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1. VISPĀRĪGS SKOLAS RAKSTUROJUMS 

 

 

No 2019.gada 1.augusta saskaņā ar 2019.gada 28.marta Dobeles novada Domes 

lēmumu Nr.65/4 mainīts Bērzupes speciālās internātpamatskolas nosaukums uz 

nosaukumu ,,Bērzupes speciālā pamatskola”. 

Bērzupes speciālā pamatskola ir Dobeles novada pašvaldības dibināta 

speciālās izglītības iestāde izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kura 

īsteno vairākas speciālās izglītības programmas.  

Adrese: Bērzupītes, Annenieku pagasts, Dobeles novads 

Telefoni: 63754323, 63754295, 63781872, 63754291, 63729609. 

e-pasts: berzupes.skola@dobele.lv 

mājas lapa: www.ipsberzupe.lv 

Skola ir izvietota 3 ēkās: Vecākā ēka celta 1850.gadā, jaunā ēka celta 

2011.gadā, tā pielāgota bērniem, kuri pārvietojas ratiņkrēslos. 

  Rādītāja nosaukums Platība, m
2 
 

 Kopējā platība 3297,09 

1.1.     t.sk. mācību telpu platība 746,50 

1.2.            sporta un atpūtas telpu platība 50,00 

1.3.            saimnieciskās darbības telpu platība 133,20 

1.4.            internāta telpu platība 1040,40 

1.5.            bibliotēkas telpu platība 17,70 

1.6.            saimniecības telpas 1309,29 

 

Apsaimniekotā zemes platība Annenieku pagastā ir 3 ha, kurā ietilpst 

saimnieciskā zona ar garāžām, katlu māju, šķūni, augļu dārzu, sporta zonu: futbola 

mailto:berzupes.skola@dobele.lv
http://www.ipsberzupe.lv/
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laukumu, skrejceļiem, atpūtas zonu ar aprīkojumu aktīvai atpūtai. Skolai ir malkas 

apkure. 

Izglītojamo sadalījums programmās. 

Programmas nosaukums 2016. /2017. 2017. /2018. 2018. /2019. 

Pamatizglītība  

Speciālā pamatizglītības programma 

izglītojamiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem- 21015811 

45 51 49 

Speciālā pamatizglītības programma 

izglītojamiem ar vidēji smagiem 

garīgās attīstības traucējumiem vai 

vairākiem smagiem attīstības 

traucējumiem- 21015911 

22 24 21 

Pirmsskolas izglītība 

Speciālā pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem- 01015811 

- - - 

Speciālā pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamiem ar  

smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem smagiem 

attīstības traucējumiem- 01015911 

1 2 - 

Speciālā pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamiem ar 

jauktiem attīstības traucējumiem-

01015611 

5 5 4 
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Izglītojamo skaits izglītības programmās 

Kopā pr. 21015811 pr. 21015911 pr. 01015611 pr. 01015911

 

Bērzupes speciālajā pamatskolā 2018./2019.mācību gadā mācās 74 skolēni, 

16 no tiem bērni invalīdi: 

 

 1. – 4.klasēs - 17 skolēni, 

 5. – 9.klasēs - 32 skolēni, 

 1. – 4.”C” līmeņa klasēs - 4 skolēni, 

 5. – 9.”C”līmeņa klasēs – 17 skolēni, 

 Pirmsskolas izglītības grupiņā – 4 bērni. 
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Skolā mācās bērni no dažādiem novadiem un pagastiem. 

Nr.p.k. Pagasts ,pilsēta Skaits 

1. Dobeles pilsēta 18 

 Dobeles novads   

2. Dobeles pag. 8 

3. Annenieku pag.  3 

4. Aizstrautnieku pag. 3 

5. Auru pag 21 

6. Bērzes pag 2 

7. Bikstu pag.  1 

8. Jaunbērzes pag. 1 

9. Naudītes pag. 1  

10. Krimūnu pag. 2 

11. Penkules pag. 3 

12. Zebrenes pag 1 

 Tērvetes novads 2 

13 Auces pilsēta 2 

 Auces novads  

14. Bēnes pag. 1 

15. Ukru pag. 1 

 Tukuma novads  

16. Lestenes pag. 2 

17. Džūkstes pag. 1 

 Jaunpils novads 1 

                                            Kopā:  74 
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Skolas pedagoģiskā personāla kvalitatīvais sastāvs. 

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

Augstākā 

pedagoģiskā 

izglītība 

28 29 28 

      Pedagogu          

      profesionālās       

        kvalifikācijas    

    3.pakāpe 

 

12 

 

12 

 

2 

Pedagogu          

      profesionālās       

        kvalifikācijas    

 

4 

 

4 

 

4 

24% 

11% 

4% 
4% 28% 

3% 

1% 

1% 

1% 

3% 

4% 

1% 
3% 

3% 
1% 1% 

3% 

1% 1% 

Skolēnu skaits pēc deklerētās 
dzīvesvietas 

Dobeles pilsēta

Dobeles pag.

Annenieku pag.

Aizstrautnieku pag.

Auru pag

Bērzes pag

Bikstu pag.

Jaunbērzes pag.

Naudītes pag.

Krimūnu pag.

Penkules pag.

Zebrenes pag

Tērvetes novads

Auces pilsēta

Bēnes pag.

Ukru pag.

Lestenes pag.

Džūkstes pag.

Jaunpils novads
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    2.pakāpe   

Maģistri  11 11 8 

                                             

Skolas budžeta nodrošinājums. 

Skolas finansēšanas avotus nosaka Vispārējās izglītības likums, Izglītības 

likums, citi normatīvie akti, Skolas nolikums. 

Skolas finansēšanas avoti ir: 

 valsts budžets; 

 pašvaldības budžets; 

 papildus finanšu līdzekļi. 

Papildus finanšu līdzekļus skola saņem: 

 no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu   

      veidā; 

 sniedzot maksas pakalpojumus; 

 finansējums no projektu fondiem. 

Maksu par pamatizglītības programmas apguvi un interešu izglītības 

programmām skolā sedz no valsts budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

Pedagoģisko darbinieku darba samaksa tiek nodrošināta no valsts budžeta 

mērķdotācijām. 

2016. gada skolas budžeta nodrošinājums no valsts 549320 €. 

2017. gada skolas budžeta nodrošinājums no valsts 651027 €. 

2018. gada skolas budžeta nodrošinājums no valsts 681316 €. 

2019. gada skolas budžeta nodrošinājums no valsts 539328 

Finansējums no projekta Erasmus+ programmas pamatdarbības fonda 32465, 00 €. 

 

Skolas īpašie piedāvājumi. 

Izglītojamajiem: 

 2 pamatizglītības programmas; 

 plašs interešu izglītības klāsts; 

 mācības mūsdienīgi aprīkotos kabinetos, daudzveidīgā mācību vidē; 

 rehabilitācijas pakalpojumi; 

 individuālo un korekcijas nodarbību piedāvājums; 

 skolas atbalsta personāla pieejamība; 
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 labiekārtots skolas internāts; 

 daudzveidīgs un veselīgs uzturs; 

 skolas atrašanās vieta (ekoloģiska vide, ģeogrāfiskais novietojums). 

Pedagogiem: 

   izaugsmes iespējas radošā kolektīvā; 

    mūsdienīgas mācību telpas; 

    iespējas paaugstināt kvalifikāciju. 

Tehniskajiem darbiniekiem: 

   strādāt labiekārtotās telpās;   

   bezmaksas darba apģērbs un individuālie aizsardzības līdzekļi; 

   kvalifikācijas paaugstināšana iestādes apmaksātos kursos. 

Skolas tradīcijas: 

 Zinību diena; 

 drošības diena (oktobrī un maijā); 

 Olimpiskā sporta diena; 

 rudens, pavasara talka; 

 mācību priekšmetu tematiskās pēcpusdienas; 

 Mārtiņdienas gadatirgus; 

  rudens un pavasara mācību ekskursijas ; 

  skolotāju diena; 

 Lāčplēša diena; 

 Latvijas Republikas proklamēšanas svētki; 

 Ziemassvētku eglīte 

 skatuves runas konkurss; 

 mācību priekšmetu nedēļas; 

 Lieldienas; 

 Mātes diena; 

 sporta dienas; 

 izlaidums. 

 

Skola lepojas ar sasniegtajiem panākumiem: 

Atzinības raksti no Izglītības pārvaldes: 

 2017.gada oktobrī 
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Direktora vietniecei Zintai Reinfeldei par ieguldīto darbu starptautiskā 

skolu projekta Erasmus+ ietvaros, līguma Nr.2014-1-PL01-KA201-

003524 ,,Eiropas pārtikas pase” koordinēšanā, 

 2018.gada maijā 

Skolotājām Vandai Puškašai, Veltai Ivaškinai un Dzintrai Kovaļevskai – 

par apzinīgu un ilggadēju darbu skolēnu ar speciālām vajadzībām 

izglītošanā un sagatavošanā dzīvei, 

 2018. gada oktobrī 

Skolotājam Kasparam Karlsonam par pedagoģisko un profesionālo 

ieguldījumu skolēnu mājturības un tehnoloģiju stundās. 

Atzinības raksts no Dobeles novada Domes: 

 2018.gada oktobrī 

Skolotājai Intai Balčūnai par radošu pieeju skolas darba atspoguļošanā un 

skolēnu darba audzināšanā. 

    2017.gadā saņemts  no Zemkopības ministrijas pateicības raksts Bērzupes 

mazpulkam par piedalīšanos konkursā ,,Mūsu mazais pārgājiens”.  
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2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI 

Nr 

p.k. 

Skolas darbības 

pamatjomas 
2018./2019.m.g. Sasniegtais 

1. Mācību saturs. Skolas izglītības 

programmu 

akreditēšana. 

Mācību priekšmetu programmas tiek 

veidotas un īstenotas atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām, ievērojot licencētajās programmās 

izglītojamajiem izvirzītos mērķus un uzdevumus. 

Īstenojot speciālās pamatizglītības programmu 

izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības 

traucējumiem (izglītības programmas kods 

21015911), tiek ievēroti Valsts pamatizglītības 

standartā noteiktie mērķi un galvenie uzdevumi. 

Izglītības programmas nodrošina iespēju 

izglītojamajam apgūt pamatprasmes atbilstoši 

veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim, 

nodrošinot attīstības traucējuma korekciju un 

kompensēšanu vai veselības saglabāšanu. 

Izglītības programmas saturu veido mācību 

priekšmetu programmas, individuālo un grupu 

nodarbību korekcijas un rehabilitācijas plāns, par 

pamatu ņemot izglītības programmas mācību 

priekšmetu un stundu plānu. 
Katrs skolotājs analizēja savu  tālākizglītības 

plānu apmeklēt pedagogu tālākizglītības kursus. 

Noteica prioritātes, kas nepieciešamas tālākai 

pedagoģiskajai darbībai. Visi pedagogi ieguvuši 

speciālās izglītības skolotāja kvalifikāciju. Lielākā 

daļa pedagogu apmeklēja semināru, kuru 

organizēja portāls www.uzdevumi.lv. Iegūtās 

zināšanas izmanto mācību procesā mācību 

priekšmetos individualizācijas, diferenciācijas un 

personalizācijas nodrošināšanai (vēroto stundu 

materiāli). Mācību stundās skolotāji bieži izmanto 

interaktīvās tāfeles, programmas ,,Mācies viegli”. 

,,Mana spēļu kaste”, u.c. Skolotāji ir iepazīstināti 

ar materiālu ,, Matemātiskie jēdzieni un uzdevumi 

kompetenču pieejā”, ko labi var izmantot gan 

iegūstot pirmās zināšanas par daudzām 

matemātiskām tēmām, gan nostiprināt apgūto 

(Dobeles novada speciālās izglītības Metodiskās 

Apvienības sanāksmes protokols 26.10.2018.). 6 

skolotāji apmeklēja kursus ,,Mācību procesa 

organizēšana un alternatīvās darba metodes 

izglītojamiem ar garīgās attīstības  traucējumiem”. 

Direktora vietnieki apmeklēja kursus 



12 
 

,,Kompetenču pieeja izglītībā, 

starpdisciplionaritāte un starpdisciplionārs mācību 

process aktuālo kompetenču veidošanai”, kas deva 

ieskatu jaunas , modernas, interesantas mācību 

stundas organizēšanā, iekļaujot vienu tēmu dažādu 

mācību priekšmetu apguvē. 10 skolas pedagogi 

apmeklēja kursus Viduskurzemes pamatskolā 

,,IKT un asistīvo tehnoloģiju izmantošanas 

iespējas mācību procesa organizēšanā 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem”, kā arī kursus ,,Pedagoģiskā 

atbalsta sistēma izglītojamajiem ar speciālām 

vajadzībām sākumskolā”. Direktora vietniece 

apguva pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveides semināra programmu ,,Aktualitātes 

speciālo skolu darbā”. (Direktora vietniece 

analizēja skolotāju kvalifikācijas celšanas 

dokumentāciju.) 

 Katra mācību priekšmeta pedagogi pārzina un 

realizē izglītojamajiem izvirzītos mērķus un 

uzdevumus mācību satura apguvē, ievērojot katra 

izglītojamā izziņas procesa īpatnības, intelekta un 

spēju līmeni.  Izglītības programmas satura 

apguve tiek izvērtēta: semestri noslēdzot -  

pedagoģiskās padomes sēdēs, bet mācību gada 

beigās arī pedagogu pašvērtējumos. 

2. 
Mācīšana un 

mācīšanās. 

Mācīšanas un 

mācīšanās 

rezultātu analīze. 

Mācību stundās skolotāji bieži organizē mācību 

ekskursijas: dabā, muzejā, maizes ceptuvē ,,Lāči”, 

Dobeles sveču ražotnē, Dobeles Jaunatnes 

iniciatīvu un veselības centrā, Dobeles 

novadpētniecības muzejā, Tērvetes dabas parkā 

u.c. Lai veicinātu skolēnu motivāciju mācību tēmu 

apguvē tiek izmantotas IT, planšetdatori. Mācību 

stundu laikā pielieto virtuālās skolas resursus no 

portāla www.uzdevumi.lv. Ikvienā mācību stundā 

skolēni gūst papildinformāciju no interneta vides, 

izmanto attīstošās spēles, uzmanību noturošās 

spēles, izzinošās spēles. Skolotāji izmanto darba 

lapas no projektā ,,Kompetenču pieeja mācību 

saturā” izstrādātajiem mācību un metodiskajiem 

materiāliem izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem.  Skolā tiek nodrošināta savstarpēja 

mācību stundu vērošana. Pedagogiem regulāri 

sniegta atgriezeniskā saikne par vēroto stundā, 
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akcentējot stiprās puses, pārrunājot nepieciešamos 

uzlabojumus turpmākai darbībai. Tradicionāli 

katru gadu skolā organizēta lasīšanas un 

rakstīšanas prasmju pārbaudes, arī konkurss 

,,Glītākais rokraksts”. Katra semestra noslēgumā 

tiek atzīmēti centīgākie skolēni mācībās. Viņi 

saņem balvas un atzinības rakstus. Sagaidot 

Latvijas valsts dzimšanas dienu 5.-9. klašu 

skolēniem  tiek organizēta vēstures zināšanu 

konkurss. Atbildes uz jautājumiem varēja brīvi 

meklēt mācību programmā kā arī interneta vidē. 

Labākie darbu autori tika apbalvoti Latvijas valsts 

gadadienā skolas svinīgajā pasākumā. Centīgākie 

skolēni mācībās gada noslēgumā piedalās izzinošā 

ekskursijā. Gan zēnu , gan meiteņu mājturības un 

tehnoloģiju stundās gatavotie praktiskie darbus  

izliek izstādēs vecāku sapulcēs, uzņemot skolas 

viesus. Bērni lepojas ar paveikto. Semestra 

noslēgumos tiek analizētas skolēnu sekmes ( 

Pedagoģiskās Padomes sēdes protokoli). Tas viss 

veicina skolēnu motivāciju apgūt zināšanas, 

izmantot tās praktiskās darbībās. 

3. 
Izglītojamo  

sasniegumi 

Veidot 

mērķtiecīgu 

motivētu katra 

izglītojamā 

mācību 

sasniegumu 

uzlabojumu 5.-

9.klasēs 

Visa gada garumā vairāk uzmanības veltījām C 

klašu skolēnu attīstības dinamikas atspoguļošanai, 

skolotāji izstrādāja un MK izvērtēja C klašu 

skolēnu attīstības dinamikas izvērtējumu. 

Skolotāji atzinīgi novērtē dinamikas izpētes 

materiālus, tie darbojas praksē.  Ir izveidoti 

individuālie plāni visos mācību priekšmetos, 

analizēti metodiskajās komisijās, saskaņoti un 

pārrunāti ar skolēnu vecākiem. Semestru 

noslēgumā skolotāji atspoguļo katra skolēna 

sasniegumus, izvērtē tos metodisko komisiju  

sanāksmēs. 

Vērtējot mācību sasniegumus pa apguves 

līmeņiem 2017./2018. mācību gadā 75% 

izglītojamo ir pietiekams  un 25% optimāls 

mācību sasniegumu apguves līmenis. Ir vērojams 

uzlabojums mācību sasniegumos šajā mācību gadā 

5.-9. klašu izglītojamajiem. Vidējais vērtējums 

mācību priekšmetos ir 6,01 balle. Virs 6 ballēm 

stabili turas vidējais vērtējums mācību 

sasniegumos četrus pēdējos mācību gadus. 
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Labākie vērtējumi mājturībā un tehnoloģijās, 

sportā, vizuālajā mākslā, sociālajās zinībās. Zem 6 

ballēm vērtējumi ir matemātikā, latviešu valodā, 

mūzikā un vēsturē. 

Skolēni piedalījās dažādās sporta sacensībās, kur 

guva labus panākumus: 

1. tautas bumbā-09.11.2017., 

2.  sacensības futbolā Rīgā;  

3. florbola sacensībās Kandavā; 

4.  ”Cerību” futbolā 19.04.2018.- 1. vieta;  

5. mini futbola sacensībās Bērzupē.  

Ar labiem panākumiem skolēni piedalījās 

daiļlasītāju konkursā Lažas speciālajā 

internātpamatskolā. Piedalījāmies mākslas 

festivālā ,,Nāc līdzās!”, kur 5. klases skolēns Elvis 

tika izvirzīts kā deklamētājs Ziemassvētku 

koncertā ,,Nāc līdzās!” Latvijas Nacionālajā teātrī. 

2017. gada 20. oktobrī notika projekta ,,Eiropas 

pārtikas pase” noslēgums . Projekta darba rezultāts 

ir ES valstu nacionālo ēdienu pavārgrāmata, kurā 

ēdienu receptes tulkotas arī latviešu valodā. 

4. Atbalsts 

skolēniem 

Atbalsta 

pasākumi 

izglītojamo 

veselībai un 

drošībai. 

Skolā tika organizēti dažādi veselību nostiprinoši 

un veselīga dzīvesveida veicinoši pasākumi. 2018. 

gada 6. septembrī skolēni devās pārgājienā “Pretī 

zelta rudenim”. 13. septembrī C klašu skolēni 

piedalījās futbola sacensībās Rīgā. 21. septembrī  

skolā tika organizēta Olimpiskā diena. 28. 

septembrī skolā notika Rudens kross.                            

8. novembrī skolēni piedalījās Tautas bumbas 

sacensībās speciālajām skolām Rīgā.                    

2019. gada 21. februārī skolā notika Slēpošanas 

diena. Pavasarī kā tradīcija norisinājās skolas 

sporta diena. Tradicionāli 16. maijā skola 

organizēja sacensības mini futbolā Latvijas 

Republikas mērogā. 23. maijā skolā notika 

Orientēšanās diena. Skolā tiek organizēti arī 

dažādi pasākumi skolēnu veselībai un drošībai.  

Oktobrī skolā notika Drošības dienas.   DJVIC 

2018. gada 29. oktobrī skolēniem novadīja 

lekcijas “Skelets skapī”, “Drosme draudzēties”. 

30. oktobrī skolēni tikās ar Valsts Policijas 

pārstāvjiem. Tika runāts par tēmām- drošība, 

vardarbība skolā, konfliktu risināšana, pārkāpumu 

sekas- administratīvā un kriminālā atbildība. 31. 
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oktobrī  tika organizēts konkurss “Mani veselīgie 

salāti”, kas jau skolā ir tradīcija.  DJVIC  2019. 

gada 18. februārī skolēniem novadīja lekcijas “Esi 

drošs!”, “Manas skolas drošības karte”. Veselības 

ministrijas un Slimību profilakses un kontroles 

centrs 28. novembrī novadīja informatīvi – 

izglītojošās  nodarbības  bērniem “Man ir tīri 

zobi!” Tradicionāli maijā tiek organizēta skolā 

Veselības trasīte. Skolēni tiek iepazīstināti ar 

visām Ministru Kabineta noteiktajām drošības 

instruktāžām, ko skolēni apliecina ar savu 

parakstu. 6. maijā skolēniem tika vadīta lekcija 

ugunsdrošībā, kā arī notika mācību evakuācija. 

5. Skolas vide Izglītojamo 

iniciatīvas, 

atbildības un 

lepnuma par savu 

skolu veidošana. 

Skolā tika svinēti tradīciju svētki- Miķeļdiena, 

Mārtiņdiena, Ziemassvētki, Meteņdiena, 

Lieldienas, kuru sagatavošanā  tika iesaistīti 

skolēni.  2018. gada 5. oktobrī tika organizēti – 

Svētki manai skolotājai. Skolēni ar iniciatīvu 

piedalījās Latvijas Republikas 100. gadadienai 

veltītajos pasākumos - skolā veidoja septembrī  

rudens ziedu un dārzeņu izstādi, novembrī- darbus 

izstādei “Mans veltījums Latvijai”, tikās ar 51. 

Zemessardzes bataljona pārstāvjiem. 15. novembrī 

katrs skolēns ar atbildību aizdedza savu sveci par 

godu Latvijas simtgadei un Latvijas  brīvības 

cīnītājiem, 2019. gada 21. janvārī atcerējās 

barikāžu aizstāvjus, 25. martā pieminēja 

komunistiskā genocīda upurus. 2. maijā skolā tika 

svinēti Baltā galdauta svētki. Skolēni piedalās 

dažādos ārpusskolas pasākumos gan novada, gan 

republikas, gan starptautiska mēroga, kur saņem 

atzinības, arī godalgas. Šobrīd skolēni iesaistīti 

divos Eiropas Savienības  Erasmus + programmas 

Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģiskās 

partnerības projektos- “Eiropas Amatu māja” 

(2018.-2020.) un “Visi kopā pret atstumtību!” 

(2019.-2021.) Skolēniem bijusi iespēja doties 

skolēnu apmaiņas vizītēs uz Vāciju un Zviedriju. 

Skolēni  labprāt iesaistās   skolas apkārtnes 

sakopšanas talkās, kas notiek katru gadu  

septembrī un aprīlī. 

6. Resursi Materiāli Skola nodrošina izglītojamos un pedagogus ar  
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tehniskās bāzes 

pilnveide 

izglītības 

programmu 

īstenošanai, tās 

racionāla 

izmantošana 

mācību un 

audzināšanas 

darbā. 

izglītības programmas specifikai un apguvei 

atbilstošiem mācību tehniskajiem līdzekļiem un 

iekārtām, ar mācību literatūru, papildliteratūru, 

mācību līdzekļiem atbilstoši pedagogu 

pieprasījumiem mācību priekšmetu programmu 

īstenošanai. 

Skolas telpu labiekārtošanai veica kosmētiskos 

remontus: 

1. Vizuālās mākslas kabinetā-   grīdas un 

griestu remonts –EUR 3792,01 apmērā; 

2. Virtuves labiekārtošanai – flīžu remonts, 

apgaismojuma lampu maiņa –  EUR 

957,74 kopsummā; 

3. Skolas vides labiekārtošanai - nobruģēts 

laukums 200m2 platībā EUR  8995,39 

apmērā. 

 

7. Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana. 

Vadības darbs 

izglītības 

vērtēšanas darba 

kvalitātes 

plānošanā, 

uzturēšanā un 

pārraudzībā. 

1. Pedagogi ir iesaistīti skolas darba 

pašnovērtējumā. 

2. Viss kolektīvs saņem savlaicīgu un regulāru 

informāciju par skolas aktualitātēm. 

3. Skolā ir darba plāns kārtējam mācību gadam. 

4. Skolā ir skolas darbības reglamentējošie 

dokumenti, kas atbilst normatīvo aktu prasībām. 

5. Skolā ir noteikta vadības organizatoriskā 

struktūra. 

6. Skolas vadība nodrošina regulāru izglītojamo 

mācību sasniegumu un citu sasniegumu analīzi. 

Skolā darbojas četras metodiskās komisijas. 

7. Vadības, pedagogu sanāksmes, pedagoģiskās 

padomes sēdes ir plānotas un notiek regulāri, ir 

dokumentētas. 

8. Skolas vadība regulāri sadarbojas ar Dobeles 

novada pašvaldību, Izglītības pārvaldi, Annenieku 

pagasta pārvaldi. 

9. Skolas vadība profesionāli un atbildīgi pilda 

uzticētos pienākumus, veiksmīgi sadarbojas gan 

savā starpā, gan ar skolas personālu, 

izglītojamajiem, viņu vecākiem un citām 

ieinteresētajām pusēm. 
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4. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU 

IZPILDE ( nav attiecināms). 

 

5. IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU 

JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS. 
 

 

 

 

4.1. MĀCĪBU SATURS. 
 

Mācību procesu īsteno atbilstoši licencētajām izglītības programmām. 

Licencētas 2 mācību programmas speciālajā pamatizglītībā un 3 mācību programmas 

speciālajā pirmsskolas izglītībā. 

Skolas licencētās un akreditētās izglītības programmas: 

 

 

Programmas nosaukums 

 

 

Programmas 

kods 

Licences 

Nr. 
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d
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ša

n
as

 

d
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u
m

s 

L
īd

z 
k
ād

am
 

d
at

u
m

am
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ak
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d
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ēt
a,

 

ak
re

d
it

āc
ij

as
 

la
p
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 n
u
m

u
rs

 

u
n
 d

at
u
m

s 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem 

21015811 V-835 05.02.2019. 04.02.2025. 

Nr.12037 no  

05.02.2019. 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem vai vairākiem 

smagiem attīstības traucējumiem 

21015911 V-834 05.02.2019. 04.02.2025. 

Nr.12038 no  

05.02.2019. 

Speciālās pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem 

01015811 V-4176 01.04.2011.  

Speciālās pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamajiem ar 

jauktiem attīstības traucējumiem 

01015611 V-4187 05.04.2011.  

Speciālās pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamajiem ar 

01015911 V-4653 25.08.2011.  
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Mācību procesu īsteno atbilstoši licencētajām izglītības programmām, tiek 

izveidota tarifikācija. Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts un atbilst 

licencētajām izglītības programmām. Mācību priekšmetu stundu saraksts ir pieejams 

un pārskatāms. Ar stundu sarakstu un izmaiņām tajā var iepazīties pie iestādes 

informācijas stenda skolas gaiteņos un skolotāju istabā. Izglītojamo mācību stundu 

slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. Izglītības iestādē izglītības programmu 

īstenošana tiek nodrošināta izglītojamo dzīvībai un veselībai drošos apstākļos. 

Izglītības iestādes vadība nodrošina pedagogus un izglītojamos ar izglītības 

programmu īstenošanai nepieciešamajiem mācību līdzekļiem (mācību literatūra, 

metodiskie līdzekļi, papildu literatūra, uzskates līdzekļi, didaktiskās spēles, digitālie 

mācību līdzekļi un resursi, izdales materiāli, mācību tehniskie līdzekļi, iekārtas un 

aprīkojums). Izglītības iestādes vadība aktualizē izglītības programmu īstenošanai 

nepieciešamo mācību līdzekļu sarakstus, nodrošina mācību līdzekļu pieejamību.  

Pedagogi plāno mācību satura apguves secību, tēmu apguvei paredzēto laiku, 

mācību līdzekļus un metodes, vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus, paredz 

mācību darba diferenciāciju un individualizāciju, nepieciešamības gadījumā veic 

korekcijas. Izglītības iestāde mērķtiecīgi plāno un sniedz atbalsta pasākumus 

izglītojamajiem. Izglītības iestādes vadība un pedagogi regulāri sadarbojas izglītības 

programmas īstenošanā un mācību priekšmetu programmu pilnveidē. 

Īstenojot speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar smagiem 

garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 

(izglītības programmas kods 21015911), tiek ievēroti Valsts pamatizglītības standartā 

noteiktie mērķi un galvenie uzdevumi. Katram izglītojamajam tiek sastādīts 

individuālais izglītības plāns, kuru saskaņo ar izglītojamā vecākiem. Izglītojamā 

attīstības dinamiku analizē 2 reizes mācību gadā. Izglītības programmas nodrošina 

iespēju izglītojamajam apgūt pamatprasmes atbilstoši veselības stāvoklim, spējām un 

attīstības līmenim, nodrošinot attīstības traucējuma korekciju un kompensēšanu vai 

veselības saglabāšanu.  

Izglītības programmas saturu veido mācību priekšmetu programmas, 

individuālo un grupu nodarbību korekcijas un rehabilitācijas plāns, par pamatu ņemot 

smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem smagiem 

attīstības traucējumiem 
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izglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plānu. Pedagogi darbā izmanto 

VISC mācību priekšmetu programmas, kuras apstiprina ar direktora rīkojumu katru 

mācību gadu. Katrs pedagogs zina, īsteno un spēj paskaidrot sava mācība priekšmeta 

nozīmīgumu licencētajā izglītības programmā. Mācību priekšmetu tematiskie plāni 

glabājas pie attiecīgā skolotāja. 

Mācību programmas, apguves secība, apjoms, sarežģītības pakāpe veidota, 

ievērojot izglītojamo izziņas procesu īpatnības un veselības stāvokli. Visā 

pedagoģiskajā procesā tiek paredzēta mācību darba diferenciācija un 

individualizācija. Skola izglītojamajiem, viņu vecākiem un sabiedrībai sniedz 

vispusīgu informāciju par licencētajām izglītības programmām un to apguves 

iespējām.  

Metodisko komisiju ietvaros pedagogi sadarbojas licencēto mācību 

programmu satura vielas plānošanā, dalās pieredzē un pedagoģiskajos atklājumos ar 

kolēģiem, jaunajiem pedagogiem par mācību procesa individualizāciju. Pedagogiem ir 

pieredze un zināšanas darbā ar izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām. 

Izglītojamajiem ir iespēja apmeklēt individuālas un grupu konsultācijas pie mācību 

priekšmetu pedagogiem pēc sastādīta un direktora apstiprināta konsultāciju grafika. 

 Mācību satura īstenošanai paredzētais laika sadalījums saskan ar 

mācību vielas plānojumu un ierakstiem e-klases žurnālā. Tematu apguvei paredzētais 

laiks ir rūpīgi plānots un atbilstošs, lai izglītojamie varētu sasniegt savām spējām 

atbilstošus rezultātus. Saskaņojot ar skolas administrāciju,  pedagogs ir tiesīgs veikt 

korekcijas mācību satura plānojumā. 10% pedagogu norāda, ka ir bijis nepieciešams 

koriģēt mācību vielas apguves plānojumu. Izglītības programmas satura apguve tiek 

izvērtēta: semestrus noslēdzot, metodisko komisiju sēdēs. 

Skolā darbojas četras metodiskās komisijas: 1.-4.klašu skolotāju metodiskā 

komisija, 5.-9. klašu pedagogu metodiskā komisija, programmas kods 21015911 

pedagogu metodiskā komisija, internāta skolotāju metodiskā komisija. Mācību 

priekšmetu metodiskajās komisijās ir izzinātas jaunākās tendences izglītībā un 

popularizēta pedagogu pedagoģiskā pieredze. Mācību priekšmetu metodiskajās 

komisijās skolotāji plāno un izskata jautājumus par mācību metožu un mācību 

līdzekļu izvēli, notiek individuālas sarunas ar direktora vietnieci mācību darbā. 

Metodisko komisiju ietvaros notiek savstarpēja mācību stundu vērošana, atklāto 

stundu organizēšana, audzināšanas nodarbību un pasākumu sagatavošana un norise, 

tiek apspriesti dažādi normatīvie dokumenti, organizatoriski jautājumi. 
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Izglītības iestāde plāno audzināšanas darbu. Audzināšanas darba plānošanā 

internāta skolotāji sadarbojas ar pedagogiem un atbalsta personālu, ievēro klašu un 

dažādu izglītības pakāpju pēctecību. Izglītības iestādē ir izstrādāti audzināšanas darba 

virzieni audzināšanas mērķa un uzdevumu īstenošanai trīs gadu periodam un 

audzināšanas darba plāns katram mācību gadam, noteikts atbildīgais par plāna 

īstenošanu, koordinēšanu un uzraudzību. Sistemātiski tiek organizēts audzināšanas 

darba izvērtējums (t.sk. pedagogu pašnovērtējums) un pilnveide. 

Audzināšanas darba  plānos ir iekļautas tēmas, kas veido izglītojamā attieksmi 

pret sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, sabiedrību, valsti, citām kultūrām, 

pilsoniskumu un patriotismu, veicina izpratni par sabiedrības kopējām vajadzībām, 

audzinot krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus. 

Rezultatīvais rādītājs Dokumenti un materiāli, kas ir pētīti 

Pamatjoma  ,,Mācību saturs” 

Skolas izglītības 

programmas 

Izglītības programmas: 

 Mācību priekšmetu programmu plānojums, 

 Resursu nodrošinājums 

Internāta skolotāju darba plāni 

Metodisko komisiju darba plāni un protokoli 

Individuālās mācību programmas 

Klašu žurnāli 

Tarifikācija 

Stundu saraksts 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 mācību priekšmetu programmas ir diferencētas atbilstoši izglītojamā intelekta 

līmenim un spējām; 

 katram izglītojamajam (programmā 21015911), tiek izstrādāts veselības 

stāvoklim, attīstības līmenim, spējām un prasmēm atbilstošs individuāls 

izglītības plāns; 

 mācību priekšmetu programmu saturs virzīts uz izglītojamā personības 

izaugsmi un veiksmīgu integrāciju sabiedrībā; 

 pedagogi profesionāli aktualizē mācību priekšmetu programmas un īsteno to 

apguvi plānotajā laikā; 
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 metodisko komisiju efektīva un radoša darbība mācību satura aktualizēšanā 

un IKT ieviešanā mācību procesā; 

 administrācija prasmīgi uzrauga un koordinē mācību satura realizāciju. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 turpināt apgūt un pielietot pieejamos digitālos mācību materiālus mācību 

satura apguvei; 

 ņemot vērā izglītojamo individuālo attīstības traucējumu specifiku, izveidot 

klasi (programmai 21015911), kurā mācības organizētas pēc izglītības 

programmas īstenošanas plāna otrā varianta, apgūstot četrus mācību 

priekšmetus un izglītības jomas: saskarsmi, sociālās zinības, sportu un 

vizuālo mākslu. 

 

Vērtējums - labi 

 

4.2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS. 

 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte. 

 

Skolā darbojas 4 metodiskās komisijas – 1.- 4. klašu, 5.- 9. klašu,  internāta 

skolotāju un izglītības programmas 21015911 pedagogu metodiskā komisijas.  

Metodisko komisiju darbības jomas:  mācību metožu, izmantojamo materiālu 

diferenciācijas iespējas, izglītojamo mācīšanās motivācijas paaugstināšana, atbalsta 

pasākumu organizēšana, IKT izmantošana diferencēta mācību procesa veidošanā, 

savstarpējā pieredzes apmaiņa. 

Izglītības iestāde nodrošina mācību sasniegumu izaugsmes dinamiku 

lielākajai daļai no izglītojamo skaita. Izglītības iestādes vadība ir izstrādājusi kritērijus 

pedagogu darba kvalitātes vērtēšanai, regulāri vērtē pedagogu darba kvalitāti, sniedz 

pedagogiem informāciju par viņu paveiktā darba kvalitātes vērtējumu. Klases žurnāli 

aizpildīti atbilstoši prasībām. Izglītības iestādes vadība regulāri pārrauga (vismaz 4 

reizes gadā) klases žurnālu aizpildīšanas kvalitāti. Mācību priekšmetu stundas mērķi 

ir skaidri formulēti, sasniedzami un izglītojamajiem saprotami. Mācību priekšmetu 

stundas plānojums ir strukturēts, veicina mācību priekšmeta stundas mērķu un 

izvirzīto uzdevumu sasniegšanu. Pedagogi mācību un audzināšanas procesā atbildīgi 



22 
 

izmanto informāciju, mācību līdzekļus, materiālus, izvēlas mācību un audzināšanas 

metodes, izvērtējot to atbilstību izglītojamā attīstībai, kā arī atbilstību normatīvajos 

aktos noteiktajam. Visi mācību priekšmetu pedagogi stundas mērķa un uzdevumu 

sasniegšanai izmanto visus pieejamos mācību līdzekļus, aprīkojumu un informācijas 

tehnoloģijas. 

         Mācību satura apguve notiek atbilstošā mācīšanās tempā. 90% 

pedagogu mācību stundās izmanto dažādas, radošas, interaktīvas mācību metodes, kas 

nodrošina iespēju katram izglītojamajam sasniegt optimālus mācību rezultātus. Kā 

efektīvākās ir atzītas patstāvīgo darbu, grupu darbu, praktisko darbu metodes. 

Pārsvarā pedagogi izmanto uzskatāmi praktiskās un uzskatāmi tēlainās metodes, 

izmanto planšetdatorus un interaktīvās tāfeles materiālus. Izglītojamajiem grūtības 

sagādā diskusijas un prezentatīvās mācību metodes. Visaugstākos mācību rezultātus 

sasniedz, izmantojot individuālā darba metodi. Mācību procesā izglītojamajiem veido 

pamatprasmes izteikt savu viedokli, novērtēt sasniegtos rezultātus, pieņemt lēmumus. 

82% pedagogu vienmēr dod izglītojamajiem iespēju novērtēt savu darbu, bet 18% - 

dažreiz. Matemātikas stundās skolēnu attīstības līmenis ir tik dažāds, ka lielākai daļai 

skolēnu tiek uzdoti individuāli uzdevumi atbilstoši spējām. Arī pārbaudes darbos 

uzdevumi tiek diferencēti. Sastādot pārbaudes darbus, vienkāršākie uzdevumi sastāda 

40 % no darba apjoma, 30 % vidējas grūtības, bet 30% jau iekļauj radošus 

uzdevumus. Mājas darbi ir mērķtiecīgi, vairumā gadījumu kopējais mājas darbu 

apjoms dažādos mācību priekšmetos ir optimāls un sabalansēts. Mājas darbu formas ir 

daudzveidīgas. Mājas darbi sekmē mācību satura apguvi. 

Lai paaugstinātu mācību motivāciju, stundās izmanto atbilstoši 

daudzveidīgus mācību materiālus, metodes, izziņas avotus. Izmantojamo mācību 

literatūru konkrētajā mācību priekšmetā izvēlas pedagogs, saskaņojot to metodiskajā 

komisijā uz 3 mācību gadiem. Mācību literatūras sarakstu apstiprina skolas direktors.  

 90% pedagogu mācību stundas plāno un mācību saturu sasaista ar reālo 

dzīvi. Tiek aktualizētas mācību tēmas un pilnveidotas mūsdienām atbilstošas skolēnu 

pamatprasmes.   

  Vērotajās stundās, konstatēts, ka pedagogi pārsvarā izmanto 

mācāmajai tēmai, skolēnu vecumposmam, mūsdienām atbilstošas mācību metodes un 

materiālus. Izglītojamajiem veidotas pamatiemaņas darbā ar IKT un interneta 

resursiem, lai sasaistītu mācību procesu ar reālo dzīvi. Skolā ir noteikta kārtība 

mācību ekskursiju plānošanā, organizēšanā un pārraudzīšanā. Pedagogi plāno un 
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saskaņo mācību ekskursijas. Katrs skolotājs analizē sev uzstādīto tālākizglītības plānu 

apmeklēt pedagogu tālākizglītības kursus. Nosaka prioritātes , kas nepieciešams 

tālākai pedagoģiskajai darbībai. Visi pedagogi ieguvuši speciālās izglītības skolotāja 

kvalifikāciju. Lielākā daļa pedagogu apguva angļu sarunvalodas prasmes projekta 

,,Eiropas pārtikas pase” ietvaros vadītajās nodarbībās, 12 pedagogi apmeklēja 

semināru , kuru organizēja portāls www.uzdevumi.lv. Iegūtās zināšanas izmantoja 

mācību procesā mācību priekšmetos individualizācijas, diferenciācijas un  

personalizācijas nodrošināšanai. Mācību stundās skolotāji bieži izmanto interaktīvās 

tāfeles, programmas ,,Mācies viegli”, ,,Mana spēļu kaste”, u.c. Skolotāji tika 

iepazīstināti ar materiālu ,, Matemātiskie jēdzieni un uzdevumi kompetenču pieejā”, 

ko labi var izmantot gan iegūstot pirmās zināšanas par daudzām matemātiskām 

tēmām, gan nostiprinot apgūto. 6 skolotāji apmeklēja semināru ,,Mācību procesa 

organizēšana un alternatīvās darba metodes izglītojamiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem”. 2018. gada augustā uzsākot mācību gadu 44% pedagogi piedalījās 

metodisko darbu  konferencē ,,Pieredzē balstīta mācīšanās”. Direktora vietnieki 

apmeklēja semināru ,,Kompetenču pieeja izglītībā, starpdisciplionaritāte un 

starpdisciplionārs mācību process aktuālo kompetenču veidošanai”, kas deva ieskatu 

jaunas , modernas, interesantas mācību stundas organizēšana, iekļaujot vienu tēmu 

dažādu mācību priekšmetu apguvē. 61% pedagogi apmeklēja kursus ,,IKT un asistīvo 

tehnoloģiju izmantošanas iespējas mācību procesa organizēšanā izglītojamiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem”. Skolotāji iepazinās ar interaktīvo mācību līdzekļu 

veidošanu programmā MS Office Power Point.  Šī pieredze tiek popularizēta skolā. 

Tas dod iespēju modernizēt mācību stundu, paaugstināt skolēnu motivāciju, dažādot 

metodes. Skolēniem tika organizētas ,,ekstrā” matemātikas stundas veikalā, kur viņi 

mācījās apskatīt produktus, iepazīties ar produkta lietošanas termiņiem, lasīt un 

izvērtēt tā sastāvu, noteikt ražotnes valsti, cenu, iepirkties atbilstoši ēdiena 

pagatavošanas receptei. 

Mācību stundās skolotāji organizē mācību ekskursijas: dabā, muzejā, 

lauksaimniecības uzņēmumos, pārstrādes uzņēmumos, fermās, iepazīst pastaigu dabas 

takas, izzina dabas aizsardzības jautājumus, maizes ceptuvē ,,Lāči” un Bēnes maizes 

ceptuvē, Jaunpils amatu mājā, Dobeles sveču ražotnē, Dobeles novada Jaunatnes 

centrā, Dobeles novadpētniecības muzejā, piena muzejā Skrundā, piena ražošanas 

kompleksā ,,Kaķenieki”, kazu audzēšanas un siera ražotnē fermā ,,Līcīši”, Ādažu 

čipšu ražotnē, ražotnēs ,,Saldus maiznieks”, un ,,Saldus gotiņa”, Pūres šokolādes 
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rūpnīcā, Tērvetes dabas parkā. Skolēni iepazīstināti ar mūsu valsts galvaspilsētu Rīgu,  

Vecrīgu, Dabas muzeju un Zooloģisko dārzu. Ekskursijā Ventspilī brauca ar kuģi , 

vecbānīti, priecājās  atrakciju parkā un atpūtās pie jūras. 50% 5.-9. klašu  skolēni 

piedalījās pasākumā ,,Uztura skola” , ko organizēja uzņēmums ,,Lido” Rīgā. Skolēni 

iepazinās ar veselīga uztura nozīmi, ar cilvēka gremošanas sistēmu un mācījās 

pagatavot patstāvīgi veselīgu uzturu. Šī diena skolēnu atsauksmēs parādās kā ļoti 

motivējoša, izzinoša. Šie pasākumi paplašina skolēnu redzesloku, viņi iepazīst mūsu 

valsts ģeogrāfiju , uzņēmējdarbību, iepazīst profesijas un veicamos darbus reāli dzīvē, 

mācās komunicēt, justies droši sabiedrībā. 2017.gada decembrī noslēdzās skolas 

darbība divu gadu garumā Eiropas Erasmus +  projektā ..Eiropas pārtikas pase”. 

Skolēni iepazina 6 Eiropas valstis, 80% pedagogu un 18 % skolēnu no 5.-9. klasēm 

bija iespēja iepazīt izglītības sistēmu šajās valstīs, darboties praktiski kopā ar citu 

valstu izglītojamajiem un pedagogiem. 

Katru gadu skolā tiek organizētas skolas projekta nedēļas: ,,Šai zemē man 

visa pasaule”, ,,Veselīgs dzīves veids, veselīgs uzturs”, ,,Es vēlos zināt..”, 

,,Mācīsimies ar prieku”, ,,Mācīsimies netradicionāli”. Skolēniem bija iespēja 

iepazīties ar viduslaiku pili Jaunpilī pasākumā ,,Viduslaiku sēta”. Skolā 

izglītojamajiem ir iespēja apgūtās zināšanas un prasmes nostiprināt praktiskā darbībā 

skolas saimniecībā. 

Skolā tiek organizētas lasīšanas un rakstīšanas prasmju pārbaudes, 

tradicionāli tiek  organizēts konkurss ,,Glītākais rokraksts” un ,,Glītākā burtnīca”. 

Katra semestra noslēgumā tiek atzīmēti centīgākie izglītojamie mācībās. Viņi saņem 

balvas un atzinības rakstus. Sagaidot Latvijas valsts dzimšanas dienu 5.-9. klašu 

izglītojamajiem tika organizēts vēstures zināšanu konkurss. Atbildes uz jautājumiem 

varēja brīvi meklēt mācību programmā kā arī interneta vidē. Labākie darbu autori tika 

apbalvoti Latvijas valsts 99. gadadienā. Šādi darbojoties izglītojamie papildina un 

nostiprina mācību stundās gūtās zināšanas, redz to praktisko pielietojumu. 

 Lai veicinātu izglītojamo motivāciju mācību tēmu apguvē tiek izmantotas 

IT, planšetdatori. Pedagogi mācību stundu laikā pielieto virtuālās skolas resursus no 

portāla www.uzdevumi.lv. Daudzās mācību stundās skolēni gūst papildinformāciju no 

interneta vides, izmanto attīstošās spēles, uzmanību noturošās spēles, izzinošās spēles. 

82% pedagogu mācību darbā izmanto grupu darba metodi. Visvairāk to pielieto 

latviešu valodas, matemātikas, sociālo zinību un krievu valodas stundās.  Pedagogu 
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atzīst, ka visefektīvāk grupu darbu izmanto: nostiprinot apgūto mācību vielu, mācot 

jauno vielu,  atkārtojot mācīto. 

Katrā mācību stundā tiek attīstītas izglītojamo pašvērtēšanas prasmes 

izglītojamajam veicot sava mācību darba analīzi, izvērtēšanu un kļūdu analīzi. Mācību 

un audzināšanas procesā pedagogs analizē personības veidošanās īpatnības, nosaka 

katra izglītojamā stiprās un vājās puses, izmanto pozitīvu kritiku, veic katras 

pedagoģiskās situācijas, savstarpējo attiecību konfliktsituāciju rūpīgu analīzi. 

            Izglītojamajiem tiek sniegtas individuālās konsultācijas, sagatavoti 

atbalsta materiāli, diferencēts mācību saturs un metodes, veikta padziļināta 

psiholoģiskā izpēte.  Nepieciešamības gadījumā ieteikts mainīt izglītības programmu. 

Pedagogi plāno klases stundu saturu, nepieciešamības gadījumā plānojumā 

veic korekcijas. Pedagogi regulāri pilnveido klases stundu saturu, ievērojot mūsdienu 

aktualitātes un saikni ar reālo dzīvi. 

Novada speciālo skolu pedagogu metodiskās apvienības ietvaros mūsu skolas 

pedagogi vadīja divas atklātās radošās stundas vizuālajā mākslā un mājturībā un 

tehnoloģijās, tas liecina par mūsu skolas pedagogu profesionalitāti. Zēnu mājturības 

un tehnoloģiju skolotājs vadīja novada metodiskās apvienības mājturības un 

tehnoloģiju  pedagogiem semināru par dažādu kokapstrādes mašīnu izmantošanu 

kokizstrādājumu gatavošanā.  

 

Skolas darba stiprās puses: 

 mācību priekšmetu programmas ir diferencētas atbilstoši izglītojamā intelekta 

līmenim un spējām; 

 katram izglītojamajam (programmā 21015911), tiek izstrādāts veselības 

stāvoklim, attīstības līmenim, spējām un prasmēm atbilstošs individuāls 

izglītības plāns; 

 mācību priekšmetu programmu saturs virzīts uz izglītojamā personības 

izaugsmi un veiksmīgu integrāciju sabiedrībā; 

 pedagogi profesionāli aktualizē mācību priekšmetu programmas un īsteno to 

apguvi plānotajā laikā; 

 administrācija prasmīgi uzrauga un koordinē mācību satura realizāciju;  

 mācīšanās process tiek saistīts ar reālo dzīvi; 

 pedagogi piedalās un vada pieredzes apmaiņas seminārus un stundas novada 

mērogā. 
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Tālākās attīstības vajadzības 

 izmantot pieejamos digitālos mācību materiālus un uzsākt pašizgatavotu 

mācību materiālu   izstrādi mācību satura apguvei; 

 pedagogu kvalifikācijas paaugstināšana apgūstot jaunas darba metodes un 

paņēmienus, to ieviešana ikdienas darbā; 

  aktīvi iesaistīties starptautiskos projektos, kas paplašina izglītojamo un 

pedagogu redzesloku, sekmē izglītojamo sadarbības prasmes un socializāciju. 

 

Vērtējums:  labi 

 

4.2.2. Mācīšanās procesa kvalitāte. 
 

Lielākā daļa izglītojamo ir motivēti mācību procesam vienmēr, izprot mācību 

darbam izvirzītās prasības, mācību saturu apgūst ar interesi un attīsta savas mācīšanās 

prasmes, iegūtās zināšanas izmanto praksē. Nelielai daļai izglītojamo motivācija 

jāveicina ar metožu dažādošanu mācību stundā. Mācību gada sākumā pedagogi plāno 

un iepazīstina izglītojamos ar mācību saturu, ar pārbaudes darbu, mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtību un citām prasībām mācību darbā. Katra semestra sākumā mācību 

priekšmeta pedagogi iepazīstina izglītojamos un vecākus ar uzdevumiem un tēmām, 

kuras jāapgūst semestra laikā. Izglītojamie zina, ka mācību sasniegumi tiek regulāri 

un adekvāti novērtēti. Darba organizācija klasē ir zināma visiem izglītojamiem, un 

lielākā daļa to regulāri ievēro.  80% pedagogu aptaujā atbild, ka mācību stundā klasē 

vienmēr ir labvēlīgs mikroklimats, kas veicina mācīšanās procesu, 20 % -pedagogu 

atbild, ka dažkārt pietrūkst motivācijas izglītojamajiem izpildīt uzdevumu līdz galam, 

vai uzsākt pildīt uzdoto. Semestru sākumā 5.-9., klašu izglītojamie veic prognozējamo 

mācību sasniegumu vērtēšanu mācību priekšmetos. Lielākā daļa izglītojamo to veic 

apzinīgi , bet daļa tomēr savas spējas nosaka pavirši, neizvērtējot iespējas. 

Lielākā daļa izglītojamo bez attaisnojoša iemesla nekavē mācību stundas un 

mācību pasākumus. Izglītības iestādē uzskaita mācību stundu kavējumus, analizē to 

iemeslus un mērķtiecīgi rīkojas kavējumu novēršanai, ir izstrādāta rīcība neattaisnotu 

mācību stundu kavēšanas gadījumos. 

Dienas režīmā ir noteikts laiks mājas darbu veikšanai.  Vecāko klašu 

izglītojamie ir informēti par mājas darbu veikšanas nepieciešamību, taču ne vienmēr 
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un ne visi to ievēro mācību procesā. Pedagogam ir tiesības pagarināt mājas darba 

nodošanas termiņu vai piedāvāt to veikt individuālo nodarbību laikā. 

Izglītojamie iesaistās dažādos ar mācību procesu saistītos konkursos, 

sacensībās, to organizēšanā, piemēram: koncertā ,,Nāc līdzās!”, „Burvju zīmulītis”, 

daiļlasītāju konkursā, vizuālās mākslas izstādēs, sporta pasākumos ,,Veselības 

trasīte”, sporta sacensībās,  u.c. Izglītojamiem ir iespēja attīstīt savas prasmes ritmikā 

un uzlabot stāju, veselību, fizisko sagatavotību ārstnieciskajā vingrošanā. 

Izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem 

attīstības traucējumiem, kā arī 1.-4. klašu izglītojamiem ar viegliem garīgās attīstības 

traucējumiem ir iespēja attīstīt, koriģēt, pilnveidot valodas prasmes logopēdijas 

nodarbībās. 

Izglītojamie iesaistās skolas pulciņu darbā: keramikas pulciņā, deju pulciņā, 

vizuālās mākslas pulciņā, sporta pulciņā, informātikas pulciņā. Tiek rīkotas darbu 

izstādes, izglītojamie piedalās sacensībās novada un valsts mērogā. 2017.gadā zēnu 

vingrotāju grupa tika atzinīgi novērtēta un izvirzīta koncertam  Rīgā , 2018.gadā 

5.klases izglītojamais uzvarēja daiļlasītāju konkursā un piedalījās bērnu ar speciālām 

vajadzībām Ziemassvētku koncertā Rīgā.  

Skolā ir noteikta vienota runas un rakstu darbu sistēma. Katrā mācību 

priekšmetā ir iekārtotas un atbilstoši prasībām noformētas paredzētās burtnīcas. 

Priekšmetu pedagogi kontrolē to aizpildīšanas kvalitāti. 30% izglītojamajiem ir 

viedoklis, ka ierakstus kladēs un burtnīcās veic glīti, 50% - ka varētu to izdarīt labāk. 

Visi pedagogi mācību stundās regulāri prasa izglītojamajiem ievērot rakstu darbu 

kultūru. Visi pedagogi mācību stundās rosina un māca izglītojamajiem novērtēt savu 

un klases biedru paveikto. Mācību stundās pēc izglītojamo aptaujas datiem 60% - 

vienmēr cenšas izvērtēt savus sasniegumus, 30% - pārsvarā, 10% - reti. 13% 

izglītojamo vienmēr savstarpējā vērtēšanas procesā saņem uzslavas no klases 

biedriem. Izglītojamie piedalās izglītības iestādes, novada, valsts mēroga 

organizētajos konkursos, sacensībās, skatēs, uzstājas pasākumos. 

, rāda savus darbus izstādēs. Lai motivētu izglītojamos sasniegt labus rezultātus, tiek 

izmantoti dažādi stimulēšanas veidi – atzinības raksti, ekskursijas, dalība 

kultūrizglītojošos pasākumos, teātra izrāžu apmeklējumi. Sadarbībā ar atbalsta 

personālu jāturpina darbs izglītojamo mācīšanās motivācijas veidošanā, izglītojamo 

personīgās atbildības paaugstināšanā. 
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Skolas darba stiprās puses: 

 izglītības iestādē ir laba materiāli-tehniskā bāze; 

 sistemātiski organizēts un plānots mācību darbs;  

 izglītojamie un viņu vecāki regulāri tiek informēti par izglītojamo mācību 

sasniegumiem;  

 izglītojamajiem dota iespēja radoši attīstīt savus talantus sportā, mūzikā, 

vizuālajā mākslā, dejā. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 mācību motivācijas veidošana 5.-9 .klašu izglītojamajiem; 

 lasīšanas prasmju pilnveidošana brīvajā laikā; 

 sadarbības pilnveidošana mācību sasniegumu uzlabošanā starp internāta 

pedagogiem un mācību priekšmetu pedagogiem. 

 

Vērtējums: labi 

 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa. 
 

Skolā, pamatojoties uz MK 2006.gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 492 

“Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība speciālās izglītības programmās”, izstrādāti 

iekšējie normatīvie noteikumi mācību sasniegumu vērtēšanai. Pedagogi pārzina 

sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. 

Pedagogi sistemātiski vērtē izglītojamo mācību darbu, ievērojot normatīvajos 

aktos noteikto vērtēšanas kārtību. Pedagogi pamato un izskaidro izglītojamajiem viņu 

mācību darba vērtējumu. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas formas un 

metodiskie paņēmieni atbilst izglītojamā izvēlētajai izglītības programmai. Izglītības 

iestādē pastāv vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai un izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanai, pedagogi tās ievēro. Izglītojamajiem ir zināma un saprotama 

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. 

Izglītības iestādes vērtēšanas kārtība ir aktualizēta atbilstoši normatīvajos 

aktos noteiktajām prasībām. Izglītības iestāde ir noteikusi, kā izglītojamie var uzlabot 

savus mācību sasniegumus, t.sk. nosakot iespējamo katra mācību sasnieguma 

uzlabošanas reižu skaitu un termiņu. Par mācību sasniegumu uzlabošanas iespējām 

zina visas ieinteresētās puses, pedagogi un izglītojamie tās ievēro. Pedagogi uzskaita 
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izglītojamo mācību sasniegumu vērtējumus izglītības iestādes noteiktajā kārtībā. 

Vērtējumu uzskaites pārraudzība ir sistemātiska. Izglītības iestādē ir informācija par 

katra izglītojamā mācību sasniegumiem. Mācību sasniegumu vērtēšanas uzskaitei un 

analīzei tiek izmantota e-klases sistēma, vienota sistēma mācību sasniegumu 

vērtējumu apkopošanai un analīzei. Vērtējums un vērtēšanas metodes sniedz 

izglītojamajiem atbalstu turpmākajā mācību procesā un motivē mācību sasniegumu 

uzlabošanai. Mācību procesā notiek izglītojamo pašvērtēšana un savstarpējā 

vērtēšana. Izglītojamos un izglītojamo ģimenes regulāri iepazīstina ar mācību 

sasniegumiem un to attīstības dinamiku. 

Metodiskajās komisijās ir izstrādātas vienotas prasības pārbaudes darbu 

veidošanai, analizēšanai un vērtēšanai. Mācību semestra sākumā tiek veidoti grafiki 

par plānotajiem pārbaudes darbiem katrā klasē, kuru ievērošanu kontrolē direktora 

vietniece. Ja pārbaudes darba laiks tiek mainīts, tad pedagogs pārliecinās par to, lai 

vienā dienā nebūtu divi pārbaudes darbi. Pārbaudes darbu vērtējumi atbilstoši 

grafikam tiek atspoguļoti e-klases žurnālos. Pedagogs ir atbildīgs, lai izglītojamais 

mēnesī saņemtu vismaz tik vērtējumu, cik nedēļā konkrētajā mācību priekšmetā ir 

stundas. Ierakstu kvalitāte un sistemātiskums pārsvarā atbilst prasībām.  

Izglītojamie un viņu vecāki ir informēti par pārbaudes darbu izvirzītajām 

prasībām, vērtēšanas kārtību un iegūtajiem vērtējumiem. Pretenziju gadījumā 

jautājuma risināšanā tiek iesaistīta skolas administrācija. Izglītojamajam ir dota 

iespēja uzlabot saņemto vērtējumu, apmeklējot individuālās nodarbības un atkārtoti 

veicot jaunu pārbaudes darbu atbilstoši mācību tēmai. 

Pedagogi mācību stundā efektīvi izmanto uzslavas, pamudinājumus, kas 

veicina izglītojamā aktivitāti un emocionālo pacēlumu. Sasniegumu vērtēšanā tiek 

akcentētas izglītojamā apgūtās zināšanas un prasmes, to attīstības dinamika. 

Izglītojamo iesaistīšana sava darba vērtēšanā sniedz pozitīvu atbalstu un paaugstina 

mācību motivāciju. Pedagogi pielieto dažādus pašvērtējuma veidus.  

Izglītības programmā 21015911 vērtēšanas process balstīts uz izglītojamā 

spēju un prasmju izvērtējumu, rezultātus atspoguļojot aprakstoši. 

 

 

Skolas darba stiprās puses: 
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 izglītības iestādē ir izstrādāta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtība, kas nodrošina vienotu, pamatotu izglītojamo sasniegumu vērtēšanas 

sistēmu.  

 skolvadības sistēmas www.e-klase.lv iespējas, kā arī dienasgrāmatas tiek 

izmantotas sistemātiskai un regulārai saziņai ar izglītojamo un izglītojamo 

vecākiem.  

 izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība tiek regulāri aktualizēta.  

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 veicināt un attīstīt izglītojamo prasmi vērtēt savu un vienaudžu paveikto 

darbu, atpazīt pieļautās kļūdas un labot tās.  

 turpināt darbu, mācību priekšmetu metodiskajās komisijās pilnveidojot 

vienotas prasības pārbaudes darbu izveidē un vērtēšanā;  

  akcentēt izglītojamo pašnovērtējuma nozīmi. 

 

Vērtējums: labi 

 

4.3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI. 

 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā. 
 

Ikdienā izglītības iestādē izglītojamo sasniegumus vērtē atbilstoši valstī 

noteiktajai kārtībai un prasībām, kā arī izglītības iestādē noteiktai mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtībai. 

Ikdienā mācību sasniegumu uzkrāšanai un atspoguļošanai tiek izmantota 

skolvadības sistēma e-klase. Saziņai ar izglītojamo vecākiem tiek izmantotas 

izglītojamo dienasgrāmatas, e-klases sistēma un ikmēneša sekmju izraksti. Izglītības 

iestādē ir izstrādāti iekšējie normatīvie noteikumi mācību sasniegumu vērtēšanai. 

Pamatskolas klasēs vidējie vērtējumi procentuāli tiek atspoguļoti visos mācību 

priekšmetos. 

 

 

 

 

Mācību sasniegumi izglītības programmā 21015811 pa priekšmetiem 

2018./2019.mācību gadā: 
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Mācību sasniegumi izglītības programmā 21015811 pa priekšmetiem 

2017./2018.mācību gadā: 
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Mācību sasniegumi izglītības programmā 21015811 pa priekšmetiem 

2016./2017.mācību gadā: 

 

 

 

 

Mācību sasniegumi izglītības programmā 21015811 pa priekšmetiem 

2015./2016.mācību gadā. 
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Salīdzinot pēdējo triju mācību gadu vidējos mācību sasniegumus, var secināt, 

ka izglītojamo sasniegumu līmenis ikdienas darbā pārsvarā ir optimāls un pietiekams. 

Augstāki rezultāti ir vizuālajā mākslā, sportā, mājturībā un tehnoloģijās, sociālās 
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zinībās. Lielākās grūtības sagādā matemātika, latviešu valoda, vēstures priekšmets un 

literatūra. Individuālos sasniegumus paaugstināt kavē lasītprasme, prasme precīzi 

izprast un atspoguļot lasīto. Lasīšanas prasmju attīstībai organizē nodarbības 

bibliotēkā, ārpusstundu grāmatu lasīšanu. Paaugstinot lasītprasmi, izglītojamiem 

izdodas sasniegt labākus rezultātus ikdienas darbā. 

Skolā tiek analizēti arī mācību sasniegumi pa priekšmetiem 2 reizes gadā, 

noteikti uzdevumi, kas jārealizē, lai izglītojamo sasniegumi uzlabotos. Mācību 

sasniegumu vidējie vērtējumi   2016./2017. mācību gadā ir sekojoši: 

Mācību sasniegumu vidējie vērtējumi pa priekšmetiem 2017./2018. mācību gadā ir sekojoši: 

 

 

 

Mācību sasniegumu vidējie vērtējumi pa priekšmetiem 2018./2019. mācību 

gadā ir sekojoši 
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Mācību priekšmeti 

Nepietieka

ms 

vērtējums  

1 - 3 

Pietiekams 

vērtējums 

4 - 5 

Optimāls 

vērtējums 

6 - 8 

Augsts 

vērtējums 

9 – 10  

Angļu valoda 0% 22.2% 66.7% 11.1% 

Dabaszinības  9.1% 27.3% 63.6% 0% 

Ģeogrāfija 6.3% 28,1% 65.6% 0% 

Informātika 15% 10% 75% 0% 

Krievu valoda 0% 33.3% 62.5% 4.2% 

Latviešu valoda 13% 47.8% 30.4% 8.7% 

Literatūra 8.7% 56.5% 26.1% 8.7% 

Latvijas vēsture 5.3% 57.9% 36.8% 0% 

Pasaules vēsture 15% 40% 45% 0% 

Matemātika 9.1% 51.5% 36.4% 3% 

Mājturība un tehnoloģijas - rokdarbi 0% 31.6% 68.4% 0% 

Mājturība un tehnoloģijas - kokapstrāde 7.1% 14.3% 71.4% 7.1% 

Mūzika 9.1% 60.6% 30,3% 0% 

Sociālās zinības 0% 21.9% 78.1% 0% 

Sports 0% 6.3% 78.1% 15.6% 

Vizuālā māksla 0% 21.7% 78.3% 0% 

     

 

Izvērtējot mācību sasniegumus pedagogi norāda , ka jāuzlabo lasīšanas 

prasmes un lasītā izpratne. Jāveido izglītojamo motivācija saņemt augstāku vērtējumu 

gan ar pozitīvu atbalstu, gan ar apbalvojumu dažādiem veidiem- atzinības raksti, 

pateicības, vecāku cildināšana, braucieni uz citām valstīm projektu ietvaros, 

ekskursijas, teātra izrādes. u.c., ko mūsu skolas pedagogi arī veic. 

Skolā lielu vērību pievērš lasīšanas prasmju attīstībai, divreiz gadā tiek 

izvērtētas lasīšanas prasmes un analizēta lasīšanas dinamika. 
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Ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu  9.klašu izglītojamie tiek atbrīvoti no 

Valsts pārbaudes darbiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Izglītojamo zināšanas 

tiek kontrolētas regulāri un precīzi atspoguļotas izglītojamo dienasgrāmatās un e-

klasē. Sistemātiski tiek analizēti izglītojamo semestra un gada darba rezultāti, 

pamatojoties uz analīzes rezultātiem plānotas tālākas darbības. Mācību priekšmetu 

pedagogi darbā ievēro izglītojamo tipiskās individuālās īpatnības un organizē gan 

ārējo, gan iekšējo mācību procesu diferenciāciju klašu mācību priekšmetu sistēmā. 

Par to, ka izglītojamo mācību sasniegumiem un dinamikai tiek sekots, 

plānots un motivēta izaugsme liecina, ka 2018. /2017 mācību gadā 1 skolēnam tika 

S
k
o

lē
n
u

 s
k
a

it
s
 

S
k
o

lē
n
u

 s
k
a

it
s
 



37 
 

mainīta mācību programma no programmas koda 21015811 uz programmu 21015611. 

Šajā mācību gadā vienam skolēnam ar pedagoģiski medicīniskās komisijas lēmumu 

mainīta mācību programma no programmas 21015911 uz programmu 21015811. 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 izglītības iestādē tiek nodrošināts sistemātisks, nepārtraukts izglītošanās 

process, kas stimulē izglītojamo personības attīstību un dod iespēju gūt labus 

mācību sasniegumus ikdienas darbā; 

 izglītojamajiem un viņu vecākiem ir zināma mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtība, kritēriji, uzskaite, sasniegumu uzlabošanas iespējas;  

 izglītības iestādē ir iespējams saņemt konsultācijas visos mācību 

priekšmetos;  

 liela uzmanība tiek pievērsta sasniegumu izvērtēšanai, uzdevumu 

izvirzīšanai, kas dod iespēju uzlabot mācību darba rezultātus. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 visiem pedagogiem turpināt darbu pie izglītojamo mācību sasniegumu 

dinamikas izpētes, izmantojot to tālākā izglītības procesa plānošanā, 

prognozēšanā un realizēšanā;   

 turpināt darbu pie pirmsskolas bērnu attīstības dinamikas un sasniegumu 

izvērtēšanas;  

 vairāk izmantot iespējas piedalīties novada rīkotajos konkursos, sacensībās;   

 izglītojamo individuālos sasniegumus ārpusskolas pasākumos (olimpiādes, 

konkursi u.c.) fiksēt e-klasē. 

 

Vērtējums: labi 

 

 

4.4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM. 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts. 

 
Bērzupes speciālā internātpamatskola ir izglītības iestāde, kura īsteno pedagoģiju, kas 

virzīta uz vispusīga atbalsta sniegšanu ikvienam skolēnam, nodrošinot izglītojamā 

personības attīstību.  

2009./2010. mācību gadā tika izveidota atbalsta komanda skolā, kas risina 

psiholoģiskā, sociālā un pedagoģiskā atbalsta jautājumus skolā. Atbalsta komandas 
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darbību nosaka noteikts darba nolikums. Ir izstrādāts atbalsta komandas darba plāns. 

Atbalsta komandas sastāvā darbojas sociālais pedagogs, psihologs, logopēdi, 

medicīnas māsa, administrācijas pārstāvji. Atbalsta komandu vada direktores 

vietniece. Atbalsta komandas darba lokā ir skolēni ar mācību, uzvedības, veselības un 

sociālajām problēmām. Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīti ārpusskolas 

speciālisti- bērnu psihiatrs, klīniskais psihologs. Laba sadarbība skolai  ir ar Jelgavas 

psihoneiroloģiskās slimnīcas „Gintermuiža” speciālistiem. 

Atbalsta komanda sniedz metodiskus ieteikumus mācību priekšmetu un internāta 

skolotājiem, ja radušās problēmas ar skolēniem- neattaisnoti mācību stundu kavējumi, 

skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi u.c.  Skolas psihologs un sociālais 

pedagogs veic individuālu konsultēšanu.  Skolas psihologs vada nodarbības klasēs pēc 

nepieciešamības. Skolas psihologs un sociālais pedagogs veic novērošanu mācību 

procesa ietvaros. Skolas psihologs piedāvā nodarbības ar dažādu psiholoģisku 

metodiku pielietošanu skolēnu saskarsmes iemaņu pilnveidošanai. Regulāri skolotāji 

apkopo informāciju par skolēniem, kuriem ir problēmas ģimenē vai citas grūtības un 

informē direktora vietnieci un sociālo pedagogu. Skolēnu sociālo un psiholoģisko 

vajadzību izzināšana un problēmu risināšana notiek sadarbībā ar skolēnu vecākiem, 

sociālajiem dienestiem, bāriņtiesu. Skolā ir noteikta kārtība, kādā strādā sociālais 

pedagogs, kurš koordinē sadarbību ar Dobeles novada institūcijām. Vairums skolēnu 

nāk no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm, tāpēc sociālajam pedagogam pastiprinātā 

režīmā ir jādiagnosticē šo skolēnu dzīves prasmju līmeni, jāmeklē dažādi 

sociālpedagoģiskās darbības līdzekļi, formas, metodes un paņēmieni šai procesā 

iekļauto institūciju –skolas, ģimenes, sociālo dienestu u.c. darbības efektīvai 

iedarbībai. Notiek sadarbība ar katras klases audzinātāju, priekšmetu/internāta 

skolotājiem, atbalsta komandas speciālistiem u.c. skolas darbiniekiem, skolēnu 

vecākiem, audžuģimenēm, aizbildņiem. Tiek veikta abpusēja informācijas apmaiņa 

par skolēnu uzvedības un disciplīnas problēmām, kavējumiem, mācību grūtībām, 

emocionāliem traucējumiem, savstarpējām attiecībām ar klases un skolas biedriem, 

ģimenes locekļiem, skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu, atkarībām, 

ģimenes problēmām un krīzes situācijām. Kopā ar klases audzinātājiem, bāriņtiesas 

amatpersonām, nepilngadīgo lietu inspektoriem tiek apsekoti skolēnu ģimenes dzīves 

apstākļi. Regulāri tiek rīkotas vecāku sapulces skolā. Ar vecākiem tiek veiktas 

pārrunas u.c. informatīvi pasākumi, konsultēšana par bērnu audzināšanas, izglītošanas 

un tiesiskajiem jautājumiem. Visas sarunas tiek protokolētas. Nepieciešamības 

gadījumā tiek sagatavoti dokumenti(ziņojumi, iesniegumi, informatīvās vēstules, 

izziņas, pieprasījumi u.c.) Skolas psihologs un sociālais pedagogs sniedz konsultācijas 

skolas skolēniem, vecākiem, pedagogiem, kuri vēlas risināt un novērst psiholoģiska 

rakstura problēmas. Minētie speciālisti aktīvi iesaistās akūtu krīžu vai konflikta 

situāciju risināšanā.  

Internāta skolotāji apzina skolēnu mājas apstākļus. Skolas administrācija, sociālais 

pedagogs ievērojot  konfidencialitāti, ētikas kodeksu, apkopo un pēc pieprasījuma 

sniedz informāciju par sociālā riska ģimenēm, to problēmām un risinājuma gaitu.  

Dobeles novadā ir izveidota Nepilngadīgo lietu komisija. Gadījumos, kad skolēnam ir 

21 un vairāk  neattaisnotu mācību stundu, skola sniedz ziņojumu Nepilngadīgo lietu 

komisijai, kas tālāk palīdz skolai risināt šo jautājumu par stundu neapmeklētību bez 

attaisnojoša iemesla. Arī gadījumos,  kad skolas atbalsta komandas aktīva  darbība 

nav devusi pozitīvus rezultātus, atbalsta komanda sniedz ziņojumu Nepilngadīgo lietu 

komisijai, kurā apraksta izveidojušos situāciju,  skolēna problēmas, atbalsta komandas 

paveikto- sniegto atbalstu skolēnam.  Šādos gadījumos tiek sasaukta 

starpinstitucionāla sēde, kurā piedalās Nepilngadīgo lietu komisijas,  sociālā dienesta, 

bāriņtiesas, Valsts un Pašvaldības policijas, skolas pārstāvji, kurā tiek izstrādāta 
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rīcības shēma skolēna atbalstam. Šādās sēdēs var tikt pieaicināti dažādi speciālisti- 

bērnu psihiatrs, klīniskais psihologs u.c.   

Personāls ir apmeklējis kursus “Bērnu tiesību aizsardzība” un zina, kā sniegt 

psiholoģisko un sociālpedagoģisko atbalstu izglītojamajiem.  

Svarīgs skolas uzdevums ir regulāri rūpēties par izglītojamo veselību, higiēnas un 

veselīga dzīvesveida ievērošanu. Skolā ir medicīnas māsa un atbilstoši iekārtots 

medicīnas kabinets. Mācību gada sākumā medicīnas māsa veic ģimenes ārstu 

izsniegto izziņu par skolēnu veselību apkopojumu, izzina skolēnus, kuriem ir dažādas 

veselības problēmas, lai sniegtu individuālu medicīnisku palīdzību, atbilstoši 

noteiktajai diagnozei  un ārsta norādījumiem. Skolas sapulcēs vecāki tiek informēti 

par to, ka ikdienā izglītojamie saņem sabalansētu un uzturvielām bagātu ēdienu, un tas 

atbilst veselīga uztura principiem. Ēdiena kvalitāti uzrauga skolas medmāsa. Tiek 

apzināti skolēni, kuriem ir alerģija no konkrētiem pārtikas produktiem vai kāda īpaša 

diēta. Šajos gadījumos skolas medicīnas māsa sastāda atsevišķu ēdienkarti un tiek 

nodrošināta individuāla ēdināšana. Regulāri tiek veiktas profilaktiskās apskates un 

ierakstīti rezultāti medicīniskajās kartēs, vecāki informēti par nepieciešamajām 

vakcinācijām. Ar vecāku rakstiskām atļaujām izglītojamie , kuriem nepieciešams, 

saņem bērnu psihiatra konsultācijas. Ārsts speciālists izvērtē vai nepieciešama 

ārstēšanās stacionārā. Regulāri tiek sekots skolas sanitāri- higiēniskajam stāvoklim, 

tīrībai un kārtībai. Reizi gadā skolēniem, kuru vecāki ir devuši rakstisku atļauju, 

stomatologs pārbauda zobu veselību. Zobu higiēnists veic zobu aprūpi. 

Skolēni ar interesi un radošu izdomu piedalās projektu nedēļās.  

 Skola no 2018. gada 31. decembra  darbojas  Erasmus + programmas 2. 

pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projektā “Eiropas amatu māja”, no 2019. 

gada 1.septembra - Erasmus + programmas 2. pamatdarbības skolu apmaiņas 

partnerības projektā “Visi kopā pret atstumtību!”.  Skolēni  tiek sagatavoti patstāvīgai 

dzīvei sabiedrībā , apgūst dažādas praktiskas iemaņas. Skolēni uzlabo komunikācijas 

prasmes, paaugstina savu pašvērtējumu (daudziem mūsu audzēkņiem ir zems 

pašvērtējums)   un motivāciju mācīties.  Skolēni apgūst dažādus rokdarbus, uzlabo 

zināšanas matemātikā, informācijas tehnoloģijās, svešvalodās, paplašina savu 

redzesloku. Svarīgi, ka uzlabo savu veselību- intelektu, radošo iztēli, jo darbošanās ar 

pirkstiem attīsta prātu. Skolēni, darbojoties projektos, veido pozitīvu attieksmi pret 

sevi un citiem.  

Izglītības iestāde popularizē veselīgu dzīvesveidu un organizē dažādus veselību 

veicinošus pasākumus. Skolēni regulāri  apmeklē Dobeles jaunatnes iniciatīvu un 

veselības centra piedāvātās nodarbības dažāda vecuma grupām- gan par veselīgu 

dzīvesveidu, gan par savstarpējo saskarsmi un komunikāciju, lai mazinātu vardarbību, 

bet veicinātu sadarbību. Skolēni ir gan devušies uz DJIVC, gan lektori ir ieradušies 

skolā. 90% skolēnu ir apmeklējuši piedāvātās nodarbības. Skolā katru gadu tiek 

izstrādāts skolēniem lekciju cikls. Pagājušajā  mācību gadā skolēni  apmeklēja 

sekojošas lekcijas: 

 Izproti dusmas-nepieļauj vardarbību! 

 Esi drošs!  

 No mutes līdz podiņam. 

 Drosme draudzēties.  

Vecāko klašu skolēni apmeklēja lekciju par seksuāli reproduktīvo veselību. 

Šajā mācību gadā ir plānotas lekcijas: 

 Drosme draudzēties.  

 Skelets skapī.  

 Esi drošs! 
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 Attīstība. 

 Manas skolas drošības karte. 

Skolā tiek organizētas sporta dienas. Katru gadu skolēni dodas pārgājienā “Pretī zelta 

rudenim”.  Skolēni piedalās dažādos sporta pasākumos  novada, republikas un pat 

starptautiskā līmenī, jo skolas sena tradīcija ir piedalīties Žagares speciālās skolas 

pasākumā pavasarī “Būsim sportiski, veseli, laimīgi!” Skolā jau kā tradīcija notiek 

tādi pasākumi kā “Veselības trasīte”, “Mani veselīgie salāti!”, 5.-9. klasēm konkurss 

“Atkarības”.  Katru gadu skola organizē  Latvijas speciālās olimpiādes ietvaros mini 

futbola sacensības  “Bērzupe” republikas mērogā . No 2014.- 2017. gadam skola 

piedalījās Erasmus + programmas projektā “Eiropas pārtikas pase”, kurā vienlaicīgi, 

sniedzot skolēniem atbalstu sevis apzināšanā kā Latvijas un ES pilsoņiem, uzlabojot 

skolēnu saskarsmes prasmes  un skolēnu pašvērtējumu, un motivāciju mācīties, 

skolēni ļoti daudz mācījās par veselīgu un neveselīgu uzturu. Ne tikai mācījās, bet arī 

praktiski paši  gatavoja un degustēja dažādus  veselīgus ēdienus. Projekta ietvaros 

skolēniem bija iespēja piedalīties uzņēmuma “Lido” nodarbībās “Uztura skola”. 

Visiem skolēniem tiek nodrošināts bezmaksas transports. Sadarbībā ar Dobeles 

novada Domi un Dobeles autobusu parku skolēniem, kas nedzīvo pilsētas teritorijā, ir 

nodrošināti braukšanas taloni.  

Mācību gada sākumā skolā tiek organizēti dažādi pasākumi, kas palīdz adaptēties tiem 

skolēniem, kuri uzsākuši mācības. Skola palīdz jaunajiem skolēniem iekļauties klases 

un skolas dzīvē. Saskarsmē ar skolēniem skolas darbinieki ir taktiski un iejūtīgi.  

Skolai ir internāts.  Lielākā daļa skolēnu uzturas  un dzīvo internātā. Skolā ir izstrādāti 

internāta kārtības noteikumi.  Internāta skolotāji vakara mācību laikā cenšas uzlabot 

skolēnu lasīšanas un rakstīšanas prasmes. Atbilstošos laika apstākļos skolēni daudz 

laika pavada svaigā gaisā, dodoties pastaigās vai izmantojot rotaļu un sporta  

laukumus. Brīvajā laikā skolēni brīvprātīgi var iesaistīties skolas apkārtnes 

sakopšanas un labiekārtošanas darbos.   

 

 
 

Skolas darba stiprās puses: 

 mērķtiecīga un jēgpilna skolas atbalsta sistēma izglītojamajiem; 

 izglītības iestādē ir viss nepieciešamais atbalsta personāls;  

 katrs skolēns saņem individuāli sev nepieciešamo atbalstu; 

 skolas sadarbība ar pašvaldības un valsts institūcijām jautājumos skolēnu 

atbalstam; 

 izglītības iestāde organizē veselību veicinošus un veselīga dzīvesveida 

popularizējošus pasākumus.  

 

 Tālākās attīstības vajadzības: 

 aktualizēt produktīvu un veiksmīgu dialogu starp atbalsta personālu, 

izglītojamo ģimeni un pedagogiem; 

 turpināt darbu pie katra izglītojamā mācību procesa individualizācijas; 
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 turpināt sadarbību ar Dobeles novada sociālo dienestu un citām pašvaldības 

institūcijām. 

 

Vērtējums- labi 

 

4.4.2. izglītojamo  drošības garantēšana (drošība un darba 

aizsardzība) 
 

Bērzupes speciālās pamatskolas izglītojamajiem radīta droša vide mācību un 

audzināšanas procesa realizācijai. 

Skolā ir izstrādāti un apstiprināti iekšējās kārtības noteikumi. Skolā ir 

izstrādātas drošības instruktāžas izglītojamajiem  un skolas darbiniekiem. Izglītojamie 

un darbinieki ir iepazīstināti ar drošības noteikumiem valstī noteiktajā kārtībā. To 

apliecina ieraksti E-klases instruktāžu žurnālā un izglītojamo, skolas darbinieku 

paraksti kā liecība, ka ir iepazinušies ar drošības noteikumiem un tos ievēros.  Visi 

skolēni ir iepazīstināti ar elektrodrošības prasībām, drošības noteikumiem mācību 

telpās, kabinetos, darbnīcās, noteiktu instrumentu un tehnikas lietošanā, sporta 

sacensībās un   citos skolas pasākumos, pārgājienos, pastaigās, ekskursijās, rīcību 

ārkārtas un bīstamās nestandarta, ekstremālās situācijās, ugunsdrošību un ceļu 

satiksmes drošību, pie ūdens un uz ledus  drošības noteikumiem. Izglītojamie ir 

iepazīstināti ar personas un darba higiēnu, evakuāciju.  

Internāta skolotāji un klašu audzinātāji plāno un vada nodarbības par 

drošības jautājumiem. Ar drošības instruktāžām skolā iepazīstina 2 reizes mācību 

gadā (uzsākot mācības 1. un 2. semestrī). Drošības noteikumi tiek arī aktualizēti pirms 

pasākumiem, mācību ekskursijām, pārgājieniem, skolas apkārtnes sakopšanas un 

labiekārtošanas talkām un skolēnu brīvlaikiem. Skolā ir noteikta kārtība klašu un 

grupu ekskursiju , pārgājienu organizēšanā- klases audzinātājs , internāta vai mācību 

priekšmetu skolotājs iesniedz pieteikumu un to apstiprina skolas administrācija. 

Skolā ir pieejama informācija par to, kā sazināties ar palīdzības dienestiem. 

Skolas gaiteņos atbilstoši prasībām ir izvietoti evakuācijas plāni un palīdzības 

dienestu saziņas informācija, ar kuru ir iepazīstināti skolēni un skolas darbinieki, 

drošības norādes, speciāls drošības apgaismojums, ugunsdzēšamie aparāti. Ir 

izstrādāta rīcība ugunsgrēka gadījumā. Skolā darbojas automātiskā ugunsdrošības 

signalizācija. Visās telpās ir dūmu detektori. Ar direktora rīkojumu noteikts 

atbildīgais darbinieks par ugunsdrošību. 
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Katra gada pavasarī  sadarbībā ar Dobeles valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienestu  skola organizē skolēnu un skolas darbinieku praktisku apmācību 

ugunsdrošībā- evakuācijā. Skolas darbinieki un skolēni zina, kā rīkoties ekstremālā 

situācijā, atskanot trauksmes signālam. Atbildīgā persona par drošību skolā visiem 

darbiniekiem rīko praktiskas nodarbības- seminārus ugunsdrošībā ar speciālistu 

piedalīšanos. Skolotāji un tehniskais personāls prot rīkoties ar ugunsdzēšamajiem 

aparātiem. 

Skolā notiek videonovērošana (8 videokameras). Nepieciešamības gadījumos 

video materiāli tiek izmantoti fakta konstatēšanai. Tie veic arī preventīvu darbību.  

Skolai ir rīcības plāns, ja ir konstatēts vai ir aizdomas , ka izglītojamie lieto, 

glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas, ieročus. Skola par konstatētajiem faktiem 

vai aizdomām informē audzēkņa vecākus, Valsts policiju un skolas medmāsu, kas 

izvērtē skolēna veselības stāvokli un attiecīgi rīkojas, ja ir vajadzīgs, pati sniedz 

neatliekamo palīdzību vai sauc Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. 

Skolēni, skolotāji un skolas darbinieki sniedz informāciju par izglītojamo 

uzvedību. Pozitīva skolēnu uzvedība tiek atbalstīta un apbalvota. Mācību semestru 

noslēgumā skolēni saņem atzinību vai pateicību par priekšzīmīgu uzvedību. Skolā 

katrs ziņojums par skolēnu uzvedību tiek individuāli izvērtēts. Skolas iekšējās 

kārtības noteikumi paredz rīcības shēmu, ja skolēns pārkāpj skolas iekšējās kārtības 

noteikumus. Visa informācija par skolēna uzvedības problēmām un vardarbības 

gadījumiem tiek apkopota un analizēta. Skolēni un personāls zina, kā rīkoties fiziskas 

vardarbības gadījumos. Rīcības plāns ir  iekļauts skolas iekšējās kārtības noteikumos. 

Skolēni jūtas droši izglītības iestādes telpās un izglītības iestādes apkārtnē. 

To pierāda skolēnu aptauja. Skolas psihologs ar vecāku rakstisku atļauju individuāli 

strādā ar skolēniem, kuri veic emocionālu un fizisku vardarbību pret citiem 

skolēniem.  

Visi skolēni ir iepazīstināti ar viņu pienākumiem un tiesībām. Skolā atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām tiek apgūti cilvēkdrošības jautājumi- tiek veiktas visas 

nepieciešamās drošības instruktāžas, audzināšanas darba programmā ietvertas tēmas, 

pasākumi cilvēkdrošībai. 

Skolēni un personāls zina, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas 

gadījumos. Skolai ir izstrādāts rīcības plāns. 

Skolā darbojas Džimbas aģents, kurš sadarbībā ar nodibinājumu “Centrs 

Dardedze”, vada drošības nodarbības skolā.  Tās norisinās kā 9 nodarbību cikls. 1./2. 
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klase tikās ar lielo Džimbu Rīgā , nodibinājumā “Centrs Dardedze”, kur arī piedalījās 

drošības nodarbībās. 

 Skolā strādā medicīnas māsa, kurai ir ierīkots kabinets un noteikts darba 

laiks. Kā alternatīva skolēna piekļuvei ārstniecības personai- vecāki nodrošina sava 

bērna aizvešanu pie ģimenes ārsta vai nepieciešamā speciālista, vai arī, izvērtējot 

situāciju, tiek saukta Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Par to tiek informēti vecāki. 

 Skolēniem medicīnas māsa vada nodarbības neatliekamās palīdzības 

sniegšanā. Visi skolotāji ir apmeklējuši kursus pirmās medicīniskās  palīdzības 

sniegšanā. Skolotāji ar skolēniem regulāri pārrunā personiskās higiēnas un 

reproduktīvās veselības jautājumus gan mācību priekšmetu, gan klases stundās. 

Regulāri veiktas pārrunas ar skolēniem un to vecākiem par veselīgu dzīvesveidu, par 

alkohola un smēķēšanas kaitīgumu, kā arī par narkomānijas un citām atkarības 

problēmām sabiedrībā.  

Oktobrī skolā norisinās drošības dienas, kuru ietvaros skolēni tiekas ar 

CSDD darbiniekiem, kuri vada nodarbības par ceļu satiksmes drošību, un ar Valsts 

policijas darbiniekiem, kuri sniedz informāciju par alkohola, smēķēšanas, dažādu 

toksisko vielu kaitīgumu, tiek runāts par veselīgu dzīvesveidu, par vardarbību. 

Skolēni tiek aicināti pārdomāt savu uzvedību, attieksmi pret citiem vienaudžiem, kā 

arī tiek iepazīstināti ar nevēlamas rīcības sekām – ar administratīvo un kriminālo 

atbildību , tiek rādītas filmas par drošības jautājumiem. Skolā notika pasākums “Esi 

redzams!”, kura laikā skolēni prezentēja pašu gatavotos drošības atstarojošos žetonus 

un  apzinājās atstarotāju nozīmi ceļu satiksmes drošībā.  

Laba sadarbība skolai ir ar Zemessardzes 51., 52. un 54. bataljonu. 

Zemessargi skolēnus iepazīstina ar sprāgstvielu bīstamību, rīcību kā rīkoties, ja ir 

atrastas sprāgstvielas. 

Skolas darba kārtība ir organizēta tā, ka skolēni atrodas nepārtrauktā 

darbinieku  uzraudzībā (internāta skolotājs-mācību priekšmeta skolotājs- internāta 

skolotājs- naktsaukle). Domājot par skolēnu drošību, skolā no 2010./2011. mācību 

gada strādā  uzraugs darba dienās no plkst.19.00-24.00.  

Dienas laikā skolā strādā internāta skolotājs, kurš nodrošina kārtību. Stundu 

starpbrīžos gaiteņos dežūrē skolotāji atbilstoši sastādītajam plānam.  

Skolā ir izstrādāti internāta kārtības noteikumi, ar kuriem tiek iepazīstināti 

skolēni. Ir izstrādāta vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība izglītības iestādē. Tā 

novietota skolas vestibilā  un tiek ievērota.  
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Skolas darba stiprās puses: 

 skolā strādā medmāsa, ir iekārtots kabinets un noteikts darba laiks; 

 visiem pasākumiem ir izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie akti, 

telpās ir izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija; 

 ir rīcības plāns, ja izglītības iestāde konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie 

lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas, ieročus; 

 organizēti atkarību profilakses pasākumi; 

 skolēni un personāls zina kā rīkoties fiziskas vardarbības, traumu un pēkšņas 

saslimšanas gadījumos; 

 skolā analizē skolēnu uzvedību, tostarp uzvedības problēmas un vardarbības 

gadījumus; 

 skolēni un personāls zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās vai evakuācijas 

gadījumā. Notiek praktiskas mācības par rīcību ārkārtas situācijās. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 attīstīt produktīvu un veiksmīgu dialogu izglītojamo un skolotāju starpā; 

 pārskatīt un pilnveidot drošības instruktāžas; 

 turpināt starpinstitucionālo sadarbību. 

 

Vērtējums: labi 

 

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā 
 

Skolā darbojas skolēnu pašpārvalde. Skolēnu pašpārvalde skolā ir daļa no 

pašapkalpošanās darbībām, kuras mērķis ir veicināt demokrātisko vērtību akceptēšanu 

skolā. Tā atbalsta un realizē skolēnu intereses , akceptē brīvā laika pavadīšanas 

iespējas. Skolēnu pašpārvaldes darbs tiek plānots. Skolēni var brīvi un droši izteikt 

savus priekšlikumus, aizstāvēt savu viedokli, kā arī apspriest skolas dzīvei aktuālus 

jautājumus. Skolēnu pašpārvaldes iniciatīvas un lēmumi skolā tiek atbalstīti un 

īstenoti. Skolēnu pašpārvalde palīdz organizēt skolas pasākumus. Skolēni ir informēti 

par skolēnu pašpārvaldes darbību, piedalās skolēnu pašpārvaldes rīkotajās aktivitātēs.  

Skolā ir izveidots pasākumu plāns, kurā tiek pēc vajadzības veiktas 

korekcijas. Skolā tiek organizēti daudzveidīgi  ārpusstundu pasākumi, kas balstīti uz 

skolas tradīcijām, mūsu valsts svētkiem un Latvijas vēsturi. Pasākumu sagatavošanā 
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un norisē tiek iesaistīti skolēni. Pēc katra pasākuma skolas administrācija veic 

pasākuma satura un norises analīzi.  

Skola plāno un organizē valstiskās audzināšanas pasākumus, stiprinot 

skolēnu valstiskuma apziņu, veicinot pilsonisko līdzdalību un iniciatīvu, lojalitāti un 

patriotismu. Skolā tiek svinēti latviešu tradīciju svētki, valsts svētki.  

Tikties ar 51. Zemessardzes bataljona pārstāvjiem skolā ir jau tradīcija. 

Zemessargi iepazīstina skolēnus ar LR aizsardzības sistēmu, Latvijas Zemessardzes 

nozīmi, veicamajiem pienākumiem, armijas ieročiem un tehnisko aprīkojumu, tā 

iespējām reālajā darbībā.  Latvijas valsts svētkus skolā katru gadu kuplina 52. 

Zemessardzes bataljona ansamblis “Junda”.  

Skolai ir laba sadarbība ar Džūkstes Pasaku muzeju. Šobrīd skola organizē 

dažādus pasākumus veltītus Latvijas simtgadei- izstāde “Rudens ziedi”, konkurss 

“Auduma pārvērtības Latvijas simtgadei”, daiļlasītāju konkurss “Mana tautasdziesma 

Latvijai” u.c.  

Skola veicina lepnumu par Latvijas valsti un cilvēkiem, stiprina piederību 

savai izglītības iestādei, novadam, pilsētai un valstij. Skolai ir savs karogs, logo un 

himna. Skolēni piedalās skolas apkārtnes sakopšanas un labiekārtošanas darbos un   

sabiedriski derīgos darbos- kopa Annenieku jaunos un vecos kapus, Annenieku 

luterāņu baznīcas teritoriju, tīrīja Annenieku pagasta ceļa malas. Skolēni  piedalās 

pasākumos  ārpusskolas un “nes” mūsu skolas vārdu pasaulē. Skolēni piedalās 

Erasmus + programmas projektos. No 2014. līdz 2017. gadam piedalījās projektā 

“Eiropas pārtikas pase”. No 2018. gada 31. decembra skola piedalās Erasmus +  

projektā “Eiropas amatu māja”, no 2019. gada 1.septembra – Erasmus + projektā 

“Visi kopā pret atstumtību!” , kuru izstrādē  iesaistīti visi skolēni.  Skolas un skolēnu 

labos darbus atspoguļojam presē.  Katru gadu skola organizē  starptautisku pasākumu 

skolēniem ar speciālām vajadzībām “Būsim kopā” un republikas mēroga pasākumu 

mini futbolā Latvijas speciālās Olimpiādes ietvaros. Šajā mācību gadā skola organizēs 

rokdarbu darbnīcas novada skolēniem ar speciālām vajadzībām.  

Skolā ir izstrādāta audzināšanas darba programma. Klases stundas plānotas 

pēc Valsts pamatizglītības standarta un VJIC klases stundu programmas parauga. 

Skolotāji plāno savu darbu atbilstoši skolas izstrādātajai audzināšanas darba 

programmai, integrējot šīs tēmas gan mācību priekšmetu apguves plānojumā, gan 

audzināšanas darbā, gan ārpusstundu pasākumos. Skolēnu prasmes un iemaņas tiek 

analizētas un vērtētas, ņemot vērā skolēna speciālās vajadzības, atbilstoši 
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grupas/klases kolektīva īpatnībām un vajadzībām. Skolas audzināšanas darbs ir 

plānots pa atsevišķiem virzieniem audzināšanas mērķu sasniegšanai-veselīga 

dzīvesveida pamati, svētki, tradīcijas un kultūras vērtības, saskarsme, uzvedības 

kultūra un savstarpējās attiecības, vides izglītība, drošība, karjeras izglītība, pilsoniskā 

audzināšana. Atbilstoši internātskolas specifikai īpaša uzmanība tiek pievērsta 

skolēnu pašapkalpošanās iemaņu izveidei un attīstībai. 

Internāta skolotāji atbilstoši klases situācijai, izglītojamo vecuma posmam un 

interesēm, plāno perspektīvo audzināšanas darba plānu, tajā akcentējot personības 

izaugsmes iespējas, pozitīvas attieksmes un sociālo iemaņu veidošanos ne tikai 

mācību, bet arī ārpusstundu darbā, interešu  izglītībā. Internāta skolotāji veic skolēnu 

attīstības dinamikas izpēti audzināšanas procesā pēc izstrādātajiem vērtēšanas 

kritērijiem, analizē rezultātus, izvirza uzdevumus turpmākajai darbībai. Dinamikas 

izpēte tiek veikta katra semestra beigās.  

Audzināšanas darba plānošanā liela vērība tiek piegriezta skolēnu pozitīvai 

komunikācijai un saskarsmei, ētiskajām un tikumiskajām vērtībām. Visi plānotie 

pasākumi tiek organizēti, lai attīstītu skolēnos šīs vērtības. Arī mācību stundu laikā 

vienlaicīgi ar mācību vielas apguvi notiek audzināšanas process, lai veicinātu šīs 

vērtības.  

Skolā skolēniem tiek piedāvātas daudzpusīgas interešu izglītības programmas, kuras 

sekmē radošas, emocionāli un intelektuāli izglītotas personības veidošanos un iespēju 

skolēniem saturīgi un pilnvērtīgi pavadīt savu ārpusstundu laiku. 

Mācību gads  Interešu izglītības pulciņi 

2016./2017. Ansamblis 

Mazpulki 

Vizuālā māksla  

Kokapstrāde 

2017./2018. Vizuālā māksla 

Mazpulki 

Ansamblis 

Informātika 

2018./2019. Mazpulki 

Ansamblis 

Sports 

Rokdarbi 

Keramika 

Dejas 

Informātika 
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2019./2020. Mazpulki 

Ansamblis 

Sports 

Rokdarbi 

Keramika 

Dejas 

 

 

Interešu izglītības programmu izvēle un izstrāde ir pamatota un mērķtiecīga. Interešu 

izglītības pulciņus skola nosaka, pamatojoties uz skolēnu interesēm un nepieciešamās 

attīstības traucējumu korekcijas un kompensācijas. Skolēniem  un skolēnu ģimenēm ir 

pieejama informācija par programmām un nodarbību norises laikiem. Pamatojoties uz 

vecāku rakstisku iesniegumu, skolēni tiek ieskaitīti izvēlētajos pulciņos. Mācību gada 

beigās skolotāji un skolēni izvērtē sava pulciņa darbību, sasniegumus. Interešu 

izglītības pasākumi un sasniegumi mācību gada laikā tiek atspoguļoti skolas stendos, 

vecāku sapulcēs, skolas mājas lapā, informatīvos materiālos.  

Interešu izglītības programmu dalībnieki piedalās skolas un ārpusskolas 

konkursos, sacensībās un citās aktivitātēs, iegūstot godalgotas vietas un atzinību.  

Skolēnu dalība pasākumos reģiona, valsts, starptautiskā līmenī: 

 iegūta 1. vieta Cerību futbolā Rīgā. 

 diploms par dalību starptautiskā pasākumā Žagarē “Drošie, stiprie, veiklie”. 

 diploms par dalību Rīgas sanatorijas internātpamatskolas sacensībās tautas 

bumbā. 

 diploms par dalību Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” organizētajās 

sacensībās futbolā. 

 diploms par dalību Kandavas novada florbola sacensībās speciālajām skolām. 

 diploms par dalību mini futbola sacensībās “Bērzupe-2017”. 

 pateicība par dalību starptautiskā pasākumā “Būsim kopā”  

 diploms skolas ansamblim par dalību integratīvās mākslas festivālā “Nāc 

līdzās” Jelgavā. Deklamētājs no skolas tiek izvirzīts dalībai Lielkoncertā 

Kongresu namā, kur arī piedalās ar labiem rezultātiem.  

 diploms par dalību integratīvā mākslas festivāla “Nāc līdzās!” rokdarbu 

izstādē “Es puķe Latvijas dārzā”. 

 pateicība par skolēnu zīmējumu izstādi Kaķenieku bibliotēkā. 
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 pateicība par dalību skolēnu zīmējumu izstādē – veltītai Latvijas simtgadei 

Rīgas Domes mājas lapā sadarbībā ar organizāciju “Saules bērni”. Šā gada 18. 

novembrī šie skolēnu zīmējumi būs apskatāmi izstādē Kongresu namā. 

 

Skola piedalījusies pasākumos: 

 deju skolotājas diplomdarba izrāde “Ceļojums uz Turieni”. 

 konkurss makulatūras un bateriju vākšanā “Tīrai Latvijai!” 

 mazpulku Zemgales novada Rudens forums. 

 Latvijas Mazpulku padomes projekts “Rožu dobes atjaunošana pie skolas”. 

 Zemkopības Ministrijas konkurss “Mūsu mazais pārgājiens”. 

 Latvijas Mazpulku sporta spēles. 

 Latvijas Mazpulku konference. 

 

Skolas bibliotekāre sniedz kvalitatīvu un profesionālu atbalstu izglītojamo 

personības veidošanā. Skola īsteno dažādus un daudzveidīgus lasīšanas veicināšanas 

pasākumus un atbalsta skolēnus informācijas meklēšanas un izmantošanas prasmju 

apguvē. Regulāri katru nedēļu notiek bibliotekārās stundas katrai klašu grupai, kuru 

laikā skolēni iepazīst jaunāko daiļliteratūru, izzinošo literatūru, mācās atrast sev 

vajadzīgo informāciju un izmantot to gan grāmatās, gan interneta  vietnēs. Skolēni 

mācās strādāt ar dažādām vārdnīcām, enciklopēdijām. Skolēni savu lasīšanas un 

rakstīšanas prasmi uzlabo informātikas pulciņā, vakara mācībās. Ilggadējā sadarbība 

ar Džūkstes Pasaku muzeju  veicina skolēnos vēlmi lasīt. Skolā organizētajās projekta 

nedēļās un konkursos (piemēram- “Mana Latvija”)   skolēniem pašiem jāmeklē 

informācija un jāizmanto tā.  

 

 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 skolēni aktīvi iesaistās skolas, ārpusskolas pasākumos, skolas labiekārtošanas 

un citos sabiedriski derīgos darbos; 

 interešu izglītības piedāvājuma aktualitāte un kvalitāte; 

 interešu izglītības programmu piedāvājums atbilst izglītojamo un vecāku 

vēlmēm; 
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 skolā darbojas skolēnu pašpārvalde; 

 skolēni ar interesi darbojas projektu nedēļās; 

 skola ir iesaistījusies Latvijas Speciālajā Olimpiādē; 

 skola veiksmīgi sadarbojas ar Džūkstes Pasaku muzeju; 

 skola nodrošina nepārtrauktu, sistemātisku, metodisku izglītošanās procesu, 

kas stimulē skolēna personības attīstību un dod iespēju gūt labus sasniegumus; 

 skolā aktīvi darbojas bibliotekāre. 

Tālākās attīstības vajadzības:  

 pozitīvas uzvedības veidošana skolēniem;  

 interešu izglītības programmu piedāvājuma paplašināšana; 

 skolēnu sadarbības, līdzdalības prasmju veidošana, akcentējot katra skolēna 

individuālo atbildību. 

Vērtējums- labi 

 

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

 
Izglītības iestādē ir pieejama informācija par skolas piedāvātajām izglītības 

programmām. Uzsākot mācības skolā, katra ģimene un izglītojamie tiek iepazīstināti 

ar attiecīgās programmas saturu un prasībām to īstenošanā. 9. klašu izglītojamie un  

viņu vecāki saņem informāciju par profesionālo programmu izvēles iespējām. 

Informācija par izglītības programmām atspoguļota skolas mājas lapā. 

Skolēniem tiek sniegta plaša un vispusīga informācija par profesijām, kuras 

ir pieejamas skolēniem ar speciālām vajadzībām. Katru gadu Bērzupes speciālajā 

internātpamatskolā tiek organizēta karjeras diena, kurā tiek informēti potenciālie 

audzēkņi, viņu vecāki, aizbildņi un sabiedrības pārstāvji par realizējamām izglītības 

programmām un to iespējām darba tirgū. Notiek arī individuālas konsultācijas. Tiek 

organizētas ekskursijas pa mācību kabinetiem, darbnīcām, internāta telpām. Ir iespēja 

piedalīties un vērot izglītības procesu, kā arī tikties ar skolas vadību, pedagogiem, 

interešu izglītības pulciņu pārstāvjiem. 

Regulāri tiek aktualizēts skolas mājas lapas saturs par izglītības procesu un 

ārpusstundu pasākumiem atbilstoši reālajai situācijai. 

Karjeras izglītība skolā ietver vairākas formas - darbs ar skolēniem klases un 

mācību priekšmetu stundās, aptaujas par nākotnes iecerēm, testi spēju un interešu 

noteikšanai, kuru rezultāti tiek analizēti un apkopoti skolēnu portfolio, iepazīšanās ar 
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dažādu mācību iestāžu reklāmām, piedāvātajām iespējām atvērto durvju dienu 

ietvaros. Skola iekļauj  izglītojamo interešu un spēju apzināšanu, un izpēti Skolas 

darba plānā, internāta skolotāju darba plānos un mācību programmu plānā. Ir 

paredzētas tēmas karjeras izglītībā. Atsevišķi izveidots karjeras izglītības darba plāns. 

Skolā tiek veicināta skolēnu dalība konkursos, izstādēs, olimpiādēs, dažāda 

līmeņa sacensībās, ārpusstundu pasākumu sagatavošanā un norisē. Skolēniem ir 

iespēja iepazīt profesijas, apmeklējot dažādus ražošanas uzņēmumus-  “Saldus 

maiznieks”, “Saldus gotiņa”, maizes ceptuvi “Lāči”, Pūres šokolādes ražotni, Ādažu 

čipsu ražotni, uzņēmumu “Spilva”.   Skolēni apmeklēja arī zemnieku saimniecības- 

“Līcīši” Jelgavas novada Ozolniekos un “Agro-Kaķenieki” Kaķeniekos, kur skolēni 

iepazina profesijas lauksaimniecībā. Skolēni iepazina profesijas zvejniecībā, 

apmeklējot zvejnieku sētu “Kalnpuru zivis”. 2014.-2017. gadā skolēni piedalījās 

Erasmus+ programmas projektā “Eiropas pārtikas pase”, kura laikā skolēniem bija 

jāgatavo dažādi ēdieni –gan latviešu, gan citu valstu  tradicionālie ēdieni. 2018. gada 

31. decembrī skola sāka koordinēt Erasmus + projektu “Eiropas amatu māja”, kurā 

skolēniem  jāgatavo dažādi rokdarbi dažādās tehnikās. Darbojoties projektos, skolēni 

var noteikt savas prasmes un iemaņas, spējas , kā arī intereses. Aktīvi darbojoties 

kopā, skolēni iepazīst dažādas profesijas. Erasmus+ projektā “Eiropas amatu māja”  

skolotājiem ir iespēja iepazīt skolēnu iekļaušanu darba tirgū citās Eiropas valstīs. 

Iepazīta Zviedrijas, Vācijas pieredze. 

Skola organizē ārpusstundu pasākumus, tādus kā- “Mana frizūra”, 

“Nepieradinātā Mode”, “Mani veselīgie salāti”, caur kuriem skolēni var apzināties 

savas intereses un spējas friziera, šuvējas un pavāra profesijās. Arī projektu nedēļas 

skolā tiek organizētas ar mērķi, lai palīdzētu skolēniem  apzināties savas spējas un 

intereses karjeras izvēlē (iepazīstas ar  dažādām profesijām t.sk. vecāku vai skolas 

darbinieku) 

Skolēniem bijušas tikšanās ar zemessargiem, kuģa stūrmani, muzeja 

darbiniecēm. 

Personāls regulāri iesaistās karjeras izglītības pasākumu īstenošanā. Karjeras 

izglītības pasākumus koordinē un vada direktores vietniece. Karjeras atbalsta 

īstenošana tiek regulāri pārraudzīta un izvērtēta. Skolēni tiek mācīti ar atbildību 

izturēties pret profesijas izvēli. Skolotāji iedrošina skolēnus konkurēt darba tirgū.  

Skolā ir iespēja izmantot informācijas tehnoloģijas, lai izglītojamais varētu 

izzināt sevi, iegūt informāciju par izglītības un nodarbinātības iespējam. Internāta 
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skolotāju vadībā izglītojamie pilda patstāvīgus uzdevumus un testus, lai, izvērtējot 

savas sekmes, intereses, prasmes, darba stilu un iespējas, skolēns pieņemtu lēmumu. 

Sevis izzināšanai un izglītības un nodarbinātības iespēju pētīšanai izmanto sekojošus 

interneta resursus: 

 www.niid.lv  

 www.profesijupasaule.lv 

 www.prakse.lv 

Skola sniedz informāciju skolēniem par profesionālās izglītības programmu 

izvēles iespējām Dobeles un citos tuvākajos novados.  Izglītības iestāde atbalsta un 

nodrošina skolēnu piedalīšanos  „Atvērto durvju” dienās sev interesējošās skolās- 

Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās  vidusskolas, Zaļenieku arodvidusskolas, 

Lielplatones pamatskolas u.c.  

Bibliotēkā apkopota un pieejama informācija par tēmu „Profesionālās 

karjeras izvēle”. Skolas bibliotēka nodrošina skolotāju un vecāku pieprasījumu 

metodiskajai literatūrai karjeras izglītībā. Skolotāji veiksmīgi izmanto bibliotēkas 

piedāvātos resursus. 

Skolā ir apkopota informācija par absolventu tālākajām gaitām pēc izglītības 

programmas pabeigšanas. 

Skolu 2017./2018. mācību gadā absolvēja 7 skolēni.  

Skolu 2018./2019. mācību gadā absolvēja 5 skolēni. 

 

Gads Absolvent

u skaits 

Strādā  Turpina 

mācības 

Izvēlētā skola Dzīvo ģimenē 

2018

. 
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. 

7 
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vispārizglītojo

šā vidusskola 
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http://www.prakse.lv/
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Skolas darba stiprās puses: 

 skolā tiek mērķtiecīgi plānoti un organizēti karjeras izvēles pasākumi, 

sadarbojoties ar speciālajām internātpamatskolām un arodizglītības mācību 

iestādēm, kuras piedāvā skolēnu interesēm, spējām atbilstošu profesiju apguvi; 

 skolēniem iespēja apmeklēt dažādus ražošanas uzņēmumus, iepazīt profesijas; 

  skola piedāvā arodizglītību (pavāra un galdnieka palīgi) skolēniem ar garīgās 

attīstības traucējumiem un darba iemaņu apguvi skolēniem ar smagiem un 

vairākiem smagiem garīgās attīstības traucējumiem; 

 skola sniedz atbalstu skolēniem karjeras izvēlē, motivē skolēnus 

tālākizglītībai; 

 skolā katru gadu pavasarī notiek Karjeras diena; 

 iesaistīšanās projektos. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 turpināt padziļināti veikt izpēti par darba tirgus iespējām un pieprasījumu, 

veicināt skolēnu karjeras izvēli; 

 veidot sadarbību ar NVA Dobeles novada karjeras konsultantu un Dobeles 

Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra karjeras konsultantu; 

 palielināt vecāku līdzdalību un ieinteresētību  skolas karjeras programmas 

realizācijā. 

 

Vērtējums– labi 

 

40% 

60% 

0% 0% 

2019. gada 9.klases absolventu turpmākās 
gaitas 

Strādā

Dzīvo
ģimenē
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4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 
 

Skola veicina un atbalsta talantīgo skolēnu dalību konkursos, olimpiādēs, 

projektos, darbu izstādēs u.c. Skola atbalsta skolotājus darbā ar talantīgajiem 

skolēniem. Skolotāji regulāri strādā individuāli ar tiem skolēniem, kuriem mācības 

sagādā īpašas grūtības, vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši izglītības iestādi. 

Uzsākot mācību gadu, skolotāji organizē diagnosticējošos pārbaudes darbus, 

kuru mērķis ir noskaidrot skolēnu zināšanu līmeni, lai skolotāji varētu efektīvāk 

organizēt mācību stundas. Mācību un audzināšanas darbā uzsvars tiek likts uz skolēnu 

praktisko iemaņu apguvi , kas nepieciešamas patstāvīgai dzīvei sabiedrībā.  

Skolā apzina skolēnu nesekmības cēloņus-slimības, konfliktus ģimenēs, slikti 

sociālie apstākļi u.c. Iespēju robežās skola cenšas novērst nesekmības cēloņus un 

palīdzēt skolēniem. 

Skolotāji ņem vērā skolēnu individuālās īpatnības. Mācīšanās procesā tiek 

izmantota individuāla pieeja katram skolēnam- gan mācību vielas apguvē, gan 

pārbaudes darbos. Skolēni ar vidējiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem 

mācību vielu apgūst pēc individuāla plāna. Skolotāju profesionālā darbība veido 

atbalstu skolēnu darba vides optimizācijai. Skolotāji izmanto dažādus pedagoģiskās 

palīdzības paņēmienus gan stundās, gan  vakara nodarbībās, izmanto dažādas mācību 

metodes un tehnoloģijas mācību procesa diferenciācijai. 

Skolā ir izveidots konsultāciju grafiks. Skolēni apmeklē konsultācijas, lai 

uzlabotu mācību sasniegumus vai saņemtu individuālas konsultācijas mācīto tēmu 

apguvē, kā arī, ja ilgstoši nav bijuši skolā. Vecāki savlaicīgi saņem informāciju par 

skolēnu mācību sasniegumiem un problēmām, ja tādas rodas. Par skolēnu ilgstošu 

skolas neapmeklēšanu tiek informēts sociālais pedagogs, kurš sadarbojas ar skolēnu 

vecākiem un aizbildņiem. Vajadzības gadījumā tiek iesaistīta atbalsta komanda, kura 

sniedz kvalitatīvu palīdzību skolēniem, sadarbojas ar mācību priekšmetu un internāta 

skolotājiem, klašu audzinātājiem un skolēnu ģimenēm,  kā arī lūdz palīdzību dažādām 

valsts institūcijām. Atbalsta sniegšanā ir kvalitatīvi organizēta klašu audzinātāju, 

internāta un mācību priekšmetu skolotāju, un skolēnu ģimeņu sadarbība. 

Atbilstoši internātskolas specifikai skolā ir paredzēts laiks vakara 

nodarbībām. Skolā tiek rīkotas mācību priekšmetu nedēļas. Noslēdzoties mācību 

priekšmetu nedēļām, konkursiem, labākie skolēni tiek apbalvoti un izvirzīti uz 

speciālo skolu pasākumiem novada, Zemgales reģiona  vai republikas mērogā.  
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Skolā ir apzinātas skolēnu spējas, prasmes un intereses. Atbilstoši tām 

skolēni tiek iesaistīti fakultatīvajās nodarbībās un pulciņos. 

Skolotāji ievēro katra skolēna izaugsmes iespējas un respektē medicīniski 

pedagoģiskās komisijas slēdzienu. 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 skolotāji regulāri izmanto diferencētas mācību metodes un uzdevumus; 

 regulārs darbs ar skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības vai kas nav 

ilgstoši apmeklējuši izglītības iestādi; 

 tiek veicināta talantīgo skolēnu iesaistīšanās skolas mācību un audzināšanas 

darba aktivitātēs; 

 skola nodrošina skolēniem iespēju piedalīties novada, reģiona un republikas 

mēroga pasākumos; 

 skolā tiek organizētas daudzveidīgas projektu nedēļas; 

 skola piedalās starptautiskajos projektos. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 pilnveidot skolēnu individuālos plānus, veicot skolēnu novērošanu, izvērtējot 

rezultātus, nosakot skolēna stiprās un vājās puses mācību darbā; 

 turpināt talantīgo skolēnu izaugsmes veicināšanu; 

 turpināt dažādot mācību metodes, uzdevumus, izmantojot interneta resursus- 

portālu www.uzdevumi.lv u.c. 

 

Vērtējums- labi 

 

 

 

4.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām. 
 

Skolas darbības pamats, mērķi un uzdevumi nosaka atbalsta sniegšanu 

skolēniem ar speciālām vajadzībām, ko skola  realizē atbilstoši skolas nolikumam un 

licenzētajām izglītības programmām. 

Skolotāju un atbalsta personāla darba formas, metodes ir vērstas bērnu ar 

speciālajām vajadzībām mācīšanas un mācīšanās atbalsta sniegšanai. 
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Kvalitatīvu speciālās pamatizglītības programmu realizāciju veicina skolas 

estētiskā, fiziskā vide, resursi, skolas darba organizācija, mikroklimats un drošība, 

metodiskais un medicīniskais nodrošinājums. Skolā skolēni ar speciālām vajadzībām 

apgūst savam spēju, prasmju  un attīstības līmenim adekvātu izglītību.  

Visiem skolēniem ir atbilstoši Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas 

atzinumi. Katram skolēnam ir sava personas lieta, kas glabājas pie skolas lietvedes. 

Atbalsts skolēniem tiek organizēts, veicinot un atbalstot vecāku vai aizbildņu 

līdzdalību skolēnu ar speciālajām vajadzībām integrēšanā izglītības procesā, mazinot 

sociālo atstumšanu, veicot mērķtiecīgu pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās 

izpētes darba koordinēšanu, nodrošinot skolēna veselības stāvoklim, spējām un 

attīstības līmenim atbilstošu pedagoģisko, medicīnisko, sociālo un psiholoģisko 

palīdzību, īstenojot atbalsta personāla palīdzību mācību un audzināšanas procesā, 

skolēnu zināšanu, spēju un prasmju izpētē, veselības un sociālās palīdzības 

nodrošināšanā, sekmējot skolēnu personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšanu 

atbilstoši katra skolēna spējām.  

ERAF projekta „Bērzupes speciālās internātpamatskolas infrastruktūras 

uzlabošana” realizācijas rezultātā skolas telpas ir aprīkotas atbilstoši izglītojamiem ar 

speciālām vajadzībām- izveidota speciāla uzbrauktuve, labierīcības.  Specializētās 

mācību telpas atrodas pirmajā stāvā.  

Visi skolas pedagogi ir ieguvuši atbilstošu kvalifikāciju darbam ar skolēniem 

ar speciālām vajadzībām.  Skolā strādā skolēnu atbalstam mācību procesā  viens 

skolotāja palīgs. 

Skolotāji sniedz individuālu atbalstu skolēniem gan mācību stundās, gan 

individuālajās nodarbībās. Katram C klases skolēnam ir izveidots individuāls 

izglītības programmas apguves plāns. Mācību sasniegumu dinamiku regulāri  analizē 

un veic korekcijas individuālajā izglītības programmas apguves plānā. Skolēnu 

mācību sasniegumi tiek vērtēti atbilstoši individuālajam izglītības programmas 

apguves plānam. Notiek sadarbība ar skolēna ģimeni, organizējot atbalsta pasākumus 

mācību un audzināšanas darbā.  

Skolā ir pieejamas izglītības programmas. Mācību procesam nodrošināti 

nepieciešamie mācību līdzekļi un palīglīdzekļi.  

Ņemot vērā izglītojamo veselības stāvokli un attīstības traucējumu specifiku 

skolā tiek nodrošinātas gan individuālās, gan grupu korekcijas un rehabilitācijas 

nodarbības: ritmika, ārstnieciskā vingrošana, logopēdija. Skolēniem pieejama ūdens 
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terapija. Katru mācību gadu tiek sastādīti individuālie un grupu korekcijas un 

rehabilitācijas nodarbību plāni. 

Stundu darbā ar izglītojamajiem, kuriem raksturīgi komunikācijas, dzirdes un 

autiska spektra traucējumi, tiek atlasīti daudzveidīgi uzskates līdzekļi, izmantotas 

vienotas alternatīvās un augmentatīvās komunikācijas metodes, vizuālie 

pastiprinājumi (attēlu un fotogrāfiju albumi, piktogrammas). Skolotāji apguvuši 

Widgit programmu. 

Veicinot saturīga brīvā laika pavadīšanu starpbrīžos un ārpusstundu darbā, 

sporta laukumā izvietoti āra trenažieri, izveidota dabas taka, ar kā palīdzību tiek 

vingrinātas sensorās spējas, attīstīta kustību koordinācija, trenēta motorika. 

Regulāri tiek apkopotas ziņas par skolēnu veselības stāvokli (traucējumam 

raksturīgo specifiku, diētām, alerģiskām reakcijām). Pēc nepieciešamības iespējamas 

konsultācijas pie skolas psihologa, bērnu psihiatra. Katru mācību gadu skolēniem ir 

iespēja apmeklēt zobārstu un zobu higiēnistu. Visi speciālisti tiek apmeklēti ar vecāku 

rakstisku atļauju. 

Skolā darbojas atbalsta personāls. Atbalsta komandas sastāvā ir iekļauts 

administrācijas pārstāvis, kurš koordinē atbalsta komandas darbu. Darbojas sociālais 

pedagogs, kurš apkopo informāciju par skolēnu problēmām, problēmbērniem, izzina 

skolēnu nesekmības, sliktas uzvedības un neattaisnotu mācību kavējumu cēloņus, 

risina šīs problēmas. Atbalsta personāla sastāvā strādā logopēds, kurš organizē 

valodas traucējumu korekciju un kompensāciju skolēniem individuāli, izstrādā 

ieteikumus skolotājiem valodas attīstīšanai, konsultē skolotājus. Skolas psihologs, 

kurš vada individuālas un grupu nodarbības, konsultē skolēnus, skolotājus un skolēnu 

vecākus, sniedz ieteikumus skolotājiem un vecākiem. Atbalsta komandā darbojas 

skolas medicīnas māsa. Liela uzmanība tiek veltīta skolēnu medicīniski- sanitāri 

profilaktiskajai aprūpei. Katram skolēnam ir iekārtota veselības karte, kurā ir ziņas 

par skolēna veselības stāvokli. Regulāri tiek veikta profilaktiski medicīniskā aprūpe. 

Vecāki vai aizbildņi saņem informāciju par skolēnu aprūpi. Skolā regulāri apkopo 

vecāku, skolotāju un medicīnas darbinieku sniegto informāciju par skolēnu veselības 

stāvokli un atsevišķu skolēnu individuālajām vajadzībām.  Sadarbībā ar sociālo 

pedagogu tiek koordinēta tālāka darbība mediķu ieteikto rekomendāciju realizācijai.  

Skolēniem tiek piedāvāti skolas internāta pakalpojumi, kur tiek nodrošināti ar 

nepieciešamo mīksto inventāru, higiēnas precēm, daļēji ar nepieciešamo apģērbu un 

apaviem. Visi skolēni saņem bezmaksas ēdināšanu četras reizes dienā, bet 
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nepieciešamības gadījumā tiek noteikts skolēna veselības stāvoklim atbilstošs 

ēdināšanas režīms un ēdienkarte.  

Visi skolas darbinieki regulāri pilnveido zināšanas, ceļ savu kvalifikāciju 

speciālajā pedagoģijā un psiholoģijā.  

Darbu ar skolēniem koordinē un pārrauga, ir nodrošināts atbilstošs 

pedagoģiskais un atbalsta personāls, nepieciešamie resursi un speciālais aprīkojums. 

Skolā ir materiālā bāze praktisku darba iemaņu veidošanai, atbilstoši speciālās 

izglītības programmai. Skola regulāri analizē, vērtē un pilnveido atbalsta sistēmas 

struktūru, darbības formas, veiktos pasākumus un sasniegtos rezultātus. 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 ir nodrošināts atbilstošs pedagoģiskais un atbalsta personāls; 

 skolēniem tiek piedāvātas korekcijas un rehabilitācijas nodarbības; 

 skola nodrošina nepieciešamos resursus  un speciālu aprīkojumu; 

 skolotājiem ir pozitīva attieksme un laba sadarbība ar skolēniem ar speciālām 

vajadzībām un viņu vecākiem; 

 skolas darbinieki regulāri pilnveido zināšanas speciālajā pedagoģijā un 

psiholoģijā; 

 Skolotāji izmanto interaktīvos mācību materiālus speciālajā izglītībā interneta 

vietnēs, kā arī portālu www.uzdevumi.lv un apgāda “Lielvārds” izveidoto 

interaktīvo mācību materiālu www.soma.lv. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 turpināt mākslas un mūzikas terapiju; 

 paplašināt terapiju klāstu, ņemot vērā skolēnu veselības stāvokli un attīstības 

traucējumu specifiku skolā. 

Vērtējums- ļoti labi 

 

4.4.7.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni. 
 

Skola izmanto daudzveidīgas informācijas apmaiņas formas, kas veicina 

skolas un vecāku vai aizbildņu sadarbību. Skolā ir noteikta kārtība vecāku vai 

aizbildņu informēšanai par skolas darbu un skolēnu mācību, audzināšanas 

sasniegumiem.  
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Mācību gada sākumā, uzņemot jaunos skolēnus, skolas administrācija, 

informē vecākus vai aizbildņus par darba kārtību skolā, pedagoģisko un atbalsta 

personālu. Vecāki tiek iepazīstināti ar skolas telpām, materiālo bāzi un mācību 

materiāliem. 

Visiem skolēnu vecākiem un aizbildņiem ir zināma skolas vadības, internāta 

un klašu audzinātāju, sociālā pedagoga un struktūrvienības kontaktu tālruņu numuri.  

Viena no informācijas apmaiņām starp skolu, priekšmetu skolotājiem, 

audzināmas klases skolotāju un vecākiem nodrošina skolēnu dienasgrāmatas, ieraksti 

E- klases žurnālos, skolas mājas lapa un telefonsarunas. 

Skolā tiek rīkotas vecāku vai aizbildņu sapulces divas reizes gadā. . Vecāku 

vai aizbildņu sapulces notiek abpusēji izdevīgā un piemērotā laikā. Skola nodrošina 

transportu. Katrs vecāks kurš ieradies vecāku sapulcē tiek lūgts apstiprināt savu 

ierašanos ar savu parakstu, kontakta tālruni un dzīvesvietas adresi, ja tie ir mainīti.  

Vecāku sapulces apmeklējumi. 

Mācību gads Vecāku skaits 

2016./2017. m. g. 37 

2017./2018. m. g 16 

2018./2019. m. g. 

pirmajā semestrī 

28 

 

 
Vecāku sapulcēs piedalās arī skolas direktore, atbalsta komanda, skolas 

pedagogi tikšanās laikā vecāki vai aizbildņi var saņemt atbildes uz viņu 

interesējošiem jautājumiem. 

Vienreiz gadā tiek organizētas lekcijas par skolā aktuālām tēmām, kas palīdz 

saprast vecākiem un izglītotu viņus viņu turpmākā bērnu audzināšanā, kā arī  notiek 
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skolas padomes sēdes, kur tiek risināti jautājumi, saistīti ar Skolas darba plānošanu, 

finanšu izlietojumu, mācību rezultātu analīzi, darba uzlabošanu u.c.  Skolas padome 

darbojas atbilstoši reglamentam, kurš izstrādāts sadarbojoties Skolas padomei, 

Pedagoģiskajai padomei un Izglītojamo padomei. Skolas padomē darbojas klašu 

vecāku pārstāvji, izglītojamo padomes pārstāvji, pedagogu pārstāvji, Skolas vadība un 

citas pieaicinātas personas, ja padome par to līdzdalību iepriekš vienojusies. Skolas 

padomes priekšsēdētāju ievēl no vecāku vidus. Pozitīva pedagogu, izglītojamo un 

vecāku sadarbības forma ir kopīga piedalīšanās dažādos pasākumos. Tie ir dažādi 

klases un Skolas pasākumi, kuros vecāki ir gan kā skatītāji, gan paši piedalās 

pasākumu organizēšanā un norisē. Izglītības iestādē ir noteikta kārtība, kā izglītojamo 

ģimenes var izteikt savus iebildumus un ierosinājumus, izglītojamo ģimenes par šo 

kārtību ir informētas. Izglītojamo ģimeņu izteiktos priekšlikumus analizē un 

secinājumus izmanto turpmākajā darbībā.  

Vecāku lekciju  un padomes sēžu apmeklējums. 

Mācību gads. Vecāku skaits 

2016./2017. m. g. 36 

2017./2018. m. g 6 

2018./2019. m. g. 

pirmajā semestrī 

16 

 

 
Skolā regulāri notiek vecāku individuālas sarunas ar internāta skolotājiem un 

mācību priekšmetu pedagogiem.  Skolā, tiek arī organizētas klašu vecāku vai 

aizbildņu sapulces, kurās tiek iepazīstināti ar bērna individuālo mācību un 

audzināšanas programmām, kā arī par bērna sasniegumiem, to dinamiku pa mācību 

semestriem, mācību priekšmetos.  
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Skolā tiek rīkoti izglītojamo apsveikuma koncerti un izstādes Ziemassvētkos 

un Mātes dienā . Apmeklētība šajās dienās ir ļoti laba. 

Vecāku pasākumu apmeklējums. 

Mācību gads. Vecāku skaits 

2016./2017. m. g. 46 

2017./2018. m. g. 16 

2018./2019. m. g. 

pirmajā semestrī 

10 

 

 
Vecāki tiek aicināti un arī piedalās izglītojamo Projektu nedēļas norisē un 

prezentācijā. Kopīgi pasākumi (klases vakari, koncerti, mācību ekskursijas u.c.) 

veicina pedagogu, izglītojamo un vecāku sadarbību. Vecāki tiek aicināti uz Skolas 

pasākumiem, svētkiem, izglītojamo interešu izglītības pulciņu sniegtajiem 

priekšnesumiem. 

Skola vienmēr informē un konsultējas ar vecākiem vai aizbildņiem, ja 

bērnam nepieciešama jebkāda veida atbalsts vai palīdzība. Klašu audzinātāju vai 

mācību priekšmeta skolotājs informē sociālo pedagogu, ja bērnam neieciešama 

psihologa, mediķa un citu speciālistu palīdzība un vecāki vai aizbildņi tiek informēti. 

Skolā vairums skolēni mācās no maznodrošinātām ģimenēm-trūcīgām 

ģimenēm. Sociāli ekonomiskās situācijas ietekmē komunikācija starp skolu un bērnu 

vecākiem notiek telefoniski vai ar pašvaldību sociālo darbinieku starpniecību, ja 

nepieciešams tiek piesaistīts sociālais dienests vai bāriņtiesa. Šo darbu organizē un 

pārauga skolas sociālais pedagogs sadarbībā ar skolas direktori. 

Skolā daļa skolēnu nāk arī no ģimenēm, kurās vecāki maz laika velta bērnu 

audzināšanai. Tas rada dažādas problēmas, kuras izpaužas kā bērna antisociāla 
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uzvedība. Nepilngadīgo lietu inspekcijas atbalsts nepieciešams problēmu risināšanā, 

jo ir vecāki, kuri nerūpējas par saviem bērniem.  

Skola regulāri caur  telefonsarunām un rakstiskām vēstulēm  sadarbojas ar 

pašvaldību sociālajiem dienestiem, pagastu sociālajiem darbiniekiem, Valsts un 

pašvaldības  policiju, bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, Bāriņtiesu. Saņemtās un 

nosūtītās svētules ar šīm iestādēm tiek numurētas un fiksētas pie sociālā pedagoga, kā 

arī visas telefonsarunas ir fiksētas visa gada garumā.  

 

Nosūtītās un saņemtās vēstules ar sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām valsts 

un pašvaldības policiju u.c. iestādēm 

Mācību gads Saņemtās vēstules Nosūtītās vēstules 

2016./2017.m.g. 61 33 

2017./2018.m.g. 54 72 

2018./2019.m.g  

pirmajā semestrī 

15 20 

 

Lai novērstu skolēnu iespējamos pārkāpumus, priekšmetu stundu 

apmeklējumus, uzvedību un attieksmi pret mācību darbu sociālais pedagogs , 

savlaicīgi rakstiski vai telefoniski sadarbojas ar skolēnu vecākiem vai aizbildņiem, 

nepieciešamības gadījumā piesaista atbalsta komandu un pašvaldības vai valsts 

policiju, Dobeles  nepilngadīgo lietu komisiju. Sociālais pedagogs piedalās 

starpinsticionālās tikšanās un NLK sēdēs. 

Skolā ir izveidota atbalsta komanda, kurā darbojas skolas direktore, sociālais 

pedagogs, direktores vietnieces izglītības jomā. Nepieciešamības gadījumā, lai 
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risinātu kādu konkrētu problēmu, atbalsta komandas apspriedē, kas tiek protokolētas, 

notiek individuālas pārrunas ar vecāku vai aizbildni, kurā piedalās skolas atbalsta 

komanda un pedagogi. Visa mācību gada garumā notiek individuālās sarunas ar 

vecākiem un sociālo pedagogu, savstarpēji vienojoties par izdevīgu laiku. Sarunas tiek 

fiksētas. Sociālais pedagogs fiksē arī visas telefonsarunas ar vecākiem, kas notikušas, 

visa gada garumā. 

 

Mācību gads 2016./2017. m. g 2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g 

Telefona sarunu skaits 155 205  180 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 Aktīva darbība starpinstitucionālās sanāksmēs ,semināros skolas un ģimenes 

sadarbības uzlabošanai; 

 Atbalsta komandas darbs problēmjautājumu risināšanā. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Vecāku izglītošanas pasākumu organizēšana semināros, lekcijās skolā , 

piesaistot psihologa , psihiatra pakalpojumus. 

Vērtējums - labi 

 

4.5. SKOLAS VIDE. 
 

4.5.1. Skolas mikroklimats. 
 

Bērzupes speciālā pamatskola rūpējas par sava tēla veidošanu, veicina 

skolēnos un  skolotājos piederības apziņu savai skolai, lepnumu par skolu. Skolai ir 

savs karogs, himna un logo. Skolas atribūtika tiek izmantota gan skolas, gan novada, 

gan valsts pasākumos.  

Skolas darbinieki atzīst, ka skolas direktore un vadības grupa plānveidīgi 

strādā skolas tēla un piederības apziņas veidošanā, popularizējot skolēnu un skolotāju 

dalību un sasniegumus dažādos pasākumos, konkursos, sacensībās, skolas, novada, 

republikas un pat pasaules mērogā, semināros, sapulcēs, ar publikācijām presē.  

Skolai ir izveidota sava mājas lapa tīmeklī www.ipsberzupe.lv.  

Skolā ir labvēlīgi veidota vide, kur skolēni ikdienā gūst izpratni par labo, 

skaisto, patiesām vērtībām, bagātinot savu pieredzi, prasmes , zināšanas, veidojot 

pozitīvu attieksmi pret sevi un citiem, apkārtējo pasauli. Skolā ievēro katra skolēna 

http://www.ipsberzupe.lv/


64 
 

attīstības individuālās īpatnības, kultūras vides atšķirības, dažādās spējas un speciālās 

vajadzības. 

Skolotāji ir objektīvi, mācību un audzināšanas darbā ievēro politisko 

neitralitāti, pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma principus, 

ar savu rīcību nediskreditē izglītības iestādi un valsti. Personāls un skolēni savā 

darbībā ievēro un veicina vispārcilvēcisko un demokrātijas vērtību apguvi, sekmē to 

ievērošanu skolā. Skolā demokrātiski tiek deleģēti pienākumi un uzdevumi 

personālam un skolēniem. 

Skolā regulāri tiek rīkoti pasākumi, kuri saistīti ar valsts svētkiem, atceres un 

svinamajām dienām. Gadu gaitā skolai ir izveidojušās savas tradīcijas. Skolas darba 

plānā regulāri tiek iekļauti šādi pasākumi: 

 Republikas mēroga sacensības mini futbolā „Bērzupe “(rudenī un pavasarī) 

 Dzejas dienas 

 Jauno talantu konkurss 

 Starptautiska mēroga pasākums skolēniem ar speciālām vajadzībām „Būsim 

kopā!” 

 Veselības trasīte 

 u.c. 

Skolēniem ļoti patīk Džūkstes pasaku muzeja folkloras pasākums „Pasaku 

soma”, kurš vieno skolēnus un skolotājus, kuriem šajā pasākumā ir kopīgi jādarbojas, 

jāiet rotaļās, jāiestudē teātris. Arī tradicionālā pavasara talka ar kopīgu darbu un 

atpūtu (desiņu cepšanu) saliedē gan skolēnus, gan skolas darbiniekus. 

Skolas interesantie pasākumi, sasniegumi mācību darbā, sacensībās un 

konkursos, dažādie starptautiskie projekti veido skolēnos un skolotājos lepnumu par 

savu skolu un vēlēšanos to atbalstīt. Ir izstrādāta skolēnu sasniegumu izvērtēšanai 

pamudinājumu un apbalvojumu sistēma. Skolas darbības pamatā ir labvēlīgas 

atmosfēras radīšana starp skolēniem, skolotājiem un skolas atbalsta personālu. 

Skolēni jūtas vienlīdzīgi, neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un reliģiskās piederības. 

Vecāki un aizbildņi uzskata, ka skolas darbinieki pret skolēniem izturas taisnīgi un 

godīgi. 

Skola apzina un atbalsta katra skolēna un darbinieka tiesības, spējas un 

veikto darbu. 

Skolā ir izstrādāti un apstiprināti: skolas Ģenerālvienošanās,  Darba kārtības 

noteikumi un Iekšējās kārtības noteikumi. Personāls, skolēni un skolēnu ģimenes 
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savstarpēji sadarbojas, kopīgi izstrādājot skolas iekšējās kārtības noteikumus. Skolēni 

un viņu vecāki vai aizbildņi ar iekšējās kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti mācību 

gada sākumā, pēc vajadzības  atkārtoti mācību gada laikā, ko  apliecina   ar savu 

parakstu. Tiek veikti instruktāžu ieraksti E klases žurnālā. Arī personāls ir 

iepazīstināts ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem. Skolas iekšējās kārtības 

noteikumi ir demokrātiski izstrādāti un kvalitatīvi. Skolēnu iekšējās kārtības 

noteikumu pārkāpumi tiek analizēti un apkopoti. Skola izvēlas nepieciešamos 

risinājumus pārkāpumu un to iespējamības novēršanai.  Vairums pārkāpumu tiek 

sekmīgi atrisināti ar atbalsta komandas līdzdalību. Nopietnu pārkāpumu gadījumā  

skola lūdz palīdzību tiesībsargājošām institūcijām.  

Problēmsituācijas, kas rodas skolēnu savstarpējās attiecībās vai skolotāju-

skolēnu attiecībās tiek risinātas savlaicīgi  un izvērtētas profesionāli. Skolā notiek 

preventīvi pasākumi pret jebkura veida vardarbību, agresiju, dažāda veida atkarībām, 

zagšanu u.c.  

Skolas gaiteņos, vestibilos regulāri tiek izkārtotas skolēnu darbu izstādes un 

fotogrāfijas par skolā notiekošo. 

Skola organizē individuālas tikšanās, lai jaunos skolēnus un vecākus 

iepazīstinātu ar skolas darbu. 

Skolas vadība ir ieinteresēta skolotāju sasniegumos un atbalsta iniciatīvu. 

Skolvadības sistēmā  „E-klase” tiek veikta skolēnu kavējumu uzskaite , kā arī 

tiek informēti  vecāki par tiem. Vecāki un skolēni zina, kā jārīkojas, lai paziņotu par 

skolēna neierašanos skolā.  

Jaunie skolēni un personāls, iekļaujoties skolas dzīvē, izjūt atbalstu.  

Skolas kolektīvs regulāri tiek informēts par skolēnu un skolas darbinieku 

sasniegumiem skolas darba līnijās, pedagoģiskās padomes sēdēs u.c.  

Attieksme pret apmeklētājiem skolā ir laipna, korekta, vērsta uz sadarbību. 

Ir vairākas kolektīva saliedējošas tradīcijas skolas personālam: Zinību dienas, 

Skolotāju dienas un Ziemassvētku pasākumi skolas darbiniekiem. Šā gada  vasarā 

skolas darbinieki bija pieredzes apmaiņā Pamūšas speciālajā internātpamatskolā.  

Laba sadarbība Bērzupes speciālajai internātpamatskolai ir izveidojusies ar 

Lielplatones un Žagares speciālajām internātpamatskolām, un Lejasstrazdu ģimenes 

atbalsta centru „Namiņš”, ar kurām notiek regulāra pieredzes apmaiņa un kopēji 

sadraudzības pasākumi.  



66 
 

Par to, ka skolā ir labs mikroklimats, liecina, ka vairums skolēnu vēlas palikt 

un dzīvot internātā. Skolas darbinieki cenšas radīt atmosfēru, lai skolēni justos kā 

„otrās mājās”. 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 skola kopj un pilnveido savas tradīcijas un veido kopības sajūtu, un lepnuma 

apziņu par skolu; 

   skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanas un   darba kārtības noteikumu 

ievērošanas uzraudzība; 

 sadarbība ar pašvaldības policiju drošas vides stiprināšanā skolas apkārtnē; 

 labvēlīgs mikroklimats skolas izvirzīto pamatmērķu sasniegšanā.  

 

 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 aktualizēt skolēnu personīgo atbildību par iekšējās kārtības noteikumu 

ievērošanu, savu uzvedību un mācību sasniegumiem; 

 rosināt skolas darbiniekus pašvērtējumam un paškontrolei, sevis mērķtiecīgai 

pilnveidošanai un pozitīvai saskarsmei. 

  

Vērtējums-   labi 

 

5.5.2. Skolas fiziskā vide un vides pieejamība. 

 
Skolas telpas ir estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Skolas telpas ir drošas.  

Visos gaiteņos, atbilstoši noteikumiem, izvietoti evakuācijas plāni, norādītas ieejas, 

izejas. Pieejamās vietās gaiteņos un kabinetos, par ko informē īpašas norādes, kuros ir 

paaugstināta ugunsbīstamība, izvietoti rokas ugunsdzēšamie aparāti. Ir pieejama 

informācija kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā, kur zvanīt un kas atbild par 

ugunsdrošību skolā. Visā skolā ir ugunsdrošības signalizācija. Skolā drošu vidi 

nodrošina drošības instruktāžas, skolas darba un iekšējās kārtības noteikumi. 

Renovētas internāta istabas un vizuālās mākslas kabinets. Klases un 

koplietošanas telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām normām, to apliecina veikto 

pārbaužu akti. Ir kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls, 
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pārbaužu dokumenti ir pieejami. Tualetēs ir ziepes, tualetes papīrs un papīra dvieļi. 

Tehniskais personāls seko, lai telpās vienmēr ir tīrība un kārtība. Skolā ir atbilstošs 

siltuma un apgaismošanas režīms.  

Internāta audzēkņi saņem nepieciešamās higiēnas lietas. Pietiekamā skaitā ir 

papīrgrozi. 

Skolas telpas ir estētiski noformētas. Skolotāji kopā ar skolēniem cenšas 

veidot noformējumu mērķtiecīgi- atbilstoši svētkiem  un gadskārtu ieražām. Skolas 

darbinieki aktīvi līdzdarbojas skolas telpu uzkopšanā un noformēšanā.  

Bērzupes speciālā pamatskola izvietota 3 korpusos. Te ir iekārtotas mācību 

telpas, internāta istabas, atpūtas telpa u.c. atbilstoši mācību priekšmetu specifikai. 

Skolā darbojas ēdnīca, kuras virtuve aprīkota ar modernām tehnoloģijām. Skolēnu 

mēbeles budžeta iespēju robežās tiek atjaunotas, ir atbilstošas vecumam un augumam. 

Visās klasēs soli un krēsli ir regulējami, atbilstoši izglītojamo augumam. 

Atpūtas vietas aprīkotas ar mīkstām mēbelēm. 

Skolotājiem ir iekārtota skolotāju istaba, kur var saņemt informāciju un 

relaksēties. Skolā ir funkcionāla bibliotēka un lasītava.  

Metodiskajos kabinetos, bibliotēkā, skolotāju istabā atrodas visiem pieejami 

kopētāji, datori, printeri, multimediju projektors, metodiskie materiāli un 

nepieciešamā informācija. Atpūtas telpā pieejama laminējamā ierīce . Visiem mācību 

priekšmetu skolotājiem kabinetos ir nodrošināts dators. Visās klašu telpās ir interneta 

pieslēgums. Skolā ir 5 interaktīvās tāfeles.  

Tiek veicināta skolas resursu lietderīga izmantošana.  

Katru gadu septembrī tiek veikta skolas darbinieku aptauja par 

nepieciešamajiem materiāli tehniskajiem uzlabojumiem.  

Skolas apkārtne ir sakopta un apzaļumota. To veic skolas tehniskie 

darbinieki kopā ar skolēniem un skolotājiem. Skolā notiek skolas apkārtnes 

sakopšanas un labiekārtošanas  talkas rudenī un pavasarī. Skolēni strādā  skolas dārzā 

un brīvprātīgi iesaistās sabiedriskā darbā- apkopj Annenieku veco kapu un Annenieku 

luterāņu baznīcas teritorijas.  

Teritorijā ir sporta laukums. Bērniem atjaunots rotaļu laukums. Skolas 

teritorijā  izvietoti papildus soli.   Sporta laukumā atrodas stūrītis , kuru var izmantot 

mācību stundu organizēšanai ārvidē. Ziemas periodā pie skolas tiek ierīkota 

slēpošanas trase. Skolas kolektīvs iesaistās makulatūras vākšanas akcijās. 
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Pie skolas ēkas ir novietots Latvijas valsts karogs. Skolā redzamā vietā ir 

novietots valsts karogs, lielais valsts ģerbonis un valsts himnas teksts. 

Skolai piebraucamie ceļi tiek uzturēti labā kvalitātē. Skolas tuvumā ir 

izvietotas satiksmes drošības noteikumiem atbilstošas ceļazīmes un norādes.  

Skolas darba stiprās puses: 

 skola atrodas ainaviski skaistā un sakoptā vidē; 

 droša skolas vide skolas kolektīvam; 

 skolas telpu estētiskais noformējums; 

 skolēni iesaistās skolas vides veidošanā, sakopšanā un sakārtošanā 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 veicināt skolēnu personisko atbildību par disciplīnas un kārtības uzturēšanu 

skolā; 

 turpināt skolas apkārtnes apzaļumošanu; 

 turpināt pilnveidot drošu vidi skolā. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

 

4.6.  RESURSI. 
 

4.6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi. 
 

Skolā ir nepieciešamās telpas izglītības programmu un ārpusklases nodarbību 

realizēšanai. Mācību telpas atbilst skolēnu skaitam. Skolā ir nepieciešamie materiāli, 

tehniskie resursi izglītības programmu īstenošanai. Skolā ir atbilstoši iekārtota telpas 

atbalsta personālam:  logopēdam, medmāsai, psihologam, sociālajam pedagogam. 

Klases un internāta telpas ir nodrošinātas ar mēbelēm un darbam nepieciešamajiem 

mācību līdzekļiem. Skolā ir pieejams dzeramais ūdens “Venden”. Skolas darbinieki 

zina kārtību kādā uzskaita, pieprasa un saņem inventāru, mācību līdzekļus un mācību 

grāmatas.  

Skolā ir dušas telpas, džakuzi, kuras skolēni regulāri izmanto. Sanitārie 

mezgli ir pietiekamā daudzumā un atbilstoši iekārtoti.  

Skolā notiek plānveida remontdarbi un inventāra nomaiņa. 

Skolā ir kabinetu sistēma, pie telpu durvīm ir norādes. Klases soli un krēsli ir 
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atbilstoši skolēnu augumam. Mēbeles ir jaunas. 2018.gada vasaras periodā veikts 

remonts  visos kabinetos.  

Bibliotēka nodrošina izglītojamos ar nepieciešamajām mācību grāmatām un 

darba burtnīcām, skolotājus –ar metodisko literatūru. Te pieejama arī daiļliteratūra 

atbilstoša katra vecuma izglītojamajiem. Bibliotēkā ir arī plašs izziņas literatūras 

klāsts- vārdnīcas, enciklopēdijas. Pieejami arī preses izdevumi-laikraksti un žurnāli.. 

Grāmatu fonda papildināšana un atjaunošana tiek plānota metodiskajās komisijās. 

Bibliotēkā ir interaktīvā tāfele, televizors, datori, kurus izmanto gan mācību 

priekšmetu, gan internāta skolotāji. Izglītojamie labprāt izmanto datorus dažādu 

uzdevumu pildīšanā. Brīvā laika pavadīšanai bibliotēkā ir arī galda spēles, filmu un 

mūzikas diski. 

Sporta nodarbībām un pasākumu organizēšanai tiek izmantota skolas zāle, 

sporta stundas un interešu izglītības nodarbības  tiek organizētas  stadionā.  

Internāta telpās atrodas datorklase ar 9 datoriem, un interneta pieslēgumu, 

kuru izmanto dažādu mācību priekšmetu stundās. Skolēniem, kas dzīvo internātā, 

pieejami 5 datori, kas atrodas atpūtas telpā. 

Internāta katrā istabā ir televizors - kopā 13 gabali. Skolā ir 1 mūzikas centrs, 

magnetafoni, 1 digitālā fotokamera, fotoaparāti, videokamera, projektors un 5 

interaktīvās tāfeles, 17 planšetdatori, izmanto mācību stundu, vecāku sapulču, dažādu 

prezentāciju un citu skolas pasākumu organizēšanai. 

Skolā mācību un administrācijas vajadzībām ir 27 datori, un 2 portatīvie 

datori. 

Internāta telpās atrodas videonovērošanas sistēma. 

Medicīnas kabinets ir nesertificēts, bet aprīkots ar pārsienamo materiālu, 

pirmās palīdzības medikamentiem, tai skaitā anafilaktiskā šoka gadījumā.  Kabinets 

darbojas ambulatorai aprūpei- bērniem un skolas darbiniekiem. Tiek rīkoti dažādi 

profilaktiskie pasākumi - lekcijas  par pirmo palīdzību, īpaši pirms ziemas, vasaras 

brīvlaikiem, pārrunas par higiēnu katru pirmdienu. Sezonāli runājam par gripu un tās 

profilaksi. Medmāsa kontrolē skolā tīrību un kārtību, pārbauda apkopēju darbu, 

kārtību internātā,  atbild par skolas ēdināšanu un atbilstību normatīvajiem aktiem, 

kopīgi ar pavāriem izstrādā skolas ēdienkarti nedēļas piecām dienām.  

Skolā tiek nodrošināti zobārstniecības pakalpojumi, kas ir saskaņoti ar 

vecākiem vai bērnu aizbildņiem. Zobārstniecības pakalpojumus sniedz Dobeles 

poliklīnikas zobārstniecības kabinets un mobilais zobārstniecības kabinets. Skolā tiek 
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piesaistīti lektori skolniekiem. 28.11.2018. notika lekcija par zobu un mutes higiēnu 

projekta “Man ir tīri zobi” ietvaros. Bezmaksas oftalmologs  bērniem pārbaudīja redzi 

un izrakstīja  receptes briļļu iegādei. Notiek sadarbība ar ģimenes ārstu praksēm un 

pēc nepieciešamības tiek saukta neatliekamā medicīniskā palīdzība. 

Skolai ir 2 noliktavas: pārtikas produktiem, mācību līdzekļiem un 

saimnieciskām precēm. Pārtikas uzskaitei tiek lietota speciāla datorprogramma. 

Ir pagrabs kvalitatīvai dārzeņu un augļu uzglabāšanai. 

Katlu mājā uzstādīts jauns apkures katls, kas nodrošina siltumu 3 skolas 

ēkām, uzstādīts jauns dūmvads. 

Uzcelta siltumnīca 24 m², kas nodrošina skolēnus ar svaigiem zaļumiem. 

Skolā ir nepieciešamie materiāli tehniskie resursi izglītības programmu 

īstenošanai. Skolas vajadzībām iegādāti mikroautobuss RENAULT MASTER 

(2008.g), mikroautobuss Renault Trafic (2012.g.) 

Skolai pieder traktors-zāles pļāvējs (Partner), divi trimmeri zāles pļāvēji, divi 

motorzāģi(stihl) malkas zāģēšanai, divi stumjamie zāles pļāvēji, dzīvžoga šķēres 

(Husqvarna). 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 kvalitatīva materiāli tehniskā bāze izglītojamo mācību procesa nodrošināšanai; 

 atbilstoši drošības noteikumiem izveidotas palīgtelpas tehniskajiem 

darbiniekiem. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 skolotāju dalība metodisko materiālu un radošo darbu skatēs, projektos. Meklēt 

un izstrādāt projektus papildus finanšu līdzekļu piesaistīšanai; 

 aktivizē informācijas tehnoloģiju iespēju izmantošanu mācību procesā, 

skolvadībā un uzturēšana darba kārtībā; 

 mērķtiecīgi veikt materiāli tehniskās bāzes papildināšanu atbilstoši izglītojamo 

speciālajām vajadzībām; 

 skolai mērķtiecīgi veikt atpūtas zonas un sporta zonas atjaunošanu un 

papildināšanu. Sporta laukuma renovācija. 

 

4.6.2. Personālresursi 
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Skola ir nodrošināta ar nepieciešamajiem pedagoģiskajiem darbiniekiem, 

atbalsta personālu psihologu, sociālo pedagogu, medicīnas darbinieku un bibliotekāri. 

Pedagogu kolektīvs jau daudzus gadus ir stabils. Internāta skolotāju skaits ir 

pietiekams. 

Skolas personāla tālākizglītība tiek plānota un attiecīgi ievērota. Skolas 

vadība cenšas nodrošināt personāla izglītošanu, lai sekmētu darbinieku profesionālās 

kompetences pilnveidi. Ir izstrādāta pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides 

kārtība, ko ievēro visi skolotāji. Skolotāji ir informēti par prioritātēm skolotāju 

tālākizglītībai un zina, kādā veidā var papildināt informāciju par savu tālākizglītību.  

Pedagogi dalās savā pieredzē ar kolēģiem, darbojas skolas metodiskajās 

komisijās. Skolotāji dalās darba pieredzē ar citām republikas internātpamatskolām un 

novada speciālo klašu skolotājiem par programmu izstrādi, mācību un audzināšanas 

jautājumiem.  

Skolotāju slodzes tiek sadalītas, ievērojot skolas izglītības programmu, darba 

organizācijas vajadzības, nodrošinot optimālo risinājumu. Skolas vadība zina katra 

pedagoga darba pieredzi, profesionālo kompetenci, stiprās puses. Lielākajai daļai 

pedagogu ir optimāla darba slodze, kas nodrošina kvalitatīvu pienākumu izpildi. Tā 

tiek sadalīta, ievērojot izglītības programmu, skolas darba organizācijas vajadzības, 

pedagogu pieredzi un kvalifikāciju. Slodžu sadali veic skolas administrācija. Skolas 

darbinieku pienākumi, tiesības noteiktas amatu aprakstos, kas nepieciešamības 

gadījumā tiek pārskatīti un koriģēti, ar tiem iepazīstināti visi skolas darbinieki. 

Lielākā daļa pedagogu uzskata, ka viņu viedoklis tiek ņemts vērā, izsakot 

priekšlikumus sava vai skolas darba uzlabošanai.  

Skolā darbojas atbalsta grupa. Notiek laba sadarbība starp skolotājiem un 

atbalsta personālu. Savstarpējās konsultācijās saņemtā informācija tiek izmantota 

izglītojamo atbalstam. Nepieciešamā informācija tiek sniegta izglītojamo vecākiem. 

Jebkuram izglītojamajam un vecākam ir iespēja saņemt tiešas konsultācijas un 

informāciju no skolotājiem un atbalsta personāla. Atbalsta personālam ir noteikts 

darba laiks.  

Par pedagogu stundu aizvietošanu ir atbildīga skolas direktora vietniece, kura 

kārto attiecīgo dokumentāciju par stundu aizvietošanu. 

 Skolotājiem ir iespēja izteikt savus priekšlikumus sava vai skolas darba 

uzlabošanai gan individuāli, gan informatīvajās apspriedēs, pedagoģiskajās padomes 

sēdēs, metodisko komisiju apspriedēs.  
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Skolā strādā  bibliotekāre, sociālais pedagogs, psihologs un medicīnas māsa. 

Viņu darba pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amatu aprakstos. 

Minētie darbinieki strādā pēc noteikta darba grafika. Visiem minētajiem darbiniekiem 

ir iekārtotas darba telpas ar atbilstošu aprīkojumu. 

Visi pedagogi zina, kā mācību un audzināšanas procesā var iesaistīt sociālo 

pedagogu, psihologu, bibliotekāri un medicīnas māsu. Visi izglītojamie un vecāki 

zina, ka viņi var saņemt atbalsta personāla konsultācijas. Medicīnas māsa rūpīgi seko 

līdzi skolas sanitāri- higiēniskajam stāvoklim, tīrībai un kārtībai, pārrauga skolas 

ēdnīcu. 

Skolotāji piedalās tālākizglītības programmās atbilstoši normatīvajos 

dokumentos noteiktajām prasībām un vadoties pēc skolas pedagogu tālākizglītības 

vajadzībām. Skolā ir sistematizēta informācija par katra pedagoga tālākizglītību. 

Tālākizglītības vajadzības tiek regulāri aktualizētas. Skolas administrācija rosina 

pedagogus un atbalsta personālu piedalīties tālākizglītības programmās un semināros. 

Skolotāji regulāri apmainās ar tālākizglītības kursos iegūto informāciju- sniedz 

teorētisku informāciju, materiālus. Tālākizglītības kursos gūtās atziņas tiek pārrunātas 

metodiskās padomes sēdēs, metodiskajās komisijās, skolotāju informatīvajās 

sanāksmēs. Skolas administrācija savlaicīgi informē pedagogus par tālākizglītības 

iespējām, nodrošina iespēju piedalīties semināros valsts un novada mērogā. Skolas 

budžeta ietvaros tiek rasta iespēja pedagogiem tālākizglītības kursus vai seminārus 

apmaksāt pilnīgi vai daļēji. 

Lai netraucētu mācību procesu un ievērotu internātskolas specifiku, skola rod 

iespēju organizēt kursus skolā: 

“Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā”- 8 stundas- 2016. 

gads. 

“Portāla Uzdevumi.lv iekļaušana skolas mācību procesā”- 6 stundas- 2018. 

gads. 

  

 

Skolas darba stiprās puses: 

 skolai ir kvalificēts pedagoģiskais, atbalsta un tehniskais personāls; 

 skolotāji izmanto plašas tālākizglītības iespējas – iesaistās dažādos 

projektos, tālākizglītības kursos un semināros; 
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 skolotāju darba slodžu sadalījums un darba organizācija veicina kvalitatīvu 

darbu; 

 skolā ir noteikta kārtība mācību kabinetu, materiāli tehnisko mācību 

līdzekļu izmantošanai; 

 skolas rīcībā ir līdzekļi izglītības programmu īstenošanai, infrastruktūras 

uzturēšanai, skolas darbības nodrošināšanai, tie tiek optimāli un lietderīgi 

izmantoti; 

 skola patstāvīgi piesaista papildus līdzekļus estētiskās vides uzlabošanai un 

materiāltehniskās bāzes pilnveidei; 

 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 jāmeklē papildus iespējas finanšu resursu piesaistei – dažādu fondu 

līdzekļi; 

 katlu mājas  renovācija vai pāreja uz granulu apkures sistēmu. 

 

Vērtējums – ļoti labi 

 

4.7. SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN 

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA.   

 

4.7.1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana. 
 

 Skolas administrācija plāno skolas darbu, kontroli un izvērtēšanu visos 

tās darbības virzienos. Skolas administrācija, organizējot kontroles un vērtēšanas 

procesu, atbildīgajām personām un vērtēšanas kritērijiem. 

Skolas administrācija kontrolē un pārrauga personāla darbu, kopā ar 

pedagogiem analizē katra pedagoga darbu un skolas darbu kopumā. Skolas 

administrācija atbalsta, veicina un organizē pašvērtēšanas darbu, skolas darbinieku, 

izglītojamo un vecāku iesaistīšanu skolas darba pilnveidošanā un uzlabošanā. 

Pašvērtējums vienmēr ir objektīvs un pamatots. 

Skolas administrācija rosina pedagoģiskos darbiniekus regulārai 

pašvērtēšanai. Katra mācību gada beigās pedagogi un klašu audzinātāji veic sava 

mācību un audzināšanas darba pašnovērtēšanu. Tiek noteikti sasniegumi un trūkumi, 
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izvirzīti uzdevumi turpmākai darba uzlabošanai. Arī kopumā skolas darbība visās tās 

darba jomās tiek analizēta katru gadu jūnija un augusta pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Analīze balstās uz konkrētiem faktiem un pierādījumiem. Viss kolektīvs ir atbildīgs 

par mācību plāna izpildi, kā arī iesaistīts mācīšanas procesā, resursu sadalīšanā, 

finanšu pārvaldē. Pašnovērtēšanas rezultāti tiek apspriesti un izmantoti tālākai 

darbībai. 

 Katra mācību gada vērtēšanas procesā ir konstatētas stiprās puses, un 

nepieciešamie uzlabojumi darbības pilnveidošanai tiek izmantoti turpmākā darba 

plānošanā. Ar vērtēšanas procesā iegūto informāciju un tā analīzi pedagoģiskais 

personāls tiek iepazīstināts skolas pedagoģiskās padomes sēdēs un Metodisko 

komisiju apspriedēs. Skolēnu vecāki ar skolas darba sasniegumiem un turpmākajiem 

darba pilnveidošanas uzdevumiem tiek iepazīstināti katru gadu skolēnu vecāku 

kopsapulcē, kā arī katras klases skolēnu vecāku sapulcē. Izanalizējot iegūto 

informāciju, tiek plānots katra nākamā mācību gada darba plāns, izvirzītas prioritātes 

un apzinātas iespējas būtisko trūkumu novēršanā. 

Skolai ir izveidots Attīstības plāns ar darbības laiku no 2017. gada līdz 

2020.gadam. Skola plāno savu attīstību saskaņā ar valsts un novada attīstības 

virzieniem un konkrētām iestādes vajadzībām. Skolas Attīstības plāns un tajā izvirzīto 

prioritāšu plānojums ir strukturizēts, pārskatāms un skaidrs. Katras prioritātes 

īstenošanas plānojums ietver katram gadam pa visām pamatjomām konkrētus mērķus, 

rezultātu novērtēšanas kritērijus, detalizētu ieviešanas gaitu, sevī ietver laika 

sadalījumu, atbildīgās personas un resursus. 

Balstoties uz detalizēti izstrādāto Attīstības plānu, tiek veidots skolas gada 

darba plāns visām pamatjomām. 

Plāna izstrāde notiek demokrātiski. Skolas Attīstības plāna veidošanā tiek 

iesaistīts iestādes kolektīvs. 

Skolas Attīstības plāns ir veidots, ņemot vērā skolas darbības pamatmērķus 

un pašvērtējumā konstatētās stiprās puses un turpmākās darbības uzlabojumus. 

Attīstības plāns ir saistīts ar iespējām skolas tālākajai izaugsmei. 

Skolas Attīstības plāna izstrādes procesā tika veidotas darba grupas, kuru 

sastāvā tika iekļauts gandrīz viss pedagogu kolektīvs. Galveno lomu Attīstības plāna 

izstrādē uzņēmās metodisko komisiju vadītāji un skolas administrācija. Skolas 

Attīstības plāns ir apspriests pedagoģiskās padomes sēdē, skolas padomē, ar to ir 
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iepazīstināti skolēnu vecāki. Skolas Attīstības plāns ir pieejams visām ieinteresētajām 

pusēm. 

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 un novada uzdevumiem. Attīstības plāns ir pieejams visām 

ieinteresētajām pusēm. Notiek plāna realizācija.  

 

Skolas darba stiprās puses: 

 pārdomāts, demokrātiski izveidots Attīstības plāns; 

 pozitīva un savstarpēji atbalstoša sadarbība; 

 pedagogu un darbinieku priekšlikumu uzklausīšana un ievērtēšana 

plānošanas un realizācijas procesā; 

 skolas iekšējo projektu konkursa organizēšana; 

 stabils un daudzveidīgs  sadarbības partneru  loks. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 jaunu sadarbības partneru piesaiste ideju realizēšanai; 

 attīstības plāna izstrāde nākošajam periodam; 

 attīstības plāna realizēšana dzīvē; 

 aktīvāk iesaistīt skolēnu vecākus, Skolas padomi plānošanas procesā; 

 nodrošināt regulāru informēšanu par Attīstības plāna izpildi. 

 

Vērtējums - labi 

 

 

4.7.2. Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība. 
 

Skolā ir visa obligātā skolas darba reglamentējošā dokumentācija, tā 

izstrādāta demokrātiski un atbilst likumu un citu normatīvo aktu prasībām un 

sakārtota atbilstoši apstiprinātajai skolas lietu nomenklatūrai. Skolas administrācija 

regulāri pārskata minēto dokumentāciju un pēc nepieciešamības attiecīgi koriģē. 

Ikdienas darbā nepieciešamie dokumenti ir brīvi pieejami pie administrācijas, 

lietvedes, skolotāju istabā. 
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Skolas vadība analizē, plāno, organizē un vada skolas darbu. Pirms lēmuma 

pieņemšanas direktors konsultējas ar skolas darbiniekiem, saglabājot atbildību par 

galīgā lēmuma pieņemšanu. 

Skolā ir izstrādāta precīza vadības darba struktūra. Visiem skolas 

darbiniekiem ir zināmas vadības atbildības jomas, tiesības un pienākumi. Tās ir 

zināmas arī skolēnu vecākiem un citām ieinteresētajām personām. Skolas vadība 

strādā vienotā komandā ar demokrātiskām darba metodēm, plāno, vada, organizē un 

koordinē skolas darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi. 

Skolas vadība nodrošina informācijas apmaiņu par skolas ikdienas darbu 

skolotāju apspriedēs un sanāksmēs. 

Skolas vadība rosina un atbalsta pedagogu tālākizglītību un studijas otras 

augstākās izglītības iegūšanai. Turpinās darbs pie pedagogu darba kvalitātes 

novērtēšanas. 

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

nelielas. 

Skolas darba stiprās puses: 

 izglītības iestādē ir visa obligātā izglītības iestādes darbu reglamentējošā 

dokumentācija; 

 demokrātisks vadības stils; 

 vadības ieinteresētība izglītības iestādes izaugsmē; 

 kvalitatīva darba nodrošināšanai izglītības iestādē tiek organizēti kursi 

personāla izglītošanai; 

 plānots un mērķtiecīgi organizēts mācību un audzināšanas darbs; 

 izglītības iestādē darbojas vadības izstrādāta kontroles kārtība; 

 pozitīva attieksme un labs kontakts ar personālu, vecākiem, citām izglītības 

iestādēm, pašvaldību utt. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 attīstīt katra darbinieka līdzatbildību par pieņemtā lēmuma realizāciju un 

savu pienākumu izpildi; 

 meklēt iespējas izglītības iestādes izaugsmes un attīstības nodrošināšanai; 

 aktīvi iesaistīties aktuālo speciālās izglītības stratēģiju ieviešanā. 

 

Vērtējums - labi 
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4.7.3. Skolas sadarbība ar citām institūcijām. 
 

Skola sadarbojas ar: 

1) speciālajām skolām- Lielplatones pamatskolu, Cieceres pamatskolu un 

Žagares  speciālo pamatskolu; 

2) nodibinājumu “Centrs Dardedze”; 

 3)bāreņu biedrību “Saules bērni”; 

4)Ģimenes atbalsta centru “Lejasstrazdi”, “Namiņš”; 

5)pašvaldības iestādēm- Dobeles Pašvaldības policiju, Dobeles Jaunatnes 

iniciatīvu un veselības centru,  Dobeles 1. vidusskolu, Auces vidusskolu, Mežinieku 

pamatskolu, Bikstu pamatskolu, Gardenes pamatskolu, Rīgas 60.vidusskolu, Dobeles 

novada bāriņtiesu, Dobeles sociālo dienestu u.c. pašvaldību sociālajiem dienestiem, 

Valsts policiju, Dobeles Izglītības pārvaldi; 

6)zemnieku saimniecību “Joži” Jaunpilī un SIA “Agrolats” Dobelē; 

7)Džūkstes pasaku muzeju; 

8) Dobeles un Jaunpils Amatu mājām; 

9) mazturīgo atbalsta biedrību “Dace”, fondu “Samariešu ceļš”; 

10) Erasmus+ programmas projekta  “Eiropas  Amatu māja” partneriem – 

Angelholmas Ronnegymnasiet  Zviedrijā, Skola profesionālā speciālā SFANTUL 

STELIAN Rumānijā, Staatlich regionales Forderzentrum Schmolln Vācijā; 

11) Erasmus+ programmas projekta  “Visi kopā pret atstumtību!” 

partneriem-Zakladna skola Velka Ida Slovākijā, Gazi Mustafa Kemal  Ortaokulu 

skola Turcijā, Angel Kinchev pamatskola Bulgārijā, skola Gimnaziala Nr.4 Moreni 

Rumānijā; 

12)Enebypark skolu Norrkopingā Zviedrijā, “Baltikumhjelpa –Palīdzība 

Baltijai” grupu Norvēģijā. 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 aktīva sadarbība ar pašvaldību struktūrām un citām sabiedriskajām 

organizācijām; 

 produktīva ikdienas sadarbība ar izglītojamo vecākiem;  

 Bērzupes speciālās pamatskolas kolektīvs ir labs draugs, padomdevējs, 

sadarbības partneris katram, kurš vēlas sadarboties. 
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Tālākās attīstības vajadzības: 

 veidot jaunas sadarbības iespējas ar citām izglītības iestādēm; 

 pilnveidot sadarbību ar esošajiem sadarbības partneriem un atbalstītājiem, 

izzināt jaunas sadarbības formas. 

Vērtējums – ļoti  labi 

 

5.CITI SASNIEGUMI 
 

2015./2016. mācību gadā 

 

Laiks Pasākums Dalībnieku skaits Godalgas 

10.09.-

30.12.2015. 

Izstāde Kaķenieku 

bibliotēkā “Kaķosimies!” 

17 Pateicība. 

 

13.09.2015. Rudens kross Lielplatonē 6 Atzinības raksti. 

1.10.2015. Zemkopības ministrijas 

konkurss “Mūsu mazais 

pārgājiens”. 

12 Pateicība. 

11.10.2015. Dobeles novada bērnu ar 

speciālām vajadzībām 

zīmēšanas konkurss 

„Burvju zīmulis” 

8 Atzinības raksti. 

14.10. 2015. 

14.05.2016. 

LSO sacensības mini 

futbolā „Bērzupe-2015” 

10 Atzinības raksts. 11 

komandu 

konkurencē 5. 

vieta. 

4.11. 2015. POP–iela un rokdarbu 

izstādē Žagares speciālajā 

skolā. 

15 Pateicība. 

4.03. 2016. Mākslas festivāls „Nāc 

līdzās” Zemgalē, Jelgavā 

koncerts un izstāde. 

12 Atzinība, balvas. 

Breika dejotāji tika 

izvirzīti mākslas 

festivāla”Nāc 

līdzās”  dalībai 

finālā. 

23.03. 2016. Mākslas festivāla “Nāc 

līdzās” Lielkoncerts Rīgā 

universitātes aulā.  

4 Laureāta diploms. 

Dalībnieki tika 

izvirzīti dalībai 

Ziemassvētku 

koncertā Rīgas 

Nacionālajā teātrī. 

25.04.2016. Futbols Lielplatonē 8 Atzinības raksts. 

7.05.2016. Florbols Cērē. 7 Atzinības raksts. 
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19.05.2016. Dobeles novada bērnu ar 

speciālām vajadzībām 

pasākums „Būsim kopā”  

32 Balvas, atzinības 

raksts, iespēja 

piedalīties piknikā. 

23.05.2016. Sporta pasākums Žagarē 

“Stiprie, drošie, veiklie”. 

10 Atzinības raksts. 11 

komandu 

konkurencē 5. 

vieta. 

 

2016./2017. mācību gadā 

 

Laiks Pasākums Dalībnieku skaits Godalgas 

1.09.2016.-

25.05.2017. 

Dalība izlietoto bateriju 

vākšanas konkursā 

“Tīrai Latvijai”. 

37 Pateicība. 

1.09.- 

25.11.2016. 

Dalība makulatūras 

vākšanas konkursā 

“Tīrai Latvijai!” 

57 Pateicība. 

8.09.2016.-

7.10.2017. 

Dalība konkursā “Mūsu 

mazais pārgājiens 2016”. 

 

14 Pateicība. 

13.10.2016. Republikas sacensības 

mini futbolā “Bērzupe-

2016” Latvijas speciālās 

olimpiādes ietvaros. 

8 Atzinības raksts. 

10.01.2017. Dalība zīmējumu  

Latvijas Bankas 

konkursā “Mana 

Latvija”. 

6 Pateicība. 

7.02.2017. Dalība “POP ielā-2017” 

Rubas speciālajā 

internātpamatskolā. 

8 Pateicība, balvas. 

3.04.2017. Dalība mākslas festivālā 

“Nāc līdzās!” Zemgalē, 

Jelgavā koncertā un 

izstādē. 

14 Atzinības raksti, 

balvas. 

11.04.2017. Dobeles , Tērvetes, 

Auces novada bērnu ar 

speciālām vajadzībām 

zīmēšanas konkurss 

„Burvju zīmulis” 

Dobeles Kristīgajā 

pamatskolā. 

6 Atzinības raksti. 

20.04.2017. Republikas sacensības 

mini futbolā “Bērzupe-

2016” Latvijas speciālās 

olimpiādes ietvaros. 

9 Pateicība. 

11.05.2017. Futbola sacensības Rīgā. 8 Atzinības raksts. 
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17.05.2017. Dalība Zemgales reģiona 

starpnovadu  pasākumā 

“Būsim kopā!”. 

42 Pateicība. 

18.05.2017. Republikas vieglatlētikas 

sacensības Tukuma 

speciālajā 

internātpamatskolā.  

8 Atzinības raksts. 

23.05.2017. Sporta pasākums 

“Stiprie, drošie, veiklie” 

Žagarē. 

8 Atzinības raksts. 

3.06.2017. Starptautiskās sacensības 

futbolā Radziankovā, 

Polijā. 

4 Diploms par iegūto 

I.vietu un kauss. 

 

 

2017./2018. mācību gadā 

 

Laiks Pasākums Dalībnieku 

skaits 

Godalgas 

5.10.2017. Sacensības futbolā 

Rīgā BJC “Laimīte”. 

9 Atzinības raksts. 

8.09.2017. Dalība nodibinājuma 

“Zinātnes un inovāciju 

parks” konkursā 

“Mana 

dienasgrāmata”. 

12 Pateicība. 

Labākie darbi bija 

dienasgrāmatu 

dizains. 

11.10.2017. Dobeles , Tērvetes, 

Auces novada bērnu ar 

speciālām vajadzībām 

pasākums “Iepazīsti 

Auci!” 

8 Atzinības raksti. 

20.10.2017. Projekta “Eiropas 

pārtikas pase” 

noslēgums ar darba 

rezultātu prezentāciju- 

grāmatu “Eiropas 

pārtikas pase”. 

84 Sertifikāti. 

9.11.2017. Sacensības tautas 

bumbā Rīgas 

sanatorijas 

internātpamatskolā. 

8 Atzinības raksts. 

30.11.2017. Ziemassvētku 

pasākums 

“Ziemassvētkus 

gaidot!” Cieceres 

internātpamatskolā. 

14 Pateicība. 

4.01.- 28.02.2018. Makulatūras vākšanas 

konkurss “Tīrai 

Latvijai”. 

68 Pateicība. 
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16.02. 2018. Konkurss “Valodiņa” 

Lažas speciālajā 

internātpamatskolā.  

3 Atzinības raksti. 

8.03.2018. Mākslas festivāls „Nāc 

līdzās” Zemgalē, 

Jelgavā. 

8 Atzinības raksti, 

balvas. 

Deklamētājs tiek 

izvirzīts dalībai 

mākslas festivāla 

„Nāc līdzās” 

finālā Rīgā. 

8.03.2018. Festivāls “Nāc līdzās!” 

Zemgalē, Jelgavā-  

izstādē “Es-puķe 

Latvijas dārzā”. 

11 Atzinības raksti, 

balvas. 

5.04.2018. Mākslas festivāla „Nāc 

līdzās” fināls-

lielkoncerts  Rīgā, 

VEF kultūras pilī. 

1 Laureāta diploms. 

Deklamētājs tiek 

izvirzīts dalībai 

Ziemassvētku 

koncertā “Nāc 

līdzās 

Ziemassvētkos!” 

Rīgas Nacionālajā 

teātrī. 

19.04.2018. Latvijas speciālās 

olimpiādes ietvaros 

Cerību futbols Rīgā . 

7 Diploms par 

iegūto I.vietu. 

3.05.2018. Latvijas Mazpulku 23. 

sporta spēles. 

7 Atzinības raksti. 

8.05.2018.  Sporta sacensības 

Žagarē “Drošie, 

stiprie, veiklie”. 

14 Pateicība. 

9.05.2018. Dalība Dabas dienā 

‘”Ūdens dzīve” 

Jaunmoku pilī. 

14 Pateicība. 

16.05.2018. Dobeles, Bauskas, 

Jelgavas, Saldus   

novadu pasākums 

bērniem ar speciālām 

vajadzībām (piedalās 

arī draugi no Žagares 

speciālās 

skolas)”Būsim kopā”. 

44 Atzinības raksti, 

balvas, iespēja 

piedalīties 

piknikā. 

16.05.2018. Dalība Latvijas 

Mazpulku padomes 

projektā “Rožu dobes 

atjaunošana skolas 

pagalmā.” 

14 Pateicība. 

17.05.2018. LSO sacensības mini 

futbolā „Bērzupe-

2018”. 

9 Atzinības raksts. 
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1.05.-30.09.2018 Skolēnu zīmējumu 

izstāde Kaķenieku 

bibliotēkā.  

20 Pateicība. 

 

2018./2019. mācību gadā 

 

Laiks Pasākums 
Dalībnieku 

skaits 
Godalgas 

8.09.2018.  Skolēnu zīmējumi -

veltījums Latvijas 

simtgadei Rīgas Domes 

mājas lapā. Uz 18. 

novembri darbi būs 

skatāmi izstādē Rīgas 

Kongresu namā. 

14 Atzinības raksts. 

13.09.2018.  LSO 50 gadu jubilejas 

sporta turnīrs Rīgā. 

8 III. vietas 

diploms 

6.03.2019. Mākslas integratīvais 

festivāls “Nāc līdzās!” 

Jelgavā.  

10 Pateicība. 

5.04.2019. Erasmus + projekta 

“Eiropas Amatu māja” 

ietvaros skolēnu radošo 

darbu izstāde 

50 Pateicība. 

Balvas. 

10.04.2019.  Skolēnu radošo darbu 

izstāde, uzņemot 

norvēgu viesus. 

50 Pateicība. 

25.04.2019. Latvijas republikas 

sacensības mini futbolā 

“Bērzupe-2019” 

7 6.vieta 

14.05.2019.  Sporta sacensības 

Žagarē “Drošie, stiprie, 

veiklie”. 

6 Pateicība. 

16.05.2019.  Erasmus + projekta 

“Eiropas Amatu māja” 

ietvaros rokdarbu 

izstāde Vācijā, Šmelnes 

skolā. 

65 Atzinības raksti. 

23.05.2019. Latvijas Republikas 

sacensības vieglatlētikā 

C grupas bērniem, 

14 II. un III.  vietas 

diploms 

tāllekšanā, 

III. vietas 

diploms 60m 

sprintā. 

1.05.-30.06.2019. Skolēnu radošo darbu 

izstāde Zebrenes 

pagasta bibliotēkā.  

50 Pateicība. 

1.07.-31.08.2019.  Skolēnu radošo darbu 

izstāde Šķibes pagasta 

50 Pateicība. 
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bibliotēkā. 

 

 

 

 

 

 

 


