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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1.Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g. 

Izglītības programmas 

nosaukums 

Izglītības 

programmas 

kods 

Īstenošanas 

vietas adrese 

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo 

skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi vai 

uzsākot 

2020./2021.

māc.g. 

Izglītojamo 

skaits, 

noslēdzot 

programmas 

apguvi vai 

noslēdzot 

2020./2021.

māc.g. 

Nr. 
Licencēšanas 

datums 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem 

ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem 

smagiem attīstības 

traucējumiem 

21015911 “Bērzupītes”, 

Annenieku 

pag., Dobeles 

novadā 

V-834 08.12.2009. 19 19 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem 

ar garīgās attīstības 

traucējumiem 

21015811 “Bērzupītes”, 

Annenieku 

pag., Dobeles 

novadā 

V-835 08.12.2009. 43 41 

Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar jauktiem 

attīstības traucējumiem 

01015611 “Bērzupītes”, 

Annenieku 

pag., Dobeles 

novadā 

V-5557 28.09.2012. 2 2 

Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem 

01015811 “Bērzupītes”, 

Annenieku 

pag., Dobeles 

novadā 

V-5558 28.09.2012. 1 1 

Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar smagiem 

garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem 

smagiem attīstības 

traucējumiem 

01015911 “Bērzupītes”, 

Annenieku 

pag., Dobeles 

novadā 

V-5559 28.09.2012. 3 3 

 

1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

NPK Informācija Skaits 
Komentāri (nodrošinājums un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu mainība u.c.) 

1.  Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.māc.g. (31.08.2021.) 

30 Pedagogu skaits nemainīgs 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g. 

1 Pedagogs nedrīkst pārsniegt 40 stundu slodzi 

nedēļā 

https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=6587&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=6587&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=6587&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=6587&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=6587&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42210&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42210&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42210&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42210&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42210&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42210&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42211&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42211&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42211&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42211&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42211&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42211&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42212&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42212&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42212&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42212&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42212&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42212&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42212&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42211&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42212&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx


3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

7 Atbalstu skolēnu personības veidošanā un 

attīstības traucējumu korekcijā piedāvā 

atbalsta personāls –sociālais pedagogs skolas 

medmāsa, psihologs un pārējie pedagogi. 

 

1.3.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos 

rezultātus 2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības iestādei un izglītības 

iestādes vadītājam) 

Prioritāte Nr. 1 Prioritāte Nr. 2 Prioritāte Nr. 3 

Skolas kopīgo vērtību 

definēšana un publiskā tēla 

veidošana. 

Skolas vides mikroklimata pilnveide. Mācību procesa kvalitātes 

monitorings. 

 Skolas vērtību definēšana, 

iedzīvināšana un 

popularizēšana. 

 Atpazīstamība sociālajos tīklos 

– facebook.com, skolas mājas 

lapa. 

 Skolas mājas lapas dizaina un 

funkcionalitātes pilnveidošana. 

 Skolēnu iesaistīšana dažādos 

konkursos, olimpiādēs, 

projektos u.c. izglītojošos 

pasākumos skolā un ārpus 

skolas. 

 Skolotāju savstarpēja sadarbība un 

pieredzes apmaiņa ar profesionālās 

pilnveides kursos un semināros 

gūtajām atziņām, zināšanām, 

savstarpēja skolotāju pieredzes 

apmaiņa vadot atklātās stundas. 

 Veicināta sadarbība ar vecākiem, 

aktivizējot vecākus izmantot e – klasi, 

lai sekotu līdz sava bērna mācību 

sasniegumiem un skolas  gaitām. 

 Veicināts skolas padomes un skolēnu 

pašpārvaldes darbs,  iesaistot skolas 

problēmu jautājumu risināšanā. 

 Sadarbība ar sociālo pakalpojumu 

centru un citām valsts iestādēm.  

 Pieredzes apmaiņas pasākumi ar 

skolām Latvijā un ārpus Latvijas. 

 Sadarbība ar kultūru izglītojošām 

iestādēm. 

 Iesaistīšanās vietējos un 

starptautiskajos projektos. 

 Organizēti atbalsta pasākumi 

skolotājiem kompetenču 

pieejā, t.sk. pieredzes 

apmaiņa ar citām Latvijas 

skolām.  

 Pilnveidota atbalsta sistēmas 

skolēniem – relaksācijas 

telpas izveide un iekārtošana, 

interešu izglītības 

programmu piedāvājuma 

paplašināšana. 

 Skolotāju mācīšanās grupās 

skolā un savstarpējā stundu 

vērošana kā atbalsta 

instruments darba kvalitātes 

pilnveidošanai mācību 

stundās. 

 Jēgpilna tehnoloģiju 

izmantošana mācību procesā. 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes misija: 

 Radoša, tradīcijām bagāta  mūsdienu skola, kas dod iespēju ikvienam skolēnam integrēties 

sabiedrībā un darba tirgū.  Sniedz skolēniem mūsdienīgu, kvalitatīvu  un inovatīvu, sadarbībā 

un kompetencēs balstītu izglītību, diferencētu pieeju katram Bērzupes speciālās pamatskolas 

skolēnam.  

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo: 



 Izglītojamo veiksmīga sagatavošana iekļaušanai sabiedrībā un darba dzīvē. 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā: Pozitīvs mikroklimats, droša, ētiska un 

estētiska skolas vide. 

2.4. 2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti: 

Prioritāte: 

Kompetences balstītā speciālās izglītības mācība satura ieviešana. 

Mērķis: 

Kompetences balstīta speciālās izglītības mācību satura ieviešana 1., 4., 7. klasē. 

Uzdevums:  

 Pedagogu tālākizglītības nodrošināšana kompetencēs balstīta mācību satura ieviešana visās 

mācību jomās. 

 Tehnoloģiju jēgpilna izmantošana mācību stundās. 

 Izglītojamo iesaiste mācību procesa plānošanā, īstenošanā un izvērtēšanā, veicinot 

izglītojamo mācīšanās motivāciju. 

Sasniegtie rezultāti: 

 Visi skolas pedagogi ieguva tālākizglītību kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanā savā 

mācību jomā. 

 Savstarpēja pedagogu mācību stundu vērošana un analizēšana, pedagogu pieredzes apmaiņa. 

Katram pedagogam sniegts individuāls metodiskais atbalsts pēc nepieciešamības. 

 Mācību gada laikā izglītojamo sekmes uzlabojās. 

 

Prioritāte: 

Profesionālās pamatizglītības “Ēdināšanas pakalpojumi” ar iegūstamo kvalifikāciju – virtuves 

darbinieks - aprobācija. 

Mērķis: 

Pilnveidot skolas pakalpojumu klāstu. 

Uzdevums:  

 Tematisko plānu izstrāde profesionālajā izglītībā visos mācību priekšmetos. 

 Tematisko plānu realizācija profesionālajā izglītībā. 

 Mācību telpu labiekārtošana un mācību inventāra nodrošināšana profesionālajā izglītībā. 

Sasniegtie rezultāti: 

 Izstrādāti un realizēti tematiskie plāni profesionālajā izglītībā. 



 Labiekārtota mācību telpa un iegādāts nepieciešamais mācību inventārs atbilstoši mācību 

programmai. 

 

Prioritāte: 

Individualizēti atbalsta pasākumi skolēniem un mācību atbalsta materiālu apguve un izstrāde 

visās jomās. 

Mērķis: 

Nodrošināta individuālā pieeja katra skolēna vajadzību noteikšanai kompetencei balstīta mācību 

satura apgūšanai. 

Uzdevums:  

 Izstrādāt un realizēt katram izglītojamajam individuālu mācību un atbalsta plānu. 

 Atgādņu un mācību materiālu izstrāde mācību priekšmetos klases stundām. 

 Interešu izglītības piedāvājuma aktualizēšana, paplašināšana. 

Sasniegtie rezultāti: 

 Izstrādāts un realizēts katram izglītojamajam individuāls mācību un atbalsta plāns. 

 Mācību stundas kvalitātes pārbaudes, monitorings- mācību stundu vērošana ar mērķi- kādas 

atgādnes un mācību materiālus pedagogi izmanto mācību stundas organizācijā. Pedagogu 

pieredzes apmaiņa ar izstrādātajiem mācību materiāliem.  

 Skolā tika piedāvāts atbilstoši izglītojamo interesēm un spējām plašs interešu izglītības 

klāsts- peldēšana, galda teniss, sporta spēles, keramika, rokdarbi, ansamblis, mūsdienu dejas, 

datorika, mazpulki. 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

3.1.Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolā ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai 

nepieciešamā obligātā dokumentācija un skolas darbu 

reglamentējošie dokumenti, kas izstrādāti un pieņemti 

demokrātiski.  

Turpināt uzturēt labvēlīgas attiecības ar skolas 

darbiniekiem, pašvaldību, vecākiem un 

izglītojamajiem.  

Skolā ir izveidota precīza vadības organizatoriskā 

struktūra. Skolas darbinieki, izglītojamie, vecāki un citas 

ieinteresētās personas zina administrācijas atbildības 

jomas.  

Turpināt sistemātiski sekot līdzi un pārraudzīt 

pedagogu un skolas darbinieku darba 

pienākumu izpildi un sniegt nepieciešamo 

atbalstu pēc vajadzības. 

Skolas administrācija savā darbā ievēro un veicina gan 

izglītojamos, gan personālu ievērot vispārcilvēciskās un 

 



demokrātijas vērtības, tajā skaitā lojalitāti Latvijas 

Republikai un Satversmei, un ētikas normas.  

3.2.Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolas vadības komanda apguva pedagogu profesionālās 

kompetenču pilnveides programmu “Kompetenču pieeja 

mācību saturā: Skolu vadības loma jaunā mācību satura 

un pieejas mācībām ieviešanai skolā.” 

Turpināt skolas administrācijai nodrošināt 

izglītojamo mācību sasniegumu un uzvedības 

analīzi. 

2020. gadā, lai veicinātu izglītojamo iespējas iekļauties 

sabiedrībā un darba tirgū, tika licencēta profesionālās 

pamatizglītības programma “Ēdināšanas pakalpojumi” ar 

iegūstamo kvalifikāciju virtuves darbinieks, sagatavota 

materiālā bāze. 

Vadības tālākizglītības kursi skolvadības 

jautājumos. 

Izglītības programmā izglītojamajiem ar smagiem 

garīgās attīstības traucējumiem izstrādāta mācību 

sasniegumu novērtējuma kārtība, kurā katram 

izglītojamajam divas reizes gadā katrā mācību 

priekšmetā izvērtējam mācību sasniegumu attīstību un 

nosakām turpmākos uzdevumus, kas tiek realizēti 

individuālajā attīstības plānā. 

 

3.3.Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Administrācijas sanāksmes ir plānotas un  notiek regulāri 

vienu reizi nedēļā  (sanāksmes tiek protokolētas). 

Pilnveidot skolas administrācijas sadarbību ar 

Skolas padomi un Skolēnu pašpārvaldi. 

Administrācija nodrošina informācijas apmaiņu par 

pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi: pedagogiem- 

iknedēļas informatīvajās sanāksmēs e-pastā un E-klasē, 

izglītojamajiem- klases stundās, vecākiem- vecāku 

sapulcēs un vecāku dienās. 

Turpināt regulāru atbalstu darba procesā 

ikvienam pedagogam. 

Turpināt pilnveidot sadarbību ar skolēnu 

vecākiem, veicinot e-klases iespēju 

izmantošanu.  

Skolā ir izveidota vienota administrācijas komanda, kas 

profesionāli un kvalitatīvi veic uzticētos pienākumus, 

veiksmīgi sadarbojas savā starpā, ar pārējo personālu, 

izglītojamajiem un viņu vecākiem. 

 

3.4.Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolā ir spēcīga pedagogu komanda, kas skolā strādā 

pilnu vai gandrīz pilnu slodzi, kas spēj nodrošināt 

konsekventu, ilgtermiņa caurviju prasmju, tikumu un 

vērtību attīstību skolēniem, kā arī vienotas uzvedības, 

komunikācijas un audzināšanas pieejas īstenošanu. 

Turpināt pedagogiem pilnveidoties  mācību un 

audzināšanas jomu tālākizglītības kursos un 

semināros. 

Pedagogi visa gada garumā piedalījās tālākizglītības 

kursos un semināros par mācību satura plānošanu un 

apguvi atbilstoši kompetenču pieejai mācību satura 

realizācijā dabaszinātņu, sociālajā un pilsoniskajā, 

Turpināt pedagogu pieredzes apmaiņu- 

savstarpējo stundu vērošanu un analizēšanu, 

mācību stundas kvalitātes monitoringu. 



veselības un fiziskās aktivitātes, valodu mācību, 

matemātikas mācību un tehnoloģiju mācību jomā.  

Skolā tika organizētas atklātās mācību stundas, 

savstarpēja stundu vērošana ar mērķi stundās izvirzīt 

katram izglītojamajam izprast stundas sasniedzamo 

rezultātu. Stundas noslēgumā pedagogs pārliecinās par 

stundā sasniegto un sniedz atgriezenisko saiti. 

Izglītojamajiem gan par rezultātu, gan mācīšanās procesu 

un izglītojamie saņem konstruktīvus ieteikumus 

turpmākajai darbībai. 

 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021.māc.g. 

 

4.1.Erasmus + projekts “Eiropas Amatu māja” 2018.-2021. 

Projekta partneri skolas no Rumānijas, Vācijas, Zviedrijas.  Projekta mērķis- izglītojamo 

integrācija sabiedrībā un darba tirgū, dzīvei  praktisko iemaņu apguve. 

 Pedagogi gūst pieredzi un dalās pieredzē par Eiropas valstu izglītības sistēmām, procesu.  

 Pedagogi kopā ar izglītojamajiem apgūst jaunas metodes, paņēmienus rokdarbu tehnoloģijās 

- veicinot izglītojamo motivāciju mācīties, ko iekļauj mācību programmās. 

 Projekta dalībnieki iepazīst citu Eiropas valstu kultūras, to nacionālās īpatnības, uzlabo savas 

prasmes un zināšanas angļu valodā, IKT, komunikācijā. 

4.2.Erasmus + projekts “Visi kopā pret atstumtību!” 2019.-2022. 

Projekta partneri  skolas no Turcijas, Rumānijas, Slovākijas, Bulgārijas. Projekta mērķis- 

izglītojamo motivācija mācīties, priekšlaikus nepārtraukt mācības skolā. 

 Pedagogi papildina zināšanas un izpratni par izglītību dažādās valstīs, kopīgajām vērtībām 

un dažādām pieredzēm. 

 Skolotāji apgūst jaunas, inovatīvas mācību metodes. Gūst pieredzi kā ieinteresēt izglītojamos 

mācību stundās darboties, motivēt mācīties. 

 Projekta dalībnieki kopā mācās kā panākt, lai skolēns nāktu uz skolu ar prieku, organizējot 

dažādus ārpusstundu pasākumus, daloties pieredzē. 

 Skolēni uzlabo saskarsmes prasmes, iegūst jaunus draugus, veido pozitīvu attieksmi pret sevi 

un citiem. 

4.3.Erasmus + projekts “Veselie eiropieši kustībā!” 2020.-2023. 

Projekta  partneri skolas no Polijas, Turcijas, Spānijas. Projekta mērķis- skolēni apgūst 

veselīga dzīvesveida programmu- sporta aktivitātes, sporta veidus, veselīgu uzturu, kas iekļauta 

mācību programmās.  



 Pedagogi iepazīst izglītību dažādās valstīs, uzlabo prasmes metodēs, valodās, IKT. Dalās 

pieredzē ar labajiem piemēriem. 

 Skolēni apgūst veselīga dzīvesveida programmu. Gatavojot veselīgus ēdienus, apgūst 

praktiskas iemaņas dzīvei.  

 Projekta dalībnieki iepazīst citu valstu kultūru, nacionālo virtuvi. 

 Pedagogi kopā ar izglītojamajiem apgūst relaksācijas tehnikas, kā atbrīvoties no stresa. 

4.4.Projekts “Latvijas skolas soma.” 

 Izglītojamajiem bija iespēja iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (mūzikā, kino, teātrī, 

dejā, arhitektūrā). Piedalījās vizuālās mākslas darbnīcā “Krāsainās smiltis”, kur guva ieskatu 

Latvijas glezniecības pasaulē. 

 Izglītojamajiem tiek stiprināta nacionālā identitāte, pilsoniskums, valstiskās piederības 

apziņa, attīstīta kultūras izpratne. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi 

 

5.1. (izglītības programmu īstenošanai) 

 Mutisks līgums ar AS “Dobeles Dzirnavnieks” par daudzveidīgo preču reklāmu skolā. 

Tādējādi veicinot izglītojamo praktiskās iemaņas dzīvei- gan ārpusstundās, gan mācību 

stundās, kā arī apgūt profesiju “Virtuves darbinieks.” 

 Mutisks līgums ar Džūkstes pasaku muzeju par izglītojamo iepazīstināšanu ar latviešu 

folkloru, ieinteresēšanu grāmatu lasīšanā. 

 Mutisks līgums ar bāreņu biedrību “Saules bērni” par izglītojamo iesaistīšanu izglītojošos 

ārpusstundu pasākumos. 

 Ziedojuma līgums ar SIA “Joži” 

 Ziedojuma līgums ar AS “Agrolats Holding” 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

 Vērtību orientēta mācību procesa organizēšana izglītības iestādē, sekmējot pilsoniskuma, 

patriotisma, valstiskās apziņas veidošanos un skolēna aktīvu līdzdalību. 



 Programmas “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” īstenošana izglītības iestādē, akcentējot 

pamatvērtības: drošība, cieņa, līdzatbildība u.c. un ieviešot vienotu kārtību skolēnu pozitīvas 

uzvedības pastiprināšanai. 

 Karjeras atbalsta pasākumu- karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju 

u.c. aktivitāšu nodrošināšana un skolas karjeras darba plāna izveide. 

6.2. 2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas 

 Akcents uz pozitīvo uzvedību izglītojamajam  ir ļoti svarīgs- uzslavas, apbalvojumi, 

pozitīvās piezīmes. 

 Izglītojamos jāiesaista Valsts svētku organizācijā, dalībā. Jāskaidro vēstures notikumi, kas 

saistīti ar Latvijas Brīvības cīņām, lai veidotu izpratni par Latvijas vēsturi un izglītojamajos 

patriotisma dzirksti. 

 Individuālās konsultācijas ikvienam izglītojamajam par karjeras izglītību ir nozīmīgas. Ar 

katru izglītojamo jāveic pārrunas par iespējām tālākizglītībai profesijas apguvei. 

 

7. Citi sasniegumi 

 

7.1. Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas runāt izglītības iestāde (galvenie secinājumi 

par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

 Skolas dalība Erasmus + projektos- “Eiropas Amatu māja”, “Visi kopā pret atstumtību!”, 

“Veselie eiropieši kustībā!” 

7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem pēc valsts pārbaudes 

darbu rezultātu izvērtēšanas par 2020./2021.mācību gadu un par sasniegumiem valsts 

pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā. 

Nav 

 

8. Informācija par izglītības kvalitātes indikatoriem  

(izņemot vispārējo izglītību, profesionālās ievirzes izglītību) 

 

8.1.pedagogu dalība profesionālās kompetences pilnveidē 

2020./2021.māc.g. pedagogu skaits izglītības iestādē 30 

2020./2021.māc.g. profesionālo mācību priekšmetu 

pedagogu skaits izglītības iestādē 

6 



2020./2021.māc.g. profesionālo mācību priekšmetu 

pedagogu skaits, kuri ir piedalījušies profesionālās 

kompetences pilnveidē 

6 

2020./2021.māc.g. ieguldītie līdzekļi izglītības iestādes 

pedagogu profesionālās kompetences pilnveidē 

Metodiskais seminārs (vebinārs) “Emocijas 

un konfliktu risināšanas prasmes”4.12.2020.-

10EUR 

Metodiskais seminārs (vebināra ieraksts) “Kā 

motivēt nemotivējamus bērnus?”4.12.2020.-

13 EUR 

Semināri apmaksāti no Erasmus + projekta 

“Visi kopā pret atstumtību” līdzekļiem. 

Inovatīvo tehnoloģiju izmantošana mūsdienu 

mācību procesā seminārs(vebinārs) 

24.02.2020. EUR 33,00 

Seminārs apmaksāts skolas uzturēšanas 

līdzekļiem. 

8.2. profesionālo izglītību ieguvušo skaits 

2020./2021.māc.g. absolventu skaits (ieguvuši 

kvalifikāciju) profesionālās izglītības programmās 

salīdzinājumā ar izglītojamiem, kas sākuši mācības 

profesionālās izglītības programmās 

Nav 

2020./2021.māc.g. absolventu skaits (ieguvuši 

kvalifikāciju) profesionālās tālākizglītības programmās 

salīdzinājumā ar izglītojamiem, kas sākuši mācības 

profesionālās tālākizglītības programmās 

Nav 

8.3.profesionālās izglītības programmu pieejamības veicināšana 

Plāni/shēmas/programmas, kas izmantotas profesionālās 

izglītības pieejamības veicināšanai (atbalsta veidu 

pieejamība, piemēram, dienesta viesnīca, individuālās 

konsultācijas riska grupām, stipendijas, vides pieejamība 

u.tml.) 

Tiek piedāvāti dienesta viesnīcas 

pakalpojumi, nodrošināts skolas transports, 

individuālas konsultācijas riska grupām. 

 

 

 

8.4. izglītību ieguvušo nodarbinātība (rādītājs tiek analizēts, sākot ar 2021./2022.māc.g., 

ņemot vērā datus un informāciju par 2020./2021.māc.g.) 

Profesionālās izglītības absolventu proporcija, kuri 

nonākuši darba tirgū 1 gada laikā 

Nav 

Profesionālās izglītības absolventu skaits, kuri strādā 

nozarē un to procentuālā attiecība pret nodarbinātajiem 

absolventiem 1 gada salīdzinājumā 

Nav 

Profesionālās izglītības absolventu skaits, kuri turpina 

mācības nozarē (t.sk. augstākās izglītības pakāpē) 

Nav 



8.5. apgūto prasmju izmantošana darba vietā (rādītājs tiek analizēts, sākot ar 

2021./2022.māc.g., ņemot vērā datus un informāciju par 2020./2021.māc.g.) 

Profesionālās izglītības programmu absolventu skaits, 

kuri strādā izglītībai/kvalifikācijai atbilstošos amatos 

(informācija iegūta, izmantojot 10% absolventu aptaujas 

rezultātus) 

Nav 

Darba ņēmēju (absolventu) apmierinātība gada laikā pēc 

profesionālās izglītības programmas beigšanas ar iegūto 

izglītības kvalitāti (10% absolventu aptauja) 

Nav 

Darba devēju apmierinātība ar programmu absolventiem 

kopumā (fokusgrupu diskusijas, konventa diskusiju 

rezultāti) 

Nav 

8.6.riska grupu iekļaušanās profesionālajā izglītībā (rādītājs tiek analizēts, sākot ar 

2021./2022.māc.g.) 

Dalībnieku skaits profesionālajā izglītībā, kas iekļauti 

riska grupās (PMP, citas riska grupas, ar kurām strādā 

izglītības iestāde) 

1 

Riska grupu panākumu līmenis saskaņā ar vecumu un 

dzimumu (absolventu skaits no riska grupām, citi 

panākumi) 

Nav 

8.7. profesionālās izglītības programmu pieprasījuma apzināšana darba tirgū (rādītājs tiek 

analizēts, sākot ar 2021./2022.māc.g. 

Mehānismu veidi, kas lietoti profesionālās izglītības 

piedāvājuma aktualizēšanai nākotnes darba tirgus 

vajadzībām (anketēšana, fokusgrupu diskusija, konvents 

u.tml.) 

Anketēšana, diskusija. 

Informācija par mehānismiem, kas lietoti, lai 

nodrošinātu ieinteresētās puses ar visjaunāko 

informāciju par nākotnes darba tirgus vajadzībām 

(piemēram, darbs, kurš tiek veikts ieinteresēto pušu 

informēšanai, sadarbība ar LDDK, nozaru 

organizācijām u.tml.) 

Mācību ekskursijas uz dažādām ražotnēm, 

uzņēmumiem, lai iepazītu profesijas, to 

pieprasījumu darba tirgū.  

Tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem. 

Individuālas konsultācijas.  

Apzinātas interneta vietnes ar visjaunāko 

informāciju par nākotnes darba tirgus 

vajadzībām. 

 

 

 

 


