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1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS  

 Lielplatones internātpamatskolas (turpmāk tekstā iestāde vai LIPS) dibinātājs ir Jelgavas 

novada dome. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās 

izglītības likums, Iestādes dibinātāja apstiprināts Nolikums, citi normatīvie akti,  

 Iestādes reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu reģistrā: 4522900862.

 Iestādes juridiskā adrese: Lielplatones internātpamatskola, Lielplatones pagasts, Jelgavas 

novads,LV–3022.Tel.Nr.63061940,fakss:63061925,e-pasts: lielplatonessip@jelgavasnovads.lv 

Mājas lapa: www.lielplatonesipsk.lv 

 Iestādei ir sava simbolika – karogs, skolas himna, logo. 

 1975. gadā skolu savā valdījumā no IZM pārņem Jelgavas rajons. 

  Juridiskā adrese: Lielplatones internātpamatskola, Lielplatones pagasts. Jelgavas novads 

LV-3022. Tālr. 63061940, fakss:63061925,  

e-pasts: lielplatonessip@jelgavasnovads.lv 

 Iestāde akreditēta uz 6 gadiem, t.i., līdz 2020.gada 10.decembrim.

 Finanšu līdzekļu apriti veic iestādes grāmatvedība. 

 Skolas ēkas nodotas ekspluatācijā 2 kārtās (1975.gadā mācību korpuss, 1984.gadā 

internāts).

 Iestādes kopējā platība 6981.4 kvadrātmetri. 

 Iestādes teritorijā ietilpst 8,9 ha zemes. 

 Iestādes nosaukumi: 

o 1975. gadā Lielplatones internātpalīgskola. 

o 2004. gadā Lielplatones speciālā internātskola  

o 2008. gadā Lielplatones Speciālā internātpamatskola 

o 2012.gadā Lielplatones internātpamatskola 

 Mācību process notiek 3 ēku korpusos. 

 Iestādei ir internāts. 

 Izglītojamo ēdināšanu nodrošina iestādes ēdnīca. 

 Iestādes medicīnas kabinetā tiek nodrošināta pirmās medicīniskās palīdzības 

sniegšana.

 No 2012. gada iestādes mācību un internāta korpusi pielāgoti izglītojamajiem ar kustību 

traucējumiem. 

 No 2008.gada septembra iestādē mācības notiek latviešu valodā. 

 Izglītojamos iestādē uzņem ar valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās 

komisijas atzinumu. 

mailto:lielplatonessip@jelgavasnovads.lv
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1.1. Izglītības iestādē īstenojamās izglītības programmas  

(Izglītojamo skaits uz 01.09.2017)  

1.tabula 
 

Programma Kods Licences nr. 

Licences 

izdošanas 

datums 

Izglītojamo 

skaits 

Pamatizglītības programmas     

1. Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem 
21015811 V-5941 30.11.2012. 52 

2. Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem un vairākiem smagiem attīstības 

traucējumiem 

21015911 V-5942 30.11.2012. 30 

3. Speciālās pirmskolas izglītības  programma ar 

garīgās attīstības traucējumiem 
01015811 V-6565 09.07.2013. 1 

4. Speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.-

6.)programma izglītojamiem ar garīgās veselības  

traucējumiem 

11015711 V-8357 28.10.2015. 6 

5.Profesionālās pamatizglītības programma 

„Būvdarbi” profesionālā kvalifikācija: 

remontstrādnieks(1.PKL) 

22 582 01 P-7179 26.11.2012. 17 

6. Profesionālās pamatizglītības programma 

„Ēdināšanas pakalpojumi” profesionālā 

kvalifikācija: pavāra palīgs(1.PKL) 

22 582 01 P-7180 26.11.2012. 12 

 

1.2. Izglītības iestādes pedagogu kvalifikācija  

 

Iestādē strādā 48 pedagoģiskie darbinieki.  

Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvos aktos noteiktajām prasībām: 

o augstākā pedagoģiskā - 45;

o maģistra grāds – 8; 

o cita augstākā izglītība – 2;

o augstāko pedagoģisko iegūst – 1.

 

Pedagogu darba kvalitātes pakāpes: 

o 2. pakāpe piešķirta 11 pedagogiem; 
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o 3. pakāpe piešķirta 16 pedagogiem.  

Katrs pedagogs mērķtiecīgi plāno savas profesionālās kvalifikācijas pilnveidi un 

konkrētus uzdevumus radošās darbības jomā. Pedagoģiskie darbinieki pastāvīgi paaugstina 

kompetenci šādos virzienos: 

 mācību priekšmetu mācīšanas metodika; 

 jauno un interaktīvo tehnoloģiju izmantošana mācību procesā; 

 radošuma un izziņas attīstīšana mācību procesā;  

 audzināšanas jautājumi; 

 pedagoģija un psiholoģija;  

 internāta skolotāju profesionālās kompetences pilnveide.  

Par labvēlīgu darba vidi liecina tas, ka pedagoģiskā kolektīva izmaiņas ir nelielas. 

Turpinās darbs pie pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas. 

 

1.3. Izglītojamo skaita dinamika pēdējos 3 gados 

2. tabula 

  2015./2016. 2016./2017. 2017./2018. 

Izglītības programma Kods Skolēnu skaits Skolēnu skaits Skolēnu skaits 

1. Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem 

21015811 61 67 58 

2.Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamiem ar 

smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem un vairākiem 

smagiem attīstības traucējumiem 

21015911 31 30 31 

4. Speciālās pamatizglītības 

programmas izglītojamiem ar 

garīgās veselības  traucējumiem 

21015711 5 6 6 

5.Profesionālās pamatizglītības 

programma „Būvdarbi” profesionālā 

kvalifikācija:remontstrādnieks(1.PKL) 

2258201 17 15 20 

6. Profesionālās pamatizglītības 

programma „Ēdināšanas pakalpojumi” 

profesionālā kvalifikācija: pavāra 

palīgs(1.PKL) 

2258201 18 14 18 

7. Speciālās pirmsskolas izglītības  

programmas ar garīgās attīstības 

traucējumiem 

01015811 0 0 1 

kopā  132 132 134 

Izglītojamo skaits katru gadu iestādē ir mainīgs. 
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1.4.Izglītības iestādes darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi 

 

1.4.1. Nodrošināt izglītojamā veselības stāvoklim atbilstošu izglītības vidi, organizēt un 

īstenot izglītošanas un audzināšanas procesu, kas nodrošina Valsts pamatizglītības standartā 

noteikto pamatizglītības mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi, atbilstoši skolas dibinātāja un 

vecāku prasībām.  

1.4.2. Nodrošināt izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem, izglītojamajiem ar smagiem un vairākiem smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem, izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem un pirmās palīdzības pieejamību Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.  

 

1.4. Izglītības iestādes darbības uzdevumi 

 

Internātpamatskolas uzdevumi 

 

1.5.1. Veidot pamatu tālākai izglītībai un integrācijai sabiedrībā atbilstoši katra izglītojamā 

individuālajam attīstības līmenim, spējām un veselības stāvoklim.  

1.5.2. Sekmēt optimālu sabiedriskajai un individuālajai dzīvei nepieciešamo zināšanu un 

prasmju apguvi, ņemot vērā veselības traucējuma korekcijas un kompensācijas iespējas. 

1.5.3. Nodrošināt izglītojamā veselības stāvoklim atbilstošu darba un atpūtas režīmu, kā arī 

pozitīvu mikroklimatu izglītības iestādē.  

1.5.4. Nodrošināt izglītojamā rehabilitāciju atbilstoši Valsts un pašvaldību pedagoģiski 

medicīnisko komisiju ieteikumiem.  

1.5.5. Izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas atbilstoši pamatizglītības 

programmas prasībām un izglītojamo veselības stāvoklim.  

1.5.6. Organizēt pasākumus izglītojamo veselības nostiprināšanai un organisma norūdīšanai. 

1.5.7. Nodrošināt pedagoģiskā un medicīniskā procesa vienotību, savstarpēji sadarbojoties 

pedagogiem, psihologam, logopēdam, medicīnas personālam, valsts un pašvaldību institūcijām, 

nevalstiskām organizācijām, izglītojamo vecākiem un personām, kuras īsteno aizgādību 

(turpmāk – aizbildņi).  

1.5.8. Sekmēt izglītojamo pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi līdzdarbojoties 

skolas, vietējās kopienas un valsts dzīvē. 

1.5.9. Atbildīgas attieksmes veidošanos pret izglītības iestādi, sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem. 

Izkopt izglītojamā saskarsmes un sadarbības spējas. 

1.5.10. Saskatīt katra izglītojamā spējas, novērtēt un attīstīt tās. 

1.5.11. Mācīt izglītojamam:  
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1.5.11.1. apgūt atbilstoši veselības stāvoklim mācību priekšmeta vispārīgās mācīšanās 

prasmes; 

1.5.11.2. veidot psiholoģiskā līdzsvara mehānismu;  

1.5.11.4. priekšstatu un izpratni par galvenajām dabas un sociālajiem procesiem; 

1.5.11.5. tolerantu attieksmi pret citādo, daudzveidīgo, vienlaikus apzinoties savas 

problēmas;  

1.5.11.6. izprast, pārbaudīt un reāli novērtēt savas iespējas dažādās jomās ,attīstīt tās 

atbilstoši spējām un interesēm; 

1.5.11.7. mācīt izglītojamajiem  prasmes un darba iemaņas, kā arī veidot pamatu tālākai 

izglītības apguvei (mūžizglītības koncepcija). 

 

1.6.Izglītības iestādes īpašie piedāvājumi 

 

1.6.1. Izglītojamā spējām pielāgota izglītības un rehabilitācijas procesa organizēšana, ievērojot 

bērna veselības stāvokli, pieredzi, prasmes un izziņas procesu īpatnības. 

1.6.2. Optimāls izglītojamo skaits klasēs. Individuāla pieeja un atbalsts.  

1.6.3. Labiekārtoti mācību kabineti, mūsdienu tehnoloģiju pielietojums (interaktīvās tāfeles, 

videoprojektori, dokumentu kameras, datori, interneta pieslēgums).  

1.6.4. Daudzpusīgi mācību priekšmetu pasākumi: mācību priekšmetu nedēļas, sporta sacensības, 

teatrālie uzvedumi, radošo darbu izstādes u.c.  

1.6.5. Papildus atbalsta nodrošināšana izglītojamajiem, piesaistot ESF Projekta līdzekļus 

(masieris, skolotāja palīgi, pulciņa skolotāji u.c.).  

1.6.6. Iestādes apkārtne–mežs un upīte- sniedz lieliskas papildiespējas radošam mācību  

procesam un nodrošina veselīgu un aktīvu atpūtu pie dabas.  

1.6.7. Bezmaksas dzīvošana iestādes internātā (5 dienas nedēļā) un apgāde ar mīksto inventāru.  

1.6.8. Iestāde piedāvā sabalansētu, veselīgu uzturu un atbilstošas diētas 4 reizes dienā.  

1.6.9. Nodrošinām ar atbilstošiem mācību līdzekļiem un mācību grāmatām (arī profesionālās 

pamatizglītības skolēnus).  

1.6.10. Bezmaksas skolas autobusa pakalpojumus piektdienās līdz Jelgavai. 

1.6.11. Darbojas rehabilitācijas kabinets – ārstnieciskās vannas, klasiskā masāža un sāls kamera. 

1.6.12. Nodrošinām nodarbības pie logopēda, psihologa, sociālā pedagoga. Ir iespēja konsultēties 

ar ārstu. 

1.6.13. Mutes dobuma higiēna un stomatoloģiskie pakalpojumi.  
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1.7.Izglītības iestādes interešu izglītības programmas 

 

Skolas audzēkņiem ir iespēja attīstīt savas spējas interešu izglītības programmās. 

Nodarbības notiek no mācībām brīvajā laikā.  

Skola dažāda vecuma audzēkņiem piedāvā šādas interešu izglītības programmas: 

1.7.1. 

Kultūrizglītības programma: vokālais ansamblis, 

deju pulciņš  (2 vecuma grupas) , 

keramikas pulciņš, 

aušanas pulciņš, 

vizuālās mākslas 

kokapstrādes pulciņš. 

 

Sporta izglītības programma: sporta pulciņš. 

 

 

1.7.2. Fakultatīvas nodarbības:       

 vizuālā māksla; 

 sports; 

 lasīšanas fakultatīvs; 

 kulinārija. 

1.7.3. Individuālais un grupu darbs korekcijas nodarbībās: 

 ārstnieciskā vingrošana; 

 logopēdija; 

 koriģējošā vingrošana; 

 rehabilitācija (ūdens procedūras, masāža, sāls istaba, Montesori nodarbības). 

 

 

1.8. Izglītības iestādes tradīcijas 

 

1.8.1. Zinību diena.  

1.8.2. Skolotāju diena.  

1.8.3. Rudens/pavasara talkas.  

1.8.4. Māmiņdienas koncerts.  

1.8.5. Mēneša dzimšanas dienu jubilāru pēcpusdienas.  
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1.8.6. Tematiskās izstādes.  

1.8.7. Sporta diena.  

1.8.8. Izlaidums.  

1.8.9. Tikšanās ar zviedru “krustmātēm” (sadarbības ietvaros). 

1.8.10. Pavasara un rudens ekskursijas.  

1.8.11. Kultūras pasākumu apmeklēšana.  

1.8.12. Rudens/pavasara kross. 

1.8.13. Latviešu tautas gadskārtu svinēšana. 

1.8.14. Speciālo skolu audzēkņu dažādi republikāniskie pasākumi Lielplatonē 

 Pavāra palīgu pasākums „Mikslis”. 

 Sporta pasākumi (sacensības galda tenisā, futbolā, rudens kross). 

 

1.9. Izglītības iestādes sociālās vides raksturojums 

 

1.9.1. Iestādē mācās izglītojamie no dažādiem Latvijas novadiem. 

 

Skolēnu skaits no novadiem 2017./2018.m.g. 

Jelgavas novads 78 

Elejas pagasts 17 

Glūdas pagasts 6 

Jaunsvirlaukas pagasts 5 

Kalnciema pagasts 1 

Lielplatones pagasts 10 

Līvbērzes pagasts 4 

Sesavas pagasts 3 

Svētes pagasts 6 

Valgundes pagasts 2 

Vilces pagasts 12 

Vircavas pagasts 3 

Zaļenieku pagasts 9 

 

1.9.2. Izglītojamie no dažādiem Jelgavas novada pagastiem 

 

Skolēnu skaits no novadiem 2017./2018.m.g. 

Jelgava 11 

Sigulda 2 

Kuldīga 1 

Auces novads 10 

Dobeles novads 8 

Ozolnieku novads 10 

Rundāles novads 4 
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Tērvetes novads 7 

Rīga 1 

Saldus 4 

 58 

 

 

 

1.10. Skolas finansiālais nodrošinājums 

 

Skolas finansēšanas avotus nosaka Vispārējās izglītības likums, Izglītības likums, citi 

normatīvie akti, Skolas nolikums. 

1.10.1. Skolas finansēšanas avoti ir:  

 valsts budžets  

1.10.2. Papildus finanšu līdzekļus skola saņem:  

 no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;  

 sniedzot maksas pakalpojumus;  

  ieņēmumi par piedalīšanos projektos. 

1.10.3. Skolas budžetu 2016., 2017., 2018. gadā raksturo šādi skaitļi: 

4.tabula  

Skolas budžets 2016.g. 2017.g. 2018.g. 

Kopā saņemts 1 139 628 1 164 414 1 188 824 

Mērķdotācijas 1 139 628 1164 414 1188824 

t.sk. pedagogu atalgojumam 665 760 711 868 666 540 

Izlietots kopā 1 117 888 1 161 800 1187 822 

t.sk.pedagogu atalgojums 647 769 711 868 666 100 

Darbinieku atalgojums 317 086 310331 279 119 

Komunālie pakalpojumi 34 011 57 926 62 726 

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 17 919 14 611 12 032 

Ēdināšanas izdevumi 33 632 36 737 35 854 

Pārējie materiāli un inventārs 35 712 65 682 68 194 

Mācību literatūra 1 136 2 800 3000 

Pārējie izdevumi pamatkapitāla veidošanai 9 613 2 950 1823 
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2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBĪBAS IEPRIEKŠĒJO MĀCĪBU GADU 

PRIORITĀTES UN REZULTĀTI 

5.tabula 

Pamatjoma Darba prioritāte Konkrēti rezultāti prioritāšu izpildē 

1. Mācību 

saturs 

C klašu skolēnu 

individuālo plānu izstrāde 

mācību priekšmetu 

tematiskajos plānos. 

Profesionālās 

pamatizglītības 

programmu izstrāde un 

ieviešana pavāra palīga, 

remontstrādnieka 

specialitātē. 

 Ir izstrādātas un licenzētas programmas 

darbam pavāra palīga, remontstrādnieka 

specialitātē. 

 Apgūtas teorētiskās un praktiskās 

zināšanas darbā izglītojamiem ar speciālajām 

vajadzībām . 

 Ir radīta atbilstoša mācību vide. 

2. Mācīšana 

un mācīšanās 

Pilnveidot izglītojamo 

mācīšanas procesu stundās 

un mācību sagatavošanā 

vakara mācībās, veicinot 

izglītojamo personīgo 

atbildību par to. 

 Izglītojamo sasniegumu izpētē tiek 

izmantoti darba vērtējumi. 

 Pedagogiem ir pilnveidotas zināšanas par 

patstāvīga un izzinoša darba metodēm. 

 Izglītojamo pašapziņas stimulēšana, 

orientēšana uz panākumiem. 

 Skolā  ieviestas vienotas prasības  par 

neattaisnotiem kavējumiem. 

 Vecāki tiek regulāri informēti par 

izglītojamo mācību sasniegumiem, stundu 

apmeklējumiem un mācību darbu. 

3. Skolēnu 

sasniegumi 

Izglītojamo ikdienas 

mācību darba sasniegumu 

uzlabošana, izaugsmes 

dinamikas uzskaite un 

analīze e-klases ietvaros. 

 

 Izglītojamo sasniegumus analīzē un 

rezultātus izmanto mācīšanas un audzināšanas 

procesā. 

 Ar izglītojamo sasniegumu dinamikas 

kopainu mācību priekšmetos un klašu grupās 

iepazīstina vecākus, pedagogus un izglītojamos. 

 Izstrādā ieteikumus izglītojamo 

sasniegumu dinamikas izaugsmei, mācību 

materiālās bāzes uzlabošanai, pedagogu 

metodisko prasmju pilnveidošanai. 

 Skolā darbojās e-klases pakalpojumi. 

4. Atbalsts 

skolēniem 

Nodrošināt izglītojamo 

emocionālās, 

psiholoģiskās un sociālās 

vajadzības. 

 Apkopotas ziņas par izglītojamo 

veselību. Tās tiek ņemtas vērā mācību un 

audzināšanas darba procesā. 

 Pieejamas logopēda, psihologa, sociālā 
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pedagoga konsultācijas. 

 Tiek uzturēta regulāra informācijas 

apmaiņa starp skolu un pagasta sociālajiem 

darbiniekiem, bāriņtiesām. 

5. Skolas vide Skolas un internāta telpu 

labiekārtošana un 

kosmētiskais remonts. 

 Ir izstrādāts plāns skolas un internāta 

telpu labiekārtošanas darbiem, kosmētiskajiem 

remontiem. 

 Plānveidīgi tiek realizēts plāns skolas un 

internāta telpu labiekārtošanas darbiem, 

kosmētiskajiem remontiem. 

 

6. Resursi Informātikas tehnoloģiju 

iespēju izmantošana 

skolvadībā un mācību 

procesā. 

 Pedagogu iesaistīšanās Eiropas projektos: 

 „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. 

 „Profesionālo mācību priekšmetu 

pedagogu un prakses vadītāju teorētisko 

zināšanu un praktisko kompetenču 

paaugstināšana”. 

 ESF projekts” Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas samazināšanai.” 

 IT izmantošana mācību satura 

bagātināšanā, skolēnu redzes loka paplašināšanā. 

7. Skolas 

darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Skolas darba stipro un 

uzlabojamo jomu 

izvērtēšana, iesaistot 

skolas personālu, 

izglītojamos, vecākus, 

sabiedrības pārstāvjus. 

 Tiek regulāri apkopoti izglītojamo 

ikdienas darba mācību sasniegumi semestros un 

mācību gada noslēgumā. 

 Tiek apkopoti rezultāti par skolotāju 

nosūtīšanu uz kvalifikācijas celšanas kursiem. 

 Skolas vadība izvērtē savu ieguldījumu 

pašvērtējuma procesa organizēšanā, vadīšanā, 

pārraudzīšanā. 

 Ieviests E-klases žurnāls mācību un 

audzināšanas darbā. 
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3. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA 

(2014. GADA AKREDITĀCIJAS) IETEIKUMU IZPILDE 

Kritērijs 

 

Ieteikumi Ieteikumu izpilde  

 

1.1. Veikt labojumus atbilstīgi jaunā 

būvniecības likumdošanas aktu stāšanās 

spēkā termiņiem, akcentējot katra 

būvdarbu operācijas izpildītāja personīgo 

atbildību par darba kvalitāti. 

Ir veikti labojumi atbilstīgi jaunā 

būvniecības likumdošanas aktu stāšanās 

spēkā termiņiem, akcentējot katra 

būvdarbu operācijas izpildītāja personīgo 

atbildību par darba kvalitāti. 

Būvniecības likums 

ir pieejams izdrukātā veidā mācību 

darbnīcā. 

2.1. Iekļaut metodiskās komisijas darba plānā 

atbalsta konspekta veidošanu 

profesionālajiem priekšmetiem (galvenie 

jēdzieni, galvenās operācijas utt.). 

MK plānā iekļauti uzdevumi, kas 

veicami profesionālo priekšmetu 

mācīšanā. Darbs ar profesionālajiem 

jēdzieniem, galvenajām operācijām. 

Izglītojamo pierakstu burtnīcā veidots 

jēdzienu īss skaidrojums, atgādnes. 

2.1. Iepazīstināt ar moderno instrumentu un 

jaunāko tehnoloģiju pielietojumu un to 

izmantošanas iespējām remontstrādnieka 

darbā (palīgdarbi).  

Skolotāji regulāri apmeklē būvniecības 

nozares izstādes, piedalās profesionālos 

konkursos, apmeklē seminārus un kursus 

būvniecības nozares pedagogiem. Skola 

piedalās Valsts izglītības satura centra 

ESF projekta "Profesionālās izglītības 

iestāžu efektīva pārvaldība un personāla 

kompetences pilnveide" 

4.3. Papildināt esošo profesionālās literatūras 

klāstu atbilstīgi profesionālo programmu 

saturam. 

Bibliotēkā iegādāta mācību literatūra 

atbilstoši profesionālās izglītības 

programmu saturam. 

4.3. Prakses kvalitātes uzlabošanai rast 

iespēju apmaksāt kvalifikācijas prakses 

stundas (minimums - 1/2 darba devēja 

nozīmētam un 1/2 izglītības iestādes 

tarificētam pedagogam, prakses 

vadītājam). 

Ir apmaksātas kvalifikācijas prakses 

stundas (minimums - 1/2 darba devēja 

nozīmētam un 1/2 izglītības iestādes 

tarificētam pedagogam, prakses 

vadītājam). 

5.2. Nodrošināt izglītības iestādes korpusu 

energoefektivitāti. 

Uzlabojot ēkas energoefektivitāti un 

samazinot siltumenerģijas patēriņu 

Lielplatones internātpamatskolas 

internāta ēkā projekts (nosiltinātas 

sienas, nomainīti radiatori, spuldzes 

nomainītas uz ekonomiskajām). 

6.1. Iegādāties darba tērpus izglītojamiem 

darbam virtuvē (cepures, jakas, bikses, 

priekšautus). Rast iespēju iegādāties 

Ir nopirkti darba tērpi izglītojamiem 

darbam virtuvē (cepures, jakas, bikses, 

priekšauti). Nopirkta jaunu konditorejas 
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4. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS 

VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS 

4.1. Izglītības iestādes pamatjomu analīzes rezultātu iegūšanas metodes 

 

1. Iestādes attīstības plāns 2017.- 2020.gadam.  

2. Iestādes nolikums.  

3. Iekšējās kārtības noteikumi.  

4. Darba kārtības noteikumi.  

5. Iestādes darbību reglamentējošie dokumenti.  

6. Pedagoģiskās padomes sēžu un metodiskās padomes sēžu protokoli.  

7. Mācību priekšmetu tematiskie plāni.  

8. Audzināšanas programma un audzināšanas tematiskie plāni.  

9. Interešu izglītības programmas.  

10. Metodisko komisiju dokumentācija.  

11. E - klases žurnāls.  

12. Fakultatīvo un interešu, individuālo nodarbību žurnāli.  

13. Izglītojamo dienasgrāmatas. 

14. Tarifikācijas saraksti.  

15. Mācību priekšmetu stundu, interešu izglītības un fakultatīvo nodarbību grafiki.  

16. Pedagogu pašvērtējumu materiāli.  

17. Pārbaudes darbu analīzes materiāli. 

18. Izglītojamo izaugsmes dinamikas materiāli.  

19. Skolas pārbaudes darbu semestra noslēgumā.  

20. Iestādes padomes un izglītojamo līdzpārvaldes sanāksmju protokoli.  

21. Izglītojamo personas lietas.  

22. Iestādes mājas lapa.  

23. Novada, reģionālā prese.  

24. Konkursu, sporta sacensību rezultāti.  

25. Mācību stundu vērošanas materiāli.  

jaunu konditorejas krāsni.  krāsns. 

6.1. Papildināt trauku sortimentu, viesmīļa 

aprīkojuma klāstu, kā arī viesmīļa 

priekšautu un darba cimdus mācību 

priekšmeta „Viesmīlības pamati” 

plašākai apgūšanai. 

Ir papildināts trauku sortiments, kā arī 

nopirktas viesmīļa formas un darba cimdi 

mācību priekšmeta „Viesmīlības pamati” 

plašākai apgūšanai. 
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26. Drošības instrukcijas un iekšējās kārtības noteikumi.  

27. Veikta skolotāju, izglītojamo un vecāku anketēšana. 

 

JOMAS 

1. MĀCĪBU SATURS 

1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas 

1.1.1. Izglītības iestādē īstenoto programmu atbilstība normatīvajām prasībām 

Iestāde sekmīgi īsteno 6  IZM licencētās izglītības programmas 

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem, kods 21015811, licences Nr. V-5941, izdota 30.11.2012., programmu 

apgūst 52 izglītojamie. 

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem un vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kods 21015911, licences 

Nr. V-5942, izdota 30.11.2012., programmu apgūst 30 izglītojamie. 

 Speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programma izglītojamiem ar 

garīgās veselības traucējumiem, kods 21015711, licences Nr. V-8357, izdota 

28.10.2015., programmu apgūst 6 izglītojamie. 

 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem, programmas kods 01015811. 

    Profesionālās pamatizglītības programma „Būvdarbi”- kvalifikācija 

remontstrādnieks, kods 22 582 01, licences Nr. P-7179, izdota 26.11.2012., 

programmu  

apgūst 17 izglītojamie. 

 Profesionālās pamatizglītības programma ”Ēdināšanas pakalpojumi” kvalifikācija   

pavāra palīgs, kods 22 811 02, licences Nr. P-7180, izdota 26.11.2012.,  

programmu apgūst 12 izglītojamie. 

Izglītības programmas ir izstrādātas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izglītības 

iestādes mērķiem, tradīcijām un uzdevumiem, un ir kvalitatīvs iestādes izglītojošo darbību 

reglamentējošs dokuments. Lai izglītības programmas atbilstu jaunākajām prasībām, ārējos 

normatīvajos aktos tiek veikti grozījumi. 

Pedagogi visos mācību priekšmetos strādā pēc Latvijas Republikas (turpmāk – LR) un 

Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) apstiprinātajiem standartiem, ievērojot 

Ministru kabineta (turpmāk - MK) 2014.gada 12.augusta noteikumi Nr.468” Noteikumi par 

valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un 
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pamatizglītības programmu paraugiem”.  

Valsts noteikto standartu ieviešanas grafiks tika ieviests un realizēts pa mācību gadiem. 

Mācību priekšmetu programmu izvēle tika saskaņota metodiskajās komisijās, atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. Tās apstiprinājis skolas direktors. 

Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts un atbilst licenzētajām izglītības 

programmām. Tas ir pieejams, pārskatāms.  Par izmaiņām sarakstā savlaicīgi tiek informēti 

izglītojamie un pedagogi.  

Ar stundu sarakstu un izmaiņām tajā var iepazīties pie iestādes informācijas stenda 

skolotāju istabā. Izglītojamo mācību stundu noslodze atbilst normatīvo dokumentu prasībām. 

 

1.1.2. Izglītības programmu īstenošanas plānošana. 

Pedagogi, kuri veido savas mācību priekšmetu programmas vai koriģē un papildina 

esošās paraugprogrammas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ir pieredzes bagāti, un, ja 

nepieciešams, vajadzīgo atbalstu saņem no iestādes administrācijas un metodisko komisiju 

vadītājiem. Katra mācību priekšmeta īstenotā programma, mācību priekšmetu tematiskie plāni 

atbilst licencētajām programmām un standartiem. Katra mācību priekšmeta satura īstenošanai, 

paredzētā laika sadalījums ir pietiekams, lai izglītojamajiem būtu iespēja sasniegt viņu spējām 

atbilstošus rezultātus. 

Lielākā daļa aptaujāto pedagogu uzskata, ka mācību darbu plāno atbilstoši izglītojamo 

veselības stāvoklim un spējām, ievērojot to vajadzības. Viņu plānotais mācību darba rezultāts 

sakrīt ar izglītojamo sasniegto rezultātu. Lai veiksmīgāk varētu paredzēt mācību darba 

individualizāciju un diferenciāciju izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, iestādes 

atbalsta personāls veic viņu kognitīvo spēju novērtējumu un informāciju nodod pedagogiem. 

Pedagogi sadarbojas 6 skolotāju metodiskās komisijās (turpmāk MK): 

 sākumskolas skolotāju metodiskā komisija; 

 7.-9.kl.mācību priekšmetu skolotāju metodiskā komisija; 

 C klašu skolotāju metodiskā komisija ; 

 profesionālās izglītības un mājturības skolotāju metodiskā komisija ; 

 interešu izglītības skolotāju metodiskā komisija ; 

 internāta, dienesta viesnīcas skolotāju metodiskā komisija; 

 

Katrai MK ir noteikti darba virzieni atkarībā no mācību priekšmetu specifikas un 

izglītojamo vecumposma. MK pedagogiem ir iespēja konsultēties ar kolēģiem par mācību 

priekšmetos izmantojamām programmām, saņemt jaunāko informāciju par izmaiņām 

programmās, kā arī iespēja iepazīties ar citu izglītības iestāžu pieredzi mācību programmu 
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apguvē. Iestādei izveidojusies laba sadarbība ar Dobeles novada Bērzupes internātpamatskolu, 

Žagares speciālo internātpamatskolu no Lietuvas, Jelgavas novada Zaļenieku komerciālo un 

amatniecības vidusskolu, Pamūšas speciālo internātpamatskolu. 

Jaunie pedagogi tiek iepazīstināti ar izglītības programmām un metodiku, lai vieglāk būtu 

uzsākt darba gaitas. MK pedagogiem ir iespējas iesniegt priekšlikumus iestādes administrācijai 

mācīšanas un audzināšanas programmu pilnveidei. Iestāde nodrošina ar izglītības programmas 

īstenošanai atbilstošo mācību un audzināšanas literatūru un citiem mācību līdzekļiem. Iestāde 

organizē tālākizglītības kursus iestādes telpās, nodrošinot visu ieinteresēto pedagogu 

piedalīšanos tajos.  

2017. g. kursi „Attīstības traucējumu ietekme uz audzināšanas procesu un to risinājumi.” 

(A programma, 6 stundas). 

2016.g.kursi “Holistiskā pieeja darbā ar speciālo vajadzību bērniem, mācību metožu 

skaidrojumā”. (A programma, 6 stundas). 

2016.g.kursi “Iekļaujošās izglītības aspekti darbā ar izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem” (A programma, 36 stundas). 

Tālākizglītības kursos gūtās atziņas tiek lietotas praksē, nodrošinot mūsdienīgu metožu 

pieeju mācību stundu laikā – grupu darbu, intelektuālās spēles. Pedagogi strādā diferencēti un 

individuāli, dažādo stundu veidus, izmanto jaunos mācību līdzekļus, īpašu uzmanību pievēršot 

informācijas komunikāciju tehnoloģiju palīglīdzekļiem, lai uzlabotu izglītojamo prasmes un 

iemaņas, nodrošinātu saikni ar dzīvi un padziļinātu zināšanas. 

2011. – 2013.g. pedagogi ir piedalījušies pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanā, un 16 pedagogi ir ieguvuši trešo profesionālās darbības kvalitātes pakāpi, 11 

pedagogi – otro pakāpi. 

Pedagogi organizē atklātās stundas un citus pieredzes apmaiņas pasākumus. Sniedz 

konsultācijas citu skolu pedagogiem, vecākiem. 

 

1.1.3. Izglītības programmu satura pilnveide 

Iestādes metodiskās komisijās izvērtē, kā mācību priekšmetu programmu prasības 

ietekmē mācību metožu un mācību līdzekļu izvēli. Iestādē ir izstrādāta kārtība tematisko plānu 

izveidē. Pedagogu kolektīvs regulāri strādā pie īstenojamo mācību priekšmetu programmu un 

mācību satura plānojuma analīzes. Katra mācību gada sākumā metodiskajās komisijās vienojas 

par nepieciešamajām izmaiņām mācību satura plānojumā atkarībā no mācību darba rezultātiem 

un veiktā pašvērtējuma. 

Mācību gada laikā metodisko komisiju vadītāji pārbauda un analizē mācību satura laika 

sadalījuma izpildi. Mācību darba rezultātu analīze liecina, ka pedagogi pārzina un izprot sava 
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mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus un uzdevumus, zina priekšmeta obligāto saturu, 

kā arī izglītojamo vērtēšanas formas un uzdevumus. Iestādes administrācija pārrauga mācību 

priekšmetu programmu, tematisko plānu izstrādi un mācību līdzekļu izvēli, nodrošina 

pedagogiem konsultācijas un pieeju normatīvajiem dokumentiem. Mācību stundu vērošanas un 

dokumentācijas pārbaužu rezultāti liecina, ka mācību priekšmetu pedagogi veiksmīgi plāno 

mācību satura apguves secību, dažādo tēmu apguvei paredzēto laiku, vērtēšanas formas un 

metodiskos paņēmienus. Pedagogi mācību stundās seko izglītojamo individuālajam darbam, 

sekmju dinamikai, cenšas dažādot mācību metodes, diferencēt uzdevumus. Tādējādi tiek 

veicināta zināšanu apguve gan sekmēs vājākajiem, gan spējīgākajiem izglītojamajiem. Daļai 

izglītojamo pietrūkst patstāvības, atbildības sajūtas, socializācijas prasmju. Izglītojamajiem, kuri 

mācību gada laikā atnāk no citām mācību iestādēm, ir vājas priekšzināšanas. 

Katra semestra beigās pedagogi analizē mācību plāna izpildi. Sava darba pašvērtējumu 

pedagogi veic vienu reizi mācību gadā.  

Izglītojamie ir nodrošināti ar mācību literatūru. Iestādē tiek piedāvātas plašas mācību 

materiālu izstrādes, pavairošanas un laminēšanas iespējas. Tiek izmantoti digitālie mācību 

materiāli un pašu pedagogu veidotie prezentāciju materiāli vizuālajā mākslā, dabaszinībās, 

mājturībā, matemātikā, latviešu valodā. Veiktās aptaujas liecina, ka pedagogi vienmēr ir 

informēti par izmaiņām mācību priekšmeta saturā.  Lielākā daļa aptaujāto pedagogu pozitīvi 

vērtē iestādes vadības sniegto atbalstu mācību priekšmetu programmu izvēlē, izstrādē un 

pilnveidē. 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 
Iestādē tiek piedāvātas 5 licencētas 
izglītības programmas, kurās mācību darbs 
ir virzīts uz kvalitatīvu mācību procesu. 
Pedagogi sadarbojas tematisko  plānu, 
pārbaudes darbu izstrādē un pilnveidē. 
Mācību priekšmetu programmas un to 
izpilde nodrošina saikni ar reālo dzīvi. 
Mācību un kvalifikācijas prakse notiek pie 
darba devēja, darba devējs veic izglītojamā 
novērtēšanu. 

 Izglītojamā un skolotāja efektīvāka 

sadarbība mācīšanas un mācīšanās 

procesā, balstoties un izglītojamo 

attīstības vajadzībām. 

 Izglītojamo komunikatīvās 

kompetences un prasmju tālāka 

attīstīšana. 

 Izglītojamo rakstu, lasītprasmes un 

runas kultūras attīstības veicināšana. 

 Vienotas izpratnes nostiprināšana 

par izglītojamo sasniegumu 

vērtēšanas kritērijiem.  

 Turpināt pilnveidot skolēnu 

dinamiku. 
 

Vērtējums: Ļoti labi. 
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1. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

2.1. Mācīšanas kvalitāte 

2.1.1. Mācību stundas kvalitātes vērtēšana 

Iestādē, atbilstoši mācību gada plānam un iestādes attīstības plānam, tiek plānots 

mācīšanas un mācīšanās darbs pa jomām, nosakot mērķus, uzdevumus, vērtēšanas kritērijus, 

jomas prioritātes, kontroles un pārraudzības mehānismu. Izvirzītās prioritātes tiek realizētas 

mācību priekšmetu stundās. Par mācību stundu kvalitāti ir atbildīgi 45 mācību priekšmetu 

pedagogi. Lielākajai daļai pedagogu ir liela darba pieredze un augsta pedagoģiskā meistarība. 

Iestādes administrācija un metodisko komisiju vadītāji regulāri izvērtē un analizē pedagogu 

darba kvalitāti, mācību dokumentācijas kārtību un izvirza uzdevumus trūkumu novēršanai un 

darba uzlabošanai. E-klases žurnāli ir aizpildīti atbilstoši prasībām. E-klases žurnālu aizpildīšanu 

kontrolē administrācija. Ja tiek pamanīti trūkumi vai nepilnības e-klases aizpildīšanā, tad ar katru 

pedagogu tiek veiktas pārrunas. 

Stundu vērošanas rezultāti liecina, ka pedagogu izmantotās mācību metodes ir atbilstošas 

mācību priekšmeta saturam, daudzveidīgas un pareizi izvēlētas izglītojamo vecumam un spējām. 

Lielākajā daļā no vērotajām stundām mācību metožu un paņēmienu izvēle nodrošina stundā 

izvirzīto mērķu sasniegšanu, atbilstoši tēmai tiek nodrošināta arī stappriekšmetu saikne un 

uzdevumu saikne ar reālo dzīvi. Stundu plānojums veicina izvirzīto uzdevumu izpildi, tajā 

saskatāma pēctecība un balstīšanās uz iepriekš sasniegto un izvērtēto. Tā kā iestādē ir integrēti 

izglītojamie, kuriem mācību vielas apguvei vajadzīgs papildus atbalsts, tad mācību stundu laikā 

tiek nodrošināti  atbalsta pasākumi(sadarbība starp pedagogiem ,dienas aprūpētāju 

,izglītojamajiem). Stundas ir mērķtiecīgi izplānotas, skaidrojums izglītojamajiem saprotams. 

Pedagogu rosināti, izglītojamie cenšas aktīvi iesaistīties mācību darbā. 

Iestādē regulāri tiek izvērtētas izglītojamo zināšanas un prasmes mācību priekšmetos. 

Katra mācību gada sākumā tiek veikta izglītojamo zināšanu, prasmju un iemaņu diagnosticēšana 

visos mācību priekšmetos. Metodiskās komisijas plāno un izvērtē mācību mērķu realizēšanu, 

izstrādā vienotas prasības vērtēšanas kārtībai, mājas darbu sistēmai, rakstu darbu iekārtošanai un 

labošanai, nosaka uzdevumus labāku rezultātu sasniegšanai. 
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2.1.2. Mācību stundas organizācija 

Mācību priekšmetu kabineti ir apgādāti ar mācību satura apguvei nepieciešamiem mācību 

līdzekļiem un modernām tehnoloģijām, kas ļauj stundās regulāri izmantot datorus, projektorus, 

dokumentu kameras, interaktīvās tāfeles, videoiekārtas, kā arī elektroniskos mācību materiālus. 

Informācijas tehnoloģiju pielietojums dod iespēju dažādot stundas norisi un diferencēt darbu, 

ieinteresēt izglītojamos mācību vielas apguvē, māca izglītojamajiem strādāt radoši un atlasīt 

nepieciešamo informāciju, prezentēt savu darbu, uzturēt saikni ar reālo dzīvi. Uzdevumu izpildes 

laikā attīsta loģisko domāšanu un pilnveido patstāvīgās mācīšanās prasmes. 

Mācību ekskursijas, kā arī darbs projektu nedēļā tiek plānots tā, lai izglītojamajiem būtu 

iespējas papildināt zināšanas dažādos mācību priekšmetos. Izglītojamie projekta darbus izstrādā 

pēc iestādē izstrādātiem vienotiem kritērijiem. Iestādē ir izstrādāti noteikumi „Kārtība, kādā 

organizējama projektu nedēļa”. Tai ir pielikumi, kuri nosaka sagatavošanās, projekta veikšanas 

un izvērtēšanas posmus. Katra klase vai kurss projekta darbu aizstāv projekta nedēļas 

noslēgumā. 

Mājas darbi ir mērķtiecīgi, to formas daudzveidīgas. Ir klases, kur mācību priekšmetu 

pedagogi ir arī internāta pedagogi. Tas dod iespēju noteikt izglītojamo individuālā darba veidu, 

kontrolēt mājas darbu izpildi un vērtējumus. 

Iestādē ir izstrādāts un visiem pieejams pārbaudes darbu grafiks, kas nodrošina 

izglītojamo informēšanu un regulē viņu slodzi. Mācīšanas plānošana ir precīza un vērsta uz 

izglītojamo. Zināšanu un prasmju pilnveidei ikvienam izglītojamajam ir pieejamas individuālās 

nodarbības. 

 

2.1.3. Mācību metožu izvēle 

Izglītības programmu īstenošanas veiksmi nosaka mācību metožu un paņēmienu 

mērķtiecīga izvēle atbilstoši izglītojamo vecumam un spējām. Pedagogi izvēlas mācību metodes, 

kas vairāk rosina izglītojamos izteikt savu viedokli, darboties patstāvīgi. Lielākā daļa pedagogu 

ir apguvuši metodes darbam ar interaktīvo tāfeli. Pedagogi labi pārzina mācību vielu, mērķtiecīgi 

izvēlas, kā veidot stāstījumu, skaidrojumu atbilstoši izglītojamā attīstības līmenim un 

apgūstamajai vielai, veidojot izpratni no vienkāršākā uz sarežģīto. Mācību metožu pielietošanas 

efektivitāte tiek analizēta pedagogu pašvērtējumos. 

Iestādes metodiskajās sanāksmēs pedagogi ir iepazīstināti ar jaunākajām mācību 

metodēm un to pielietojamību praksē. Pedagogi ir aicināti pielietot darbā C klašu skolēniem 

metodiskās izstrādnes ar mācību metodēm, balstoties uz ESF projekta „Izglītojamo ar 
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funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” interaktīvo mācību materiālu pielietošana 

izglītojamo aktīvās runas un lasīšanas spēju attīstīšanai izglītojamiem ar vairākiem smagiem 

attīstības traucējumiem. Alternatīvas mācību metodikas “Widgit” iepazīšana un ieviešana. 

Iestādē tiek organizēta projektu nedēļa, priekšmetu nedēļas, kā arī sporta un veselības 

dienas. 

 
2.1.4. Pedagogu un izglītojamo dialogs 

Mācību process iestādē balstās uz attīstošo apmācības metodiku, tāpēc dialoga nozīme 

iestādē ir īpaši būtiska. Lielākajā daļā mācību stundu veidojas labs izglītojamo un pedagogu 

dialogs. Izglītojamie tiek maksimāli iesaistīti darbā, rosināti izteikt savu viedokli, izmantot 

mācīšanās procesā iepriekšējo pieredzi. Pedagogi cenšas sekmēt mācīšanas procesu veidojot 

lietišķu un labvēlīgu gaisotni katrā stundā. Izglītojamo veikto darbu prezentēšana klasē, izsakot 

un pamatojot savu viedokli, ir ikdienas mācību procesa sastāvdaļa. Veiktās aptaujas rāda, ka 

izglītojamie gandrīz ar visiem pedagogiem saprotas labi un veido pozitīvu saskarsmi. 

Stiprās puses Tālākas attīstības vajadzības 

Labā kvalitātē tiek nodrošināti mācību 

pasākumi, konkursi, mācību ekskursijas. 

Pedagogu kolektīvs ir radošs un ieinteresēts, 

pilnveido sevi metodiskajā darbā, ir aktīvs, 

darbojās dažādos projektos. 

Mācību telpu, līdzekļu, tehnoloģiju 

pietiekamība nodrošina mācību programmu 

realizāciju atbilstoši standartu prasībām. 

Labā kvalitātē tiek nodrošināti mācību 

pasākumi, konkursi, mācību olimpiādes, 

mācību ekskursijas. 

Izglītojamiem mācīšanās procesā pielietot 

modernās informācijas tehnoloģijas, ievērojot 

katra izglītojamā veselības stāvokli. 

Veicināt pedagoga un skolēna sadarbību, lai 

kopīgi iegūtu izpratni par stundas mērķi un 

sasniedzamo rezultātu stundā. 

 

Vērtējums – Labi 

 

2. 2. Mācīšanās kvalitāte 

2.2.1. Izglītojamo mācīšanās darba organizēšana 

Iestādē, atbilstoši mācību gada plānam un iestādes attīstības plānam, tiek plānots 

mācīšanas un mācīšanās darbs pa jomām, nosakot mērķus, uzdevumus, novērtēšanas kritērijus, 

jomas prioritātes, kontroles un pārraudzības mehānismu. Izvirzītās prioritātes tiek realizētas 

mācību priekšmetu stundās. Par mācību stundu kvalitāti ir atbildīgi mācību priekšmetu pedagogi. 

Lielākajai daļai pedagogu ir liela darba pieredze un augsta pedagoģiskā meistarība. Iestādes 

administrācija un metodisko komisiju vadītāji regulāri izvērtē un analizē pedagogu darba 

kvalitāti, mācību dokumentācijas kārtību un izvirza uzdevumus trūkumu novēršanai un darba 

uzlabošanai.  

Stundu vērošanas rezultāti liecina, ka pedagogu izmantotās mācību metodes ir atbilstošas 

mācību priekšmeta saturam, daudzveidīgas un pareizi izvēlētas izglītojamo vecumam un spējām. 
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Lielākajā daļā no vērotajām stundām mācību metožu un paņēmienu izvēle nodrošina stundā 

izvirzīto mērķu sasniegšanu, atbilstoši tēmai tiek nodrošināta arī starppriekšmetu saikne un 

uzdevumu saikne ar reālo dzīvi. Pedagogu rosināti, izglītojamie aktīvi iesaistās mācību darbā, 

izsaka un pamato savu viedokli. 

Iestādē regulāri tiek izvērtētas izglītojamo zināšanas un prasmes mācību priekšmetos. 

Katra mācību gada sākumā tiek veikta izglītojamo zināšanu, prasmju un iemaņu diagnosticēšana 

visos mācību priekšmetos. Metodiskās komisijas plāno un izvērtē mācību mērķu realizēšanu, 

izstrādā vienotas prasības vērtēšanas kārtībai, mājas darbu sistēmai, rakstu darbu iekārtošanai un 

labošanai, nosaka uzdevumus labāku rezultātu sasniegšanai. 

Iestādē pastāv noteikta kārtība datorklases, INTERNET resursu un dažādu tehnoloģiju 

izmantošanai mācīšanās darbā. Pedagogi pozitīvi atbalsta izglītojamo darba pūles, palīdzot 

saskatīt viņa stiprās un vājās puses, bet ne vienmēr izglītojamo atdeve ir pietiekama. Daļa 

izglītojamo ilgstoši slimo un neapmeklē skolu. Dažiem grūtības sagādā kāda atsevišķa mācību 

priekšmeta apguve. Traucē veselības stāvoklis- ātrāk nogurst, zūd uzmanība. Ne visi izglītojamie 

saņem tik ļoti nepieciešamo atbalstu no vecākiem. Lielākā daļa aptaujāto izglītojamo apgalvo, ka 

mācās atbilstoši savām spējām, izprot izglītības nozīmi. Pedagogam daudz uzmanības jāvelta 

tiem izglītojamajiem, kuri nav sagatavojušies stundu darbam, nav līdzi nepieciešamo mācību 

piederumu, neseko līdzi stundas gaitai. Visbiežāk tie ir izglītojamie, kuri skolā mācās pirmo 

gadu. Iestādē uzsākts darbs pie izglītojamo lasīšanas prasmes attīstīšanas. Iestādes logopēds un 

speciālais pedagogs ir pabeidzis mācību kursu darbam ar Agrīnās lasītprasmes pārbaudes 

DIBELS Next testu Eiropas Sociālā fonda projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem 

atbalsta sistēmas izveide” ietvaros. 

Iestādē ir izstrādāta vienota sistēma izglītojamo rakstu darbu iekārtošanai un labošanai. 

Izglītojamie zina, ka viņu darbu novērtēs un nepieciešamības gadījumā sniegs atbalstu. Iestādē 

kopumā un klasēs ir labvēlīgs mikroklimats, kas veicina mācīšanās procesu. 

Iestādē ir noteikta kārtība mācību stundu kavējumu uzskaitei un tiek veikts mērķtiecīgs 

darbs neattaisnotu stundu kavējumu novēršanā un profilaksē. 

 

2.2.2. Izglītojamo līdzdalība un sadarbība mācību procesā 

Mācīšanās procesā izglītojamo sadarbība vērtējama pozitīvi, lielākā daļa izglītojamo prot 

uzņemties atbildību par savu darbu, prot aizstāvēt un pamatot savu viedokli, cenšas analizēt, 

secināt un pieņemt lēmumus. Izglītojamie prot izvērtēt savus mācību sasniegumus to nozīmi 

nākotnes plānu īstenošanā un profesijas apguvē. Diemžēl ir jāsecina, ka daļa izglītojamo savas 

spējas mācību procesā izmanto viduvēji un atzīst, ka viņiem trūkst motivācijas mācīties. 

Liela vērība mācīšanās procesā tiek pievērsta mācīšanās prasmju attīstīšanai. Tā kā 
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iestādē mācās izglītojamie, kuri apgūst speciālās izglītības programmas, ikdienas mācību procesā 

viņi mācās izmantot dažādas atgādnes – informācijas nesējus, kas ļauj sekmīgāk apgūt mācību 

vielu. 

Projektu nedēļā izglītojamos attīsta patstāvību, atbildību. Tiek pilnveidotas prasmes 

plānot, organizēt, strādāt komandā un sadarboties, apstrādāt iegūtos datus un informāciju, 

izvērtēt un prezentēt paveikto. 

 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 
Izglītojamie labprāt iesaistās projektu 
darbā, uzstājas iestādes pasākumos. 
Lielākā daļa izglītojamo prot strādāt 
radoši, patstāvīgi un uzņemas atbildību par 

savu mācību darbu. 
Atbalsta personāls veicina izglītojamo 
mācīšanos. 
Kvalitatīvi izstrādāti individuālie izglītības 
un rehabilitācijas plāni izglītojamajiem. 

Veicināt izglītojamo lasīšanas, pašnovērtējuma, 
savstarpējā vērtējuma prasmes un rakstu darbu 

kultūru. 
Pilnveidot vakara mācību darbu, nodrošinot pēc 
iespējas kvalitatīvāku individuālo pieeju 

izglītojamajam. 
Pilnveidot izglītojamo mācību sasniegumu izpēti un 
analīzi, aktualizēt mācīšanās prasmes. 

 

Vērtējums – Labi 
 

2. 3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

2.3.1. Vērtēšanas metodes un vērtēšanas kvalitāte 

Iestādē ir apstiprināta vērtēšanas kārtība saskaņā ar pastāvošajiem ārējiem normatīvajiem 

aktiem,  kuri nosaka vienotu kārtību mācību sasniegumu vērtēšanā. 

Vērtēšanas metodes atbilst izglītojamo vecumam un mācību priekšmeta specifikai. 

Izglītojamie un vecāki ir informēti par vērtēšanas kārtību. 

Vērtēšanu iestādē veic sistemātiski. Katru ceturksni tiek veidots pārbaudes darbu grafiks, 

tas zināms arī izglītojamajiem. Pedagogi iepazīstina izglītojamos ar rakstu un pārbaudes darbu 

vērtēšanas kritērijiem, tos izlabo savlaicīgi un atdod izglītojamajiem. Pedagogi vienmēr pamato 

un paskaidro darba vērtējumu. Darbi tiek analizēti, un izglītojamie piedalās sava darba 

pašnovērtēšanā.  

Vērtēšanā tiek ņemta vērā izglītojamā attieksme pret veicamo darbu. Darba vērtējumu 

analīze sniedz pozitīvu atbalstu izglītojamajiem un motivē mācīties. 

2.3.2. Vērtējumu uzskaite un vērtējumu analīzes rezultātu uzskaite 

Pedagogi sistemātiski un kompetenti vērtē izglītojamo mācību darbu. Pedagogi ierakstus 

e-klases žurnālā veic regulāri. Pedagogi vērtējumus uzskaita un iegūto informāciju izmanto 

mācību sasniegumu uzlabošanai.  

Iestādē ir noteikta sistēma vērtējumu uzskaitē, tās ievērošanu kontrolē un pārrauga 
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direktora vietniece izglītības jomā. Vērtēšanas procesā iegūto informāciju analizē un izmanto 

pedagoģiskās padomes sēdes mācīšanas un mācīšanās procesa plānošanai un attīstībai. 

Izglītojamo pašnovērtējumus par mācību procesu skolotājs izmanto sava darba pilnveidošanai. 

Iestādē ir izveidota izglītojamo dinamikas datu bāze. (gmail.com koplietošanas kontā) 

Vecāki tiek iepazīstināti ar vērtēšanas procesā iegūto informāciju.  

Visi izglītojamie tiek nodrošināti ar dienasgrāmatām un saziņas kladēm C klasēs. Divas 

reizes mācību gadā (rudenī un pavasarī) tiek rīkotas kopsapulces vecākiem. 

 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 
   Iestādē izstrādāta izglītojamo mācību sasniegumu 
vērtēšanas kārtība. Tā nodrošina vienotu, secīgu, 
pamatotu vērtēšanas veidu, biežumu, aspektus un 
kritērijus, kā arī metodes un paņēmienus. 

      Skolēnu sasniegumi tiek apkopoti, analizēti. 

Iegūtie rezultāti palīdz  plānot tālāko darbību. 

 
 

Izglītojamo mācību motivācijas 

veicināšana. 

Mācību sasniegumu diferencēta 

vērtēšana atbilstoši izglītojamo spējām.  

Turpināt motivēt izglītojamos 

patstāvīgam mācību darbam.  
 

 
Vērtējums – Labi 

 

  



27 

Jelgavas novada Lielplatones internātpamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2017./2018.m.g 

3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Katra semestra beigās internāta grupu pedagogi apkopo rezultātus par savu audzināmo 

grupu un iesniedz atskaiti direktora vietniecei izglītības jomā. Pēc iesniegtajām atskaitēm 

direktora vietniece sniedz ziņojumu pedagoģiskās padomes sēdēs (divas reizes gadā).Tiek  

analizēti mācību sasniegumu vājās un pozitīvās puses, kā arī tiek izvirzītas prioritātes mācību 

sasniegumu uzlabošanai. Izglītojamo mācību sasniegumus, visos mācību priekšmetos un visās 

klašu grupās, salīdzina, analizē  un apkopo par vairākiem mācību gadiem. 
 

2017./2018. mācību gada izglītojamo sasniegumu apguves līmenis  

 

 
Mācību sasniegumi 4.–9. klasēs tiek atspoguļoti ballēs – izvērtējot izglītojamo apguves 

līmeni  - pietiekams ir  96, 77%, tāds ir 60 izglītojamajiem, optimāls apguves līmeni 3.23%, tāds 

ir 2 izglītojamajiem. Izglītojamo sasniegumi 2017./2018.m.g. liecina, ka 1.- 3. klasēs izglītojamo 

sasniegumi ir pietiekamā un optimālā līmenī. Svarīga loma sākumskolas klasēs ir atbalsta 

personāla speciālistiem: speciālajiem pedagogiem, logopēdiem, kuri ar izglītojamajiem strādā 

papildus. 

Izglītojamo sasniegumi profesionālās pamatizglītības priekšmetos  

apguves līmenis 2017./2018.m.g 
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Profesionālās pamatizglītības programmās labākie rezultāti praktiskā, radošā darba 

priekšmetos. Apguves līmenis 2017./2018.gadā profesionālās izglītības priekšmetos – pietiekams 

76,92% -10 izglītojamajam. Optimāls līmenis 23,08% -3 izglītojamajiem. 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 

Izglītības programmas 

nosaukums 

Piešķirtās kvalifikācijas 

nosaukums 

Vidējais vērtējums izglītības iestādē 

  2016.gads 2017.gads 2018.gads 

Ēdināšanas pakalpojumi Pavāra palīgs 9 7 5 

Būvdarbi Remontstrādnieks 6 8 8 

 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārtojošo skaits 

Gads 

Profesionālās 

kvalifikācijas eksāmens 

Izglītojamo skaits, kas 

pieteikti profesionālās 

kvalifikācijas 

eksāmenam 

Izglītojamo skaits, kas 

kārtoja profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu 

Uz profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu 

neieradušos skaits 

2016.g. Pavāra palīgs 4 3 1 

2016.g. Remontstrādnieks 4 4 0 

2017.g. Pavāra palīgs 3 3 0 

2017.g. Remontstrādnieks 3 3 0 

2018.g. Pavāra palīgs 5 5 0 

2018.g. Remontstrādnieks 8 8 0 

 

 

 

Izglītojamo sasniegumi profesionālās pamatizglītības kvalifikācijas eksāmenā 

Kvalifikācijas eksāmenu rezultātu kopsavilkums, profesionālās pamatizglītības 

programmai ”Ēdināšanas pakalpojumi”, iegūstamā kvalifikācija -  pavāra palīgs. 
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Kvalifikācijas eksāmenu rezultātu kopsavilkums, profesionālās pamatizglītības 

programmai ”Būvdarbi”, iegūstamā kvalifikācija -remontstrādnieks. 

 

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

 

Valsts pārbaudes darbu nav. 

Izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem atbrīvoti no valsts pārbaudes darbiem. 

(MK noteikumi 06.08.2013. Nr.539 26.p. izglītības programmas kods 21015911, 21015921 un 

28.p. - izglītības programmas kods 21015811, 21015821) 

 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

Iestāde uzskaita un analizē katra izglītojamā 
mācību sasniegumu rezultātus katrā mācību 
priekšmetā. Iegūtos rezultātus izmanto 
zināšanu kvalitātes paaugstināšanai. Rādītājs 
ir ar augšupejošu tendenci. 

Aktualizēt un pilnveidot izglītojamo pašvērtējumu 
prasmes. 
Pilnveidot iestādes mācību sasniegumu dinamikas 
uzskaiti un analīzi katrā mācību priekšmetā. 
 

 

Vērtējums – Labi 
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4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

 

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo 

drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība). 

 

Izglītības iestādē darbojas profesionāls atbalsta personāls: psihologs,  sociālais pedagogs,  

logopēdi, dienas bērnu aprūpētājas C klasēs, medicīnas darbinieki.   

Atbalsta personāla speciālistiem ir zināšanas un prasmes, lai noteiktu izglītojamo 

vajadzības, sekmētu viņu attīstību un aizstāvētu viņu intereses. Iestādē  nodrošināta konsultāciju 

pieejamība visiem izglītojamajiem vakara mācību laikā. Internāta pedagogi, sadarbībā ar iestādes 

atbalsta personālu un vecākiem ,izvērtē izglītojamā individuālo problēmu cēloņus un sniedz 

nepieciešamo atbalstu.  Tā rezultātā izglītojamie gūst labākus mācību sasniegumus. 

Lai efektīvāk veicinātu psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās palīdzības nodrošinājumu, 

iestāde iesaistījās ESF projektā “Atbalsta pasākuma komplekss izglītojamo mācību, darba un 

sadzīves prasmju veicināšanai”. Izglītojamajiem tiek dota iespēja saņemt kvalificētu un 

vispusīgu atbalstu dažādām dzīves vajadzībām. 

Iestādes vadība organizē un pārrauga atbalsta personāla darbu, sniedz ieteikumus darba 

plānošanā. 

  Visiem speciālistiem ir izstrādāti izglītojamajiem un vecākiem pieņemami darba grafiki ,ir 

nodrošinātas atbilstošas  darba telpas. 

Iestādes atbalsta personāls nodrošina izglītojamajiem atbalstu mācību procesā, 

savstarpējo attieksmju korekcijā, personības izaugsmē, problēmsituāciju risināšanā. 

Pedagogi, internāta pedagogi, izglītojamie un vecāki var konsultēties un lūgt palīdzību 

atbalsta personālam. Nepieciešamības gadījumā (problēmas risināšanā) darbojas saskaņoti. 

Būtisks ir iestādes ārstu un pārējā medicīnas personāla sniegtais atbalsts ikdienā. 

Iestāde regulāri sadarbojas ar Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju un pašvaldību 

komisijām, un Latvijas novadu sociālajiem dienestiem, lai sniegtu nepieciešamo atbalstu 

izglītojamajiem. 

 

4.1.1. Drošības pasākumi 

Iestādē ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem un viņu vecākiem un 

drošības noteikumi, iekšējie noteikumi, kas nosaka kārtību, ja tiek konstatēta fiziskā, emocionālā 

vai seksuālā vardarbība pret izglītojamo, kā arī izstrādāts rīcības plāns, ja izglītojamais ir lietojis 
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apreibinošās vielas. To izstrādē un pilnveidošanā iesaistās izglītojamo līdzpārvalde un arī Skolas 

padome. Drošības noteikumi izvietoti mācību kabinetos, kuri aprīkoti ar papildierīcēm, darba 

instrumentiem u.c., kas varētu radīt draudus izglītojamo veselībai un dzīvībai. Iestādē pieejama 

informācija par evakuācijas plāniem. Izstrādāts Civilās aizsardzības plāns. Iestādē izvietoti 

ugunsdzēšamie aparāti. To atbilstība ekspluatācijas noteikumiem tiek regulāri pārbaudīta. 

Ir izdots rīkojums par atbildīgajām personām, kas veic izglītojamo instruēšanu. 

Izglītojamo instruktāžas notiek regulāri.  

Katru gadu iestādē notiek praktiskās apmācības, kā izglītojamajiem un iestādes 

darbiniekiem rīkoties ekstremālu situāciju un evakuācijas gadījumā. Iestādē ir nodrošināta 

informācija par to, kā sazināties ar palīdzības dienestiem. 

Ārpusklases pasākumi tiek organizēti saskaņā ar iestādes darba plānu. Iestādē ir 

izstrādāta un noteikta kārtība ekskursiju organizēšanā. Obligāta vecāku atļauja skolēniem, kuri 

dodas pasākumā ārpus iestādes teritorijas. Direktors izdod rīkojumu par pasākumu norisi un 

nepieciešamajiem drošības pasākumiem tajos.  

Internāta pedagogs un sociālais pedagogs klases stundās un nodarbībās, atbilstoši iestādes 

audzināšanas programmai, iekļauj tēmas par atkarību profilaksi, pusaudžu savstarpējo vardarbību 

jeb mobingu, rīcību ekstremālās situācijās, personīgās drošības saglabāšanu. Izglītojamie 

pedagogu vadībā iesaistās projektos par drošību. 

Iestādē ir izstrādāta kārtība par izglītojamo personas datu aizsardzību. Iestāde nodrošina 

izglītojamo uzraudzību visu diennakti. Ir izstrādāti noteikumi „Kārtība, kādā izglītības iestādē 

uzturas nepiederošas personas”. Par nepiederošām personām, kuras ierodas iestādē, iestādes 

dežurants ziņo dežūrējošam administrācijas pārstāvim un pavada līdz nepieciešamajam iestādes 

darbiniekam. Iestādes teritorija ir nodrošināta ar brīdinošām un informatīvām zīmēm. Vakaros 

iestādes teritorija tiek izgaismota.  

Drošības normu prasības nosaka valstī spēkā esošie Izglītības iestādes darbu 

reglamentējošie likumdošanas akti, atbilstoši kuriem izstrādāti skolas iekšējās kārtības noteikumi 

un drošības instrukcijas. Ir apstiprināti izglītības iestādes drošības noteikumi, noteikti atbildīgie 

par instruktāžu veikšanu, instruktāžas kārtība, kā arī drošības noteikumu ievērošanas kontroles 

kārtība un apstiprinātas drošības instrukcijas. Īpaša uzmanība tiek veltīta teorētiskajai un 

praktiskajai apmācībai ugunsdrošības jautājumos un personāla rīcībai ārkārtas situācijās. Iestādes 

dežurants regulāri veic visas teritorijas apgaitu un sazinās ar Pašvaldības policijas patruļmašīnu, 

kas dažkārt patrulē iestādes teritorijā. 

Iestādē dežurē kvalificēti medicīnas darbinieki. 

Mācību korpusa sienas aprīkotas ar atbalsta stieņiem, sienas un grīdas ar atbilstošu 

krāsojumu un marķējumu. Izveidoti speciāli aprīkoti sanitārie mezgli. Modernizēti korpusa 
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iespējamie evakuācijas ceļi, lai tos ērti varētu izmantot cilvēki ar kustību traucējumiem. Šovasar 

tika izbūvēta speciāla ietve, iebraukšanai zēnu internāta korpusā.  

Regulāri tiek izpļauti iestādes teritorijā esošie grāvji un apkopts zālājs (teritorija aizņem 

aptuveni 8 hektārus), tas būtiski samazina izglītojamo un darbinieku apdraudējumu (vides faktori 

- ērces, čūskas utt.). Sadarbībā ar profesionāliem speciālistiem tiek veikta iestādes ēku 

apsekošana, īstenoti profilaktiski pasākumi ,atbilstoši sanitāro normu prasībām. 

Ziemas mēnešos regulāri notiek iestādes jumtu tīrīšana, lai novērstu sniega nogruvumu 

draudus, sētsvidus un celiņu pretslīdes apstrāde. 

Izglītojamie iestādes telpās jūtas droši. Iestādē ir izstrādāta kārtība, kā notiek saziņa starp 

iestādi un izglītojamo vecākiem par izglītojamo drošību un veselības stāvokli. 

 

4.1.2. Izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe 

Izglītojamajiem ir nodrošināta iespēja saņemt kvalificētu veselības aprūpi atbilstoši 

Ministru kabineta Noteikumiem, ieskaitot pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamos 

medikamentus. 

Medicīnisko aprūpi iestādē nodrošina sertificētu medicīnas darbinieku kolektīvs. 

Medicīnas darbinieki sadarbojas ar ģimenes ārstiem un veic izglītojamo veselības stāvokļa 

novērtējumu dinamikā. 

Mācību gada sākumā medicīnas personāls veic katra bērna fiziskās veselības stāvokļa 

novērtējumu(kustību - balsta aparāta, stājas, dažādu orgānu sistēmu darbībai). Pamatojoties uz 

iegūto vērtējumu, tiek veidots individuāls rehabilitācijas pasākumu plāns visam mācību 

periodam. Pielietoti rehabilitācijas pasākumi: medicīnas personāla uzraudzība, organizēta 

medikamentoza terapija, ārstnieciskā vingrošana gan individuāli, gan grupās izglītojamajiem ar 

stājas traucējumiem, speleoterapija (nodarbības sāls istabā), elpošanas hidroterapija 

(ārstnieciskās vannas), vispārējā un lokālā masāža. Tiek pielietota ārstnieciskā ēdināšana - diētas 

atbilstoši slimībai. 

 Notiek pastāvīga sadarbība ar Elejas ĢAP” zobārstniecības speciālistiem, kuri ir veikuši 

visu izglītojamo mutes dobuma orgānu veselības stāvokļa novērtējumu un katru nedēļu 16 

izglītojamajiem veic ārstniecības pasākumus ārsta praksē.  

Katram izglītojamajam iekārtota  medicīniskā karte, kurā tiek fiksēta visa informācija par 

izglītojamā veselības stāvokli dinamikā. 

 Iestādē nodrošināta pilnvērtīga ēdināšana 4 reizes dienā. 

Iestādē tiek veikts izglītojošs darbs ar personālu, vecākiem un izglītojamajiem par dažādo 

saslimšanu riskiem, kontroli, ārstēšanu, traumu profilaksi un citām ar veselību un higiēnu 

saistītām problēmām. Notiek regulāra informācijas apmaiņa ar vecākiem par izglītojamo 
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veselību, psihoemocionālo un sociālo stāvokli.  

Iestādē notiek pasākumi veselīga dzīvesveida popularizēšanai: tematiskas pēcpusdienas, 

diskusijas par smēķēšanas kaitīgumu, par veselīgu uzturu un veselīgu dzīvesveidu, tematiskas 

nodarbības par veselības profilakses un higiēnas jautājumiem, tikšanās ar speciālistiem. 

Iestāde rīko tikšanās ar Valsts policijas darbiniekiem, kuri skaidro par atkarību izraisošu 

vielu ietekmi uz bērnu veselību un bērnu drošību uz ceļa. 

 
 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

Iestādē ir izstrādāti normatīvie dokumenti 

izglītojamo drošības nodrošināšanai.  

Plaša atbalsta un sertificēta medicīnas 

personāla pieejamība.  

Iestādē ir nodrošināts pilnvērtīgs un 

sabalansēts uzturs. 

Pilnveidot atbalsta komandas darbu 
izglītojamo psihoemocionālā stāvokļa un 
kognitīvo spēju izpētē un stāvokļa dinamikā. 

 

Vērtējums – Ļoti labi 

 

4.2. Atbalsts personības veidošanā 

4.2.1. Izglītojamo pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšana 

Zināšanas par sociāliem jautājumiem, izglītojamo iemaņas un attieksmi rosina un attīsta 

iestādes audzināšanas darbs – internāta pedagogi, mācību priekšmetu pedagogi, bibliotekāre, 

izglītojamo līdzpārvalde, interešu izglītības programmu piedāvājums. 

 Iestādē sekmīgi darbojas izglītojamo līdzpārvalde. Tās darbību nosaka administrācijas un 

izglītojamo kopīgi izstrādāta kārtība, kas nosaka līdzpārvaldes darbības virzienu. Pedagogi 

atbalsta un veicina izglītojamo iesaistīšanos līdzpārvaldes darbā. Iestādē pārdomāti plāno un 

organizē ārpusstundu pasākumus. To sagatavošanā un vadīšanā veiksmīgi iesaistās izglītojamie. 

Visiem ir iespējas organizēt un uzņemties atbildību par dažādiem pasākumiem, piedalīties 

dažādos radošajos konkursos iestādē, novadā, valstī. 

Internāta skolotāju audzināšanas stundas ir kvalitatīvas. Tās veicina vispusīgu personības 

attīstību.  

Internāta skolotāji savā darbā vadās pēc iestādē izstrādātās audzināšanas programmas. 

Plānos ietverti temati par satiksmes drošību, rīcību ekstremālās situācijās, veselīgu dzīvesveidu, 

personīgo higiēnu, uzvedību, saskarsmes kultūru, karjeras izvēli, tiesībām un pienākumiem. 

Iestādes vadība regulāri veic izglītojamo aptaujas par nepieciešamajiem uzlabojumiem 

emocionālās un fiziskās vides sakārtošanā.  

  Iestādē notiek rudens un pavasara talkas, kurās sakopj iestādes teritoriju, zemnieku 

saimniecību(prakses vietu), Rundāles pils parka teritoriju. Šajās talkās iesaistās visi iestādes 

darbinieki un izglītojamie. 
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Līdzpārvaldē darbojās 8. - 9. klašu un 1., 3.kursa pārstāvji. 

Līdzpārvalde sadarbojas ar iestādes administrāciju, uzklausa izglītojamo un pedagogu 

viedokļus, piedalās pozitīva mikroklimata veidošanā iestādē. Līdzpārvaldes darbā izveidotas 

darba grupas: kārtības un tīrības, sporta, grāmatu draugu.  

Internāta pedagogu darbs tiek plānots atbilstoši iestādes audzināšanas programmai. 

Noslēdzoties mācību semestrim un mācību gadam, internāta pedagogi veic audzināšanas darba 

pašnovērtējumu. Internāta pedagogu darbs tiek regulāri analizēts internāta pedagogu sanāksmēs 

un pedagoģiskās padomes sēdēs. 

4.2.2. Interešu izglītības organizēšana 

Iestādes interešu izglītības programma tiek izstrādāta atbilstoši izglītojamo interesēm un 

vajadzībām. Skolā tiek īstenotas skolotāju izstrādātās interešu izglītības programmas: 
Pulciņi Fakultatīvi 

Aušanas Informātika 

Mūzikas Vizuālā māksla 

Deju Ārstnieciskā vingrošana 

Keramikas Sports 

Vizuālas mākslas Koriģējošā vingrošana 

  Ārpusklases lasīšana 

  Ritmika 

  Logopēdija 

  Mūzika 

 

Notiek regulāra interešu izglītības programmu izpildes un rezultātu analīze informatīvajās 

pedagogu sanāksmēs un pedagoģiskās padomes sēdēs. Daudzi izglītojamie darbojās vairākās 

interešu izglītības programmās, tāpēc nodarbību laiki saplānoti atbilstoši izglītojamo interesēm. 

Izglītojamie piedalās interešu izglītības nodarbībās, ievērojot brīvprātības principu, pamatojoties 

uz vecāku iesniegumiem. 

Reizi gadā Mātes dienai veltītajā pasākumā tiek rīkota pulciņu darbu izstāde. 

Izglītojamie, iestādes darbinieki un vecāki tiek informēti par interešu izglītības programmu 

dalībnieku, iestādes sporta komandu un izglītojamo individuālajiem sasniegumiem mācību un 

ārpusstundu darbā. Par sasniegumiem interešu izglītībā vecāki un sabiedrība tiek informēti ar 

mēdiju palīdzību( novada laikrakstā un iestādes un novada mājas lapā). Ziemassvētkos interešu 

pulciņu dalībnieki savus darbus dāvina “zviedru krustmātēm” un pagasta pensionāriem. 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

Iestāde nodrošina daudzpusīgu interešu 

izglītības programmu visām vecuma grupām. 
Iestāde popularizē ģimeniskus pasākumus, 
atklājot katra izglītojamā talantus un 
sasniegumus. 
Izglītojamo līdzpārvalde iesaistās iestādes 
darba plānošanā un lēmumu pieņemšanā. 

Saglabāt skolas un interešu izglītības tradīcijas. 
Turpināt izglītojamo iesaistīšanu līdzpārvaldē. 

 
Vērtējums – Ļoti labi 
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4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

4.3.1. Informācija par izglītības programmām 

Karjeras izglītības darbu organizē un koordinē direktora vietniece audzināšanas darbā, 

sadarbībā ar internāta pedagogiem. Iestādes bibliotēkā ir pieejama daudzveidīga informācija par 

karjeras izglītības jautājumiem – grāmatas, katalogi un žurnāli par profesijām un izglītības 

iespējām, informatīvie materiāli, bukleti, cita vizuālā informācija par profesijām un izglītības 

iestādēm, testi sevis izpētei un metodiskie materiāli. 

Karjeras izglītības jautājumi ir integrēti iestādes audzināšanas programmā. Tie 

mērķtiecīgi tiek iekļauti klases (grupas) stundās, mācību priekšmetu stundās, ārpusklases un 

ārpusskolas pasākumos un projektu nedēļā. 

Iestāde nodrošina iespēju izmantot jaunākās informāciju tehnoloģijas, lai iegūtu 

informāciju par karjeras izvēles iespējām. Katru gadu iestādes 9.klašu un 1.-3.kursu izglītojamie 

apmeklē izstādi „Skola” Rīgā Ķīpsalas izstāžu hallē. Izglītojamajiem ir iespēja doties mācību 

ekskursijās un apmeklēt uzņēmumus un ražotnes, lai varētu iepazīties ar profesijām. 

Absolventu tālākā izglītība un nodarbošanās pēc pataizglītības ieguves 

Gads 

Pamatizglītību 

ieguvušo skaits 

Turpina 

mācības 

vispārējā vidējās 

izglītības iestādē 

Turpina mācības 

profesionālās 

izglītības iestādē 

Neturpina 

mācības 
Strādā Piezīmes 

2017./2018. 13 0 9 3 1 0 

2016./2017. 10 0 9 1 0 0 

2015./2016. 1 0 0 0 0 0 

 

Izglītība un nodarbinātība pēc profesionālās kvalifikācijas 

Gads 

Iegūta 

profesionālā 

kvalifikācija 

Strādā 

atbilstoši savai 

kvalifikācijai 

Strādā citā 

specialitātē/jomā 
Kopā 

Turpina 

izglītību 

Nestrādā un 

nemācās 
Piezīmes 

2014./2015. Pavāra palīgs 0 1 1 0 2 0 

2014./2015. Remontstrādnieks 2 1 3 2 1 0 

2015./2016. Pavāra palīgs 1 0 1 2 1 0 

2015./2016. Remontstrādnieks 0 0 0 3 1 0 

2016./2017. Pavāra palīgs 0 0 3 3 0 0 

2016./2017. Remontstrādnieks 0 0 3 3 0 0 

2017./2018. Pavāra palīgs 0 1 5 0 4 0 

2017./2018. Remontstrādnieks 2 5 8 1 0 0 

 

 

4.3.2. Karjeras izglītības organizēšana un pasākumi 

Karjeras izglītība ietilpst iestādes audzināšanas programmā. Iestāde sadarbojas ar 

Jelgavas novada karjeras konsultantu.  
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Katru mācību gadu skolā notiek pasākums “Karjeras nedēļa”. Pedagogi un izglītojamie, 

darbojoties nodarbībās un individuālajās pārrunās, pilnveido izpratni par savu interešu, spēju un 

iespēju samērošanu. Apmeklējot uzņēmumus un izstādes, attīsta prasmes izvirzīt mērķus un 

uzdevumus, lai sasniegtu tos. Darbojoties e–vidē mācās iegūt zināšanas un izpratni par darba 

pasauli. Veido prezentācijas par kādu konkrētu profesiju. 

Izglītojamajiem un vecākiem ir nodrošināta informācija par tālākizglītības iespējām. 

Audzināšanas stundās tiek veikta izglītojamo sevis izzināšana, sniegta informācija par izglītības 

iespējām Latvijā un pasaulē. Ārpusstundu pasākumos izglītojamajiem tiek dota iespēja tikties ar 

dažādu profesiju pārstāvjiem, dažādu prasmju speciālistiem (saskarsmes prasmju, karjeras 

plānošanas prasmju u.c.).  

Tiek apmeklēti uzņēmumi, kuros ir iespēja redzēt un saprast dažādu profesiju darba 

dienas ritmu, priekšrocības un ēnas puses, nepieciešamo kompetenču apzināšanās un sapratne, 

vai izvēlētā profesija tiešām ir saistoša un piemērota. Regulāri notiek tikšanās ar bijušajiem 

absolventiem, kuri informē par iespējām apgūt konkrētas profesijas, dalās ar savu pieredzi 

mācību un darba gaitām. 

Izglītojamie, pedagogi un vecāki uzskata, ka iestādē ir labā līmenī iegūstama informācija 

par tālākizglītības iespējām. Iestāde atbalsta 7.–9. klašu izglītojamos mācību iestāžu 

apmeklējumos un piedalīšanos to organizētajos karjeras izvēles pasākumos. Katru gadu lielākā 

daļa absolventu iestājās savās izvēlētajās iestādēs. 

 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 
Mācību ekskursijas dod iespēju izglītojamajiem 
iepazīties ar dažādu uzņēmumu darba procesu, kā 
arī dažādu profesiju pārstāvjiem. 
Karjeras izglītības jautājumi ir iekļauti iestādes 
audzināšanas darba programmā. 

Sakarā ar profesiju standarta izmaiņām, 
aktualizēt karjeras izglītības jautājumus, 
kas ir iekļauti iestādes audzināšanas darba 
programmā. Piedalīties Jelgavas novada 
rīkotajos karjeras pasākumos. Tikšanās ar 
uzņēmumu vadītājiem, potenciālajiem 
darba devējiem. Absolventu 
tālākizglītības popularizēšana. Iesaistīt 
vecākus kā lektorus. Profesionālo izstāžu 
apmeklējumi, profesionālās izglītības 
izaugsmei. Profesionālo izglītības iestāžu 
apmeklējums. 
 

 

Vērtējums – Ļoti labi 

 

4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

4.4.1. Talantīgo izglītojamo izaugsmes veicināšana 

Iestādes talantīgajiem izglītojamajiem tiek dota iespēja piedalīties mācību priekšmetu 

konkursos, skatēs, sacensībās. Mācību priekšmeta pedagogi, plānojot darbu, apzina un ņem vērā 
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talantīgo izglītojamo vajadzības. Izglītojamajiem mācību stundās tiek piedāvāti uzdevumi ar 

paaugstinātu grūtības pakāpi un doti papilduzdevumi patstāvīgai mācību vielas apgūšanai.  

Tiek veikti arī daudzveidīgi projekti, kuros jāizmanto dažādi izziņas līdzekļi un 

informācijas tehnoloģijas. 

Izglītojamie savu zināšanu attīstīšanai nepieciešamo informāciju var iegūt iestādes 

bibliotēkā un datorklasē. 

Iestādē ir resursi darbam ar talantīgajiem izglītojamajiem – fakultatīvās nodarbības, 

individuālās nodarbības – mūzikā, sportā, vizuālajā mākslā, mājturībā un tehnoloģijā. Par 

talantīgo izglītojamo panākumiem mācību un ārpusstundu darbā visi tiek informēti izglītojamo 

informatīvajās līnijās, pasākumos un iestādes informatīvajās sanāksmēs. Informācija par 

izglītojamo sasniegumiem tiek izvietota uz iestādes ziņojuma dēļa. Labākie izglītojamie un 

pedagogi tiek godināti mācību semestra noslēgumā, tiek rīkotas ekskursijas. Vecākiem ir iespēja 

konsultēties ar iestādes administrāciju, internāta pedagogiem, mācību priekšmetu pedagogiem, 

atbalsta personāla speciālistiem savu bērnu izaugsmes sekmēšanā. 

Izglītojamajiem tiek dota iespēja piedalīties arī dažādos starpskolu projektos, kā arī 

jaunatnes organizāciju un nevalstisko organizāciju projektos – zīmēšanas konkursi, veselību 

veicinoši projekti un citi. 

4.4.2. Palīdzība izglītojamajiem, kuriem mācības sagādā grūtības 

Pedagogi rūpējas par pozitīvas saskarsmes vides veidošanu un uzturēšanu iestādē, izvirza 

skaidras prasības mācību vielas apguvei, mācību materiālu pieskaņo izglītojamo attīstības 

līmenim, veselības stāvoklim, apguves līmenim un spējām, tiek ņemti vērā atbalsta personāla 

ieteikumi individuālajam darbam ar izglītojamo. 

Lielu daļu noteikumu izglītojamie apgūst automātiski, mācoties no pieaugušajiem un 

iekļaujoties iestādes noteiktajā kārtībā. Internāta pedagogi sadarbojas ar priekšmetu pedagogiem, 

atbalsta personālu, medicīnas personālu un iestādes administrāciju, lai veidotu atbalsta sistēmu 

un sekmētu izglītojamo izaugsmi un attīstītu patstāvību sevis izglītošanā. 

Tiek organizētas klašu informatīvās pedagoģiskās sapulces, administrācijas sēdes, 

atbalsta komandas sanāksmes, lai risinātu izglītojamo mācību un uzvedības problēmas. Tiek 

izstrādāts veicamo pasākumu plāns. Logopēdi veic korekcijas darbu. Vecākiem tiek dota iespēja 

apmeklēt mācību stundas. 

Aptaujātie pedagogi atzīst, ka atbalsts izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās vai  

ilgstoši nav apmeklējuši izglītības iestādi, ir labs. 

4.4.3. Atbalsta personāla ieguldījums mācību procesa organizācijā 

Iestādes atbalsta personāls sniedz kvalitatīvu atbalstu mācību procesam. 95 % aptaujāto 

pedagogu uzskata, ka atbalsta personāla sniegtā palīdzība izglītojamajam ir nozīmīga. Iestādes 
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atbalsta komandas sastāvā darbojās – direktora vietniece izglītības jomā, psihologs, sociālais 

pedagogs, logopēds, skolas medmāsa. Tās mērķis ir sniegt atbalstu, sekmēt izglītojamo 

iekļaušanos izglītības procesā, veicināt iestādes darbinieku un vecāku informētību  izglītības 

jautājumos.  

Komanda koordinē izglītojamo pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās izpētes darbu, 

organizē nepieciešamo palīdzību izglītojamajiem un viņu vecākiem, pedagogiem un iestādes 

darbiniekiem, kā arī sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām. 

 

 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 
Iestādē izglītojamajiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem  ir izstrādāti un tiek realizēti 
individuālie izglītības un rehabilitācijas plāni. 

Pilnveidot darbu ar talantīgajiem 
izglītojamajiem. 

 

Vērtējums – Ļoti labi 
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4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 

4.5.1. Izglītojamo speciālo vajadzību uzskaite un ievērošana 

Iestādē tiek realizēta speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem, ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un vairākiem smagiem 

attīstības traucējumiem, pirmā posma (1.-6.) programma ar garīgās veselības traucējumiem, 

pirmskolas izglītības programmas ar garīgās attīstības traucējumiem, profesionālās 

pamatizglītības programmas. Izglītojamie šajās programmās tiek ieskaitīti pēc valsts vai 

pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma. 

Direktora vietniece izglītības jomā koordinē un pārrauga mācību darbu ar šiem 

izglītojamajiem. Iestādes atbalsta personāls izvērtē, strādā un sniedz atbalstu izglītojamajiem ar 

šādiem mācīšanās traucējumiem: vizuālās uztveres traucējumi, valodas signālu apstrādes 

traucējumi, motorisko funkciju attīstības traucējumi, uzmanības un koncentrēšanās traucējumi. 

Programmas ietvaros izglītojamajiem tiek nodrošinātas speciālās korekcijas un 

rehabilitācijas nodarbības, individuālās un grupu nodarbības. Mācību procesā pedagogi ievēro 

izglītojamo speciālās vajadzības, spējas, atbalsta, motivē augstiem rezultātiem. Tiek veikta 

izglītojamo zināšanu, spēju un iemaņu izpēte, pēc kuras pedagogi veido mācību darba plānojumu 

priekšmetu akadēmisko zināšanu un praktiskā darba iemaņu apguvei, nodrošina  individuālu 

pieeju ikvienam izglītojamajam. Izglītojamo izaugsmei tiek izstrādāti individuālie izglītības 

plāni. 

Izglītojamie, kuriem ir mācīšanās traucējumi, ikdienas darbā lieto atbalsta materiālus un 

veido noteiktu sistēmu to uzglabāšanai un papildināšanai. Atgādnes tiek izmantotas ikdienas 

mācību darbā un pārbaudes darbos. Mācību gada laikā par katru izglītojamo tiek uzkrāta un 

analizēta nepieciešamā informācija. Visa gada garumā tiek pārraudzīta attīstības un mācību 

sasniegumu dinamika katram izglītojamajam. 

 

4.5.2. Vides un izglītības pieejamības nodrošināšana izglītojamajiem ar speciālām 

vajadzībām 

Iestādes atbalsta personālam ir iekārtoti kabineti.  

Atbalstu izglītojamajiem iestāde nodrošina: veicinot un atbalstot vecāku (aizbildņu) 

līdzdalību izglītojamo ar speciālajām vajadzībām integrēšanā un iekļaušanā izglītības procesā un 

mazinot sociālo atstumtību. 

 Aptaujātie vecāki pozitīvi novērtē, ka pakāpeniski tiek pilnveidota mācību vide. Ir 

būtiski papildināta un uzlabota arī materiāli tehniskā bāze. 
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Izglītojamajiem ar kustību traucējumiem skolas ēkā ierīkots pacēlājs, izbūvētas 

uzbrauktuves ,sanitārie mezgli aprīkoti ar dažādām ierīcēm personām ar invaliditāti. Iegādāts 

mikroautobuss ar liftu 

 

 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

Iestāde mērķtiecīgi veic materiāli tehniskās 
bāzes papildināšanu atbilstoši izglītojamo 
speciālajām vajadzībām. 
Nopirkts mobilais pacēlājs ar saitēm 
iekārtiem sēdekļiem sēdošu personu 
pārvietošanā.  

Pilnveidot sadarbību ar izglītojamo vecākiem, kuru 
bērniem mācības sagādā grūtības. 

 

4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

4.6.1. Informācijas apmaiņa ar izglītojamo vecākiem 

Iestāde regulāri informē vecākus par - iestādes darbu, mācīšanās un mācību satura 

jautājumiem, pārbaudes darbu kārtošanu, iestādē paredzamajiem pasākumiem, visām iestādes 

darba režīma izmaiņām. 

Sadarbība ar vecākiem tiek mērķtiecīgi un sistemātiski plānota gan iestādes darba plānā, 

gan iestādes audzināšanas programmā, gan internāta grupu pedagogu audzināšanas stundu 

programmās. 

Vecākiem sniegtā informācija par iestādes darbu ir savlaicīga, regulāra, saprotama, 

lietderīga un estētiski noformēta. Par ikdienas mācību un audzināšanas darbu vecāki tiek 

informēti dienasgrāmatās un ar e-klases starpniecību. 

Lai risinātu radušās problēmas, grupu pedagogi, mācību priekšmetu pedagogi, 

pedagoģiskā atbalsta darbinieki un iestādes vadība organizē individuālas un kopīgas tikšanās, 

pārrunas ar izglītojamajiem un vecākiem. Notiek informācijas apmaiņa ar dienasgrāmatu, sekmju 

izrakstu starpniecību, tiek sūtītas informatīvās vēstules ar uzaicinājumu ierasties uz sarunām ar 

sociālo pedagogu, mācību priekšmetu pedagogiem, administrāciju. 

Vecākiem ir iespēja paust savu viedokli, izteikt priekšlikumus iestādes darba uzlabošanai  

gan rakstiski, gan mutiski. Internāta pedagogi organizē vecāku sapulces, kurās vecāki tiek 

informēti par aktuāliem jautājumiem klases un iestādes dzīvē.  Internāta pedagogi bieži ar 

vecākiem sazinās telefoniski. 

Sadarbībā ar vecākiem un sociālajiem dienestiem iestāde akcentē izglītojamo mācību 

stundu kavējumu samazināšanu. Nepieciešamības gadījumos iestādes sociālais pedagogs sazinās 

ar Bāriņtiesu pagastos un novadā. Vecāki tiek iepazīstināti ar iestādes telpām, materiālo bāzi. 

Lielākā daļa aptaujāto vecāku ir pārliecināti, ka iestādes vadība uzklausīs viņus, ņems 
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vērā iebildumus un sūdzības. Iestāde analizē informācijas apmaiņas rezultātus un izmanto tos 

darba uzlabošanā. 

 

4.6.2. Pasākumi vecākiem un vecāku līdzdalība izglītības iestādes darbībā 

Iestāde mērķtiecīgi plāno un regulāri organizē daudzveidīgus pasākumus vecākiem. 

Iestādē divas reizes mācību gadā tiek organizētas vecāku sapulces, kā arī vecāku dienas, kad 

vecāki var apmeklēt mācību stundas, individuāli tikties ar internāta un mācību priekšmetu 

pedagogiem, noskaidrot sev interesējošos jautājumus par apgūstamo mācību saturu, uzvedību, kā 

arī mācību sasniegumiem. Katru gadu maija mēnesī tiek rīkota vecāku diena ar izglītojamo darbu 

izstādi, koncertu. 

Tāpat vecāku dienā skolotāji un iestādes administrācija plāno pasākumus, kuros notiek 

vecāku izglītošana atbilstoši iestādes aktualitātēm, apkopo vecāku viedokļus un iegūto 

informāciju izmanto mācību procesa pilnveidē. Ir izveidots vecāku dienu apmeklējumu reģistrs.  

Aptaujātie vecāki atzīst, ka viņi iesaistās un atbalsta iestādes darbu. Viņiem organizēto 

pasākumu kvalitāte ir laba. Taču ne visi vecāki apmeklē vecāku dienas. Daļai tas saistīts ar 

finansiāliem apsvērumiem, aizņemtību darbā, bet daļa sava bērna problēmu risināšanu atstāj 

iestādes kolektīva ziņā. 

Iestādes padome darbojas atbilstoši iestādes padomes kārtībai. Sanāksmes tiek 

protokolētas, tajās piedalās vecāku pārstāvji, izglītojamo līdzpārvaldes pārstāvji, iestādes 

administrācijas un mediķu pārstāvji. Iestādes padomes sēdēs risina jautājumus par iestādes 

ikdienas dzīvi, izglītojamo drošību un veselību, izmaiņām iekšējos normatīvajos dokumentos, 

finanšu līdzekļu racionālu izmantošanu, kā arī attīstības plānošanu un pašnovērtēšanu. 

 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

Vecāki var sekot sava bērna mācību 
sasniegumiem gan dienasgrāmatā, gan e-klases 
elektroniskajā žurnālā. 
Vecāki tiek iesaistīti iestādes normatīvo 
dokumentu izstrādē. 
Vecāki iesaistās iestādes skolas padomes darbā. 

Turpināt skolas un ģimenes sadarbību 
izglītojamo mācību motivācijas veidošanā. 
Turpināt skolas padomes darbu skolas un 
ģimenes saiknes uzturēšanā. 
 

 

Vērtējums – Labi  
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5. IESTĀDES VIDE 

5.1. Mikroklimats 

5.1.1. Kopības apziņas veidošana, vienlīdzība un taisnīgums izglītības iestādē 

Iestāde veicina izglītojamajos, darbiniekos un izglītojamo vecākos piederības apziņu un 

lepnumu par iestādi, saglabā un attīsta tradīcijas, organizē kopības sajūtu veicinošus pasākumus. 

Iestādes kolektīvs strādā, lai radītu iestādes mikroklimatu, kurā būtu patīkami uzturēties gan 

pedagogiem, gan izglītojamajiem. Iestādes tēla popularizēšanu veicina izglītojamo dalība un 

sasniegumi dažādos novada un valsts mēroga pasākumos. 

Tradīcijas, simbolika - Skolas karogs, himna, emblēma. Visai skolai vienādas 

dienasgrāmatas, skolas mājas lapa, raksti presē, skolas avīzīte „Lielplatones Juniors”. 

 Iestādē regulāri tiek organizēti pasākumi, kas veicina pilsonisko zināšanu un prasmju un 

vērtību apguvi.  

Iestādē izveidojušās vairākas stabilas tradīcijas: Zinību diena, Skolotāju diena, 

18.novembra svētki, Latviešu gadskārtu svētku atzīmēšana, pavasara ekskursijas, izglītojamo un 

iestādes darbinieku dzimšanas dienu atzīmēšana, sporta dienas, Mātes dienas koncerts, izlaidums 

un daudzi citi pasākumi, kas veicina izglītojamo attieksmi un atbildību. 

Pedagogi un izglītojamie noformē klašu un iestādes telpas atbilstoši organizētajiem 

pasākumiem(valsts svētkiem, gadskārtu tradīcijām u.c.).Par iestādes dzīvi liecina fotohronikas un 

videomateriāli, kuri ievietoti skolas mājas lapā. 

Pedagogi un administrācija atzinīgi novērtē izglītojamo sasniegumus mācību jomā, 

sabiedrisko darbu, labu uzvedību. Labākie un aktīvākie izglītojamie dodas ekskursijās, tiek 

uzaicināti kopā ar vecākiem uz svinīgo pieņemšanu pie iestādes direktora. Skolā atbalsta skolēnu 

centību, spējas un sasniegumus, par ko saņem atzinību. Valsts svētkos skolas direktors apbalvo 

skolas darbiniekus, Ziemassvētkos - čaklākos skolēnus, kārtīgākos un tīrīgākos guļamistabu 

iedzīvotājus, Mātes dienā izsaka pateicību vecākiem ,par labu bērnu audzināšanu. Tādējādi tiek 

veidota pozitīvas sadarbības vide starp skolēniem, vecākiem un personālu.  

Iestādē izveidojusies tradīcija, kurā izglītojamie un darbinieki rudenī un pavasarī piedalās 

kopīgas uzkopšanas talkās. 

 “Zviedru Ziemassvētkos” sadarbības partneri un iestāde organizē tikšanos ar bijušajiem 

absolventiem. 

Iestādē demokrātiski ir izstrādāti visi iekšējie normatīvie akti, tādējādi nodrošinot 

taisnīgu un vienlīdzīgu attieksmi pret darbiniekiem un izglītojamajiem. Problēmsituācijas tiek 

izvērtētas un risinātas profesionāli, godīgi un taisnīgi, iesaistot izglītojamos un pedagogus, 

sociālos darbiniekus, psihologus, nepieciešamības gadījumā pašvaldības policiju. 

Iestāde pievērš uzmanību nelikumībām un rīkojas atbilstoši, novērš fizisko un morālo 
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aizskaršanu izglītojamo vidū.  Izglītojamie  iestādē jūtas droši. 

Izglītojamie un darbinieki jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās piederības, 

kultūras un reliģiskās piederības. Visiem ir vienādas tiesības, pienākumi, prasības. Izstrādāti 

darbinieku amatu apraksti. 

 

5.1.2. Sadarbības vide izglītības iestādē 

Iestādē tiek sekmētas labas attiecības starp iestādes darbiniekiem un izglītojamajiem. 

Iestādes personāls ir profesionāls, laipns un izpalīdzīgs, vienmēr nodrošina apmeklētājiem 

vajadzīgo informāciju. Iestādes gaiteņi ir tīri, gaiši, mājīgi, apmeklētājiem pievilcīgi. Telpu 

noformējumā bieži tiek izmantoti izglītojamo darbi, kas gatavoti interešu pulciņu nodarbībās. 

Iestādes vadība respektē un atbalsta izglītojamo, iestādes darbinieku un vecāku 

ieteikumus, ierosinājumus, vēlmes un vajadzības. Notiek anketēšana, darbojas ierosinājumu 

pastkastītes, kas ļauj darbiniekiem, vecākiem un izglītojamajiem izteikt priekšlikumus iestādes 

darba uzlabošanai. 

Mācību vide visiem ir pieejama, droša, pozitīva, tīra. Lielākā daļa izglītojamo uzskata, ka 

gandrīz visi pedagogi ir laipni, atsaucīgi un saprotoši. 

Iestādē ir izstrādāts grafiks par katrā dienā sastopamo personālu. Iestādē ir noteikta 

kārtība, kā rīkoties iestādes apmeklētājiem. Iestādē izvietotas skaidras norādes. 

 

5.1.3. Izglītojamo uzvedība un disciplīna 

Iestādē ir Iekšējās kārtības noteikumi, kuru izstrādāšanā tika iesaistīta izglītojamo 

līdzpārvalde, darbinieki un iestādes padome. Katru gadu tie tiek pārskatīti un demokrātiski 

papildināti. Noteikumi izvietoti e-klasē un saīsinātā veidā skolēnu dienasgrāmatā, pieejami 

visiem izglītojamajiem, vecākiem un iestādes darbiniekiem. Iestādes iekšējās kārtības noteikumu 

ieviešanu un pārraudzību veic iestādes vadība. 

Izglītojamie zina iekšējās kārtības noteikumus, taču ne vienmēr tos ievēro. Atsevišķos 

gadījumos ir izglītojamo uzvedības un disciplinētības pārkāpumi. Ne visi izglītojamie ievēro 

veselīga dzīvesveida priekšnoteikumus. Iekšējās kārtības noteikumi paredz noteiktu rīcību 

gadījumos, kad ir aizdomas par atkarību izraisošu vielu iespējamo lietošanu no izglītojamo 

puses. 

Iestādē tiek ievērotas izglītojamo un darbinieku tiesības un pienākumi, prasīta pienākumu 

izpilde. Ir izveidota sistēma izglītojamo kavējumu uzskaitei e-klasē atbilstoši MK noteiktajai 

kārtībai. 

Vecākiem ir zināma kārtība, kā jārīkojas, lai paziņotu par izglītojamā neierašanās 

iemesliem. Izglītojamo dienasgrāmatās tiek ievietota informācija par mācību stundu kavēšanu. 
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Pedagogiem ir informācija par izglītojamo kavējumiem. Neattaisnotu kavējumu gadījumā 

tiek informēti vecāki un ,nepieciešamības gadījumā, arī pašvaldības institūcijas. Iestāde pēc 

vajadzības informē pašvaldību institūcijas par izglītojamo sasniegumiem mācību darbā, interešu 

izglītībā un iestādes apmeklētībā. 

 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

Plānveidīga iestādes sabiedriskā tēla 

veidošana un uzturēšana. 

Iestādes tradīciju uzturēšana un 

pilnveidošana. 

Turpināt darbu pie internāta istabu 

labiekārtošanas. 

Jaunu tradīciju veidošana un pozitīvo rakstura 

iezīmju popularizēšana. 

 

 

Vērtējums – Ļoti labi 

5.2. Fiziskā vide 

5.2.1. Izglītības iestādes iekšējās vides sakoptība 

Iestāde ir sakopta un estētiski pievilcīga un regulāri tiek pilnveidota piešķirto budžeta 

līdzekļu ietvaros. 

Iestāde rūpējas, lai klašu telpas būtu piemērotas izglītojamo skaitam, būtu ekspluatācijas 

kārtībā un atbilstu sanitāri higiēniskajām normām. Iestādē ir atbilstošs apgaismojums klasēs un 

citās telpās, ir optimāla temperatūra, telpas tiek regulāri vēdinātas. Ir kontroles institūciju veikto 

pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls, pārbaužu dokumenti ir pieejami. Izglītības iestādē ir noteikta 

kārtība telpu un materiāltehnisko līdzekļu izmantošanai. 

Telpu sakopšanu nodrošina tehniskie darbinieki, taču arī izglītojamie piedalās telpu  

( internāta istabu, klašu) sakopšanā. 

Klašu telpas nodrošinātas ar jaunām, ērtām un funkcionālām mēbelēm – soliem, krēsliem, 

plauktiem, atbilstoši izglītojamo vecumam un augumam. 

Visas telpas ir drošas, norādīti evakuācijas ceļi, kā arī ugunsdzēšamo aparātu atrašanās 

vietas. Ir nodrošinātas rezerves izejas. 

5.2.2. Izglītības iestādes ārējās vides sakoptība 

Iestādes ārējā vide ir labi uzturēta un sakopta. Teritorija ir plaša, un to veido sporta 

laukums, tuvējā skolas apkārtne - 8 ha platībā. Liels darbs tiek veikts siltumapgādes uzlabošanas 

jomā. Katlumājā uzstādīti divi jauni, jaudīgi cietā kurināmā apkures katli, nomainīti sūkņi un 

skurstenis, ierīkota dūmu attīrīšanas sistēma, kas ievērojami samazina vides piesārņojumu. 

Karstā ūdens nodrošināšanai veikta skolas ēkas siltummezgla esošā aprīkojuma nomaiņa. 
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Pievadošie ceļi ir asfaltēti un regulāri tiek uzturēti kārtībā. Izveidots stāvlaukums 

automašīnām. 

 Izglītojamie regulāri tiek iesaistīti teritorijas uzkopšanā ikdienā un arī organizētajās 

talkās rudenī un pavasarī. Teritorijā atrodas sporta laukums vieglatlētikas nodarbībām, pludmales 

volejbola laukums, basketbola laukums. Teritorijā atrodas ābeļdārzs un ogulāji, košumaugu 

apstādījumi, kas rada pievilcīgu vidi. 

Veiksmīgi uzsākta teritorijas apzaļumošana un labiekārtošana. 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 
Klašu telpas nodrošinātas ar jaunām, ērtām 
un funkcionālām mēbelēm. 
Iestādes teritorija ir mājīga, ekoloģiski tīra 
un uzturēta. 
 

Pastaigu celiņu sakārtošana un solu uzstādīšana 

iestādes teritorijā. 

Iestādes teritoriju šķērsojošā ceļa aprīkošana ar 

“guļošajiem policistiem”. 

Pilnveidot mācību priekšmetu kabinetu vizuālo 

atpazīstamību. 

Piesaistīt finanšu resursus iestādes sporta stadiona 

rekonstrukcijas uzsākšanai, Sporta zāles 

celtniecībai. 

 

Vērtējums – Labi 
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6.IESTĀDES RESURSI 

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

6.1.1. Nodrošinājums ar telpām atbilstoši programmas īstenošanai 

Iestādes telpas ir atbilstošas visu licencēto izglītības programmu realizēšanai. Telpu 

iekārtojums un inventārs atbilst izglītojamo skaitam, vecumam, un augumam. 

Telpu izmantojums ir racionāls un atbilst mācību procesa prasībām un telpas specifikai. 

Tās tiek vizuāli labi uzturētas. Iestādē iedalītā budžeta ietvaros, kā arī piesaistot papildus ESF 

finansējumu, katru gadu plānveidīgi tiek veikts kosmētiskais un kapitālais telpu remonts.  

Projekta mērķis: Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēkas 

energoefektivitāti un samazinot siltumenerģijas patēriņu Lielplatones internātpamatskolas 

internāta ēkā. 

            Ārsienu siltināšana, cokola papildus siltināšana, koka logu nomaiņa uz PVC tipa stikla 

pakešu logiem,durvju nomaiņa uz PVC tipa durvīm , apkures sistēmas rekonstrukcija, izbūvējot 

jaunu apkures sistēmu ar jauniem sildķermeņiem un regulēšanas iespējām un siltummezgla 

rekonstrukcija, energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana, elektroapgādes sistēmas nomaiņa un 

darbības uzlabošana, siltināt pārseguma plātni virs ieejas. 

  

 
            ERAF. Lielplatones  

 internātpamatskolas infrastruktūras un mācību aprīkojuma uzlabošana - projekta aktivitāšu 

ietvaros tiks uzlabota mācību vide Lielplatones  internātpamatskolas skolēniem ar speciālām vajadzībām: 

ierīkots lifts, ierīkotas uzbrauktuves pārejas, iegādāta un uzstādīta interaktīvā tāfele, iekārtota datorklase, 

iegādāts pielāgots transports skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem. Šīs darbības arī veicinās darba un 

sadzīves prasmju attīstīšanu izglītojamajiem – uzlabos vidi darba un sadzīves prasmju attīstīšanai. 
 

Pēdējos gados būtiski uzlabotas iestādes internāta koplietošanas telpas, medicīnas un 

rehabilitācijas kabinets. 

Iestādē ir atbilstošas telpas izglītojamo ēdināšanai. Ēdināšanu nodrošina iestādes algots 

personāls. Ir iekārtotas telpas atbalsta personālam – psihologam, logopēdam, sociālajam 
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pedagogam, kā arī metodiskais kabinets un bibliotēka. Uz telpu durvīm ir norādes. Klases un 

internāta telpas ir nodrošinātas ar mēbelēm un darbam nepieciešamajiem mācību līdzekļiem. 

Iestādē ir 5 dušu telpas. Sanitārie mezgli ir pietiekamā daudzumā un atbilstoši iekārtoti. Skolā 

notiek plānveida remontdarbi un inventāra nomaiņa. 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

Iestāde mērķtiecīgi veic materiāli tehniskās 
bāzes papildināšanu atbilstoši izglītojamo 
speciālajām vajadzībām. 

Speciālās atpūtas zonas izveide: piemērotiem 
celiņiem un tehnisko aprīkojumu izglītojamajiem 
ar īpašām vajadzībām. 

 

Vērtējums – Ļoti labi 

 

6.1.2. Iekārtu un materiāltehnisko resursu izmantojums mācību procesā 

Mācību telpās ir pieejami datori, video projektori, 3 interaktīvās tāfeles, 5 dokumentu 

kameras, magnetafoni, TV, skeneri, video kameras. Skolotāji un izglītojamie var izmantot arī 

printerus, fotoaparātus, kopētājus, skenerus, grāmatu un burtnīcu apvākojamo iekārtu. 

Skolotāji un izglītojamie ir informēti un izmanto iestādē esošos materiāltehniskos 

resursus. Mācību procesam nepieciešamo literatūru nodrošina iestādes bibliotēkas fonds. Mācību 

grāmatu iegāde tiek plānota metodiskajās komisijās, to organizē iestādes bibliotekāre. 

Izglītojamie tiek nodrošināti ar visām mācību grāmatām, dienasgrāmatu, daļēji ar kancelejas 

piederumiem. Iestādes bibliotēkā izglītojamajiem un pedagogiem pieejami jaunākie preses 

izdevumi, daiļliteratūra, uzziņu literatūra, enciklopēdijas, vārdnīcas un metodiskā literatūra. 

Bibliotēkas telpa tiek izmantota arī mācību procesā un ārpusstundu laikā. Regulāri un plānveidīgi 

tiek atjaunots mācību līdzekļu un daiļliteratūras fonds. Mācību grāmatu fonds tiek papildināts 

regulāri, mācību grāmatu uzskaite tiek veikta datorizēti. Iespēju robežās katru gadu tiek 

iegādātas arī metodiska rakstura grāmatas, daiļliteratūra, prese. 

Mācību kabinetos ir izstrādāti darba drošības noteikumi, tie atrodas redzamā vietā. 

Izglītojamie ar noteikumiem ir iepazinušies un apliecinājuši ar parakstiem. 

Visi materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba kārtībā. Atbildīgās personas iestādē 

veic materiāltehnisko līdzekļu uzskaiti. Notiek regulāra materiāltehnisko līdzekļu un iekārtu 

apkope un remonts. Par iestādes iekārtu apkopēm un uzturēšanu kārtībā ir noslēgti līgumi ar 

dažādām organizācijām. 

Lielplatones internātpamatskolas prioritāte 2016.-2018.gadam 

Nosaukums Mērķtiecīgi pilnveidot un modernizēt 1.līmeņa profesionālās pamatizglītības mācību 

procesam paredzētās telpas atbilstoši profesiju standarta prasībām 

Virsmērķis Veidot mūsdienīgu izglītības vidi, kas dod iespējas mācību procesā izmantot IT un attīstīt katra 

izglītojamā individuālās spējas 

Rezultāts Skolā ir izveidoti pilnveidoti un modernizēti 1.līmeņa profesionālās pamatizglītības mācību 

procesam paredzētie kabineti atbilstoši profesiju standarta prasībām 
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Skolai ir licenzētas un tiek realizētas divas 1.līmeņa profesionālās pamatizglītības programmas:  

„Ēdināšanas pakalpojumi” (kods 2281102),kvalifikācija -Pavāra palīgs un „Būvdarbi” (kods 

2258201) kvalifikācija-Remontstrādnieks. 

Periodā no 2016. līdz 2018.gadam programmai „Ēdināšanas pakalpojumi” teorētiskās nodarbības 

notiek kabinetos, kur mācību procesā tiek izmantotas interaktīvās tāfeles: projektori un 

dokumentu kameras.  Praktiskās nodarbības notiek atjaunotā un labiekārtotā mācību virtuvē pēc 

noteikta stundu grafika.  

2017./2018.mācību gadā atrastas telpas un iesākts darbs pie otras mācību virtuves kosmētiskā 

remonta. 2019. gadā budžetā paredzēta nauda virtuves iekārtām. Telpu labiekārtošana un 

modernizēšana plānota pabeigt 2019.gadā. 

Programmā ”Ēdināšanas pakalpojumi ‘’ strādājošie skolotāji 2017.gadā ieguva trešo 

profesionālo kvalifikāciju -“ēdināšanas pakalpojumu speciālists” un turpina papildināt zināšanas 

pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmās. 

2016./2017.mācību gadā programmas „Būvdarbi” praktiskajām nodarbībām tika veikts telpas 

kosmētiskais remonts mūrniecības, betonēšanas kabinetā. Atjaunoti darba rīki, nopirkti jauni  

2017./2018.mācību gadā praktiskajām nodarbībām tika izveidots krāsošanas, apmešanas 

kabinets, kā arī teorijas kabinets ar datoru un projektoru. 

Divi programmā” Būvdarbi” strādājošie skolotāji 2017.gadā ieguva otro profesionālo 

kvalifikāciju- “mūrnieks” un trešo  profesionālo kvalifikāciju-“ēku celtnieks” un turpina 

papildināt zināšanas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmās. 

Skolēni no 2016. līdz 2018. gadam ir piedalījušies dažādos profesionālajos meistarības 

konkursos un ieguvuši godalgotas vietas.  

 
 

 

 

 

 

 

Vērtējums – Ļoti labi 
 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

Iestādes mācību kabineti nodrošināti ar 

mūsdienīgām tehnoloģijām. 

Turpināt darbu pie profesionālās izglītības 

mācību kabinetu pilnveidošanu. 
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6.2. Personālresursi 

6.2.1. Izglītības iestādes personāla nodrošinājums un pedagoģiskā personāla atbilstība 

normatīvajām prasībām 

Iestāde nodrošina izglītības programmu īstenošanu, tomēr pedagogu trūkst. Strādājošo 

pedagogu un internāta skolotāju slodze ir pārāk liela. Ir nodrošināts kvalificēts skolēnu atbalsta 

personāls – psihologs, sociālais pedagogs, logopēds. 

Visiem pedagogiem, atbalsta personālam un medicīnas darbiniekiem ir normatīvajiem 

aktiem atbilstoša izglītība. Iestādes tehniskais personāls rūpējas par izglītojamo ikdienas 

vajadzībām gan mācību procesā, gan iestādes internātā. Iestādes ēdnīcas darbinieki atbild par 

kvalitatīvu un veselīgu izglītojamo ēdināšanu. 

Iestādē ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns. Pedagogi regulāri apmeklē 

tālākizglītības kursus atbilstoši iestādes izvirzītajām prioritātēm – informācijas tehnoloģijās, 

speciālā izglītībā, psiholoģijā un mācību priekšmetu metodikas pilnveidē. 

Iestāde sadarbojas ar valsts institūcijām kursu organizēšanā un lektoru pieaicināšanā uz 

vietas . 

Pedagogu, atbalsta personāla un medicīnas darbinieku darba slodzes tiek sadalītas, 

ievērojot iestādes izglītības programmas un darba optimizācijas vajadzības, darbinieku pieredzi 

un kvalifikāciju. 

 

6.2.2. Pedagogu profesionālā pilnveidošanās 

Iestāde pārrauga pedagogu profesionālo pilnveidi, lai pilnībā nodrošinātu to tālākizglītību 

atbilstoši MK noteikumiem. Pedagogi aktīvi piedalās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs 

gan iestādē, gan ārpus iestādes. 

Iestādē darbojas 6 metodiskās komisijas. Tajās pedagogi dalās pieredzē ar gūto 

tālākizglītības kursos un ar labās prakses piemēriem. Atbilstoši metodiskā darba prioritātēm 

mācību gada laikā tiek izstrādāti metodiskie materiāli, kurus prezentē pedagogu sanāksmēs. 

Iestādē ir pedagogu profesionālās pilnveides plāns. Pedagogu tālākizglītība un metodiskā darbība 

iekļauta darba novērtēšanas kritērijos. 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 
Iestādē strādā kvalificēts pedagoģiskais, 
medicīniskais, atbalsta un saimnieciskais 
personāls. 
Pedagogiem ir tiesības mācīt speciālās 
izglītības programmas pamatizglītības pakāpē. 

Aktualizēt pedagogu pilnveides kursos gūto 
zināšanu pielietojumu ikdienas darbā. 

Vērtējums – Ļoti labi 

 



50 

Jelgavas novada Lielplatones internātpamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2017./2018.m.g 

7.IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

7.1. Iestādes darba pašnovērtēšanas organizēšana un plānošana 

 

Iestāde ir veikusi detalizētu pašnovērtēšanu visās iestādes darbības pamatjomās. 

Pašvērtējumā tika izmantota informācija no izglītojamo, darbinieku un vecāku aptaujām, 

anketām. 

Iestādes pašnovērtēšanas sistēma ir skaidri strukturēta un veiksmīgi plānota. Vadība 

sistemātiski un mērķtiecīgi organizē un īsteno kontroli un vērtēšanu visos iestādes darba 

aspektos. Pašnovērtēšanā izmanto efektīvas metodes. Pašvērtējums vienmēr ir objektīvs un 

pamatots, balstīts uz konkrētiem faktiem un pierādījumiem. Pedagogi veic sava mācību un 

audzināšanas darba izvērtējumu un izvērtē iestādes darbu kopumā atbilstoši attīstības 

prioritātēm. Viss kolektīvs ir atbildīgs par mācību plāna izpildi, kā arī iesaistīts mācīšanas 

procesā, resursu sadalīšanā, finanšu pārvaldē. Iestādes vadība regulāri izvērtē savu ieguldījumu 

pašnovērtēšanas organizēšanā, vadīšanā un pārraudzīšanā. Pašnovērtēšanas rezultāti tiek 

apspriesti un izmantoti tālākai darbībai. 

Tika izskatīti un respektēti izglītojamo, darbinieku, vecāku un iestādes dibinātāja 

viedokļi. Lai vērtēšanas process būtu pēc iespējas objektīvāks, visi iesaistītie izmantoja vienotus 

vērtēšanas kritērijus. Šo darbu veiksmīgi vadīja 7 darba grupas, kas sastāvēja no iestādes vadības 

un MK vadītājiem.  

Iestādes kolektīvs kopumā pozitīvi uztver apzinātās problēmas, kas parādījās 

pašnovērtēšanas procesā. Iestādes vadība pašnovērtēšanas procesā iegūto informāciju uzskata par 

noderīgu izziņas materiālu iestādes darba uzlabošanai. Iegūtā informācija tika apspriesta gan 

MK, gan pedagoģiskās padomes sēdēs, gan iestādes padomē un vecāku kopsapulcē. 

 

7.1.1. Izglītības iestādes attīstības plānošana 

Iestādei ir izveidots Attīstības plāns ar darbības laiku no 2017. gada līdz 2020. gadam. 

Plāna ietvaros mācību gadam tiek izvirzītas 7 prioritātes – katrā darbības jomā. Attīstības plāna 

veidošanai izmantota skolu darbības kvalitātes vērtēšanas metodika. Iestāde plāno savu attīstību 

saskaņā ar valsts un novada attīstības virzieniem un konkrētām iestādes vajadzībām. 

Iestādes attīstības plāns un tajā izvirzīto prioritāšu īstenošanas plānojums ir loģiski 

strukturēts, pārskatāms un skaidrs. 

Prioritāšu īstenošanas plānojums ietver konkrētus, sasniedzamus mērķus, rezultātu 

novērtēšanas kritērijus un detalizētu uzdevumu izpildes gaitu katram mācību gadam. Attīstības 

plāna īstenošanai noteiktas atbildīgās personas. Attīstības plāns ir pārdomāts un reāls. Prioritātes 
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izvirzītas, ņemot vērā iestādes darbības pamatmērķus, iepriekš veikto darbu, izglītojamo skaita 

prognozes, pašvērtējumā konstatētās stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus. 

Plāna izstrāde notiek demokrātiski. Iestādes attīstības plāna veidošanā tiek iesaistīts 

iestādes kolektīvs, izglītojamie un viņu vecāki. 

No iestādes vadības puses notiek regulāra attīstības plāna ieviešanas procesa uzraudzība 

un kontrole. Katra mācību gada sākumā iestādes galvenie uzdevumi tiek izvirzīti saskaņā ar 

plānu. Attīstības plāns ir pieejams visām ieinteresētajām pusēm, ar to var iepazīties iestādes 

mājas lapā. Notiek plāna realizācija. 

 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 
Iestādes attīstības plānošanas nepārtrauktība. 
Visu ieinteresēto pušu iesaiste iestādes darba 

plānošanā. 

Pašnovērtēšanas process virzīts uz būtiskiem 

aspektiem katrā iestādes darba jomā. 

Iestādes attīstības plānošanas sasaiste ar 
notiekošajiem procesiem izglītībā valstī. 

  
Vērtējums – Ļoti labi 

 

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība  

7.2.1. Vadības darba organizēšana un plānošana 

Iestādē ir visa Ministru kabineta noteiktā obligātā dokumentācija, kuras precīza izpilde 

tiek kontrolēta. Dokumenti ir noformēti atbilstoši dokumentu izstrādes prasībām un sakārtoti 

atbilstoši apstiprinātajai iestādes lietu nomenklatūrai. 

Iestādē ir pārskatāma un efektīva vadības sistēma. Ir izstrādāta precīza iestādes vadības 

struktūra. Direktora vietnieki atbild par viņu amatu aprakstos norādītajām atbildības jomām, 

katra vadītāja kompetences joma ir precīzi noteikta, vadības darbs aptver visas iestādes darbības 

jomas. Direktora vietnieki veiksmīgi plāno un realizē savu darbu. Iestādes vadības atbildības 

jomas ir zināmas visiem iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, viņu vecākiem un citām 

ieinteresētajām personām. 

Vadības apspriedes tiek organizētas katru pirmdienu. Tajās izskata plānotos jautājumus 

un aktualitātes, par tām informē pedagogu kolektīvu. 

 

7.2.2. Izglītības iestādes darba organizēšana un personāla pārvaldība 

 

Iestādes personālam izstrādāti atbilstoši amatu apraksti, kuros noteikti viņu darba 

pienākumi un tiesības. Pēc nepieciešamības amatu apraksti tiek aktualizēti. Katra vadītāja 

kompetences joma ir precīzi noteikta. Vadītāji savas kompetences ietvaros veiksmīgi pārrauga 



52 

Jelgavas novada Lielplatones internātpamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2017./2018.m.g 

personāla pienākumu izpildi. 

Iestādes direktors plāno, organizē un vada iestādes darbu, deleģējot pienākumus saviem 

vietniekiem. Vadības darbs tiek plānots. Vadība nodrošina informācijas apmaiņu par 

pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. Pirms lēmuma pieņemšanas iestādes direktors konsultējas 

ar attiecīgajā jautājumā kompetentiem darbiniekiem, sadarbojas ar iestādes padomi un 

izglītojamo līdzpārvaldi. 

Vadības komanda sadarbojas ar iestādes personālu, izglītojamajiem un viņu vecākiem. 

Iestādes vadībai un atbalsta personālam ir noteikti apmeklētāju pieņemšanas laiki, tie tiek 

ievēroti. 

Pedagogu darba slodzes tiek sadalītas, ievērojot kvalifikācijas rādītājus un pieredzi, un 

noteiktas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Iestādē metodiskās komisijas darbojas atbilstoši „Kārtībai par metodisko komisiju 

darbu”. Iestādē darbojas 6 mācību priekšmetu metodiskās komisijas. Iestādes vadība veiksmīgi 

koordinē to darbību. 

 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 
Iestādes vadība lēmumus pieņem 
demokrātiski, iesaistot visas ieinteresētās 

puses. 

Attīstīt katra darbinieka līdzatbildību par pieņemtā 
lēmuma realizāciju un savu pienākumu izpildi. 

 

Vērtējums – Ļoti labi 

 

 

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

7.3.1. Sadarbība ar izglītības iestādes dibinātāju 

Iestādei ir regulāra sadarbība ar Jelgavas novada pašvaldību izglītības iestādes jautājumu 

risināšanā. Tās prioritāte ir izglītības attīstība novadā. Tā iedziļinās katrā ar izglītības problēmām 

saistītā jautājumā un  meklē optimālāko risinājumu. 

Sadarbība iestādes budžeta veidošanā un iestādes darbības attīstībā ir abpusēji 

ieinteresēta. 

Jelgavas novada prioritātes 2016.-2018.gadam 

Informācijas tehnoloģiju pieejamības un izmantošanas iespēju nodrošināšana mūsdienu 

mācību procesa īstenošanā. 

Nosaukums Informācijas tehnoloģiju pieejamības un izmantošanas iespēju 

nodrošināšana mūsdienu mācību procesa īstenošanā 

Virsmērķis Veidot mūsdienīgu izglītības vidi, kas dod iespējas mācību procesā 

izmantot IT un attīstīt katra izglītojamā individuālās spējas, attīstīt 

sadarbību ar izglītojamo vecākiem 
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Rezultāts Skolā ir nodrošināta iespēja  izmantot informācijas tehnoloģijas visās 

mācību telpās. 

 

 Skolā ierīkots interneta pieslēgums, pieejams WiFi. Visas skolas telpas aprīkotas ar IT. 

No 01.09.2016. līdz 01.09.2018. gadam  skola  iegādājusies 7 projektorus, 5 dokumentu 

kameras, 2 interaktīvās tāfeles (dabaszinību kabinetā ,1.līmeņa profesionālās pamatizglītības 

programmas ''Ēdināšanas pakalpojumi'' 1.kursa mācību telpā un  programmas 21015911 skolēnu 

mācību telpā). Daļēji nomainīti novecojušie datori. Iepriekšējo gadu iegādātā interaktīvā tāfele 

tiek izmantota vēstures apguvei un 1.līmeņa profesionālās pamatizglītības programmas 

''Ēdināšanas pakalpojumi'' 2.kursa mācību procesam. 4 datori klasēs ir pieslēgti pie platekrāna  

televizoriem. 

         Informācijas tehnoloģijas ir pieejamas un tiek izmantotas mācību procesā ikdienā .Katrā 

klasē ir datori ,kurus skolotāji izmanto e-klasei, mācību materiālu gatavošanai, kā arī vadot 

dokumentu kameru no datora . 

       Skolā ir datorklase ar 15 darbavietām. Tajā regulāri notiek stundas dažādos mācību 

priekšmetos.  

       Skolas bibliotēkā ir 3 datori skolēnu vajadzībām, kā arī  dators un multifunkcionala iekārta 

bibliotekāres darbam. 

       Skolas administrācijas kabineti, skolas atbalsta personāla-psihologa, sociālā pedagoga, 

logopēda- kabineti  un skolotāju istaba ir aprīkoti ar piemērotu  IT tehniku ikdienas pienākumu 

veikšanai.  

       2017.gadā 20 pedagogi ir apguvuši vai papildinājuši zināšanas kursos par mobilo lietotņu un 

interneta resursu izmantošanu matemātikas stundās. 

 

7.3.2. Sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskām organizācijām 

Iestādei ir regulāra sadarbība ar Jelgavas novada pašvaldības, kā arī ar citu Latvijas 

pašvaldību institūcijām – Sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām, Krīzes centriem un Pašvaldības 

un Valsts policiju. Sadarbībā ar tiem tiek veikti arī profilaktiski pasākumi: izglītojošas lekcijas, 

pārrunas, problēmjautājumu risināšana. 

Sadarbība ar Latvijas Speciālo Olimpiādi (turpmāk tekstā LSO), skolēni piedalās dažādās 

LSO rīkotajās sporta sacensībās. 

Notiek sadarbība ar dažādām kontrolējošām institūcijām: Sanitāro inspekciju, VUGD, 

Darba inspekciju. 

Projektu īstenošanas laikā notiek intensīva sadarbība ar VIAA. 

Izglītības programmu izstrādē un īstenošanas gaitā notiek sadarbība ar VISC un IKVD. 
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7.3.3. Starptautiskā sadarbība 

Kopš 1992. gada 26. novembra skola sadarbojas ar Zviedrijas pilsētas Norčepingas JKS / 

INTUS sekciju. 2017. gada 28. novembrī svinēsim draudzības un sadarbības 25 gadu jubileju. 

Šajos gados ir notikuši dažādi pasākumi. 

Sadarbības pamatā ir: 

 mērķtiecīgi un apzinīgi organizēts darbs Jelgavas novada Lielplatones 

internātpamatskolā,  

 pedagogu un skolas darbinieku tālākizglītība, 

 pieredzes apmaiņas braucieni uz Zviedrijas skolām, 

 kursu, semināru organizēšana un vadīšana Zviedrijā un skolā, 

 vasaras nometņu organizēšana bāreņiem un skolēniem ar īpašām vajadzībām, 

 ekskursijas un atpūtas braucieni uz Zviedriju skolas bijušajiem un esošajiem 

darbiniekiem – pensionāriem, 

 krustvecāku piesaiste katram skolēnam, 

 atbalsts, rūpes un palīdzība. 

 
Skolas direktors Andris Urbāns ir iesaistījies šajā projektā ar mērķi, lai attīstītu 

daudzveidīgu un kvalitatīvu izglītības piedāvājumu skolās, palielinot skolu konkurētspēju un 

prestižu un novēršot audzēkņu priekšlaicīgu skolu pamešanu. Pēc šī projekta tiks uzlabota 

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, ieviešot inovatīvas metodes, kas atšķiras no 

vispārpieņemtajiem standartiem izglītības iestādēs, kur tiek īstenotas speciālās programmas. 

“Novērtēšana mācīšanai: radošas un dažādas novērtēšanas metodes izglītībā 

21.gadsimtā” Islandē no 2017.gada 11.marta līdz 2017.gada 18.martam. 

http://www.kfum-norrkoping.se/
http://www.kfum-norrkoping.se/
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GOLDEN EDGE OF MY WORK (katram darbam zelta maliņa) - 09.2014.- 08.2016. 

Projekta mērķis- pieredzes apmaiņa skolēniem un skolotājiem mājturības un tehnoloģiju 

un sociālo zinību jomās. 

Lielplatones internātpamatskolas 7. – 9. klašu audzēkņiem ir lieliska izdevība piedalīties 

arī Nordplus Junior projektā „Golden edge of my work”. Projekta aktivitātes sākās 2014. 

gada rudenī  un ziemā, turpinājās līdz 2016. gada vasarai. 

Projekta ietvaros bērni papildināja savas mājturības zināšanas un prasmes , iepazinās ar 

Baltijas kaimiņvalstīm un , protams, ieguva jaunus draugus. 

2015.gada aprīļa mēnesī mūsu skolas 6 audzēkņi  un 2 skolotāji viesojās Tartu speciālajā 

pamatskolā Igaunijā. Aktivitātē piedalījās arī projekta partneri no Žagares speciālās skolas 

Lietuvā. 2015.gada septembrī viesojās Žagares speciālajā skolā, bet projekta noslēgums bija 

Lielplatones internātpamatskolā 2016.gada aprīlī. 

  

Lielbritānijas un Baltijas valstu sadarbības projekts speciālajā izglītībā. 

 Iestāde iesaistās starptautiskos projektos, veicinot izglītības iestādes atpazīstamību un 

prestižu. Pateicoties Lielbritānijas un Baltijas valstu sadarbības projektam, pedagogi iepazīstas ar 

Anglijas un Lietuvas pieredzi speciālajā izglītībā. Ik gadu tradicionālas tikšanās gan skolēniem, 

gan pedagogiem. Modes skatē Lielplatonē piedalījās Žagares speciālā skola, pasākumu vēroja 

pedagogi no Kendalas speciālās skolas (Anglija). Atpūtas nometnē Kendalas pilsētā viesojās 

5.c.klases skolēni .  

 

 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

Laba dažādu līmeņu sadarbība ar valsts, 
pašvaldību un nevalstiskām organizācijām, 

kas dod būtisku pienesumu iestādei. 

Veicināt pedagogu iesaistīšanos dažādos 
starptautiskos projektos. 

 

Vērtējums – Ļoti labi  
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8.  CITI SASNIEGUMI (IESTĀDEI SVARĪGAIS, SPECIFISKAIS)  

2018.gada rudenī - atjaunota ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vieta. 

2018.gada vasarā-kustību sensori internāta istabās. 

2017.gada rudenī-uzstādīta videonovērošana skolas, internāta koridoros. 

2016.gada rudenī-skolā pieejams WiFi. 

2015.gada pavasarī-renovētas skolas trepes. 

2014.gada rudenī- uzcelts rotaļlaukums sākumskolas skolēniem. 

2014. gadā realizēts - „Lielplatones internātpamatskolas internāta ēkas siltināšanas un 

energoefektivitātes paaugstināšana” projekts (ID Nr. JNP 2013/60/KPFI). 

2013. gads: 

JNP 2013/16 Būvdarbi „Lielplatones internātpamatskolas internāta ēkas rekonstrukcija” 

Rehabilitācija telpas (ūdens procedūras, masāža, sāls istaba) ,atpūtas-rotaļu telpas. 

JNP 2013/48 Lielplatones internātpamatskolas skolas jumta remonts un cokola 

siltināšanas būvdarbi. 

2012. gads:  

JNP 2012/12 Lielplatones speciālās internātpamatskolas klašu korpusa jumta un fasāžu 

siltināšana, elektroapgaismojuma, spēka instalācijas rekonstrukcija un internāta remontdarbi. 

2011. gads: 

JNP 2011/47 Lielplatones speciālās internātpamatskolas klašu korpusa jumta un fasāžu 

siltināšana, elektroapgaismojuma, spēka instalācijas rekonstrukcija un internāta koridoru  

remontdarbi. 

2010.gads: 

2010. gada Eiropas Reģionālā attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” papildinājuma 3.1.3.3.1. apakšaktivitātes „Speciālās izglītības iestāžu 

infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” ietvaros tika  īstenots projekts „Lielplatones speciālās 

internātpamatskolas infrastruktūras un mācību aprīkojuma uzlabošana” 

(līg.Nr.Nr.2009/0343/3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/014), ar mērķi uzlabot mācību vidi 

Lielplatones speciālās internātpamatskolas skolēniem, kā arī veicināt darba un dzīves prasmju 

attīstīšanu izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem. Projekta finansiālais atbalsts palīdzēja 

skolai spert lielu soli savā attīstībā. Pusotra gada laikā skolas saime piedzīvoja ievērojamas 

izmaiņas. Tika iegādāts speciāli aprīkots mikroautobuss izglītojamo ar kustību traucējumiem 

pārvadāšanai. Veikta mācību klases modernizēšana ar interaktīvo tāfeli, projektoru, dokumentu 

kameru, portatīvo datoru. Iekārtota jauna datorklase, datortehnika un aprīkojums (projektors, 

ekrāns, printeris un skeneris), nepieciešamā programmatūra mācību vielas apguvei ,iegādātas un 

uzstādītas jaunas mēbeles,. Telpu  pieejamības nodrošināšanai izglītojamiem ar funkcionāliem 
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traucējumiem veikta vecās kāpņu telpas demontāža, lifta iegāde un ierīkošana, pāreju izbūve 

starp skolas korpusiem un uzbrauktuves izbūve pie internāta. 

Vides pieejamības nodrošināšanai veikti asfaltēšanas darbi un invalīdu stāvvietas 

ierīkošana pie lifta ieejas durvīm, lai izglītojamie ar funkcionāliem traucējumiem varētu brīvi 

piekļūt skolai. 

 

Interešu izglītības dalībnieku sasniegumi novada, republikas un ārpus republikas 

pasākumos: 

2017./2018.m.g. 

   25.01.2018. LSO Skriešana ar sniega kurpēm. 

   01.02.2018. LSO Badmintona sacensības. 

   22.02.2018.LSO Slēpošanas sacensības. 

   08.03.2018.LSO apvienotā zāles futbola sacensības.  

   29.03.2018.LSO Meiteņu  florbols. 

   05.04.2018.LSO Dambretes sacensības. 

   18.05.2018.LSO Sacensības vieglatlētikā. 

2016./2017.m.g. 

Sporta aktivitātes: 

 19.01.2017. LSO badmintona sacensības. 

 14.-25.03.2017.Speciālās Olimpiādes Pasaules Ziemas Spēles Austrijā. 

 10.05.2017. Cerību futbola sacensības. 

 31.01.2017.Unified futbola sacensības. 

 03.11.2016.Tautas bumbas sacensības.  

 06.10.2016. finālsacensības futbolā meitenēm. 

 16. 02.2017. atklātās peldēšanas sacensības. 

Konkursi: 

 Festivāls "Nāc Līdzās!" Zemgalē. 

 Starptautisko bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkursu “Es dzīvoju pie jūras” 

 PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” no 20. līdz 21. oktobrim norisinājās Latvijas 

profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkurss 

“Apdares darbi”. 
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9. TURPMĀKĀS ATTĪSTĪBAS VĪZIJAS 

 

Direktors ________________________________Andris Urbāns 

SASKAŅOTS  
Jelgavas novada izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa__________________________ 

 

 

Skolas 

darbības 

pamatjomas 

2017.  - 2018. 2018.-2019. 2019. - 2020. 

Mācību saturs Noteikumi par valsts 

pamatizglītības standartu, 

profesionālās 

pamatizglītības mācību 

priekšmetu standartiem un 

pamatizglītības programmu 

paraugiem” 

Satura pilnveide un pielāgošana 

personības attīstības vajadzībām 

ievērojot mācību priekšmeta 

standarta prasības. 

Jaunā standarta ieviešana un 

realizācija skolā. 

Pamatizglītības un 

profesionālās pamatizglītības 

standarta realizēšana skolā, 

kompetenču pieejas īstenošana. 

 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Pilnveidot skolēnu 

dinamikas uzkrāšanas datu 

bāzi. 

Pedagogu profesionālā pilnveide 

kompetenču īstenošanā. 

Mācību satura virzība skolēnu 

karjeras, kompetenču un 

pilsoniskās apziņas veidošanā. 

Atbalsts 

skolēniem 

Individuāla pieeja mācību 

procesa pilnveidei katram 

izglītojamajam, balstoties uz 

Valsts un pašvaldību 

pedagoģiski medicīnisko 

komisiju ieteikumiem. 

Nodrošināt izglītojamo 

emocionālās, psiholoģiskās 

un sociālās vajadzības. 

Projekts 

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” 

Saskarsmes kultūras attīstīšana 

iesaistot atbalsta personālu. 

Nodrošināt interešu izglītības 

pieejamību ikvienam izglītojamajam 

Nodrošināt izglītojamo emocionālās, 

psiholoģiskās un sociālās vajadzības. 

Nodrošināt izglītojamo 

emocionālās, psiholoģiskās un 

sociālās vajadzības. 

Skolas vide Skolas mācību telpu 

renovācija un mācību 

procesa tehnoloģiju 

nodrošināšana.  

Profesionālās 

pamatizglītības “Būvdarbi” 

mācību telpu pilnveidošana. 

Nodrošināt drošu vidi 

izglītojamajiem uzstādot 

video novērošanu, kustību 

sensorus internāta istabās. 

Izglītojamo iekšējās kārtības 

noteikumu ievērošanas 

aktualizēšana.  

Mobilo telefonu lietošanas 

noteikumu ieviešana. 

Pirmā stāva priekštelpas grīdas 

seguma maiņa, sienu krāsošana. 

Mācību kabinetu materiāli 

tehniskās bāze pilnveide 

atbilstoši mācību procesa 

vajadzībām. 

Otrā stāva koridora grīdas 

aprīkot ar grīdas spēlēm. 

Resursi Finanšu resursu optimizācija 

mācību līdzekļu un 

izglītības vides 

nodrošināšanai. 

Finanšu resursu optimizācija mācību 

līdzekļu un izglītības vides 

nodrošināšanai. 

Finanšu resursu optimizācija 

mācību līdzekļu un izglītības 

vides nodrošināšanai. 

Skolas darba 

organizācija 

un kvalitātes 

nodrošināšana 

 

Skolas darba pašvērtēšanas 

pilnveide. 

Skolas darba pašvērtēšanas 

pilnveide. Attīstības plāna 

izvērtēšana un skolas attīstības plāna 

izstrāde jaunam plānošanas 

periodam. 

Pedagogu profesionālā 

pilnveide kompetenču 

īstenošanā. 
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25.09.2018.  
 

 

 

 

Z.v. 

 

Saskaņots ar Skolas padomi 2018. gada  03.septembrī (sēdes protokols Nr.1).  


