

Citu skolu pieredzes izpēte, apguve Pedagogi, MK vad., DVIJ Pēc iespējas Cilvēkresursi Direktore 
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Pamatjoma. Mācīšana un mācīšanās  
Priorit āte 
2016./2017. mācību gadā 

Uzlabot prasmju līmeni, ar mērķi panākt lasīšanas, rakstīšanas, rēķināšanas un digitālās prasmes, kas vajadzīgas darba tirgū 
un dzīvē. 

Mērķis Strādāt inovatīvi, lai uzlabotu prasmju līmeni, ar mērķi panākt labākas  lasīšanas, rakstīšanas, rēķināšanas un digitālās 
prasmes, kas vajadzīgas darba tirgū un dzīvē. 

Novērt ēšanas kritēriji • Skolēnu bibliotēkas apmeklējuma pieaugums. 
• Burtnīcu pārbaudes rezultāti. 
• Logopēda atskaite m.g. beigās. 
• Kanisterapijas speciālista atskaite gada beigās. 
• Informātikas nodarbību apmeklējums pēc stundām. 
• Datorstundas visām klasēm. 
• Lasītprasmes novērtēšanas tests 4.-6.klases izglītojamajiem. 
• Angļu val. Stundu hospitācija. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbild īgais Laiks Resursi Kontrole 
un 
pārraudz ī
ba 

Lasītprasmes novērtēšanas tests 4.-6.klases 
izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām; 

MA vadītāji L īdz m.g.nosl. Inf.kab., datori DVIJ 

 Integrēti  mācību līdzekļi izglītojamiem ar smagiem 
garīgās attīstības traucējumiem un dažādiem attīstības 
traucējumiem 

MA vadītāji  Visa m.g.laikā Inf.kab., datori, planšetdatori, 
kursu materiāli, pieredze 

DVIJ 

Sekot, lai skolēni pēc stundām apmeklētu skolas 
bibliotēku un rastu laiku ārpusklases lasīšanai. 

Int.skolotāji Ikdienu Bibliotēkā esošās grāmatas, 
žurnāli 

DVAD 

Sekot skolēnu rakstu darbu burtnīcu kārtībai. Audz.kl.sk., 
māc.pr.skolotāji, 
DVIJ 

Semestru sākumā un 
beigās 

Skolas izsniegtās burtnīcas DVIJ 

Piedāvāt, mācību plāna ietvaros, iespēju apgūt DVIJ, inf.sk. Visu m.g. Inf.kab., datori, digitālie materiali DVIJ 
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pamatprasmes datoros jau no 1.klases. 

Piedāvāt individuālās logopēdiskās nodarbības. Logopēde Visu m.g. Logopēds, log.kab.ar aprīkojumu, 
interneta resursi 

DVIJ 

Piedāvāt informātikas nodarbības ari pēc stundām. DVAD, inf.sk. Visu m.g. Inf.kab., datori, digitālie materiali DVIJ 

Rast iespēju biežāk apmeklēt kanisterapijas nodarbības 
skolēniem ar lasīšanas un rēķināšanas traucējumiem. 

DVAD, DVIJ, 
kanisterapijas spec. 

Visu m.g. Apmācīti suņi, materiālā bāze Direktore 

Svešvalodas programmu 1.-9. klasei ieviešana un 
piemērošana. 

Angļu val skol., MK 
vad. 

No 1.septembra VISC progr.paraugi DVIJ 

Lasīšanas, rakstīšanas un rēķināšanas prasmju 
nostiprināšanā iesaistīt vecākus. 

Pedagogi, logopēds Visa m.g. laikā Vecāki, darba lapas DVIJ 
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Pamatjoma. Mācīšana un mācīšanās  
Priorit āte  
2017./2018. mācību gadā 

Veicināt vecāku un skolēnu līdzatbildību skolēnu mācību darbā. 

Mērķis Uzlabot sadarbības iespējas ar vecākiem, lai viņi l īdzdarbotos savu bērnu mācību procesa uzlabošanā. 

Novērt ēšanas kritēriji • Vecāku anketēšanas rezultāti. 
• Vecāku atsaucība sadarboties ar skolu. 
• Pasākumu apmeklētība. 
• Sadarbības ar vecākiem atspoguļošana e-klases žurnālā. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 
pārraudz ība 

Regulāri informēt skolēnu vecākus par 
pasākumiem skolā , aicināt tos apmeklēt. 

Ārpusstundu d. org, 
DVAD 

Visa m.g. laikā Dienasgrāmatas, e-klases žurnāls, skolas mājas 
lapa 

DVIJ 

Kopīgu radošo darbnīcu organizēšana skolā. Ārpusstundu d. org, 
DVAD, pedagogi 

2x gadā Skolas budžets, cilvēkresursi DVIJ 

Regulāri informēt vecākus par skolēnu 
sasniegumiem un problēmām .  

Audz.kl. skolotāji Semestru nosl., 
vai pēc 
nepieciešamības 

Dienasgrāmatas, e-klases žurnāls, telefoni DVIJ 

Organizēt vecāku sapulces, kopīgus klases 
pasākumus, ekskursijas. 

Audz.kl. skolotāji  Ne retāk kā 2x 
gadā 

Skolēnu darbiņi, pašu veidoti ielūgumi, skolas 
autobuss 

DVIJ 

Organizēt skolēnu vecākiem lekcijas, 
seminārus. Informēt par iespējām tos apmeklēt 
citās iestādēs. 

Audz.kl. skolotāji, 
administrācija 

Pēc vajadzības 
un iespējām 

Skolā org. kursi, semināri(Kanisterapijas sem.) Direktore 

Sadarboties ar vecākiem skolēnu veselības 
uzlabošanas nolūkos- sniegt profesionālus 
ieteikumus un informāciju, kas veicinātu 
skolēna veselības uzlabošanu. 

Fizioterapeits, 
psihologs, mediķi  

Pēc vajadzības Internets, kursu materiāli, met. mat., 
vingrojumu kompl. 

DVAD 

Rast iespēju vecākiem vērot un analizēt MK vad, DVIJ 1xgadā Daudzveidīgi mācību materiāli Direktore 
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skolotāju vadītās mācību stundas. 

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 
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Pamatjoma. Mācīšana un mācīšanās  

Priorit āte 
2018./2019. mācību gadā 

Atbalsts skolotājiem mācīšanas un mācīšanās procesa organizēšanā, tālākizglītības kursu organizēšana. 

Mērķis Uzlabot katra pedagoga mācīšanas prasmes, līdz ar to uzlabot skolēnu mācīšanās spējas un motivāciju. 

Novērt ēšanas kritēriji • Kursu, semināru, lekciju organizēšana skolā. 
• Kursu, semināru apmeklētība. 
• Dalīšanās pieredzē ar iegūtajām zināšanām. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbild īgais Laiks Resursi Kontrole un 
pārraudz ība 

Organizēt kursus un seminārus uz vietas skolā. DVAD, Ārpusstundu d.org. Pēc iespējām Projektu naudas, sadarbība 
ar biedrībām, mācību 
iestādēm 

Direktore 

Regulāri informēt pedagogus par kursu, semināru, 
konferenču jaunajiem piedāvājumiem. 

DVAD, DVIJ Regulāri  Internets, e-pasts Direktore 

Papildināt skolas metodisko kabinetu ar jauniem mācību 
materiāliem. 

DVIJ, DVSD Septembrī Skolas autobuss, internets Direktore 

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

MK vad., DVIJ, DVAD Vismaz 
2xgadā  

Iegūtie materiāli, interaktīvā 
tāfele, stundu hospitācijas 
lapas  

Direktore 

Meistarklases organizēšana metodiskā darba ietvaros MK vad., pedagogi 2.semestra 
noslēgumā 

Pieredzes bagātie skolotāji, 
kursu un semināru 
apmeklēšana. 

DVIJ 
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Pamatjoma. Izglītojamo sasniegumi  

Priorit āte 
2016./2017. mācību gadā 

Nodrošināt to, lai skolēnu talantu būtu iespējams izmantot - padarīt viņu prasmes redzamas un saprotamas. 

Mērķis Katram skolas skolēnam dota iespēja parādīt savas spējas, prasmes un talantus. 

Novērt ēšanas kritēriji • Pasākumu plāns. 
• Dalība skolas un ārpusskolas pasākumos, sacensībās, konkursos, olimpiādē. 
• Anketēšanas rezultāti. 
• Apbalvojumi. 
• Izglītojamo individuālie panākumi ārpusskolas pasākumos, olimpiādēs un konkursos tiek fiksēti elektroniskajā 

žurnālā (e-klasē), mājaslapā. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbild īgais Laiks Resursi Kontrole un 
pārraudz ība 

Regulāri organizēt skolēnu mācību priekšmetu 
konkursus  un  darbu  izstādes uz vietas skolā 
 

MK vad.,priekšmetu skolotāji, 
audzināmo klašu skolotāji, DVIJ 

Regulāri Skolēni, 
priekšmetu 
skolotāji 

DVIJ, MK 
vadītāji 

Veicināt skolēnu sagatavotību dalībai ārpusskolas 
mācību priekšmetu konkursos, olimpiādēs, sacensībā 

MK vad.,priekšmetu skolotāji, 
audzināmo klašu skolotāji, DVIJ 

Pēc iespējām Internets, e-pasts DVIJ, MK 
vadītāji 

Piedalīties speciālo skolu rīkotajos konkursos, 
olimpiādēs, pasākumos. 

DVAD, ārpusstundu darba org., 
pedagogi 

Regulāri Skolas transports, 
talantīgi pedagogi 
un skolēni 

DVIJ 

Trīspusējas skolēnu, skolotāju un vecāku sadarbības 
aktivitātes skolā – sporta un kultūras pasākumi 

DVAD, ārpusstundu darba org. Pēc iespējām Cilvēkresursi, 
sporta inventārs 

Direktore 
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Pamatjoma. Izglītojamo sasniegumi  

Priorit āte 
2017./2018. mācību gadā 

Motivēt skolēnus iesaistīties skolas un ārpusskolas nodarbībās, pasākumos un speciālo skolu mācību priekšmetu 
olimpiādēs. 

Mērķis Lielākā daļa no skolēniem ir iesaistījusies skolas un ārpusskolas pasākumos, piedalījusies dažādos konkursos, olimpiādēs 
un cēlusi skolas prestižu. 

Novērt ēšanas kritēriji • Apkopotā informācijas par skolēnu piedalīšanos dažādos pasākumos. 
• Audzināšanas plāns. 
• Direktores rīkojumi par dalību ārpusskolas pasākumos. 
• Apbalvojumi un pateicības. 
• Publikācijas masu medijos. 
• Raksti skolas mājas lapā un sociālajos tīklos. 
• Izglītojamo individuālie panākumi ārpusskolas pasākumos, olimpiādēs un konkursos tiek fiksēti elektroniskajā 

žurnālā (e-klasē), mājaslapā. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbild īgais Laiks Resursi Kontrole un 
pārraudz ība 

Piedalīties speciālo skolu rīkotajos pasākumos, 
konkursos, olimpiādēs. 

Māc.pr.skolotāji. ārpusstundu 
org., DVAD 

Visam.g. garumā Mācību lit., tērpi, 
tehnoloģijas, māc.mat. 

DVIJ, 
direktore 

Piemērotu ārpusstundu aktivitāšu un nodarbību 
piedāvāšana atbilstoši izglītojamo vajadzībām, 
izvērtējot katra bērna veselības stāvokli. 

DVAD, ārpusstundu d.org. Septembrī Pedagogi, terapeiti, telpas, 
mat.līdz. 

Direktore 

Sekot mācību un audzināšanas pasākumu plāna 
izpildei. 

DVAD, ārpusstundu d.org. Visu m.g. Mācību un audzināšanas 
pasākumu plāns,  

DVIJ 

Izsniegt pateicības un goda rakstus skolēniem un 
pedagogiem, par sasniegumiem konkursos, 
olimpiādēs, sacensībās. 

DVAD, ārpusstundu d.org. Visu m.g. Skolas budžets, iegādātie 
printeri  

Direktore 

Pēc piedalīšanās kādā konkursā, olimpiādēs vai 
sacensībās regulāri ievietot aprakstu skolas mājas 
lapā, sociālajos tīklos un vietējā presē. 

DVAD, ārpusstundu d.org. Visu m.g. Skolas mājas lapa, konti 
sociālajos tīklos 

DVIJ 
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Pamatjoma. Izglītojamo sasniegumi  

Priorit āte 
2018./2019. mācību gadā 

Izglītojamo sagatavošana katra spējām atbilstošu rezultātu ieguvei ikdienas mācību darbā, skolas un  
ārpusskolas mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās. 

Mērķis Pilnveidot katra izglītojamā prasmes sasniegt savām spējām atbilstošus rezultātus un nodrošināt izglītojamo augstus 
sasniegumus skolas un ārpusskolas mācību olimpiādēs, konkursos, sacensībās. 
 

Novērt ēšanas kritēriji • Skolēnu dalības olimpiādēs, konkursos, sacensībās apkopojums. 
• Vecākiem ir iespēja precizēt saņemto informāciju par sava bērna sasniegumiem elektroniskajā vidē (e-žurnālā), kā arī 

konsultējoties ar skolotājiem klātienē. 
• Izglītojamo ikdienas mācību sasniegumu dinamikas uzskaite un analīze pa klasēm, mācību priekšmetiem, un skolā 

kopumā. tiek veikta 2 reizes gadā. 
• Izglītojamo individuālie panākumi ārpusskolas pasākumos, olimpiādēs un konkursos tiek fiksēti elektroniskajā žurnālā 

(e-klasē), mājaslapā. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 
pārraudz ība 

Nodrošināt regulāru un pastāvīgu izglītojamo 
gatavošanos mācību  
priekšmetu olimpiādēm, sacensībām, konkursiem 
(ārpus skolas). 

DVIJ, DVAD, ārpst.org. Visu m.g. Radošie pedagogi 
Fak.nodarbības 
Tērpi  

Direktore 

Veikt gada noslēguma pārbaudes darbu analīzi.  MK vadītāji  Līdz 
25.08.2019.  

Gada noslēguma 
pārbaudes darbu analīze  

DVIJ 

Izvērtēt skolēnu izaugsmes dinamiku.  Internāta skolotāji,  
DVIJ 

M.g.noslēgumā Atskaišu materiāli, skolas 
darba analīzes materiāli  

Direktore 
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Pamatjoma. Atbalsts izglītojamajiem  

Priorit āte 
2016./2017. mācību gadā 

Sniegt skolēniem labāku un savlaicīgāku informāciju par prasmēm, kas darba devējiem vajadzīgas tagad un nākotnē. 

Mērķis Regulāri un laicīgi informēti skolēni par prasmēm, kas darba devējiem vajadzīgas tagad un nākotnē, veicināta vajadzīgo 
prasmju attīstība. 

Novērt ēšanas kritēriji Informācija skolas mājas lapā un sociālajos tīklos. 
Tikšanās ar karjeras konsultantu. 
Skolēnu anketas. 
Karjeras izglītības programma. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbild īgais Laiks Resursi Kontrole un 
pārraudz ība 

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

DVAD, ārpusstundu 
organizatore , PP 
programmas, 9.kl. skolotāji 

Vismaz2x m.g. Informatīvie 
materiāli, skolēnu 
karjeras izvēles 
plāns  

DVIJ 

Sadarboties ar novada karjeras izglītības konsultantu Ārpusstundu  d.org. Pēc iespējām Novada karjeras 
konsultanti 

DVAD 

Izpildīt Karjeras izglītības programmā paredzētos uzdevumus. DVAD Visu m.g. Karjeras izglītības 
programma 

Direktore 

Sadarboties ar potenciālajiem darba devējiem. DVAD, ārpusstundu  d.org. Pēc iespējām Skolēnu prakšu 
vietas 

Direktore 

Skolas un uzņēmumu partnerības izveide – tikšanās ar uzņēmējiem, 
mācību ekskursijas, projekti, „profesiju pielaikošana”, ēnu diena 

DVAD, ārpusstundu  d.org. Pēc iespējām Sadarbības 
partneri, karjeras 
konsultants 
pašvaldībā 

Direktore 
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Pamatjoma. Atbalsts izglītojamajiem  

Priorit āte 
2017./2018. mācību gadā 

Diferencētas pieejas nodrošināšana skolēnu apmācībā.  

Mērķis Katrs skolēns apgūst obligāto mācību materiālu atbilstoši savām reālajām spējām. 

Novērt ēšanas kritēriji Visi skolēni ir iesaistīti priekšnesumos savu spēju robežās. 
Pielāgota vide skolēna vajadzībām. 
Izveidoti un apkopoti diferencētie materiāli. 
Stundu hospitācijas lapas. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 
pārraudz ība 

Organizēt mācību procesu, kas maksimāli ievēro 
katra skolēna (katras skolēnu grupas) iespējas un 
prasības 

Pedagogi  Regulāri  Mācību materiāli, l īdzekļi. 
Kursos apgūtās prasmes. 
Prasmīgi pedagogi. 

DVIJ 

Izveidot  komforta vidi personības apmācībai un 
attīstībai, ievērojot individuāli psiholoģiskās 
īpatnības. 

DVAD, DVSJ, pedagogi Pēc 
nepieciešamības  

Skolas darbinieki, iepirktie 
materiāli 

Direktore 

Individuālo apmācības formu integrācija darbā ar 
visu klasi 
 

Pedagogi  Ikdienu Kursos iegūtās zināšana, 
pieredze 

DVIJ  

Katra  skolēna individuālo īpatnību ievērošana 
mācību un audzināšanas procesā.  

Pedagogi, internāta 
skolotāji, ārpusst.org., 
DVAD, DVIJ 

Ikdienu  Talantīgi pedagogi, 
interesanti pasākumi, 
metodiskās sanāksmes 

Direktore 

Nodrošinātas atbilstošas visu izglītojamo 
daudzveidīgās vajadzības, palielinot ikviena 
izglītojamā līdzdalības iespējas mācību procesā 

Pedagogi Regulāri Skolēnu personas lietas, 
kompetenti pedagogi 

Direktore 
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Pamatjoma. Atbalsts izglītojamajiem  

Priorit āte 
2018./2019. mācību gadā 

Atbalsta personāla kvalitatīvas darbības nodrošināšana. 

Mērķis Veidot kvalitatīvu atbalsta sistēmu skolēniem un viņu ģimenēm. 

Novērt ēšanas kritēriji Atbalsta komandas dokumentācija. 
Ieraksti e-klases žurnālā. 
Skolēnu un vecāku anketēšanas rezultāti. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbild īgais Laiks Resursi Kontrole un 
pārraudz ība 

Atbalsta komandas darba uzdevumu un mērķu 
izskaidrošana pedagogiem un vecākiem. 

Atbalsta komanda,  MK vadītāja Septembrī  Atbalsta komanda un MK 
dokumentācija 

DVIJ 

Atbalsta komandas, internāta skolotāju  un mācību  
priekšmetu skolotāju sistemātiska sadarbība. 

Atbalsta komanda, MK vadītāja Visu m.g. Profesionāla atbalsta 
komanda, psihologa kabinets 

DVIJ 

Skolai regulāri sadarboties ar pašvaldību sociālajiem 
dienestiem skolēnu sociālo un psiholoģisko problēmu 
risināšanā. 

Atbalsta komanda Visu m.g. Profesionāla atbalsta 
komanda. Pašvaldību atbalsts 

DVIJ 

Nodrošināt sistemātisku pedagoģisku, psiholoģisku, 
sociālu atbalstu izglītojamiem, viņu vecākiem, 
skolotājiem. 

Atbalsta grupa, pedagogi Pēc 
vajadzības 

Kompetenti speciālisti skolā, 
sadarbība ar pašvaldību soc. 
dienestiem 

Direktore 

Izvērtēt izglītojamo speciālās vajadzības un mācīšanās 
grūtības, ieteikt atbilstošākos 
palīdzības veidus. 

Psihologs, logopēds, kanisterapijas 
speciālists, fizioterapeits 

Pēc 
vajadzības 

Kompetenti speciālisti DVIJ 

Konsultē skolotājus un vecākus par specifiskiem 
mācīšanās traucējumiem un  
palīdzības iespējām. 

Psihologs, logopēds, kanisterapijas 
speciālists, fizioterapeits, mūzikas 
terapeits, mākslas terapeits 

Pēc 
vajadzības 

Kompetenti speciālisti DVIJ 
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Pamatjoma. Skolas vide  

Priorit āte 
2016./17. mācību gadā 

Skolas ārējā un iekšējā publiskā tēla veidošana.  

Mērķis Pozitīvas skolas tēls novadā, Latvijā, ārpus Latvijas robežām .  

Novērt ēšanas kritēriji Pasākumu plāns. 
Noorganizētie kopīgie pasākumi. 
Informācija masu medijos, sociālajos tīklos. 
Gaumīgie noformējumi ikdienā un svētku brīžos. 
Fotoalbumi un viesu grāmata. 
Publikācijas. 
Atzinības skolai. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 
pārraudz ība 

Organizēt pieredzes apmaiņu un 
izstrādāto materiālu prezentēšanu starp Latvijas 
speciālajām skolām 
 

DVAD. Ārpusstundu 
org., MK vad. 

Pēc iespējām Izstrādātie materiāli, prasmīgi un 
talantīgi pedagogi 

DVIJ 

Izveidot darba grupu, kas  
sistemātiski aktualizē skolas darbību mājas lapā. 

DVAD M ācību gada 
sākumā  

Mājas lapa, pedagogu iesniegtie 
pasākumu apraksti 

Direktore 

Atbalstīt izglītības iestādes tradīcijas, organizēt 
kopīgus pasākumus izglītojamiem, pedagogiem 
un vecākiem, piederības apziņas un lepnuma par 
savu skolu veicināšanai. 

DVAD,DVIJ, 
ārpusstundu organizatore, 
MK vadītāji 

Visu mācību gadu Skolas mājas lapa, sociālie tīkli, 
publikācijas Pierīgas, Latvijas 
medijos, informatīvie materiāli 

Direktore 

Regulāri izlikt skolas stendos fotogrāfijas no 
pasākumiem, konkursiem, olimpiādēm, 
sacensībām. 

DVAD, ārpusstundu  
d.organizatore 

Visu mācību gadu Skolas budžets DVIJ 

 
 



27 
 
Pamatjoma. Skolas vide  

Priorit āte 
2017./18. mācību gadā 

Estētiskas un drošas vides uzturēšana un pilnveidošana.  

Mērķis Skola, kurā patīkami un droši uzturēties skolēniem, pedagogiem, vecākiem un jebkuram skolas darbiniekam un viesim. 

Novērt ēšanas kritēriji Skolēnu  un vecāku aptaujas apkopojuma rezultāti. 
Pedagogu aptaujas rezultāti. 
Skolas vides iekārtojums. 
Sabiedrības viedoklis par skolu. 
Atbildīgo institūciju novērtējuma akti.  
Pedagogu un darbinieku ieteikumu analīze. 
Skolas padomes ieteikumi. 
Viesu novērtējums. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbild īgais Laiks Resursi Kontrole un 
pārraudz ība 

Regulāri skolēnu darbu demonstrējumi un izstādes 
skolas telpās. 

DVAD, ārpusst.d.org. Visu m.g. Skolēnu darbi, iegādātie 
materiāli 

DVIJ 

Skolas telpu noformēšanā iesaistīt visus skolēnus un 
pedagogus. 

DVAD, ārpusst.d.org. Visu m.g. Skolēnu darbi, iegādātie 
materiāli 

Direktore 

Pievērst īpašu uzmanību skolas estētiskā 
noformēšanā valsts svētkos, Ziemassvētkos, 
Lieldienās, Mātes dienā. 

DVAD, ārpusst.d.org. Visu m.g. Skolēnu darbi, iegādātie 
materiāli 

Direktore 

Nodrošināt normatīvo dokumentu reglamentēto 
prasību ievērošanu telpās un teritorijā. 

DVSJ Pastāvīgi Budžeta resursi Direktore 

Individuālo vajadzību noteikšana atbilstoši 
izglītojamo apmācības programmai un īpašo 
vajadzību grozam. 

DVMJ, DVAD, 
medicīnas personāls 

Visu mācību gadu Budžeta resursi, medicīnas 
un sociālo pakalpojumu 
sniedzēju piesaiste 

Direktore 

Skolas noformējuma koncepcijas noteikšana un 
izpildes jomu deleģēšana. 

DVAD, ārpusstundu 
darba organizatore 

Atbilstoši mācību 
gada pasākumu 

Skolā esošo materiālo 
resursu izmantošana, 

Direktore, skolas 
padome 
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plānam vecāku piesaiste procesa 
realizācijā Interešu 
izglītības pulciņi 

Nodrošināt iespēju interesentiem iepazīties ar skolas 
labās prakses piemēriem izglītības plāna realizācijā. 

 DVSJ, DVAD, DVID Pēc nepieciešamības Skolas darbinieki Direktore 
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Pamatjoma. Skolas vide  

Priorit āte  
2018./19. mācību gadā 

Veidot skolu par vietu, kur ir droša un sakārtota vide, attiecības starp bērniem, vecākiem, skolotājiem un skolas 
administrāciju balstītas uz cieņu un sadarbību un tiek nodrošināta pienācīga izglītības kvalitāte.  

Mērķis Kopsadarbības veicināšana starp izglītības jomā iesaistītajām pusēm . Droša  un sakārtota vide, attiecības starp 
bērniem, vecākiem, skolotājiem un skolas administrāciju balstītas uz cieņu un sadarbību. 

Novērt ēšanas kritēriji Skolēnu  un vecāku aptaujas apkopojuma rezultāti. 
Pedagogu aptaujas rezultāti. 
Skolas vides iekārtojums. 
Sabiedrības viedoklis par skolu. 
Kopīgu pasākumu organizēšana un realizācija atbilstoši mācību gada pasākumu plānam. 
Skolas atbilstība drošas ārējās vides un psiholoģiskās vides faktoriem. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un  
pārraudz ība 

Veidot rezultatīvu informācijas apmaiņu starp 
pedagogiem, audzinātājiem, atbalsta personālu un 
vecākiem par izglītojamo vajadzību risināšanas 
iespējām. 

Klašu audzinātāji, 
skolotāji, internāta 
audzinātāji, atbalsta 
personāls 

Visu mācību gadu Dienasgrāmatas, e-klase, 
telefonsarunas, klātienes 
sarunas, atbalsta personāls 

DVIJ, DVAD 

Veikt aptauju par skolēnu pašsajūta skolā un 
klasē. 

Psihologs 1x gadā Izstrādātās anketas, atbalsta 
komanda 

DVAD 

Papildināt un pilnveidot izstrādātos drošības 
noteikumus. 

MK vad. DVSD, DVAD m.g. sākumā Izstrādātie drošības 
noteikumi, kompetenti 
speciālisti skolā 

Direktore 

Iegādāties skolas klašu nodrošināšanai 
mūsdienīgus skolēnu solus un galdus. 

DVSD m.g. sākumā Skolas budžets Direktore 

Pilnveidot sadarbību ar vecākiem, piedāvājot 
speciālistu konsultācijas uz vietas skolā 

Atbalsta personāls Visu m.g. Skolēnu dienasgrāmatas, e-
klases žurnāls, skolas mājas 
lapa 

DVAD 
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Pamatjoma. Resursi  

Priorit āte  
2016./ 2017. mācību gadā 

Rast iespēju plašākai moderno tehnoloģiju un mācību tehnisko līdzekļu nodrošinājumam un pielietošanai mācību 
procesā 

Mērķis Papildināt skolas materiāltehnisko bāzi ar jaunām tehnoloģijām un pilnveidot pedagogu zināšanas un prasmes IKT 
resursu jēgpilnā izmantošanā, elektronisko mācību materiālu izstrādē.  

Novērt ēšanas kritēriji Informatīvu un izglītojošu semināru, konferenču un pieredzes apmaiņas pasākumu apmeklējums. 
Skolēni strādā ar interaktīvo ekrānu. 
Iegādāta mūzikas atskaņošanas sistēma. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbild īgais Laiks Resursi 
Kontrole un 
 pārraudz ība 

Pilnveidot pedagogu zināšanas un prasmes IKT 
resursu jēgpilnā izmantošanā, elektronisko mācību 
materiālu izstrādē. 

DVIJ, MK vad. Visu m.g. Kursi, semināri, pedagogu pieredzes 
apmaiņa, praktiskās nodarbības, 
skolotāju/ekspertu dalība projektā 
“Kompetenču pieeja mācību saturā” - 
mācību un metodisko līdzekļu 
izstrāde un aprobācija 

DVIJ 

Iegādāties interaktīvo ekrānu ar programmatūru . DVSJ, datorspeciālists 1.semestrī Skolas budžets Direktore 

Iegādāties jaunu mūzikas atskaņošanas sistēmu 
mūzikas, ritmikas un deju nodarbību 
nodrošināšanai. 

DVSJ, pedagogi 1.semestrī Skolas budžets Direktore 

Iegādāties jaunu datoru pedagogu vajadzībām. DVIJ, pedagogi 1.semestrī Skolas budžets Direktore 

IKT resursu iegāde atbilstoši aktuālajām 
vajadzībām. 

DVIJ, pedagogi Pēc vajadzības Skolas budžets Direktore 

Iegādāties digitālās klavieres mūzikas stundu, 
nodarbību un pasākumu kvalitatīvākai 
nodrošināšanai. 

DVIJ, pedagogi 1.semestrī Skolas budžets Direktore 
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Nodrošināt iespēju pedagogu tālākizglītībā IKT 
jomā 

DVIJ Pēc 
nepieciešamības 

Kursi, semināri 
Finanšu resursi 

Direktore 
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Pamatjoma. Resursi  

Priorit āte  
2017./ 2018. mācību gadā 

Izmantot jau skolā esošās pedagogu digitālā talanta rezerves un nodrošināt, ka visi pedagogi ir apguvuši atbilstošas 
digitālās kompetences. 

Mērķis Pilnveidot pedagogu zināšanas IKT jomā un nostiprināt praktiskās iemaņas IKT lietošanā. Lielākā daļa skolas 
pedagogu ir apguvuši vajadzīgās digitālās kompetences un zināšanas izmanto savā darbā ar skolēniem. 

Novērt ēšanas kritēriji Informācija no VIIS sistēmas par pedagogu papildizglītošanos. 
Skolā noorganizētie kursi un semināri. 
Izstrādāti jauni elektroniskie mācību materiāli dažādos mācību priekšmetos. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbild īgais Laiks Resursi 
Kontrole un  
pārraudz ība 

Apmeklēt informatīvus un izglītojošus seminārus, 
kursus, konferences un pieredzes apmaiņas 
pasākumus. 

DVIJ, DVAD Pēc iespējām Skolā organizētie kursi un 
semināri. Vadības atbalsts 
kursu, semināru 
apmeklēšanai. 

Direktore 

Apgūt prasmi darboties ar interaktīvo ekrānu 
lielākajai daļai pedagogu. 

DVIJ, datorspeciālists, 
pedagogi 

M.g. laikā Interaktīvais ekrāns DVIJ 

Dalīties pieredzē ar labās prakses piemēriem 
mācību priekšmetu apguvē izmantojot dažādas 
mācību metodes 

DVIJ, MK vad. Visu mācību gadu Skolotāji 
Finanšu resursi 

Direktore 
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Pamatjoma. Resursi  

Priorit āte  
2018./ 2019. mācību gadā 

Skolas materiāltehnisko resursu un iekārtu (t.sk. informācijas tehnoloģijas) atjaunošana un papildināšana. 

Mērķis Iegādātas jaunas vai atjaunotas vecās informācijas tehnoloģijas, kas uzlabo skolēnu mācību motivāciju. Iegādātas 
dažādas iekārtas un materiāli.   

Novērt ēšanas kritēriji Inventarizācijas rezultāti. 
Iegādātie materiāli un līdzekļi. 
Iegādātas jaunas programmas interaktīvajam ekrānam. 
Atjaunoti un  iegādāti jauni datori, citas IKT ierīces. 
Esošo IKT  tehnoloģiju efektīva izmantošana. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbild īgais Laiks Resursi Kontrole un 
pārraudz ība 

Papildināt materiāli tehnisko bāzi profesionālo 
pamatizglītības programmu apgūšanai . Iegādāties 
grāmatas par ēdienu gatavošanu, ēdienu 
noformēšanu, dekorēšanu. 

Bibliotekāre, prof.programmu 
skolotāji 

M.g. sākumā Bibliotēkā esošās 
grāmatas. Internets. 
Skolā pasūtītie žurnāli. 

Direktore 

Iegādāties  nepieciešamos materiālus un līdzekļus  
Komerczinību programmas apgūšanas vajadzībām 
. 

DVSJ, prof.programmu 
pedagogi 

Pēc nepeiciešamības Jau iegādātie materiāli, 
skolas transports 

Direktore 

Iegādāties jaunas programmas interaktīvajam 
ekrānam. 

Pedagogi, skolas 
datorspeciālists 

Mācību gada laika Interaktīvais ekrāns, 
kompetenti pedagogi 

DVSJ 

Atjaunot un papildināt skolas materiāli tehnisko 
bāzi 

DVIJ, DVSD Pēc nepieciešamības Finanšu resursi 
Direktore 

Pilnveidot IT struktūru un nodrošināt tās 
pārvaldību skolā 

Datorspeciālists Visu mācību gadu Speciālisti 
Finanšu resursi 

Direktore 
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Pamatjoma. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana  

Priorit āte  
2016./ 2017. mācību gadā 

Prasmīgāk apgūt spēju strādāt ar informāciju, spēju strādāt kolektīvā, sadarboties, atrast un panākt risinājumus, 
formulēt un saskaņot viedokļus. 

Mērķis Saliedēts kolektīvas, kurš spēj sadarboties, cienīt viens otru, respektēt otra viedokli un mācīties viens no otra. 

Novērt ēšanas kritēriji Pedagogu aptauja. 
Skolā noorganizētie kursi, semināri, saliedējoši pasākumi. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbild īgais Laiks Resursi Kontrole un 
pārraudz ība 

Turpināt sanākt visam kolektīvam 3x nedēļā uz 
produktīvām informatīvajām sanāksmēm. 

DVIJ Katru nedeļu 3x. Tehniskie darbinieki, kas 
pieskata skolēnus. 
Izkārtots dienas režīms. 

Direktore 

Apgūt prasmes formulēt savu viedokli īsi un korekti, 
veiksmīgi sadarboties un vienmēr rast risinājumu 
mierīgā gaisotnē. 

Direktore, DVIJ, 
DVAD, darbinieki 

Pēc iespējām Piedāvātie kursi, 
semināri, konferences, 
žurnāli, grāmatas. 

Direktore 

Organizēt skolā kolektīvu saliedējošus pasākumus. DVAD, ārpusstundu 
d.org. 

1xgadā Sporta zāle un laukums, 
sporta inventārs 

Direktore 

Uzlabot Skolas mikroklimatu starp skolas 
skolotājiem, organizējot dažādus seminārus 
savstarpējo attiecību jomā, kā arī sevis izzināšanā un 
pilnveidošanā. 

DVAD, ārpusstundu 
d.org., skolas 
arodkomiteja 

2xgadā Sporta zāle un laukums, 
sporta inventārs 

Direktore 
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Pamatjoma. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana  

Priorit āte  
2017./ 2018. mācību gadā 

Skolas vadības darbs pilnvērtīga skolas darba  procesa nodrošināšanā. 

Mērķis Pilnvērtīgs skolas darba process ar skolas vadības atbalstu. Nodrošināt pietiekamā apjomā  ar resursiem 
(cilvēkresursi, tehniskie resursi, saimnieciskie resursi) izglītības procesa vadīšanu un saimniecisko darbu izglītības 
iestādē. 

Novērt ēšanas kritēriji Aizpildītās hospitāciju lapas. 
Informācijas aprite e-pastā un e-klases žurnālā. 
Pedagogu anketēšanas rezultāti. 
Tehniskie un saimnieciskie resursi. 
Cilvēkresursi. 
IKT resursi. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbild īgais Laiks Resursi Kontrole un 
pārraudz ība 

Nodrošināt ar nepieciešamajiem resursiem tehniskos  
darbiniekus izglītības iestādē. 

Direktore Visu mācību gadu Tehniskie un 
saimnieciskie resursi 
Cilvēkresursi 
IKT resursi 

Direktore 

Nodrošināt ar nepieciešamajiem resursiem pedagoģisko 
mācību procesu un  personālu izglītības iestādē. 

Direktore Visu mācību gadu Tehniskie un 
saimnieciskie resursi 
Cilvēkresursi 
IKT resursi 

Direktore 

Veikt pedagogu stundu un nodarbību hospitāciju. DVAD, DVIJ Oktobrī, aprīlī Hospitācijas lapa.  Direktore  

Regulāri informēt darbiniekus par izmaiņām , jaunumiem 
un pieņemtajiem lēmumiem vadības sēdēs. 

DVAD, DVIJ, 
DVSD, 
ārpusstundu d.org. 

Regulāri  e-klases  žurnāls, 
pedagogu e-pasti, mājas 
lapa, informatīvais stends 
skolotāju istabā, 
iknedēļas inf. sanākšanas. 

Direktore 
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Metodiskās padomes, metodisko 
komisiju novērtējums un kontrole 

DVIJ, DVAD, MK 
vad. 

m.g. noslēgumā MK dokumentācija Direktore 

Iegādāties nepieciešamo daudzumu kopēšanas, 
printēšanas un skenēšanas iekārtu skolas mācību, 
audzināšanas un vadības procesa nodrošināšanai. 

DVIJ, DVAD, 
DVSD 

1.semestrī Skolas budžets Direktore 
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Pamatjoma. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana  

Priorit āte  
2018./ 2019. mācību gadā 

Visu skolas darbinieku iesaistīšana skolas tālāko attīstības  vajadzību apzināšanā un plānošanā. 

Mērķis Iesaistīt visus skolas darbiniekus skolas tālāko attīstības  vajadzību apzināšanā un plānošanā. Kopīgi veidot skolas 
attīstības plānu. 

Novērt ēšanas kritēriji Skolas attīstības plāns. 
MK darba plāni un protokoli. 
Pedagogu pašvērtējumi. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbild īgais Laiks Resursi Kontrole un 
pārraudz ība 

Katra mācību gada noslēgumā visiem uzrakstīt sava darba 
pašvērtējumu, kurā būtu izteikti priekšlikumi skolas 
tālāko attīstības vajadzību apzināšanai. 

DVIJ Maijs, jūnijs Skolas izstrādātās 
pašvērtējuma veidlapas. 
 

Direktore 

Metodiskajās komisijās paredzēt laiku skolas tālāko 
attīstības vajadzību plānošanai. 

MK vad. m.g. noslēgumā Skolas attīstības plāns DVIJ 

Strādāt pie izglītības iestādes pašvērtēšanas sistēmas 
strukturēšanas un plānošanas. 

DVIJ, DVAJ, DVSJ Mācību gada sākumā Pašvērtējuma anketa, 
attīstības plāns 

Direktore 

Skolas vērtēšanas procesā pilnveidot sadarbību ar skolas 
padomi. 

Direktore, DVIJ, 
DVAJ, vecāku 
pārstāvji 

Mācību gada sākumā Attīstības plāns, informācija 
mājas lapā, sociālajos tīklos 

Direktore 

Pedagogu, skolas padomes iesaistīšana pašnovērtējuma 
sagatavošanā 

DVIJ, DVAD, MK 
vad. 

2018./ 2019. m. g. Cilvēkresursi (administrācija, 
pedagogi, skolas padome) 

Direktore 

Pedagogu, skolas padomes iesaistīšana attīstības plāna 
izstrādē 

DVIJ, MK vad. 2018./ 2019. m. g. Cilvēkresursi (administrācija, 
pedagogi, skolas padome) 

Direktore 

Apkopot aptaujas anketu rezultātus (anketa skolēniem, 
anketa pedagogiem, anketa vecākiem) 

Psihologs, sociālais 
pedagogs, lietvede 

2018./ 2019. m. g. Cilvēkresursi (pedagogi, 
vecāki, skolēniem) 

DVIJ 

 


