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2. Īsas ziņas par skolu 2018./2019.mācību gadā 

 
2018./2019. mācību gada sākumā skolā trijās ēkās (Uliha ielā 56, Klaipēdas ielā 94 un Ezera ielā 

53/55) vienā maiņā, latviešu valodā mācās 256 skolēni.  

Skolā mācības notiek desmit izglītības programmās: 

N.p.k. Programma 

Izglītības 

programmas 

kods 

Skolēnu skaits 

programmā 

1. 
Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 

21015811 
98 

2. 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības 

traucējumiem 

21015911 

81 

3. 

Profesionālās pamatizglītības programma, 

izglītības programmas nosaukums - 

kokizstrādājumu izgatavošana, piešķiramā 

profesionālā kvalifikācija- galdnieka palīgs 

22543041 

13 

4. 

Profesionālās pamatizglītības programma, 

izglītības programmas nosaukums - ēdināšanas 

pakalpojumi, piešķiramā profesionālā 

kvalifikācija- pavāra palīgs 

22811021 

15 

5. 

Speciālās pirmsskolas izglītības programma 

izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības 

traucējumiem 

01015911 

3 

6. 
Speciālās pirmsskolas izglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 

01015811 
1 

7. 
Speciālās pirmsskolas izglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem 

01015711 
1 

8. 
Speciālās pirmsskolas izglītības programma 

izglītojamajiem ar jauktiem attīstības 

traucējumiem 

01015611 
1 

9. 
Speciālās pirmsskolas izglītības programma 

izglītojamajiem ar valodas traucējumiem 

01015511 
15 

10 
Speciālās pirmsskolas izglītības 

mazākumtautību programma izglītojamajiem ar 

valodas traucējumiem 

01015521 
28 

 

Kopā skolā ir 29 klases un 26+3 klašu komplekti. 

Skolas internātā ir 221 skolēns. 
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3. 2017./2018.mācību gada mācību un audzināšanas darba pārskats - novērtējums 

 

2017./2018.mācību gadā skolā strādāja 78 pedagogs. 49 pedagogi bija maģistri, 1 doktors. 33 

pedagogiem bija 3.kvalitātes pakāpe. 6 skolas pedagogi strādāja kā mācībspēki Liepājas Universitātē 

(LiepU), viens Baltijas Starptautiskās Akadēmijas Liepājas filiālē, viens Rīgas Stradiņa universitātes 

Liepājas filiālē. Skolā strādāja 54 tehniskie darbinieki.  

Skolas īpašie piedāvājumi tika  balstīti uz sabiedrības, izglītojamo un viņu vecāku vajadzībām 

un atbalsta nodrošināšanu. Skolā tika piedāvātas daudzveidīgas iespējas izmantot informācijas 

tehnoloģijas, abās skolas ēkās kvalitatīvi darbojās bezvadu interneta pieslēgums, datortehnoloģijas 

bija katrā klasē un skolas internāta grupās, skolā bija divas skolēniem pieejamas datorklases, 

vienpadsmit interaktīvās tāfeles, divi interaktīvie galdi. Skolēni apguva iemaņas strādāt ar 

portatīvajiem un planšetdatoriem, IT tehnoloģijām. Izglītojamiem pēc pamatizglītības ieguves tika 

piedāvāta iespēja apgūt galdnieka palīga un pavāra palīga profesijas.  

Skolas internāts bija būtiski svarīgs ģimenēm, kuru bērni dzīvo tālu no skolas un kuru 

materiālais nodrošinājums bija neatbilstošs valsts noteiktajiem sociālās labklājības kritērijiem, kā arī 

tiem izglītojamiem, kuriem speciālā pedagoga palīdzība nepieciešama ilgstoši un regulāri. Skolā 

strādāja teicama pedagoģiskā palīgpersonāla komanda: psihologs, sociālais pedagogs, medicīnas 

darbinieki, logopēdi, Montesori pedagoģijas speciālists.  

Interešu izglītība aptvēra izglītojamo spēju sekmēšanu, attīstības traucējumu korekciju un 

sociālo integrāciju, tās bija rokdarbu un vizuālās mākslas interešu programmas, valodas korekcijas 

nodarbības, mākslinieciskās pašdarbības un sporta programmas. 

Izvērsta skolas darba analīze ietverta skolas pašnovērtējuma ziņojumā, no kura darba plānā 

iekļauts kopsavilkums: 

3.1.Mācību saturs. 

Stiprās puses. 

• Visas mācību priekšmetu programmas un individuālie izglītības plāni tiek īstenoti atbilstoši 

licencētajai izglītības programmai. Pedagogi izprot un spēj paskaidrot, kā viņu mācītā 

priekšmeta saturs iekļaujas skolas īstenotajā izglītības programmā. 

• Pedagogi izprot sava mācību priekšmeta programmā un izglītojamo individuālajos plānos 

noteiktos mērķus un uzdevumus, zina priekšmeta saturu, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas 

formas un kārtību. 

• Pedagogi veiksmīgi plāno mācību satura apguves secību, dažādu tēmu apguvei paredzēto 

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

mācību darba diferenciāciju un individualizāciju, maksimāli izmantojot izglītības iestādes 

piedāvātās iespējas. 

• Katras mācību tēmas apguvei paredzētais laiks ir optimāls, lai izglītojamie varētu sasniegt 

savām spējām atbilstošus rezultātus. 

• Izglītības iestādes vadība veiksmīgi koordinē un pārrauga mācību metožu izvēli, nodrošina 

pedagogiem kvalitatīvas konsultācijas, nepieciešamo informāciju un resursus, veicina 

pedagogu sadarbību mācību metožu izvēlē. 

Tālākās attīstības vajadzības. 

• Izglītojamo pamatizglītības bāzes zināšanu (lasīt, rakstīt, rēķināt) akcentēšana mācību satura 

apguvē profesionālās pamatizglītības programmās. 

• Mācību priekšmetu tematisko plānu novērtēšana atbilstoši kompetenču pieejas prasībām 

speciālajās pamatizglītības programmās izglītojamiem ar viegliem garīgās attīstības 

traucējumiem. 

• Mācību satura atlases efektivitātes novērtēšana izglītojamo individuālajos mācību plānos. 

• Pārbaudes darbu paraugu novērtēšana atbilstoši kompetenču pieejas prasībām izglītojamiem 

profesionālās pamatizglītības programmās. 

• Pedagogu motivēšana metodisko ieteikumu un mācību līdzekļu veidošanā visos mācību 

priekšmetos. 
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• Novērtēt audzināšanas darba efektivitāti, respektējot ikviena bērna attīstības vajadzības un 

veicinot fizisko, psiholoģisko un sociālo attīstību. 

3.2.Mācīšana un mācīšanās 

3.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Stiprās puses. 

• Pedagogu atsaucība, humānā un pozitīvā attieksme pret izglītojamiem ar attīstības 

traucējumiem mācību procesā, gatavība mācīt jebkuru bērnu. 

• Metodiski izglītoti, ieinteresēti un atvērti pedagogi. 

• Mācību satura plānošana, atlase un realizēšana atbilstoši katra izglītojamā speciālajām 

vajadzībām. 

• Mācību plānā paredzēto mācību stundu un nodarbību pilnīga norise. 

• Mācību satura cieša saistība ar reālo dzīvi un izglītojamiem nepieciešamajām 

zināšanām un prasmēm atbilstošu kompetenču veidošanai. 

• Atbalsts pedagogiem mācību līdzekļu iegādei un gatavošanai, to izmantošanai. 

• Skolas mācību un audzināšanas metodiskā darba regularitāte un atbilstība speciālās 

pedagoģijas nosacījumiem. 

• Pedagogu un izglītojamo vecāku sadarbība mācību procesā. 

Tālākās attīstības vajadzības. 

• Efektīvu un inovatīvu mācību metožu izmantošana izglītojamo mācību procesa 

pilnveidei. 

• Pilnveidot diferencētās pieejas realizēšanos mācību darbā atbilstoši izglītojamo 

speciālajām vajadzībām. 

• Pilnveidot mācību bāzi profesionālās pamatizglītības programmās. 

• Individuālā darba iespēju paaugstināšana atbilstoši izglītojamo speciālajām 

vajadzībām. 

• Izglītojamo vecāku/ aizbildņu iesaistes mācīšanas procesā pilnveidošana. 

3.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Stiprās puses. 

• Pedagogu savstarpējā sadarbība izglītojamo patstāvības veidošanā mācīšanās procesā. 

• Izglītojamo neattaisnoto mācību kavējumu uzskaite, profilakse un novēršana. 

• Pedagogu un izglītojamo vecāku sadarbība mācīšanās procesa nodrošināšanā. 

• Mācību resursu pieejamība izglītojamiem. 

Tālākās attīstības vajadzības. 

• Izglītojamo atbildīgas līdzdalības ikdienas mācību procesā novērtēšana. 

• Vecāku līdzatbildība skolēnu mācību sasniegumu paaugstināšanā. 

• Tikumiskajās vērtībās balstītas skolēnu pašizziņas, pašdisciplīnas un sevis 

apzināšanos prasmju attīstīšana starppersonu attiecībās. 

3.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Stiprās puses. 

• Skolas izstrādātā mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. 

• Pedagogu teicamās prasmes skaidrot vērtējumu izglītojamiem un mācību sasniegumu 

dinamiku izglītojamo vecākiem. 

Tālākās attīstības vajadzības. 

• Pilnveidot pedagogu vērtēšanas prasmes un iesaistīt jaunu paņēmienu izstrādāšanā. 

• Paaugstināt izglītojamo pašnovērtēšanas un savstarpējās vērtēšanas prasmes. 

 

 

3.3.Izglītojamo sasniegumi 

Stiprās puses. 
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• Katru mācību gadu ir aktīva izglītojamo dalība speciālo skolu konkursos, skatēs un 

sacensībās, valsts organizētajos koncertos un pasākumos cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām. 

• Izglītojamo mācību un audzināšanas sasniegumu uzlabošanā ieinteresēts un iesaistīts 

viss pedagoģiskais personāls. 

Tālākās attīstības vajadzības. 

• Izglītojamo ikdienas sasniegumu dokumentēšana. 

• Piedalīšanās ārpusskolas pasākumos, lai popularizētu izglītojamo ikdienas 

sasniegumus. 

3.4.Atbalsts izglītojamiem 

3.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts 

Stiprās puses. 

• Izglītojamo psiholoģisko un sociālpedagoģisko problēmu savlaicīga atpazīšana un 

rīcība to novēršanai. 

• Atbalsta personāla un pedagogu sadarbība. 

• Skolas tehniskā personāla zināšanas speciālās pedagoģijas jautājumos, regulāra 

izglītojošo semināru organizēšana. 

Tālākās attīstības vajadzības. 

• Atbalsta personāla grupas sadarbības ar pedagogiem. 

• Internāta skolotāju, izglītojamo vecāku, klases skolotāju, skolas atbalsta personāla 

sadarbības izglītojamo emocionālās stabilitātes uzturēšanai. 

• Psiholoģiskās un sociālās palīdzības nodrošināšana, sniedzot palīdzību izglītojamiem 

ar uzvedības problēmām. 

• Skolas tehnisko darbinieku zināšanu paplašināšana pedagoģiskā darba jautājumos. 

3.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Stiprās puses. 

• Regulāra informācijas apmaiņa ar vecākiem par katra izglītojamā veselības stāvokli.  

• Skolas regulāri apkopotā vecāku sniegtā informācija par izglītojamo veselības stāvokli 

un atsevišķu skolēnu individuālajām vajadzībām un ārsta norādījumiem.  

• Skolas garantētā izglītojamo drošība, izglītojamo vecāki to apzinās un izglītības 

iestādē jūtas droši par saviem bērniem.  

• Medicīnas darbinieku kompetence un savstarpējā sadarbība, kā arī sadarbība ar 

pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. 

Tālākās attīstības vajadzības. 

• Pedagogu zināšanu un savlaicīgas informētības par izglītojamo veselības stāvokļa 

īpatnībām paaugstināšana. 

• Skolas darbinieku izglītošana pirmās palīdzības sniegšanā. 

• Reglamentējošo dokumentu drošības jautājumos aktualizēšana. 

3.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

Stiprās puses. 

• Izglītojamo personības attīstības plānošana, īstenošana un novērtēšana atbilstoši 

speciālās pedagoģijas nosacījumiem. 

• Visu skolas darbinieku, tai skaitā tehnisko darbinieku, iesaistīšanās izglītojamo 

pozitīvas uzvedības veidošanā. 

• Daudzveidīgu ārpusstundu pasākumu un interešu izglītības programmu piedāvājums. 

Tālākās attīstības vajadzības. 

• Izglītojamo pašpārvaldes darbības aktivizēšana atbilstoši viņu spējām. 

• Tikumiskās vērtībās balstītas pozitīvas uzvedības atbalsta principu ieviešana un 

efektīvas atbalsta vides veidošana. 

• Izglītojamo iesaistes pozitīvas uzvedības novērtēšanā. 

3.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā. 
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Stiprās puses. 

• Karjeras izvēles pasākumu atbilstība izglītojamo vajadzībām, interesēm un spējām, kā 

arī integrācijai sociālajā vidē. 

• Izglītojamos atbalstošs pedagogu darbs mācību un kvalifikācijas prakses laikā, 

sadarbība ar darba vietas pārstāvjiem. 

• Izglītojamo sagatavošana sociālās un darba vides pieņemšanai. 

Tālākās attīstības vajadzības. 

• Profesiju popularizēšana un aktualizēšana skolas uzskates stendos. 

• Sadarbības veidošana ar Liepājas profesionālo kompetenču centru. 

3.4.5.Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Stiprās puses. 

• Izglītojamo iespējas un sagatavošana dalībai ārpusskolas konkursos un pasākumos. 

• Izglītojamo mācību darbības kvalitātes paaugstināšana ieinteresēts atbalsta personāls. 

• Atbalsta personāla un pedagogu kvalitatīva sadarbība. 

Tālākās attīstības vajadzības. 

• Pieredzes apkopošana par mācību darba diferenciāciju. 

3.4.6.Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

Stiprās puses. 

• Speciālās pedagoģijas nosacījumiem atbilstoši pilnveidots attīstības traucējumu 

korekcijas un kompensācijas darbs mācību procesā. 

• Izglītojamo kvalitatīva sagatavošana sociālajai integrācijai. 

• Pieredzes popularizēšanā Liepājas pilsētā un valstī. 

Tālākās attīstības vajadzības. 

• Turpināt aktualizēt speciālo vajadzību respektēšanas nozīmi mācību un audzināšanas 

procesā. 

3.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Stiprās puses. 

• Izglītojamo ģimenes uzticēšanās skolas pedagogiem un administrācijai. 

• Vecāku priekšlikumu regulāra apkopošana, analizēšana un ieviešana. 

• Kvalitatīvi un atbalstoši pasākumi izglītojamo ģimenēm. 

• Vecāku atbalsta organizācijas darbība skolā. 

Tālākās attīstības vajadzības. 

• Izglītojamo ģimeņu līdzdalības aktivizēšana mācību un audzināšanas procesa 

plānošanā un mācību sasniegumu novērtēšanā. 

3.5.Izglītības iestādes vide 

3.5.1. Mikroklimats 

Stiprās puses. 

• Labvēlīga attieksme pret visiem izglītojamiem un viņu ģimenēm. 

• Demokrātiska pieeja konfliktsituāciju, pārpratumu un problēmu risināšanai. 

• Visa personāla iesaistīšanās skolai svarīgu lēmumu pieņemšanā. 

Tālākās attīstības vajadzības. 

• Skolas tēla un skolas iekšējās vides pilnveidošana. 

• Jaunu skolas tradīciju ieviešana. 

3.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

Stiprās puses. 

• Izglītojamo speciālajām vajadzībām pielāgotas skolas telpas. 

• Sanitārhigiēniskā nodrošinājuma kvalitāte. 

• Izglītojamo un skolas darbinieku drošības pasākumu regulāra izvērtēšana un 

korekcija. 

Tālākās attīstības vajadzības. 
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• Pilnveidot skolas gaiteņu vizuālo un praktiski lietderīgo noformējumu. 

• Izglītības iestādes fiziskās vides apstākļu uzlabošana izglītojamiem ar kustību 

traucējumiem Ūliha ielas ēkā. 

• Aktualizēt atkritumu šķirošanu. 

3.6.Izglītības iestādes resursi 

3.6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Stiprās puses. 

• Skolai piešķirtais finansējums tiek izlietots mērķtiecīgi un racionāli. 

• Mūsdienīgu digitālo tehnoloģiju izmantošana. 

• Skolas telpu un to iekārtojuma atbilstība izglītojamo speciālajām vajadzībām. 

• Mācību un tehnisko līdzekļu savlaicīga iegāde un atbilstoša izmantošana. 

• Skolas apkārtnes atbilstība izglītojamo atpūtas, rehabilitācijas un ārpusstundu darba 

nodrošināšanai. 

Tālākās attīstības vajadzības. 

• Izglītības programmas realizēšanā esošo mācību līdzekļu izvērtēšana, papildināšana 

atbilstoši izglītojamo vajadzībām un jaunākajām tehnoloģijām. 

• Izglītības iestādes fiziskās vides apstākļu uzlabošana izglītojamiem ar kustību 

traucējumiem.  

• Materiāltehnisko resursu pārvaldība. 

3.6.2.Personālresursi 

Stiprās puses. 

• Skolas pedagoģiskais personāls ir kvalificēts un ar atbilstošu izglītību.  

• Skolā ir nepieciešamie personāla resursi izglītības programmu īstenošanai. 

• Sadarbība ar valsts izglītības institūcijām un Liepājas universitāti. 

Tālākās attīstības vajadzības. 

• Pilnveidot pedagogu zināšanas informācijas tehnoloģiju izmantošanā. 

• Pedagogu pieredzes, kvalifikācijas un kompetences pilnveidošanās sekmēšana 

mūsdienīgas izglītības iestādes kontekstā. 

• Cilvēkresursu pārvaldības. 

3.7.Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

3.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Stiprās puses. 

• Visa skolas personāla iesaistīšanās skolas attīstības plānošanā, vērtēšanā un 

īstenošanā. 

Tālākās attīstības vajadzības. 

• Turpināt pilnveidot pedagogu pašnovērtēšanas kompetences. 

• Aktivizēt skolēnu un vecāku iesaistīšanos skolas attīstības plāna izpildes izvērtēšanā.  

3.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Stiprās puses. 

• Godprātīga skolas pārvaldība, atklātība lēmumu pieņemšanā. 

• Vadības pienākumu sadale. 

Tālākās attīstības vajadzības. 

• Iekšējās kontroles sistēmas pilnveide un pedagogu pozitīva iesaiste izglītības iestādes 

darba organizācijas nodrošināšanai.  

• Pedagogu un tehnisko darbinieku zināšanu speciālajā pedagoģijā un aprūpes darbā 

paaugstināšana, mūsdienīgu prasmju apgūšana. 

• Pedagogu savstarpējās pieredzes popularizēšanas aktivizēšana, darba un rezultātu 

mācību procesā pieredzes popularizēšana ārpus izglītības iestādes. 

3.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Stiprās puses. 
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• Skolas atvērtība sabiedrībai. 

• Skolas pozitīvais tēls pašvaldībā. 

Tālākās attīstības vajadzības. 

• Pedagogu aktivitātes paaugstināšana valsts un starptautisko projektu darbībā. 
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4. Skolas 2018./2019.mācību gada darba prioritātes 
 

Izglītības iestādes metodiskā darba tēmu “Tikumisko vērtību iedzīvināšana izglītojamo un 

pedagogu, vecāku, atbalsta personāla un citu izglītības iestādē nodarbināto personu 

mijattiecībās.”.  

2018./2019.mācību gada prioritātes katrā skolas darbības jomā atbilstoši skolas 2017.-

2019.gada attīstības plānam. 

Jomā “Mācību saturs” 

• Mācību satura atlases efektivitātes novērtēšana izglītojamo individuālajos mācību 

plānos, problēmu noteikšana. 

• Uz bērna attīstības vajadzībām orientēta izglītības satura pilnveidošana. 

Jomā “Mācīšana un mācīšanās” 

• Informācijas tehnoloģiju (interaktīvais galds, interaktīvās tāfeles) izmantošana 

mūsdienīgā mācību procesā. 

• Izglītojamo vecāku/ aizbildņu iesaiste mācīšanas un mācīšanās procesā. 

• Skolēnu praktiskās darbības procesa izvērtējums. 

 Jomā “Izglītojamo sasniegumi” 

• Skolēnu sasniegumu, attīstības dinamikas un izaugsmes izpētes sistēmas 

pilnveidošana. 

• Pēctecīga un uzskatāma izglītojamo mācību sasniegumu, spēju un attīstības norises 

materiālu apkopošana un izmantošana. 

• Skolēnu sociālo kompetenču kvalitātes vērtēšana. 

Jomā “Atbalsts izglītojamiem” 

• Tikumiskās vērtībās balstītas pozitīvas uzvedības atbalsta principu realizēšana. 

• Pedagogu zināšanu un savlaicīgas informētības par izglītojamo veselības stāvokļa 

īpatnībām nodrošināšana. 

• Sadarbības modeļu “internāta skolotājs – skolēna vecāki”, “internāta skolotājs – skolas 

atbalsta personāls” pilnveidošana. 

Joma “Izglītības iestādes vide” 

Skolas tēla un skolas iekšējās vides pilnveidošana (skolas mājas lapas pilnveidošana, 

informatīvu uzskates stendu izveidošana, starpbrīžu organizēta pavadīšana). 

Dalība pilsētas un novada konkursos, skatēs, sporta sacensībās un ārpusskolas pasākumos. 

Joma “Izglītības iestādes resursi” 

Izglītības programmu realizēšanā esošo mācību līdzekļu izvērtēšana, papildināšana atbilstoši 

izglītojamo vajadzībām un jaunākajām tehnoloģijām. 

Joma “Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana” 

Pedagogu darba vērtēšanas realizēšana. 

Pedagogu savstarpējās pieredzes popularizēšanas attīstības centra darbības ietvaros. 
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5. Skolas pedagoģiskās padomes sēdes 2018./2019.mācību gadā 

30.08.2018.  

1.Skolas pedagoģiskās padomes protokolista vēlēšanas. 

Direktors. 

 

2.Skolas 2017./2018. mācību gada pedagoģiski metodiskā darba analīze.  Uzdevumi 2018./2019. 

mācību gadā.   

Direktora vietnieks izglītības jomā, metodiskās komisijas vadītāja. 

 

3.Skolas darba organizācija 2018./2019.mācību gadā. 

Direktors. 

 

4.Skolotāju metodisko komisiju izveide. 

Direktors. 

  

5. Skolas darbinieku materiālās stimulēšanas kārtības saskaņošana. 

Direktors. 

 

6.Aktualitātes. 

Direktors. 

 

17. un 18.12.2018. 

1. Izglītojamo mācību sasniegumu un audzināšanas rezultātu izvērtējums 1.semestrī. 

Direktora vietnieks izglītības jomā. 

 

2. Profesionālās pamatizglītības programmu mācību priekšmetu satura apguves novērtējums. 

Direktora vietnieks izglītības jomā, metodiskās komisijas vadītāja. 

 

3.Izglītojamo atbrīvošana no valsts pārbaudes darbiem. 

Direktora vietnieks izglītības jomā, 3., 6. un 9.klašu audzinātāji 

 

4.Aktualitātes. 

Direktors. 

 

12.03.2019. 

1. Tikumisko vērtību iedzīvināšana izglītojamo un pedagogu, vecāku, atbalsta personāla un citu 

izglītības iestādē nodarbināto personu mijattiecībās. 

Direktora vietnieks metodiskajā darbā, metodisko komisiju vadītāji  

  

2.Izglītojamo turpmākās apmācības programmas. 

Direktora vietnieks izglītības jomā. 

 

3.Aktualitātes. 

Direktors. 

 

27. un 28.05.2019. 

1.Skolēnu mācību sasniegumu, audzināšanas rezultātu un attīstības dinamikas izvērtējums un analīze 

mācību gadā, skolēnu atbilstība apgūstamajai izglītības programmai. 

Direktors, direktora vietnieki izglītības jomā. 

 

2.Profesionālās pamatizglītības programmu mācību satura apguves rezultāti. 

Direktora vietnieks izglītības jomā, metodiskās komisijas vadītāja. 
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3.Apliecību par vispārējo pamatizglītību izsniegšana 9.klašu izglītojamiem. 

Direktora vietnieks izglītības jomā. 

 

4.Atļaujas kārtot kvalifikācijas eksāmenus profesionālās pamatizglītības programmās. 

Direktora vietnieks izglītības jomā. 

 

5.Individuālo mācību programmu izveides nepieciešamība speciālās pamatizglītības programmas 

izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem 2019./2020. mācību gadā. 

Direktora vietnieks izglītības jomā, klases  audzinātāji 

 

6.Skolas darba režīms skolēnu vasaras brīvdienās. 

Direktors. 

 

7.Prognozējamā pedagogu darba slodze 2019./2020.mācību gadā. 

Direktors. 

 

8.Speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem  

apguves rezultāti. 

Direktora vietnieks izglītības jomā. 
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6. Apspriedes pie skolas direktora 2018./2019.mācību gadā 

 

Apspriedes pie skolas direktora notiek regulāri 2 reizes mēnesī ar direktora vietniekiem skolas ēkā 

Uliha ielā 56, ar 21015811 un profesionālās pamatizglītības programmu skolotājiem skolas ēkā Uliha 

ielā 56, ar 21015911 programmas skolotājiem skolas ēkā Klaipēdas ielā 94 un ar internāta skolotājiem 

skolas ēkā Klaipēdas ielā 94, ar pirmsskolas izglītības programmu skolotājiem Ezera ielā 53/55. 

 

 Regulāri apspriedēs pie direktora tiek apspriests: 

1.Iepriekšējā perioda skolas darba norise un analīze. 

2.Galvenie pasākumi tuvākajā periodā, gatavība to norisei. 

3.Informācija par skolu direktoru un direktoru vietnieku semināriem. 

4.Operatīvās izmaiņas skolas pasākumu plānā. 

5.Apspriežu pie direktora aptuvena tematika: 

 

Datums Temats Atbildīgais 

27.08. Pirmās skolas dienas norise. Darba drošības instruktāžas 

skolēniem un skolas darbiniekiem. Gatavība darbam e-klasē. 

A.Brikmanis 

10.09. Mācību satura nodrošinājums ar mācību līdzekļiem. Tematisko 

plānu izveide. Darbs ar e-klasi. 

S.Sidorova 

K.Žīmante 

18.09. Atbalsta komandas darbs.  

Darba drošības noteikumu ievērošana. 

Internāta darba grafiku atbilstība dienas režīmam. 

A.Brikmanis  

A.Brikmanis 

I.Jēče 

01.10. Skolas iekšējās kontroles plānu izpildes gaita. A.Brikmanis 

08.10. 1.klašu skolēnu iekļaušanās skolā. Skolas darba režīms skolēnu 

rudens brīvdienās. 

A.Brikmanis 

15.10. Klašu, pirmsskolas un internāta grupu dokumentācijas stāvoklis 

un telpu noformējums. 

S.Sidorova 

K.Žīmante 

V.Leskinoviča 

I.Jēče 

29.10. Ārpusklases pasākumu efektivitāte skolēnu rehabilitācijā. K.Žīmante 

V.Leskinoviča 

05.11. Individuālo mācību un audzināšanas programmu izpilde. 

Dežūrskolotāju darba pienākumu izpilde. 

K.Žīmante 

S.Sidorova 

12.11. Mācību priekšmetu programmu un tematisko plānu izpilde.  S.Sidorova 

K.Žīmante 

V.Leskinoviča 

26.11. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas un uzskaites kvalitāte. S.Sidorova 

03.12. Pulciņu un fakultatīvu eklases žurnālu pārbaudes rezultāti. 

Attīstības centra darba plāna izpilde 

K.Žīmante 

L.Jansone 

10.12. Darba drošības noteikumu ievērošana.  

Izmaiņas skolas darba plānā 2. semestrī.  

Skolas darba režīms skolēnu ziemas brīvdienās. 

J.Sietiņš 

S.Sidorova 

A.Brikmanis 

07.01. Profesionālās pamatizglītības programmu apguve. S.Sidorova 

14.01. Skolas iekšējās kontroles plānu izpildes gaita. A.Brikmanis 

21.01. C klašu darbs.  K.Žīmante 
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Pirmsskolas grupu darbs 

Gatavība profesionālās pamatizglītības programmu mācību 

praksei. 

V.Leskinoviča 

S.Sidorova 

28.01. Interešu izglītības programmu kvalitāte. S.Sidorova 

04.02. Skolēnu dalība Kurzemes zonas un valsts speciālo skolu 

pasākumos. 

A.Brikmanis 

11.02. Sanitārijas normu ievērošana pārbaudes rezultāti. S.Madre 

18.02. Dežūrskolotāju darba pienākumu izpilde. S.Sidorova 

25.02. Skolēnu skolas kavējumu profilakse. S.Sidorova 

04.03. Mācību priekšmetu mācīšanas materiālās bāzes papildināšanas 

nepieciešamība. 

S.Sidorova 

18.03. Skolas darba režīms skolēnu pavasara brīvdienās. 

Skolēnu socializācijas iemaņu sekmēšana skolas internātā. 

A.Brikmanis 

I.Jēče 

01.04. Profesionālās pamatizglītības programmu mācību prakses norise. S.Sidorova 

08.04. Attīstības centra darbība pilsētas kolu vidē. L.Jansone 

15.04. Pulciņu un fakultatīvu ierakstu kvalitāte e-klases žurnālos. 

Pirmsskolas grupu darba kvalitāte. 

S.Sidorova 

V.Leskinoviča 

29.04. Gada noslēguma pasākumu norise. A.Brikmanis 

13.05. Klašu un internāta grupu žurnālu pārbaudes rezultāti. 

Skolas darba režīms skolēnu vasaras brīvdienās. 

A.Brikmanis 

A.Brikmanis 

20.05. Gatavība profesionālās pamatizglītības programmu 

centralizētajiem pārbaudes darbiem. 

A.Brikmanis 

27.05. Skolas darbs skolēnu vasaras brīvdienās. A.Brikmanis 
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7. Metodiskā darba plāns 2018./2019. mācību gadam 

 

Izglītības iestādes vīzija. 

Uz humāniem speciālās izglītības principiem veidota pilsētas pedagoģiskajā vidē sociāli 

integrēta un konsultējoša speciālā skola, kas nodrošina izglītojamo spējām atbilstošu un 

profesionālo zināšanu un prasmju veidošanos. 

Izglītības iestādes pamatmērķi. 

Ilgtermiņa mērķis. 

Sekmēt cilvēka (izglītojamā un skolotāja) sasniegumus un izaugsmi. 

Stratēģiskais mērķis.  

Izglītojamā zināšanas, prasmes, iemaņas un attieksmes sekmīgai integrācijai sabiedrībā 

kompetenču izglītības nodrošinājumā. 

Izglītības iestādes audzināšanas darba virziens 2017./2018.mācību gadā. 

Tikumiskās vērtībās balstītas pozitīvas uzvedības atbalsta principu ieviešana un efektīvas 

atbalsta vides veidošana. 

 

1.-4.klašu, 5.-9.klašu un profesionālo programmu pedagogu metodisko komisiju darba 

plāns. 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 

(21015811) 

Profesionālās pamatizglītības programma (22543041), profesionālā kvalifikācija – galdnieka 

palīgs 

Profesionālās pamatizglītības programma (22811021), profesionālā kvalifikācija – pavāra palīgs 

Pamatjoma MĀCĪBU SATURS 

Prioritāte Pamatizglītības programmu aktualizēšana atbilstoši pārmaiņām valsts 

izglītības sistēmā. 

Mērķis Izvērtēt esošās mācību programmas un mācību saturu. 

Novērtēšanas 

kritēriji 
• Ir izstrādāta mācību priekšmeta programma mājturībā un tehnoloģijās 

zēniem 5.-9.klasēs,veiktas nepieciešamās korekcijas. 

• Izstrādāti individuālie izglītības plāni. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Pilnveidot esošās mācību 

programmas un izstrādāt 

mājturības un tehnoloģiju zēniem 

5.-9.klasei mācību programmu. 

 

Novērtēt mācību satura atlases 

efektivitāti izglītojamo 

individuālajos mācību plānos, 

noteikt problēmas. 

Direktora 

vietnieks 

mācību 

darbā 

 

Direktora 

vietnieks 

mācību 

darbā 

 

09.2018. 

 

 

 

 

10.-

12.2018. 

 

 

Administrācijas 

kompetence 

 

 

 

Administrācijas 

kompetence 

Metodiskajās 

komisijās 

 

 

 

MK 

sanāksmēs 

 

 

Pamatjoma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

Prioritāte Kompetenču pieejā balstīta efektīvu un inovatīvu mācību metožu 

izmantošana skolēnu mācību satura pozitīva apguvē. 

Mērķis Veicināt izglītojamo pozitīvu mācīšanās procesu un personīgo atbildību, 

izmantojot darbā daudzveidīgas mācību metodes mācību procesa rezultātu 

efektīvai apguvei. 

Novērtēšanas 

kritēriji 
• IT tehnoloģiju  izmantošana motivējoša mācību procesa 

organizēšanā. 
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• Skolēni atbilstoši savām spējām kompleksi lieto savas zināšanas un 

prasmes ikdienas situācijās. 

• Atgriezeniskās saites izmantošana starp izglītojamiem, pedagogiem 

un vecākiem mācību motivācijas veidošanai. 
 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Ieviest interaktīvas un inovatīvas 

darba formas un metodes 

atbilstoši mūsdienu pedagoģiskā 

darba prasībām. 

 

Paaugstināt skolotāju prasmes 

IKT mācību materiālu 

gatavošanā. 

 

Pilnveidot skolotāju prasmes 

skolēnu kompetences veidošanā.  

Direktora 

vietnieks 

metodiskajā 

darbā 

 

Direktora 

vietnieks 

mācību darbā 

 

Direktora 

vietnieks 

mācību darbā, 

MK vadītāji 

 

 

Visu gadu 

 

 

 

 

03.2019. 

 

 

 

10.2018.- 

04.2019. 

 

Pedagogu 

kompetence 

 

 

Pedagogu 

kompetence 

Izglītības 

iestādes 

finansējums 

 

Pedagogu 

kompetence 

Skolotāju 

sanāksmēs 

 

 

Apspriedēs pie 

direktora 

 

 

 

 

MK 

sanāksmēs 

 

 

Pamatjoma IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

Prioritāte Izstrādāt, ieviest un aprobēt skolēnu sasniegumu, attīstības dinamikas un 

izaugsmes izpētes sistēmu, aktualizēt skolēnu spējām un veselības stāvoklim 

atbilstošas vienotas prasības skolēnu sasniegumu vērtēšanā.  

Mērķis Izstrādājot skolēnu sasniegumu, attīstības dinamikas un izaugsmes izpētes 

sistēmu, sekmēt vienotas prasības skolēnu sasniegumu vērtēšanā. 

Novērtēšanas 

kritēriji 
• Ir ieviesta skolēnu sasniegumu, attīstības dinamikas un izaugsmes 

izpētes datu bāze. 

• Skolēnu intereses par kultūras vidi valstī pieaugums un 

piedalīšanās dažādos pasākumos. 

• Skolēni apzināti iesaistās motivācijās balvas piešķiršanas 

izvērtēšanas procesā. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Pilnveidot izglītojamo mācību 

sasniegumu izpētes, attīstības 

dinamikas un izaugsmes analīzes 

atspoguļošanas kartes. 

 

Organizēt pasākumus izglītojamiem, 

mācīt viņiem apzināt piederību 

Latvijas, Eiropas un pasaules 

kultūrtelpai  gan mācību darbā, gan 

ārpusstundu nodarbībās. 

 

Direktora 

vietnieks 

mācību darbā 

 

 

Direktora 

vietnieks 

audzināšanas 

darbā 

 

 

02.2019. 

 

 

 

 

 

Visu 

gadu 

 

 

 

10.2018. 

 

Pedagogu 

kompetence 

 

 

 

 

Pedagogu 

kompetence 

 

 

Klases 

skolotāju 

kompetence 

MK 

sanāksmēs 

 

 

 

 

Skolotāju 

sanāksmēs, 

apspriedēs pie 

direktora 

 

Pedagoģiskās 

padomes sēdēs 
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Ieviest motivācijas balvas 

izglītojamiem mācību sasniegumu, 

savstarpējo attiecību uzlabošanai 

 

Klases 

skolotāji, 

MK vadītāji 

 

 

Pamatjoma ATBALSTS IZGĪTOJAMIEM 

Prioritāte Tikumiskās vērtībās balstītas pozitīvas uzvedības atbalsta principu ieviešana 

un efektīvas atbalsta vides veidošana. 

Mērķis Izstrādāt un ieviest pozitīvu uzvedību rosinošus atbalsta principus. 

Novērtēšanas 

kritēriji 
• Skolēni ir maksimāli iesaistīti karjeras izglītības pasākumus. 

• Vecāki iesaistās pozitīvas uzvedības atbalsta principu ieviešanā, ir 

uzlabojušās skolēnu - vecāku savstarpējās attiecības. 

• Pilnveidojusies izglītojamo pašapziņa, paškontrole un pašdisciplīna. 

• Atbalsta personāla grupas pilnvērtīga sadarbība ar klašu audzinātājiem 

un priekšmetu skolotājiem, internāta skolotājiem un vecākiem. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Paaugstināt atbalsta 

personāla grupas darba 

kvalitāti. 

 

Organizēt pasākumus 

veiksmīgākai skolēnu 

integrācijai sabiedrībā un 

profesionālās ievirzes 

veidošanā. 

 

Organizēt seminārus 

vecākiem par līdzatbildības 

aktualizēšanu gan mācību, 

gan uzvedības jomā. 
 

Direktora 

vietnieks 

mācību 

darbā 

 

Karjeras 

konsultants 

 

 

 

Direktora 

vietn. 

metodiskajā 

darbā 

05.2019. 

 

 

 

Visu gadu 

 

 

 

 

 

2 reizes gadā 

Administrācijas 

kompetence 

 

 

Administrācijas 

kompetence 

 

 

 

 

Attīstības 

centra 

speciālistu 

kompetence 

Apspriedēs pie 

direktora 

 

 

MK sanāksmēs 

 

 

 

 

 

Apspriedēs pie 

direktora 

 

Pamatjoma IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE 

Prioritāte Skolas tēla un skolas iekšējās vides pilnveidošana. 

Mērķis Turpināt pilnveidot skolas vidi atbilstoši mūsdienu prasībām. 

Novērtēšanas 

kritēriji 
• Regulāra informācijas atjaunināšana skolas mājas lapā. 

• Skolēni līdzdarbojas skolas vides saudzēšanā un uzturēšanā. 

• Ir uzlabota vides pieejamība skolas ēkā Uliha 56. 

• Tiek rīkoti dažādi fizisko aktivitāšu pasākumi skolēniem. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Pilnveidot skolas tēlu un skolas 

iekšējo vidi . 

 

Uzlabot Izglītības iestādes fiziskās 

vides apstākļus  izglītojamiem ar 

kustību traucējumiem. 

 

MK vadītāji 

 

 

Direktora 

vietnieks  

saimnieciskajā 

darbā 

Visu 

gadu 

 

04.2019 

 

 

 

Pedagogu 

kompetence 

 

Administrācijas 

kompetence 

 

 

Direktora 

vietnieki 

mācību darbā  

 

Apspriedēs 

pie direktora 
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Rīkot regulāras skolēnu fiziskās 

aktivitātes, savstarpējas un grupu 

sacensības. 

 

MK vadītāji, 

direktora 

vietnieks 

mācību darbā 

 

Visu 

gadu 

 

 

Pedagogu 

kompetence 

 

 

MK 

sanāksmēs 

 

 

Pamatjoma IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN 

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

Prioritāte Iekšējās kontroles sistēmas pilnveide un pedagogu pozitīva iesaiste izglītības 

iestādes darba organizācijas nodrošināšanai. 

Mērķis Pilnveidot izglītības iestādes darba organizāciju. 

Novērtēšanas 

kritēriji 
• Tiek veikta mērķtiecīga skolas darba izvērtēšana un turpmāko 

attīstības prioritāšu noteikšana. 

• Skolotāji regulāri veic pašvērtējumu. 

• Skolas administrācija ir aktīva starptautisko projektu iesaistē. 

• Regulāri tiek veikta pedagogu pieredzes popularizēšana gan 

izglītības iestādē, gan ārpus izglītības iestādes. 
 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Organizēt 

pedagogu 

iesaistīšanos 

izglītības iestādes 

pašvērtējuma 

veidošanā. 

 

Rosināt pedagogu 

iesaistīšanos 

starptautiskos, ar 

izglītību saistītos 

projektos. 

 

Iesaistīt pedagogus 

savstarpējās 

pieredzes 

popularizēšanā gan 

izglītības iestādē, 

gan ārpus izglītības 

iestādes.  

Direktora vietnieks 

mācību darbā, MK 

vadītāji 

 

 

 

 

 

Direktora vietnieks 

mācību darbā, izglītības 

metodiķi 

 

 

 

Direktora vietnieks 

metodiskajā dabā darbā, 

izglītības metodiķi 

05.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Visu gadu 

 

 

 

 

11.2018.- 

05.2019 

Pedagogu 

kompetence 

 

 

 

 

 

 

Pedagogu 

kompetence 

 

 

 

Direktora 

vietnieka 

metodiskajā 

dabā darbā 

kompetence 

Apspriedēs pie 

direktora, 

pedagoģiskās 

padomes sēdēs 

 

 

 

 

Direktora 

vietnieks 

mācību darbā 

un skolotāju 

sanāksmēs. 

Apspriedēs pie 

direktora 

 

 

1.c-6.c klašu un 6.c-9.c klašu pedagogu metodisko komisiju darba plāns. 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem 

vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (21015911) 

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (01015911) 

Pamatjoma MĀCĪBU SATURS 

Prioritāte Mācību satura atlases kvalitātes paaugstināšana izglītojamo individuālajos 

mācību plānos. 
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Mērķis Izveidot kvalitatīvus individuālos mācību plānus katram izglītojamam 

atbilstoši viņa spējām un attīstības vajadzībām un savlaicīgi veikt izmaiņas 

mācību satura atlasē respektējot izglītojamo attīstības gaitas norisi. 

Novērtēšanas 

kritēriji 
• Izglītojamā individuālā mācību plāna izstrādē piedalās visi mācību 

procesā iekļautie pedagogi un skolas darbinieki. 

• Mācību saturs ir atbilstošs izglītojamā esošajām spējām un nosaka 

viņa turpmākās attīstības virzienus. 

• Noteiktā laika periodā izvērtēti izglītojamā mācību sasniegumi. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Organizēt mazās 

pedagoģiskās sēdes 

mācību gada sākumā visu 

pedagogu informēšanai 

par izglītojamā esošajiem 

mācību sasniegumiem un 

attīstības stāvokli un 

galveno virzienus mācību 

procesā noteikšana. 

 

Izglītojamo individuālo 

mācību plānu 

novērtēšana. 

 

Organizēt mazās 

pedagoģiskās sēdes 

mācību gada beigās 

mācību satura atlases 

efektivitātes novērtēšanai. 

Klases 

skolotājs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktora 

vietnieks 

mācību 

darbā 

Klases 

skolotājs 

09.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2018. 

 

 

 

05.2019. 

 

 

 

 

Izglītojamo 

izpētes 

materiāli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītojamo 

individuālie 

mācību 

plāni 

Izglītojamo 

individuālie 

mācību 

plāni 

 

Direktora vietnieki 

mācību darbā un 

pedagogu 

sanāksmēs 

 

 

 

 

 

 

 

Metodiskās 

komisijas 

sanāksmēs 

 

Direktora vietnieki 

mācību darbā un 

pedagogu 

sanāksmēs 

 

Prioritāte Mācību satura atlases efektivitātes novērtēšana izglītojamo individuālajos 

mācību plānos, problēmu noteikšana. 

Mērķis Savlaicīgi veikt izmaiņas mācību satura atlasē respektējot izglītojamo 

attīstības gaitas norisi un precizēt pieļautās kļūdas plānošanā. 

Novērtēšanas 

kritēriji 
• Pedagogi metodiskajās komisijās apspriež, sniedz priekšlikumus un 

dalās pieredzē par izglītojamo individuālo mācību plānu veidošanu 

un realizēšanu. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Iekļaut metodisko komisiju 

darba kārtībā izglītojamo 

individuālo mācību plānu 

novērtēšanu. 

Apkopot izglītojamo vecāku/ 

aizbildņu priekšlikumus par 

mācību satura plānošanu un 

apguves norisi.  

Apkopot pedagogu un citu 

izglītības iestādes darbinieku 

MK 

vadītāji 

 

 

MK 

vadītāji 

 

 

 

Divas reizes 

gadā 

 

 

Katra mācību 

gada beigās 

 

 

 

Pedagogu 

kompetence 

 

 

Aptaujas 

 

 

 

 

Aptaujas 

Pedagoģiskās 

padomes sēdē 

 

 

MK sanāksmēs 

 

 

 

 

MK sanāksmēs 



 20 

priekšlikumus par mācību 

satura plānošanu un apguves 

norisi. 

Klases 

audzinātāji 

Katra mācību 

gada beigās 

 

 

Pamatjoma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

Prioritāte Izglītojamo vecāku/ aizbildņu iesaiste mācīšanas un mācīšanās procesā. 

Mērķis Nodrošināt izglītības iestādē apgūtā mācību satura realizēšanos sociālajā vidē. 

Novērtēšanas 

kritēriji 
• Izglītojamo vecāki/ aizbildņi piedalās izglītības rīkotajos pasākumos. 

• Izglītojamo vecāki/ aizbildņi izsaka priekšlikumus mācību procesa 

norisei, līdzdarbojas priekšlikumu ieviešanā. 

• Izglītojamie demonstrē apgūto izglītības iestādē ikdienas sociālajā 

vidē dzīves vietā. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Informatīva bukleta vecākiem/ 

aizbildņiem par mācību darbu 

izglītības iestādē izgatavošana. 

 

Organizēt vecākiem “Atvērto 

durvju” dienu izglītības iestādē. 

 

Organizēt vecākus līdzdarboties 

mazajās pedagoģiskajās sēdēs. 

MK vadītāji 

 

 

Direktora 

vietnieks un 

MK vadītāji 

 

Klases 

skolotāji 

04.2018. 

 

 

 

 

Vienu 

reizi gadā 

 

 

05.2019. 

 

Pedagogu 

kompetence 

 

Pedagogu 

kompetence 

 

 

Klases 

skolotāju 

kompetence 

 

MK 

sanāksmēs 

 

MK 

sanāksmēs, 

apspriedēs pie 

direktora 

MK 

sanāksmēs, 

pedagoģiskās 

padomes 

sēdēs 

 

Pamatjoma IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

Prioritāte Pēctecīga un uzskatāma izglītojamo mācību sasniegumu, spēju un attīstības 

norises materiālu apkopošana un izmantošana. 

Mērķis Izveidot datu bāzi par izglītojamā mācību sasniegumiem un attīstības norisi 

uzskatāmā veidā. 

Novērtēšanas 

kritēriji 
• Apkopoto materiālu saturs apspriests metodisko komisiju sanāksmēs. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Apkopot informāciju par notikumiem 

ikdienā izglītības iestādē klases 

dienasgrāmatās. 

 

Klases 

skolotāji 

 

Līdz  

05.2019. 

 

Klases 

skolotāju 

kompetence 

MK 

sanāksmēs, 

 

 

Pamatjoma ATBALSTS IZGĪTOJAMIEM 

Prioritāte Pedagogu zināšanu un savlaicīgas informētības par izglītojamo veselības 

stāvokļa īpatnībām paaugstināšana. 

Mērķis Nodrošināt izglītojamo veselības stāvokļa saglabāšanos vai uzlabošanos 

realizējot izglītības programmu. 

Novērtēšanas 

kritēriji 
• Pedagogi pārzina izglītojamo veselības stāvokļa īpatnības. 
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• Izglītības iestādes medicīnas darbinieki regulāri piedalās mazajās 

pedagoģiskajās sēdēs. 

• Izglītības iestādes medicīnas darbinieki savlaicīgi pieprasa no 

izglītojamo vecākiem/aizbildņiem informāciju par izglītojamo 

veselības stāvokli un informē pedagogus. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Organizēt seminārus pedagogiem 

par veselības stāvokļa specifiku 

dažādu garīgās attīstības traucējumu 

formu gadījumos. 

 

Organizēt izglītības iestādes 

medicīnas darbinieku līdzdarbību 

mazajās pedagoģiskajās sēdēs. 

 

Apkopot informāciju par izglītojamo 

veselības stāvokļa izmaiņām. 

Direktora 

vietnieks 

mācību 

darbā un 

skolas ārste 

 

Klases 

skolotāji 

 

 

 

Izglītības 

iestādes 

ārste 

1 reizi 

semestrī 

 

 

 

 

09.2018. 

 

 

 

 

1 reizi 

semestrī 

Izglītības 

iestādes ārstes 

kompetence 

 

 

 

Klases 

skolotāju 

kompetence 

 

 

Izglītības 

iestādes ārstes 

kompetence 

Apspriedēs 

pie direktora 

 

 

 

 

MK 

sanāksmēs, 

apspriedēs pie 

direktora 

 

Apspriedēs 

pie direktora 

 

Pamatjoma IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI 

Prioritāte Izglītības programmas realizēšanā esošo mācību līdzekļu izvērtēšana, 

papildināšana atbilstoši izglītojamo vajadzībām un jaunākajām tehnoloģijām. 

Mērķis Noskaidrot un izvērtēt izglītības iestādē esošo mācību līdzekļu fondu izglītības 

programmas realizēšanai. 

Novērtēšanas 

kritēriji 
• Apzināti izglītības iestādē pieejamie mācību līdzekļi. 

• Izveidota telpa mācību līdzekļu centralizētai uzglabāšanai, noteikta 

kārtība tās lietošanai. 

• Atjaunots mācību līdzekļu fonds atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju 

attīstībai. 

• Pedagogi lietpratīgi izmanto interaktīvās tehnoloģijas un interneta 

vietnes izglītības programmas realizēšanai. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Organizēt pedagogu pieredzes 

apmaiņu par interaktīvo tehnoloģiju 

lietošanu izglītības programmas 

realizēšanā. 

Direktora 

vietnieks 

mācību 

darbā 

1 reizes 

semestrī 

Administrācijas 

kompetence 

 

Skolotāju 

sanāksmēs 

 

Pamatjoma IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN 

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

Prioritāte Pedagogu un tehnisko darbinieku zināšanu speciālajā pedagoģijā un aprūpes 

darbā paaugstināšana, mūsdienīgu prasmju apgūšana. 

Mērķis Nodrošināt kvalitatīvu izglītojamo mācību procesa norisi izglītības iestādē. 

Novērtēšanas 

kritēriji 
• Pedagogi un tehniskie darbinieki izpilda darba pienākumus atbilstoši 

speciālās pedagoģijas noteiktajiem principiem. 

Ieviešanas gaita 
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Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Organizēt seminārus izglītības 

iestādes tehniskajiem darbiniekiem 

par bērniem ar garīgās attīstības. 

traucējumiem  

 

Iesaistīt pedagogu palīgus mazo 

pedagoģisko sēžu norisē. 

Direktors 

 

 

 

Klases 

skolotāji 

 

1 reizi 

semestrī 

 

 

09.2018., 

05.2019. 

 

MK vadītāju 

kompetence 

 

 

Klases 

skolotāju 

kompetence 

Pedagogu 

sanāksmēs 

 

 

Pedagogu 

sanāksmēs 

 

Prioritāte Pedagogu savstarpējās pieredzes popularizēšanas aktivizēšana, darba un 

rezultātu mācību procesā pieredzes popularizēšana ārpus izglītības iestādes. 

Mērķis Paaugstināt pedagogu zināšanas un pašvērtējumu. 

Novērtēšanas 

kritēriji 
• Pedagogi lietpratīgi novērtē savu un kolēģu ieguldījumu izglītības 

iestādes attīstībā. 

• Izglītības iestādes pedagogu darbība ir zināma valsts līmenī. 

• Izveidojusies sadarbība ar citām Latvijas skolām, kuras realizē 

speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar smagiem 

garīgās attīstības traucējumiem. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Noteikt kritērijus pedagoga 

ieguldījuma izglītības iestādes 

attīstībā vērtēšanai. 

MK vadītāji 

 

09.2018. – 

05.2019. 

 

Administrācijas 

kompetence, 

pedagogu 

kompetence 

 

Apspriedēs 

pie direktora 

 

 

 

Pirmsskolas izglītības programmu pedagogu metodiskās komisijas darba plāns. 

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem 

(01015511) 

Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar valodas attīstības 

traucējumiem (01015521) 

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem 

(01015811) 

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (01015911) 

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem 

(01015611) 

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem 

(01015711) 

Pamatjoma MĀCĪBU SATURS 

Prioritāte Mācību satura atlase uz izglītojamā  kompetencēm balstītas izglītības 

īstenošanai. 

Mērķis Personības attīstība kā veselums, kompleksi apgūstot vecumam atbilstošas 

zināšanas un prasmes.  

Novērtēšanas 

kritēriji 
• Izglītojamā mācību plāna izstrādē piedalās katrs mācību procesā 

iekļautais pedagogs. 

• Mācību saturs ir atbilstošs izglītojamā esošajām spējām un nosaka 

viņa turpmākās attīstības virzienus. 
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• Izglītojamā prasmju un iemaņu attīstības līmeni novērtē 2 reizes 

mācību gadā( septembrī un aprīlī). 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Organizēt mācību gada 

sākumā pirmsskolas 

pedagogu mazo 

pedagoģisko padomes 

sēdi izglītojamo prasmju 

un iemaņu attīstības 

līmeņa novērtēšanai un 

jaunā  mācību satura 

ieviešanai. 

 

Organizēt mācību gada 

beigās mazo 

pedagoģisko padomes  

sēdi, mācību satura 

atlases efektivitātes 

novērtēšanai un 

2019./20120.  mācību 

gada  galveno mērķu un 

uzdevumu noteikšanai. 

Direktora 

vietnieks 

mācību un 

audzināšanas 

darbā, 

pirmsskolas 

pedagogi 

 

 

 

 

 

 

Direktora 

vietnieks 

mācību darbā 

un 

pirmsskolas 

pedagogi 

 

 

09.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.2019. 

 

 

 

 

Izglītojamo 

izpētes materiāli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītojamo 

attīstības 

dinamikas 

atspoguļojums 

Rotaļnodarbības 

vērošanas 

novērtējums  

 

Direktora 

vietnieki 

mācību darbā, 

pedagogu 

operatīvās 

sanāksmes 

 

 

 

 

 

Metodiskās 

komisijas 

sanāksmes 

 

 

Prioritāte Mācību satura atlases un apguves efektivitātes novērtēšana un  izglītojamo 

prasmju un iemaņu attīstības līmeņa noteikšana. 

Mērķis Īstenot plānotā mācību satura apguvi un nepieciešamības gadījumā veikt tajā 

korekcijas. 

Novērtēšanas 

kritēriji 
• Pedagogi metodiskajā komisijā apspriež, sniedz priekšlikumus un 

dalās pieredzē par mācību satura apguvi un realizēšanu. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Iekļaut metodiskās 

komisijas darba kārtībā 

izglītojamo attīstības 

dinamikas 

atspoguļojuma 

analīzi,mācību plānu 

novērtēšanu. 

Apkopot izglītojamo 

vecāku/ aizbildņu 

priekšlikumus par 

mācību satura apguves 

norisi.  

Apkopot pedagogu un 

citu izglītības iestādes 

darbinieku 

priekšlikumus par 

MK vadītājs 

 

 

 

 

 

 

MK vadītājs 

 

 

 

 

Visi skolotāji 

Divas reizes 

gadā  

 

 

 

 

 

Katra mācību 

gada beigās 

 

 

Katra mācību 

gada beigās 

 

Mācību gada 

beigās 

Pedagogu 

kompetence 

 

 

 

 

 

Aptaujas anketas 

 

 

 

Priekšlikumi 

Mazajās 

pedagoģiskās 

padomes 

sēdēs 

 

 

 

 

MK 

sanāksmēs 

 

 

 

MK 

sanāksmēs 
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mācību satura plānošanu 

un apguves norisi 

Mazajās 

pedagoģiskās 

padomes 

sēdēs 

 

Pamatjoma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

Prioritāte Izglītojamo vecāku/ aizbildņu iesaiste mācīšanas un mācīšanās procesā. 

Mērķis Nodrošināt izglītības iestādē apgūtā mācību satura realizēšanos ārpus 

izglītības iestādes sociālajā  vidē un ģimenē. 

Novērtēšanas 

kritēriji 
• Izglītojamo vecāki/ aizbildņi piedalās izglītības rīkotajos pasākumos. 

• Izglītojamo vecāki/ aizbildņi izsaka priekšlikumus mācību satura 

apguvei, līdzdarbojas priekšlikumu ieviešanā. 

• Izglītojamie demonstrē apgūtās prasmes un iemaņas izglītības iestādē 

ikdienā ģimenē un sociālajā vidē. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Organizēt vecākiem  

“Atvērto durvju 

dienu” pirmsskolā. 

 

 

Vecāki piedalās 

konsultācijas un 

vecāku sapulcēs. 

Direktora 

vietnieks 

mācību un 

audzināšanas 

darbā, MK 

vadītāji 

 

Grupu 

skolotāji 

04.2019. 

 

 

 

 

 

 

Konsultācijas pēc 

nepieciešamības, 

vecāku sapulces 2 

reizes gadā 

Pedagogu 

kompetence 

 

 

 

 

 

Grupu 

skolotāju 

kompetence 

 

MK sanāksmēs, 

apspriedēs pie 

direktora 

 

 

 

 

MK sanāksmēs, 

operatīvajās 

sanāksmēs, 

mazajās 

pedagoģiskās 

padomes sēdēs 

 

Pamatjoma IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

Prioritāte Izglītojamo prasmju un iemaņu  attīstības dinamikas apkopošana un 

izmantošana turpmākajam darbam . 

Mērķis Izveidot datu bāzi par izglītojamā mācību sasniegumiem un attīstības norisi 

uzskatāmā veidā. 

Novērtēšanas 

kritēriji 
• Izveidoti un saglabāti materiāli par izglītojamo mācību 

sasniegumiem un attīstības norisi. 

• Apkopoto materiālu saturs apspriests metodiskās komisijas 

sanāksmēs. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Apkopot informāciju par 

izglītojamo prasmju  un 

iemaņu attīstības 

dinamiku. 

Visi 

skolotāji 

Līdz  

05.2019. 

Visu 

skolotāju 

kompetence 

MK sanāksmēs, 

mazajās  pedagoģiskās 

padomes sēdēs 

 

 

Pamatjoma ATBALSTS IZGĪTOJAMIEM 

Prioritāte Pedagogu zināšanu un savlaicīgas informētības par izglītojamo veselības 

un attīstības īpatnībām.   
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Mērķis Nodrošināt izglītojamā prasmju un iemaņu attīstības dinamiku un veselības 

nostiprināšanu  realizējot izglītības programmas. 

Novērtēšanas 

kritēriji 
• Pedagogi pārzina izglītojamo veselības stāvokli un attīstības 

īpatnības. 

• Izglītības iestādes medicīnas darbinieki regulāri piedalās 

pedagoģiskajās padomes sēdēs. 

• Izglītības iestādes medicīnas darbinieki savlaicīgi pieprasa no 

izglītojamo vecākiem/aizbildņiem informāciju par izglītojamo 

veselības stāvokli un informē pedagogus. 

• Psihologs un izglītības iestādes  ārsts  pēc uzaicinājuma novērtē 

izglītojamo (psiholoģisko un fizisko) veselības stāvokli, uzvedības 

īpatnības un sniedz rekomendācijas grupas darbiniekiem. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Organizēt seminārus 

pedagogiem par 

bērnu veselības 

stāvokļa specifiku un 

dažādiem attīstības 

traucējumiem. 

 

Organizēt izglītības 

iestādes medicīnas 

māsas līdzdarbību 

mazajās 

pedagoģiskās 

padomes sēdēs. 

Direktora 

vietnieks 

mācību 

darbā, grupu 

skolotāji 

 

 

 

Medicīnas 

māsa 

Pēc 

nepieciešamības 

 

 

 

 

 

 

2 reizes gadā 

Izglītības 

iestādes 

ārstes 

kompetence 

 

 

 

 

 

Medicīnas 

māsa  

 

 

Apspriedēs MK 

sanāksmēs  

 

 

 

 

 

 

 

Apspriedēs MK 

sanāksmēs  

 

 

Pamatjoma IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN 

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

Prioritāte Pedagogu un tehnisko darbinieku zināšanu speciālajā pedagoģijā un aprūpes 

darbā paaugstināšana, mūsdienīgu prasmju apgūšana. 

Mērķis Nodrošināt kvalitatīvu izglītojamo mācību procesa norisi izglītības iestādē. 

Novērtēšanas 

kritēriji 
• Pedagogi un tehniskie darbinieki izpilda darba pienākumus 

atbilstoši speciālās pedagoģijas noteiktajiem principiem. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Organizēt seminārus 

izglītības iestādes 

tehniskajiem darbiniekiem 

par bērniem ar attīstības 

traucējumiem.  

 

Organizēt seminārus 

izglītības iestādes 

tehniskajiem darbiniekiem 

par bērnu tiesību 

aizsardzību. 

 

Direktors 

 

 

 

 

 

 

Skolotāji, 

direktora 

vietnieks 

mācību 

darbā 

1 reizi  gadā 

 

 

 

 

 

2018./2019. 

mācību gadā 

 

 

 

 

MK vadītāju 

kompetence 

 

 

 

 

 

Sociālā 

pedagoga 

kompetence 

 

Pedagogu 

operatīvajās 

sanāksmēs 

 

 

 

 

Pedagogu 

operatīvajās 

sanāksmēs 
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Organizēt semināru 

pedagogiem un 

tehniskajiem darbiniekiem 

par izglītojamo aprūpi 

izglītības iestādē 

 

 

Direktora 

vietniece 

mācību 

darbā 

10.2018. 

 

 

 

Darbinieku 

sanāksmē 

Prioritāte Pedagogu savstarpējās pieredzes popularizēšanas aktivizēšana, darba un 

rezultātu mācību procesā pieredzes popularizēšana ārpus izglītības iestādes. 

Mērķis Paaugstināt pedagogu zināšanas un pašvērtējumu 

Novērtēšanas 

kritēriji 
• Pedagogi lietpratīgi novērtē savu un kolēģu ieguldījumu izglītības 

iestādes attīstībā. 

• Izglītības iestādes pedagogu darbība ir zināma pilsētas pašvaldības 

līmenī. 

• Izveidojusies sadarbība ar citām pirmskolas izglītības iestādēm 

pilsētā un Latvijā, Lietuvā, kuras realizē speciālās pirmsskolas  

programmas izglītojamiem ar attīstības traucējumiem. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Noteikt kritērijus 

pedagoga ieguldījuma 

izglītības iestādes 

attīstībā vērtēšanai. 

 

Organizēt savstarpējās 

pieredzes semināru un 

pedagogu 

tālākizglītības 

programmu sadarbībā 

Klaipēdas bērnudārzu 

“Švyturelis”. 

 

 

MK vadītāji 

 

 

 

 

Direktora 

vietnieks 

mācību 

darbā, MK 

vadītājas 

09.2017. – 

05.2018. 

 

 

 

 

02.2019. – 

06.2019 . 

 

Administrācijas 

kompetence, 

pedagogu 

kompetence 

 

 

Pedagogu 

kompetence 

Administrācijas 

kompetence 

Apspriedēs pie 

direktora 

 

 

 

 

Pedagogu 

operatīvajās 

sanāksmēs 

 

 

Pamatjoma IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI 

Prioritāte Izglītības programmas realizēšanā esošo mācību līdzekļu izvērtēšana, 

papildināšana atbilstoši izglītojamo vajadzībām un jaunākajām tehnoloģijām. 

Mērķis Noskaidrot un izvērtēt izglītības iestādes vidi un esošo mācību līdzekļu fondu 

izglītības programmas realizēšanai. 

Novērtēšanas 

kritēriji 
• Apzināti izglītības iestādē pieejamie mācību līdzekļi. 

• Veidot mācību vidi atbilstoši jauna uz kompetencēm balstīta mācību 

satura apgūšanai. 

• Papildināt ar jauniem mācību līdzekļiem un mūsdienīgām 

interaktīvajām  tehnoloģijām. 

• Pedagogi lietpratīgi izmanto interaktīvās tehnoloģijas un interneta 

vietnes izglītības programmas realizēšanai. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 
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Organizēt interaktīvo 

mācību līdzekļu 

centralizētu pieejamību 

pirmsskolā. 

 

Organizēt pedagogu 

apmācību un pieredzes 

apmaiņu par interaktīvo 

tehnoloģiju lietošanu 

izglītības programmu 

realizēšanā. 

Direktora 

vietnieks 

mācību un 

audzināšanas 

darbā 

 

 

Direktora 

vietnieks 

mācību un 

audzināšanas 

darbā 

 

Visu 

mācību 

gadu 

 

 

 

 

Visu 

mācību 

gadu 

 

Administrācijas 

kompetence 

 

 

 

 

 

Administrācijas 

kompetence 

Pedagogu operatīvās 

sanāksmēs, 

apspriedēs pie 

direktora 

 

 

Skolotāju operatīvās 

sanāksmēs 

 

Internāta pedagogu metodiskās komisijas darba plāns. 

Pamatjoma MĀCĪBU SATURS 

Prioritāte Pilnveidot audzināšanas darbu, respektējot ikviena bērna attīstības vajadzības 

un veicinot fizisko, psiholoģisko un sociālo attīstību. 

Mērķis Pēctecīgi veikt audzināšanas darba satura pilnveidi sociālās integrācijas norisei.  

Novērtēšanas 

kritēriji 
• Izveidoti grupu audzināšanas darba plāni. 

• Audzināšanas darba plāni ietver tikumiskās vērtības sociālajai 

integrācijai sabiedrībā. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Pilnveidot audzināšanas plānus, 

akcentējot patriotismu un pilsonisko 

piederību. 

Metodisko 

komisiju 

vadītāji 

09.2018.– 

01.2019. 

Skolēnu 

socializācijas 

dinamikas 

attīstība 

Metodiskās 

komisijās 

 

Pamatjoma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

Prioritāte Veicināt tikumiskajās vērtībās balstītu skolēnu pašizziņas, pašdisciplīnas un 

sevis apzināšanos prasmju attīstību starppersonu attiecībās. 

Mērķis Paaugstināt skolēnu prasmes izteikt savu viedokli, analizēt, secināt, mācīt 

paškritiski izvērtēt starppersonu attiecību veidošanos skolēns, skolotājs, skolas 

darbinieki. 

Novērtēšanas 

kritēriji 
• Pozitīvu starppersonu attiecību veidošanās starp skolēniem, 

skolotājiem, skolas darbiniekiem. 

• Skolēnu sadarbības prasmju uzlabošanās sadzīvē, grupu nodarbībās un 

pasākumos.  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Veikt pašvērtējumu par internāta 

darbinieku mijattiecību ietekmi 

skolēnu dinamiskai attīstībai. 

MK vadītāji  09.2018.-

05.2019. 

MK vadītāju 

pedagoģiskā 

kompetence 

MK 

sanāksmēs 

 

Pamatjoma IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

Prioritāte Skolēnu audzināšanas sasniegumu analīzes pilnveide, izglītojamo vispusīgas 

attīstības veicināšanai un attieksmju veidošanai. 
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Mērķis Pilnveidot skolēnu sasniegumu analīzi, sekmēt skolēnu pozitīvu vērtību 

apliecinošu attīstības dinamiku. 

Novērtēšanas 

kritēriji 
• Noteiktas problēmas un attīstības virzieni internāta vides un skolēnu 

augstāku sasniegumu savstarpējai ietekmei. 

• Pilnveidota skolēnu attīstības dinamikas izpētes un uzskaites sistēma. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Pilnveidot skolēnu sociālo kompetenču 

kvalitātes vērtēšanas sistēmu. 

Direktora 

vietn. audz. 

darbā 

09.2017.– 

05.2018. 

Skolēnu 

izpētes 

materiāli 

MK 

sanāksmēs 

Izvērtēt internāta vides ietekmi uz 

skolēnu vispusīgas attīstības 

veicināšanu un attieksmju veidošanu. 

Direktors 

Direktora 

vietn. audz. 

darbā 

09.2017.– 

08.2019. 

Skolas 

normatīvie 

dokumenti 

Vadības 

sanāksmēs 

 

Pamatjoma ATBALSTS IZGĪTOJAMIEM 

Prioritāte Veidot ciešāku sadarbību: internāta skolotājs – skolēna vecāki – klases 

audzinātājs - skolas atbalsta personāls, skolēnu emocionālās stabilitātes 

uzturēšanai. 

Mērķis Pilnveidot sadarbību: internāta skolotājs – klases audzinātājs - skolēna vecāki 

– skolas atbalsta personāls. 

Novērtēšanas 

kritēriji 
• Izstrādāti sadarbības modeļi internāta skolotājs – klases audzinātājs - 

skolēna vecāki, internāta skolotājs – skolas atbalsta personāls. 

• Skolēnu emocionālās stabilitātes uzlabošanās savstarpēja sadarbībā 

skolēns – skolēns, skolēns – pieaugušie. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Izveidot sadarbības un atbalsta 

sistēmu skolēns, skolēnu vecāki, 

internāta skolotāji, klases audzinātājs, 

atbalsta personāls. 

Sociālais 

pedagogs, 

skolas 

psihologs 

09.2017.– 

05.2019. 

Atbalsta 

personāla 

pedagoģiskā 

kompetence 

Vadības 

sanāksmēs 

MK 

sanāksmēs 

Veikt uzskaiti atbalsta personāla un 

citu pieaicināto personu iesaistei 

problēmsituāciju risināšanā. 

Internāta 

medmāsa, 

grupu 

skolotājas 

09.2018.– 

08.2019. 

Medicīniskais 

un 

pedagoģiskais 

personāls, 

atbalsta 

personāls 

MK 

sanāksmēs 

 

Pamatjoma IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI 

Prioritāte Materiāltehnisko un cilvēkresursu optimāla pārvaldība. 

Mērķis Pieejamo resursu optimāla pārvaldība skolēnu vispusīgas attīstības veicināšanai 

un attieksmju veidošanai. 

Novērtēšanas 

kritēriji 
• Plānveidīga materiāltehnisko resursu pārvaldība. 

• Internāta pedagoģiskais personāls un darbinieki regulāri paaugstina 

savu kvalifikāciju un kompetenci. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 
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Veikt kvalifikācijas un 

kompetences paaugstināšanu 

atbilstoši MK noteikumiem. 

Direktora 

vietn. audz. 

darbā 

09.2017.– 

08.2019. 

Skolas 

darbinieki 

Vadības 

sanāksmēs 

MK 

sanāksmēs 

Optimizēt tehniskā personāla 

piesaisti internāta grupās atbilstoši 

skolēnu attīstības līmenim un 

grupu noslogojumam. 

Direktors, 

direktora 

vietn. audz. 

darbā, 

saimniecības 

vadītājs. 

09.2018.– 

05.2019. 

Administrācijas 

pedagoģiskā un 

tehniskā 

kompetence 

Vadības 

sanāksmēs 

 

Pamatjoma IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN 

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

Prioritāte Skolas pozitīvā tēla popularizēšana sabiedrībā. 

Mērķis Pilnveidot sistēmu skolas pozitīvā tēla veidošanai, informējot sabiedrību. 

Novērtēšanas 

kritēriji 
• Izveidota sabiedrības informēšanas sistēma 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Veikt skolas darba 

popularizēšanu aktīvi piedaloties 

konkursos, skatēs sacensībās, un 

ārpusskolas pasākumos. 

Pedagoģiskais 

personāls 

09.2017.– 

08.2019. 

Pedagoģiskais 

un tehniskais 

personāls 

Vadības 

sanāksmēs 

MK 

sanāksmēs 

Informēt sabiedrību ar masu 

mediju starpniecību. 

Administrācija, 

bibliotekārs 

01.2017.– 

12.2019. 

Administrācijas 

kompetence 

Vadības 

sanāksmēs 
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8. Attīstības centra konsultatīvās un metodiskās palīdzības sniegšanas plāns 

2018./2019. mācību gadam. 

 
N.p.k. Plānotā 

aktivitāte  

Norises laiks Norises vieta Mērķauditorija 

1. Agrīno speciālo vajadzību diagnostika pirmsskolas vecuma bērniem 

1. Pirmsskolas 

vecuma bērnu 

kognitīvās 

attīstības 

novērtējums 

Pirmdiena, 

piektdiena 

Pieteikšanās pa 

tālruni 26732256 

Klaipēdas 94 Pirmsskolas 

vecuma bērni 

2. Individuālas metodiskas un pedagoģiskas palīdzības sniegšana citu izglītības iestāžu 

pedagogiem 

2.  Individuāla 

metodiskā  un 

pedagoģiskā 

palīdzība speciālās 

un iekļaujošās 

izglītības 

nodrošināšanai 

 

Pēc pieprasījuma 

Pieteikšanās pa 

tālruni 26218393      

( Līga Jansone) 

Uliha 56 Pirmsskolas 

iestāžu un vispārējo 

izglītības iestāžu 

pedagogi 

3. Metodiskā 

palīdzība atbalsta 

personāla 

speciālistiem 

Pēc pieprasījuma 

Pieteikšanās pa 

tālruņiem 29209702 

(Evija Ivanova), 

29863838 (Inese 

Rone) 

Uliha 56 Izglītības iestāžu 

atbalsta personāla 

speciālisti 

3. Mācību un metodisko atbalsta materiālu izstrāde izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām integrācijas izglītības apguves procesā nodrošināšanai 

4. Metodiskais 

materiāls  

lasītprasmes 

attīstīšanai 

Visu gadu Uliha 56 Bērni ar 

speciālajām 

vajadzībām 

5. Metodiskais 

materiāls 

matemātikā 

Visu gadu Uliha 56 

4. Konsultācijas izglītojamiem ar speciālām vajadzībām un viņu likumiskajiem 

pārstāvjiem 

6. Speciālā 

pedagoga 

konsultācijas 

Visu gadu pēc 

iepriekšējas 

pieteikšanās 

Pieteikšanās pa 

tālruņiem 26732256 

(Irita Kovaļska), 

26323277 ( Līga 

Jansone) 

Uliha 56 Izglītojamie ar 

speciālām 

vajadzībām, viņu 

likumiskie pārstāvji 

7. Logopēda 

konsultācijas 

Visu gadu pēc 

iepriekšējas 

pieteikšanās 

Uliha 56 Izglītojamie ar 

speciālām 
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Pieteikšanās pa 

tālruni 25749550 

(Karīna Tauriņa) 

vajadzībām un 

likumiskie pārstāvji 

8. Audiologopēda 

konsultācijas 

Pirmdienās, 

piektdienās 

Pieteikšanās pa 

tālruni 26732256 

(Irita Kovaļska) 

Klaipēdas 94 Izglītojamie ar 

speciālām 

vajadzībām un 

likumiskie pārstāvji 

9. Psihologa 

konsultācijas 

Trešdienās  

Pieteikšanās pa 

tālruni 29209702 

(Evija Ivanova) 

Uliha 56 Izglītojamie ar 

speciālām 

vajadzībām un 

likumiskie pārstāvji 

10. Sociālā 

pedagoga 

konsultācijas 

Otrdienās 

Pieteikšanās pa 

tālruni 29863838 ( 

Inese Rone) 

Uliha 56 Izglītojamie ar 

speciālām 

vajadzībām un 

likumiskie pārstāvji 

5. Informatīvi izglītojoši pasākumi par iekļaujošo izglītību un palīdzības iespējām 

izglītojamiem ar speciālām vajadzībām  

11. Liepājas 

Līvupes 

pamatskolas – 

attīstības centra  

darbības virzieni 

27. augusts Liepājas 

Universitāte 

Vispārizglītojošo 

skolu direktori un 

direktoru vietnieki 

12. Seminārs 

psiholoģijas dienu 

ietvaros 

“Zināšanas + 

pieredze + 

darbaprieks + 

pozitīva 

saskarsme” 

(palīdzības iespējas 

izglītojamiem ar 

speciālām 

vajadzībām) 

9. oktobris Uliha 56 Izglītojamo ar 

speciālām 

vajadzībām 

likumiskie pārstāvji 

13. Prezentācijas 

pasākums par 

Liepājas Līvupes 

pamatskolas – 

attīstības centra 

darbības virzieniem 

    

7.novembris 

Uliha 56 Izglītības iestāžu 

pārstāvji, 

sabiedriskās 

organizācijas 

14. Labās prakses 

piemēru izpēte 

attīstības centru 

darbības plānošanā, 

īstenošanā un 

izvērtēšanā 

9. novembris Rīgas 

Strazdmuižas 

internātvidusskola- 

attīstības centrs 

Liepājas Līvupes 

pamatskola – 

attīstības centrs, 

Rīgas Strazdmuižas 

internātvidusskola- 

attīstības centrs 

15. Atbalsta grupa 

vecākiem 

1 reizi mēnesī Klaipēdas 94 Izglītojamo 

likumiskie pārstāvji 

16. Pedagogu 

profesionālās 

marts Uliha 56 

Klaipēdas 94 

Izglītības iestāžu 

pedagogi 
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pilnveides 

seminārs: “Skolēnu 

ar speciālām 

vajadzībām 

iekļaušanas 

vispārējās izglītības 

iestādē atbalsta 

sistēmas 

nodrošināšana” 

17. Konference: 

“Iekļaujošās 

izglītības sistēmas 

attīstības tendences 

reģionālajā 

kontekstā” 

maijs Uliha 56 Izglītības iestāžu 

pedagogi 

7. Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra konsultatīvā un metodiskā 

darba publiskošana un informācijas uzkrāšana 

18. Konsultatīvā un 

metodiskā darba 

informācijas 

apkopošana un 

sagatavošana 

ievietošanai 

speciālās izglītības 

iestādes 

tīmekļvietnē un 

citos publiski 

pieejamos 

informācijas 

nesējos 

Visu gadu Uliha 56 Izglītojamo 

likumiskie pārstāvji, 

Izglītības iestāžu 

pedagogi, 

sabiedriskās 

organizācijas 

19. Informācijas par 

pedagogu 

profesionālās 

pilnveides 

pasākumiem 

ievietošana 

speciālās izglītības 

iestādes 

tīmekļvietnē 

Visu gadu Uliha 56 Izglītojamo 

likumiskie pārstāvji, 

Izglītības iestāžu 

pedagogi, 

sabiedriskās 

organizācijas 

20. Analīzes 

sagatavošana par 

Liepājas Līvupes 

pamatskolas – 

attīstības centra 

konsultatīvo un 

metodisko darbu  

Maijs Uliha 56 Izglītojamo 

likumiskie pārstāvji, 

Izglītības iestāžu 

pedagogi, 

sabiedriskās 

organizācijas 

21. Atskaites 

sagatavošana par 

Liepājas Līvupes 

pamatskolas – 

attīstības centra 

5. jūnijs Uliha 56 Izglītojamo 

likumiskie pārstāvji, 

Izglītības iestāžu 

pedagogi, 



 33 

konsultatīvo un 

metodisko darbu 

sabiedriskās 

organizācijas 

8. Sadarbība ar Liepājas Universitāti pētniecības jautājumos 

22. Sadarbība ar 

Liepājas 

Universitāti: 

Dalība pētījumā 

“Skolotāju 

attieksme pret 

iekļaujošo 

izglītību” 

Visu gadu  Pedagogi, lektori 

23. Metodiskā 

konsultēšana 

mācību satura 

izstrādei bērniem ar 

smagiem garīgās 

attīstības 

traucējumiem vai 

vairākiem smagiem 

attīstības 

traucējumiem. 

Visu gadu Uliha 56 

Klaipēdas 94 

Pedagogi, lektori 

24. Didaktiskā 

procesa izpēte 

speciālās 

pirmsskolas 

izglītības un 

pamatskolas 

izglītības 

programmās. 

Pēc 

nepieciešamības 

Uliha 56 

Klaipēdas 94 

Ezera 53/55 

 Studenti 

9. Sadarbība ar citām iestādēm 

25. Sadarbība ar 

iekļaujošās 

izglītības attīstības 

centru 

Pēc 

nepieciešamības 

Uliha 56 

 

Izglītojamie un 

viņu  likumiskie 

pārstāvji, Izglītības 

iestāžu pedagogi 

26. Sadarbība ar 

Liepājas izglītības 

pārvaldi 

Pēc 

nepieciešamības 

Pēc vienošanās Izglītības iestāžu 

pedagogi 

27. Sadarbība ar 

Liepājas 

pedagoģiski 

medicīnisko 

komisiju 

Pēc 

nepieciešamības 

Uliha 56 

 

Izglītojamie un 

viņu  likumiskie 

pārstāvji, Izglītības 

iestāžu pedagogi 

28. Sadarbība ar 

vispārizglītojošām 

iestādēm 

Pēc 

nepieciešamības 

Pēc vienošanās Izglītojamie un 

viņu  likumiskie 

pārstāvji, Izglītības 

iestāžu pedagogi, 

atbalsta personāla 

speciālisti 
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29. Pedagogu 

profesionālās 

darbības kvalitātes 

novērtēšana 

 

septembris - 

marts 

Uliha 56 

Klaipēdas 94 

Ezera 53/55 

Liepājas Līvupes 

pamatskolas – 

attīstības centrs 

9. Skolas galveno audzināšanas pasākumu plāns 2018./2019.mācību gadam 
 

Pasākumu tēma Atbildīgais Laiks 

Lasītāju diena- kompetenču pilnveide, sadarbības 

prasmju izkopšana. 

MK pedagogi 03.09. 

 

Mācību ekskursija 5.a kl.,5.b kl.,6.kl. – izzināt 

tuvējo apkārtni- atbildība par dabas un apkārtējās vides 

aizsardzību 

G.Brikmane, 

klašu audzinātāja 

10.09. 

Mani ikdienas pienākumi. Iespēja īstenot savus 

centienus un mērķus. 

A. Ķipste 11.09.-15.09. 

Piedalīšanās ,,Ātrnaglošanas, ātradīšanas’’ 

sacensībās- atbildības attieksmes veidošana un 

mērķtiecīguma izkopšana. 

Mājturības un 

tehnoloģijas 

skolotāji 

09. 

Karjeras izglītības veicināšanas mācību ekskursijas 

(„Galdnieka palīgs”, „Pavāra palīgs”)-izglītošanās 

veicināšana reālā darba vidē, nepieciešamo tikumisko 

vērtību apzināšanās kvalitatīva darba veikšanai.  

Grupu 

audzinātāji 
08.-12.10. 

 

Liepājas dzimtsarakstu nodaļas lekcija prof. 

pamatizgl. programmu izglītojamiem ,,Ģimene un 

laulība mūsdienu sabiedrībā’’-veidot izpratni par 

laulības nozīmi, atbildību. 

D.Gargažina 10. 

Veselīgi un kaitīgi ieradumi – pašdisciplīnas 

izkopšana 

R.Pūlīte 15. – 19.10. 

Karjeras nedēļa. Mērķtiecīgas attieksmes veidošana 

pret darbu kā personības pašrealizācijas veidu. 

 

V.Kočetkova 

E.Ivanova 
10. 

Mana Latvija – Liepājas muzeja apmeklējums. 

Bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi. 

 

G.Brikmane, 

klašu audzinātāji 
11. 

Tikumisko prasmju un uzvedības noteikumu 

apgūšana ikdienā 

K. Gančuka 

M. Burjaka 

22.11. 

Pasākums ,,Es mīlu Tevi, Latvija’’- bagātināt 

kultūrvēsturisko mantojuma pieredzi, stiprināt 

nacionālo identitāti. 

S.Jazbute 

D.Gargažina 
13.11. 

Maizes diena (grupās) – Audzināt cieņu pret maizi, 

pārtiku. 

grupu skolotāji 

pirmsskolā. 
11. 

Latvijas dzimšanas dienas pasākums-nacionālās 

identitātes, valstiskuma apziņas un patriotisma 

izkopšana. 

Visi skolotāji 15.11. 

Mana dāvana rudenim. Veicināt estētisko, 

fantāzijas, radošumu jūtu attīstību. 

K. Homenko, 15.11.-19.11. 

Labdarības nedēļa. Tolerances veidošana starp 

dažādām tautām. 

G. Šteina, 

A. Lēvalde 

27.11.-1.12. 
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Sacensības zēniem sadarbībā ar Liepājas Bērnu un 

jaunatnes centru un pilsētas MA- veicināt izglītojamā 

patstāvību un atbildīgu rīcību par veicamajiem 

uzdevumiem. 

J.Silenieks 

J.Celinskis 
~3 x māc. gadā. 

(Novembris, 

Februāris, Aprīlis) 

Dalība Ripo auto Latvijas sacensību Brocēnu 

posmā- mērķtiecīgas attieksmes un pašsavaldīšanās 

nodrošināšana. 

J.Silenieks 

J.Celinskis 
04.12. 

Piparkūku cepšana. Latviešu tautas tradīciju 

izkopšana. 

 

S. Jazbute, 

klases 

audzinātāja 

 

10.-14.12. 

Latviešu valodas apmācība integrētajās 

rotaļnodarbībās pirmsskolā 

I. Konareva 

J. Doiļņikova 

13.12. 

 

 

Ziemassvētku pasākums- latviešu kultūrvēsturiskā 

mantojuma iedzīvināšana, tikumisko vērtību 

izkopšana. 

A.Vītola 

J.Silenieks 

17.12. 

Ziemassvētku pasākums. Tolerances un līdzcietības 

aktualizēšana. 

 

 

S. Šēna,          

I. Dombrovska, 

pulciņu skolotāji, 

klases 

audzinātājas 

20.12 

Svētki ģimenei. Orientācija uz ģimeniskumu, tās 

vērtībām. 

B. Petrauskaite 8.01.-12.01. 

Daiļlasītāju konkurss - sevis apzināšanās, 

pašizziņas, gribas audzināšana. 

Grupu 

audzinātāji 

01.02. 

Piedalīšanās Liepājas pilsētas mājturības un 

tehnoloģiju olimpiādē- sekmēt zināšanu pielietošanu 

nestandarta situācijās, izkopt izlēmību, uzcītību, 

centību veicamā darba sasniegšanai.  

Mājturības un 

tehnoloģijas 

skolotāji 

02.-04. 

Dzejoļu konkurss. Gribas audzināšana un 

pašpilnveide. 

A.Vītola 

L.Mazkalniņa, kl. 

audz. 

01.02. 

Projektu dienas. Sadarbības prasmju izkopšana. 

 

E. Ivanova, kl. 

audz. 

 

03. 

Latvija četros gadalaikos – izpratnes veidošana par 

laika ritējumu 

L. Cinkmane 18. – 22.03 

Liepājas Dzimšanas dienas pasākums. Audzināt 

cieņu un mīlestību pret savu pilsētu, iepazīt un izzināt 

I. Gočarova 15.03. 

Sacensību- koka automašīnu ātrumsacīkšu 

(pinewood derby) organizēšana - godīguma, 

taisnīguma, mērķtiecības un citu tikumisko vērtību 

izkopšana. 

J.Silenieks 

J.Celinskis, 

J.Siņickis 

21.03. 

 

Patriotisma un pilsonīgās piederības veidošana 

pirmsskolas vecuma bērniem 

S. Ore, 

V. Mickeviča 

18.04. 

Mācību gada darbu izstāde pilsētā (K.Ukstiņa ielas 

izstāžu zālē)- sadarbībā ar pilsētas MA- sekmēt 

mērķtiecīgu attieksmi pret darbu kā pašrealizācijas 

izpausmes veidu. 

MK pedagogi 04.-05. 
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Baltā galdauta svētki- novērtē un ciena Latvijas 

atmiņu mantojumu un vēsturi. Valstiskuma apziņas 

stiprināšana un patriotisma veicināšana. 

A. Tilka,       

V. Kočetkova, 

klašu  un grupu 

audzinātāji 

03.05. 

Veselības nedēļa. Veselību veicinošu paradumu 

izkopšana. 

 

V.Kočetkova 05. 

Mācību ekskursijas – veicināt izglītojamajos 

atbildību par apkārtējās vides aizsardzību, cieņu pret 

sevi un citiem. 

Klases 

audzinātāji 

05. 

Mātes dienas koncerts un rokdarbu izstāde- 

solidaritātes, drosmes, sadarbības tikumu izkopšana. 

Grupu 

audzinātāji, 

mājturības un 

tehnoloģijas 

pedagogi 

05. 

Sporta diena - mērķtiecīguma, gribas un fiziskās 

attīstības izkopšana. 

Grupu 

audzinātāji,       

A. Karzons 

22.05. 

Vasaras brīvlaiku gaidot – aizejošā mācību gada 

notikumu pašizvērtējums 

Paliec sveika skola! 

K.Lāce 

 

27. – 31.05 
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10. Iekšējās pedagoģiskās kontroles plāns 2018./2019.mācību gadā 

N
r.

 

K
o

n
tr

o
le

s 

ve
id

s 

Kontroles saturs 

Kontrolē 

iesaistītie 

pedagoģiskie 

darbinieki 

Kontroles veicēji 

Mēneši 

Kontroles rezultātu 

izvērtējums IX X XI XII I II III IV V 

1. 

K
ā

rt
ēj

ā
 k

o
n

tr
o

le
 

Skolas pamatdokummentācijas (e-

klases žurnālu, skolēnu sekmju 

kopsavilkumu žurnālu, personu lietu, 

interešu izglītības un fakultatīvu 

nodarbību žurnālu, internāta grupu 

žurnālu) aizpildes kvalitāte, atbilstība 

prasībām. 

Skolas pedagogi 

I.Jēče 

V.Leskinoviča,  

S.Sidorova, 

K.Žīmante,  

L.Zeļģe 

X       X       X 

Vadības 

apspriedēs, 

skolotāju 

sanāksmēs. 

2. 
1.klases skolēnu iekļaušanās mācību 

procesā 

1.klases 

audzinātāji 

S.Sidorova, 

K.Žīmante,  

medicīnas 

darbinieki 

  X               

Vadības 

apspriedēs, 

skolotāju 

sanāksmēs. 

3. 

Profilaktiskās kontroles organizācija 

klasēs/ grupās, kur mainījušies 

skolotāji. 

A.Valle, 

J.Jagmina, 

S.Šēna 

L.Novada, 

V.Ciukore 

I.Jēče, 

S.Sidorova,  

V.Leskinoviča, 

K.Žīmante 

  X               

Vadības 

apspriedēs, 

mazajos 

pedagoģiskajos 

kolektīvos. 

4. 
Profesionālās ievirzes mācību 

priekšmetu apguve 

Profesionālās 

izglītības 

programmas 

pedagogi 

S.Sidorova     X X       X   
Pedagoģiskās 

padomes sēdēs 

5. 
Individuālo mācību un audzināšanas 

plānu nodrošinājums un kvalitāte. 
C klašu pedagogi 

V.Leskinoviča, 

K.Žīmante 
  X               

C klašu skolotāju 

MK sanāksmēs 

6. 
Mācību satura plānošanas novērtējums 

(tematiskie plāni, stundu plāni) 

Priekšmetu 

skolotāji 
S.Sidorova   X     X         MK sanāksmēs 

7. Mājapmācības norise. 
Mājapmācības 

skolotāji 
K.Žīmante     X       X     Vadības apspriedēs 

8. 
Interešu izglītības un fakultatīvo 

nodarbību norise, rezultāti. 

Interešu izglītības 

un fakultatīvu 

skolotāji 

I.Jēče,  

S.Sidorova 
    X       X    Vadības apspriedēs 
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9. 
Darba drošības ievērošana mācību un 

audzināšanas nodarbībās. 
Skolas pedagogi 

I.Jēče,  

V.Leskinoviča, 

S.Sidorova, 

K.Žīmante, 

J.Sietiņš,  

X         X       Vadības apspriedēs 

10. 
Skolēnu kavējumu novēršanas 

pasākumu efektivitāte. 
Klases audzinātāji 

I.Rone,  

S.Sidorova, 

K.Žīmante 

                 

Vadības 

apspriedēs, 

skolotāju 

sanāksmēs. 

11. 

Mācību priekšmetu satura plānošana 

un nodrošinājums ar mācību 

grāmatām. 

P mācību 

priekšmetu 

skolotāji, 

A.Vītola 

S.Sidorova, 

K.Žīmante 
X X     X       Vadības apspriedēs 

12. 

T
em

a
ti

sk
ā

 k
o

n
tr

o
le

 

Kvalitatīva mācību un audzināšanas 

procesa nodrošināšana izglītības 

iestādē. 

1.-4.klašu 

skolotāji 

S.Sidorova, 

K.Žīmante 

  X      X         

MK sanāksmēs, 

pedagoģiskās 

padomes sēdē 

13. 
5.-9.klašu 

skolotāji 
     X    X       

14. 

Profesionālās 

izglītības 

programmas 

pedagogi un darba 

iemaņu klašu 

pedagogi 

  X          X    

15. 

Kvalitatīva audzināšanas procesa 

nodrošināšana izglītības iestādē. 

Pirmsskolas 

grupu pedagogi 

I.Jēče 

V.Leskinoviča 

        X         

MK sanāksmēs, 

pedagoģiskās 

padomes sēdē 

Jaunākās internāta 

grupu pedagogi 

16. 
Vecākās internāta 

grupu pedagogi 
          X       

17. 
C internāta grupu 

pedagogi 
            X     

18. 

P
ro

fi
la

k
ti

sk
ā

 

k
o

n
tr

o
le

 

Izglītības iestādes darba ritma 

ievērošana. 
Skolas pedagogi 

I.Jēče,  

V.Leskinoviča, 

S.Sidorova, 

K.Žīmante 

    X         X   

Vadības 

apspriedēs. 

Skolotāju 

sanāksmēs 

19. 
Izglītojamo sanitāri higiēniskais 

stāvoklis. 

Klases 

audzinātāji, 

Medicīnas 

darbinieki 
  X         X     Vadības apspriedēs 
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internāta 

audzinātāji 

20. 
Skolēnu mācību sasniegumu rezultāti 

pārbaudes darbos. 

Mācību 

priekšmetu 

skolotāji 

S.Sidorova     X         X   MK sanāksmēs 

21. 
Informācijas apmaiņas nodrošinājums 

ar izglītojamo vecākiem/ aizbildņiem. 

Klases 

audzinātāji, 

internāta 

audzinātāji 

I.Jēče,  

V.Leskinoviča, 

S.Sidorova, 

K.Žīmante 

        X       X 

Vadības 

apspriedēs. 

Skolotāju 

sanāksmēs 

22. 

Plānotā mācību satura izpilde, tā 

atbilstība skolēnu mācību sasniegumu 

vērtējumam 

Mācību 

priekšmetu 

skolotāji 

S.Sidorova, 

K.Žīmante 
    X     X     X 

Vadības 

apspriedēs, MK 

sanāksmēs 
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11. Kalendārais pasākumu plāns 2018./2019.mācību gadam 

 

Datums Pasākums Atbildīgais 

24.08. Internāta skolotāju  MK A.Ķipste 

29.08. Tehnoloģiju MK D.Gargažina 

29.08. C klašu skolotāju MK apvienotās sanāksmes K.Žīmante 

30.08. Pamatskolas MK V.Kočetkova 

30.08. Pedagoģiskās padomes sēde A.Brikmanis 

03.09. Zinību diena. Pirmā skolas diena 

Saruna ar bērnu vecākiem pa klasēm 

S.Sidorova 

klašu audzinātājas  

03.09. Zinību diena pirmsskolā I.Gončarova, grupu skolotājas 

03.09. Lasītāju diena – kompetenču pilnveide, 

sadarbības prasmju izkopšana 

D.Gargažina 

03.09. Vecāku sapulce C klasēs K.Žīmante, klašu audzinātājas 

05.09. Zibakcija “Lasīt ir stilīgi” A.Vītola, klašu audzinātājas 

06.09. Pedagoģiskās padomes sēde pirmsskolā V.Leskinoviča 

04.- 

14.09. 

“Bērnu žūrija” A.Vītola 

05.-

11.09. 

Dzejas dienu pasākumi A.Vītola, klašu audzinātājas 

13.09. Pirmsskolas skolotāju operatīvā sanāksme V.Leskinoviča 

14.09. Sporta diena 6.-9.kl I.Kirkopa, klašu audzinātājas 

10.-

20.09. 

Mācību ekskursija 5.a, 5.b, 6.klasei G.Brikmane, klašu audzinātājas 

20.09. Vecāku kopsapulce pirmsskolā un grupu 

sapulces 

V.Leskinoviča, grupu skolotājas 

17.-

21.09. 

„Bērnu žūrija” (bibliotekārās stundas) 

pamatskolā 

A.Vītola 

21.09. Rudens kross 1.-9.klasei I.Kirkopa, klašu audzinātāji 

24-

26.09. 

Ražas svētku izstāde Klašu audzinātājas 

26.09. Konkurss “Supermeitene” D.Gargažina 

26.09. Latvijas LSO kross Lielplatonē I.Kirkopa 

27.09. Skolotāju diena pirmsskolā V.Leskinoviča 

28.09. Miķeļdienas gadatirgus pirmsskolā Grupu skolotājas 

10. Liepājas dzimtsarakstu nodaļas lekcija 

profesionālās pamatizglītības programmu 

izglītojamiem “Ģimene un laulība mūsdienu 

sabiedrībā” 

D.Gargažina 

10. Pilsētas “Ātrnaglošanas, ātradīšanas” 

sacensības 

Mājturības un tehnoloģiju 

skolotāji 

10. Pirmsskolas grupu audzēkņu dzimšanas 

dienas svinības 

Grupu skolotājas 

03.10. C klašu skolēnu vecāku sapulce Vecāku atbalsta grupa 

05.10. Pirmsskolas audzēkņu ekskursija uz Liepājas 

pašvaldības policiju 

Grupu skolotājas 

05.10. Skolotāju diena L.Šņore, V.Kočetkova 
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11.10. Internāta audzēkņu pasākums L.Cinkmane, R.Pūlīte 

08-

12.10. 

Karjeras dienas E.Ivanova, klašu audzinātājas 

17.10. Vecāku sapulce AP S.Sidorova, klašu audzinātājas 

17.10. Internāta grupas nodarbība B.Petrauskaite  

18.10. Pirmsskolas MK B.Narkiene 

22.10 Internāta skolotāju  MK A.Ķipste 

22.10.

-26.10. 

Skolēnu rudens brīvdienas. 

22.10. Sākumskolas MK L.Šņore 

23.10 C klašu skolotāju MK apvienotās sanāksmes K.Žīmante 

26.10 Video pēcpusdiena “Ceļojums apkārt 

Latvijai” pirmsskolā. 

Grupu skolotājas 

11. Sacensības zēniem sadarbībā ar Liepājas BJC 

un pilsētas MA  

J.Celinskis, J.Silenieks 

11. Latvijas LSO sacensības Tautas bumba Rīgā I.Kirkopa 

11. Pirmsskolnieku ekskursija uz Liepājas muzeju 

“Iepazīsim Latviju!” 

Grupu skolotājas 

07.11. C klašu skolēnu vecāku sapulce Vecāku atbalsta grupa 

08.11. “Maizes diena” pirmsskolā Grupu skolotājas 

09.11. Laika ritējums – Mārtiņi (latviešu tautas 

folklora) 

L.Šņore 

13.11. Pasākums “Es mīlu Tevi, Latvija!”  D.Gargažina, S.Jazbute 

12.-

21.11. 

Latvijai 100 - aktivitātes C grupās K.Žīmante, klašu audzinātājas 

15.11. Latvijas dzimšanas dienas pasākums  Klašu skolotājas 

15.11. Mana Latvija – Liepājas muzeja 

apmeklējums.  

G.Brikmane, klašu skolotājas 

16.11. E esmu Latvija -  Latvijai 100  I.Vēvere, E.kalniņa, M.Roga 

16.11. Svētku koncerts “Mana Latvija” pirmsskolā I.Gončarova, grupu skolotājas 

22.11. Pirmsskolas skolotāju pieredzes apmaiņas 

sanāksme 

B.Narkiene 

12.  Ziemassvētku pasākumi pirmsskolā I.Gončarova, grupu skolotājas 

03-

07.12. 

Ziemassvētku kartiņu konkurss sākumskolā  Klašu audzinātājas 

5.12. C klašu skolēnu vecāku sapulce Vecāku atbalsta grupa 

03-

07.12. 

Ziemassvētku kartiņu konkurss pamatskolā Klašu audzinātājas 

06.12. Internāta grupas nodarbība G.Šteina, A.Lēvalde 

06.12. Pirmsskolas skolotāju operatīvā sanāksme  

MK sanāksme 

V.Leskinoviča 

07.12. Latvijas LSO sacensības galda tenisā  

Lielplatonē 

I.Kirkopa 

10.12.

-14.12. 

Cepsim piparkūkas! S.Jazbute, klašu audzinātājas 

12.12. Internāta audzēkņu pasākums B.Btrauskaite, G.Šteina 

13.12. Ziemassvētku brīnumu gaidot – koncerts LOC I.Kirkopa 

17.12. Pedagoģiskās padomes sēde Klaipēdas 94 A.Brikmanis 

17.12. Internāta grupas nodarbība D.Šumova 
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12. Ziemassvētku pasākumi pirmsskolā I.Gončarova 

18.12. Pedagoģiskās padomes sēde  Uliha 56 A.Brikmanis 

17.12.  Ziemassvētku pasākums profesionālās 

izglītības grupās  

A.Vītola, J.Silenieks 

20.12. Ziemassvētku brīnums sākumskolas klasēs J.Jagmina, L.Šņore, M.Roga, 

I.Kirkopa  

20.12. Ziemassvētku pasākums pamatskolā S.Šēna, I.Dombrovska, Pulciņu 

skolotājas, klašu audzinātājas 

03. -

21.12. 

Ziemassvētku pasākumi C klasēs K.Žīmante, klašu audzinātājas 

21.12. Pamatskolas skolotāju MK V.Kočetkova 

27.12.

-04.01. 

Skolēnu ziemas brīvdienas. 

01. Klašu semināri ar skolas psihologu E.Ivanova, klašu audzinātājas 

01. Latvijas LSO sacensības badmintonā Salaspilī I.Kirkopa 

01. Atklātā nodarbība pirmsskolā B.Narkiene 

03.01. Pirmsskolā MK B.Narkiene 

03.01. Internāta skolotāju  MK A.Ķipste 

09.01. C klašu skolēnu vecāku sapulce Vecāku atbalsta grupa 

22.01. Veselības diena pirmsskolā O.Ļakiševa, grupu skolotājas 

25.01. Vingrošanas sacensības skolā I.Kirkopa 

02. Klašu semināri ar skolas psihologu E.Ivanova, , klašu audzinātājas 

02. Sacensības zēniem sadarbībā ar Liepājas BJC 

un pilsētas MA  

J.Celinskis, J.Silenieks 

02. Dalība Liepājas pilsētas mājturības un 

tehnoloģiju olimpiādē  

 S.Jazbute, D.Gargažina, 

Celinskis, J.Silenieks 

02. Atklātā nodarbība pirmsskolā B.Narkiene 

01.02. Skatuves runas konkurss  A.Vītola, L.Mazkalniņa, 

K.Lapiņa, klašu audzinātājas 

06.02. C klašu skolēnu vecāku sapulce Vecāku atbalsta grupa 

08.02. Pirmklasnieku simtā diena skolā I.Vēvere, E.Kalniņa 

08.-

12.02. 

Pilsētas uzņēmumos – mācību ekskursijas 

„Galdnieka palīgs”,  „Pavāra palīgs” 

S.Jazbute, D.Gargažina, 

.Celinskis, J.Silenieks, J.Siņickis 

15.02. Pirmsskolas skolotāju pieredzes apmaiņas 

sanāksme 

B.Narkiene 

27.02. Meteņi pirmsskolā I.Gončarova, grupu skolotājas 

11.-

15.02. 

Papildus brīvdienas 1.klasēm. 

28.02. Internāta audzēkņu pasākums L.Cinkmane, A.Lībe 

     03. „Nāc līdzās” integratīvais atlases festivāls 

Kuldīgā 

I.Kirkopa 

03. Dalība “Ripo auto” Sacensību Brocēnu posmā  J.Celinskis, J.Silenieks 

03. Kurzemes zonas sacensības novusā ”Lažas 

kija” 

I.Kirkopa 

03. Vecāku grupu sapulces pirmsskolā Grupu skolotājas 

03. Pirmsskolnieku ekskursija pa Liepāju Grupu skolotājas 

03. Atklātā nodarbība pirmsskolā B.Narkiene 

04.-

08.03. 

Projektu dienas C klasēs “Lietu otrā dzīve” K.Žīmante, klašu audzinātājas 

06.03. C klašu skolēnu vecāku sapulce Vecāku atbalsta grupa 
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06.03. Internāta grupas nodarbība  I.Liepa 

07.03. Pirmsskolas skolotāju operatīvā sanāksme V.Leskinoviča 

07.-

08.03. 

Projektu dienas  E.Ivanova, MK vadītāji,  klašu 

audzinātājas. 

07.-

08.03. 

Projektu dienas  E.Ivanova, MK vadītāji,  klašu 

audzinātājas. 

08.03. Tehnoloģiju MK sēde Gargažina 

11.03. Internāta skolotāju MK A.Ķipste 

11.03.

-15.03. 

Skolēnu pavasara brīvdienas. 

11.03. Pamatskolas skolotāju MK V.Kočetkova 

11.03. Sākumskolas skolotāju MK L.Šņore 

14.03 C klašu skolotāju MK apvienotās sanāksmes K.Žīmante 

15.03. Pasākums Liepājas dzimšanas dienai 

pirmsskolā 

I.Gončarova, grupu skolotājas 

21.03. Koka automašīnu ātrumsacīkstes (pinewood 

derby) organizēšana  

J.Celinskis, J.Silenieks, 

J.Siņickis 

18.10. Pirmsskolas MK B.Narkiene 

04. „Nāc līdzās” integratīvais atlases festivāls 

Rīgā 

I.Kirkopa 

04. Dalība Liepājas pilsētas mājturības un 

tehnoloģiju olimpiādē  

 S.Jazbute, D.Gargažina, 

Celinskis, J.Silenieks 

04. Sacensības zēniem sadarbībā ar Liepājas BJC 

un pilsētas MA  

J.Celinskis, J.Silenieks 

04. Latvijas LSO sacensības dambretē Rīgā I.Kirkopa 

04. Deju festivāls „Sadancis” Stiklos I.Kirkopa 

04. “Lažas kija” Aizputē I.Kirkopa 

04. Atklātā nodarbība pirmsskolā B.Narkiene 

03.04. C klašu skolēnu vecāku sapulce Vecāku atbalsta grupa 

11.04. Internāta grupas nodarbība I.Liepa 

17.04. Lieldienas pirmsskolā I.Gončarova, grupu skolotājas 

18.04. Lieldienu pasākums Namīnā E.Jirgensone 

18.04. Pirmsskolas skolotāju pieredzes apmaiņas 

sanāksme 

B.Narkiene 

18.04. Lieldieniņa braukšus brauca…sākumskolas 

pasākums 

I.Kupče 

26.04. Acis darba nobijās, rokas darba nebijās – Lielā 

talka 

Klašu audzinātājas 

05. Lielās skolēnu mācību ekskursijas. I.Jēče, klašu audzinātājas 

05. Latvijas LSO sacensības vieglatlētikā Tukumā  I.Kirkopa 

05.  Pirmsskolnieku ekskursija uz ugunsdzēsēju 

depo 

Grupu skolotājas 

02.05. Internāta grupas nodarbība L.Cinkmane 

03.05. Baltā galdauta svētki  V.Kočetkova, S.Jazbute, 

D.Gargažina 

08.05. Mātes diena  I.Kirkopa, M.Roga, klašu 

audzinātājas  

08.05. Vecāku sapulce AP S.Sidorova, klašu audzinātājas 

09.05. Sporta pasākums internātā D.Šumova 
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9.-

17.05. 

Ģimenes diena C klasēs K.Žīmante, klašu audzinātājas 

13.-

24.05. 

Mācību ekskursijas sākumskolai Klašu audzinātājas 

13.-

17.05. 

Veselības nedēļa V.Kočetkova,  

15.05. Internāta grupas nodarbība K.Homenko 

16.05. Pirmsskolas skolotāju pieredzes apmaiņas 

sanāksme 

B.Narkiene 

17.05. C klašu skolēnu vecāku sapulce Vecāku atbalsta grupa 

20.05. C klašu skolotāju MK apvienotās sanāksmes K.Žīmante 

22.05. Sporta diena arodklasēs A.Korzons. 

Grupu skolotāji. 

23.-

24.05. 

Svinīgais pasākums pirmsskolā ”Sveika, 

skoliņa!” 

I.Gončarova, grupu skolotājas 

23.-

25.05. 

Skolas veselības nedēļa I.Kirkopa klašu audzinātājas 

27.05. Pedagoģiskās padomes sēde Klaipēdas 94 A.Brikmanis 

28.05. Pedagoģiskās padomes sēde Uliha 56 A.Brikmanis 

30.05. Atvadas no skolas C klasēm K.Žīmante, klašu audzinātājas  

31.05 Tehnoloģiju MK D.Gargažina 

31.05. Sākumskolas skolotāju MK L.Šņore 

31.05. Pamatskolas skolotāju MK V.Kočetkova 

31.05. Izlaidums 9. klasēm. 

 

A.Brikmanis, S.Sidorova 

I.Dombrovska 

03.06.

-30.08. 

Skolēnu vasaras brīvdienas. 

03.06. Internāta skolotāju  MK A.Ķipste 

05.06. Izlaidums profesionālās izglītības grupām A.Brikmanis, S.Sidorova, grupu 

skolotājas 

06.06.

. 

Pirmsskolas MK B.Narkiene 

 



 

12. Darbs ar skolēnu vecākiem un aizbildņiem 2018./2019.mācību gadā 
 

Pasākumi 1.-9. klašu un arodklašu skolēnu vecākiem skolas ēkā Uliha ielā 56 

Mēnesis Pārrunas ar 

vecākiem 

Klases un skolas vecāku 

sapulces 

Sadarbības 

pasākumi 

Atbildīgais 

septembris Mācību gada 

sākums, mācību 

organizācija. 

Skolas normatīvo 

dokumentu iepazīšana. 

Iesniegumu un citu 

dokumentu sakārtošana( 

klasēs) 

 

Pirmās skolas 

dienas svinīgā 

līnija 

 

 

S.Sidorova 

Klases 

skolotāji  

Skolas normatīvo 

dokumentu 

iepazīšana 

S.Sidorova 

oktobris Skolēnu mācību 

sasniegumi, 

disciplīna, atbalsta 

sniegšana mājās. 

Vecāku sapulce 

17.10.plkst 14.30: Bērns 

un virtuālā vide – riski un 

apdraudējumi 

 

 S.Sidorova 

Klases 

skolotāji  

novembris Atbalsta sniegšana 

ģimenēm 

sociālajos, 

psiholoģiskajos un 

pedagoģiskajos 

jautājumos. 

  

 

 

 

E.Ivanova, 

I.Rone  

izglītības 

metodiķi 

Mk vadītāji Skaista mana tēvu 

zeme 

decembris 1.klases un 

jaunpienākušo  

skolēnu 

iekļaušanās skolā 

Klases vecāku sapulce 

20.12. 

Skolēnu mācību un 

audzināšanas sasniegumi 

1.semestrī 

 Klases 

skolotāji  

Ziemassvētku 

brīnums 

Mk vadītāji 

janvāris Tālākizglītības 

iespējas 9.klašu  

beidzējiem 

  Karjeras 

konsultants 

februāris Vecāku loma 

pozitīvas 

uzvedības atbalsta 

principu ieviešanā 

 

  E.Ivanova 

Izglītības 

metodiķi 

 

marts Skolēnu veselības 

stāvokļa izmaiņas, 

tikšanās ar skolas 

mediķiem 

  Ārsts, 

medmāsas 

 

I.Dombrovska 

9.klases vecāku sapulce 

aprīlis Profesionālo 

programmu 

audzēkņu 

nākotnes nodomi 

un iespējas. 

 Piedalīšanās 

Lielajā talkā 

Klases 

skolotāji 

maijs Skolēnu mācību 

sasniegumi 

2.semestrī.  

Vecāku sapulce 10.05: 

Ģimenisko vērtību 

stiprināšana, paaudžu 

vienotības apzināšanās. 

 

 S.Sidorova 

Klases 

skolotāji 

Veselības nedēļa - 

Esi aktīvs, esi 

vesels 

Sporta 

skolotāji 
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Pasākumi 1.-9.c klašu skolēnu vecākiem skolas ēkā Klaipēdas ielā 94 

Mēnesis Pārrunas ar 

vecākiem 

Izglītojošās sarunas Sadarbības 

pasākumi 

Atbildīgais 

septembris Mācību gada 

sākums, mācību 

organizācija. 

• Sargāt bērnu – 

savus un citus! 

• Skolas dienas 

režīms. Vecāku 

tiesības un 

pienākumi. 

 K.Žīmante 

A.Šarova 

Vecāku aptauja "Ko 

sagaidu no skolas" 

K.Žīmante 

Skolas normatīvo 

dokumentu 

iepazīšana 

 K.Žīmante 

oktobris Skolēnu mācību 

sasniegumi, 

disciplīna, atbalsta 

sniegšana mājās. 

Saruna „Palīdzam sev”  K.Žīmante 

Klases 

skolotāji 
• Speciālā 

pedagoģija, 

uzdevumi, 

risinājumi 

• Dienas režīma 

nozīme 

novembris  Atbalsta sniegšana 

ģimenēm sociālajos, 

psiholoģiskajos un 

pedagoģiskajos 

jautājumos. 

 E.Ivanova, 

I.Rone 

K.Žīmante 

decembris Skolēnu mācību 

sasniegumi 

1.semestrī. 

(Klases sapulces) 

Vecāku diskusija "Bērnu 

patstāvības veicināšana" 

Pasākums „Kas ir 

Ziemassvētku 

vecītis?” 

A.Stegmane, 

E.Zāģere 

• 1.klases skolēnu 

iekļaušanās skolā 

• Sociālais atbalsts 

I.Kupriša,  

I.Rone 

janvāris     

februāris   Saruna pie tējas 

tases „Man ir tā” 

K.Žīmante, 

 

marts Skolēnu veselības 

stāvokļa izmaiņas, 

tikšanās ar skolas 

mediķiem. 

(Klases sapulces) 

• Medicīna skolā 

• Seminārs 

vecākiem "Izziņas 

darbības 

traucējumu 

korekcija un 

kompensācija 

ikdienas sadzīves 

situācijās” 

 A.Šarova, 

K.Žīmante, 

 

maijs Skolēnu mācību 

sasniegumi 

2.semestrī. 

(Klases sapulces) 

Sanāksme „Mans atbalsts 

manam bērnam” 

Ģimenes diena K.Žīmante 

Klases 

skolotāji 

Mācību gada 

noslēgums. 

K.Diķe, 

L.Vizla 
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13. Pirmsskolas darba plāns 2018./2019. mācību gadā 

 

Pedagoģiski metodiskā darba tēma: 

    Tikumiskas, rīcībspējīgas atbildīgas personības audzināšana, izglītojamā izpratnes veidošana 

par vispārcilvēciskajām vērtībām un tikumiem, sekmējot to iedzīvināšanu, bagātinot kultūrvēsturisko 

pieredzi, stiprinot piederību un lojalitāti Latvijas valstij. 

Uzdevumi: 

• veicināt izglītojamā audzināšanas procesā būtiskāko tikumu izkopšanu, drošības un veselīga 

dzīvesveida izpratni  un pielietošanu ikdienā; 

• veidot izpratni par labu un sliktu rīcību, aktualizēt pozitīvu uzvedību; 

• izstrādāt grupas noteikumus izglītojamajiem un vingrināt tos ievērot  

• izstrādāt pozitīvās disciplinēšanas metodes un novērtēt sasniegtos rezultātus; 

 

Pirmsskolas skolotāju metodiskās komisijas sēžu tematika: 

N.p.k. Sēdes tēma Atbildīgais Laiks 

1. Skolotāju iesniegto pozitīvās 

disciplinēšanas metožu izvērtēšana un 

apkopošana  

Biruta Narkiene 18.10.2018. 

2. Latviešu valodas prasmju nostiprināšana 

pedagoģiskajā procesā  

Biruta Narkiene 3.01.2019. 

3. Tikumiskās audzināšanas caurviju 

prasmju iekļaušana integrētā mācību 

procesā 

Valentīna 

Leskinoviča  

21.03.2019. 

4. Metodiskā darba izvērtējums Biruta Narkiene 06.06.2019. 

 

Pirmsskolas skolotāju pieredzes apmaiņas tēmas: 

N.p.k. Sēdes tēma Atbildīgais Laiks 

1. Tikumisko prasmju un uzvedības 

noteikumu apgūšana ikdienā 

Kapitaļina 

Gančuka 

Margarita 

Burjaka 

22.11.2018. 

2. Latviešu valodas apmācība integrētajās 

rotaļnodarbībā  

Inga Konareva 

Jūlija Doiļņikova 

15.02.2019.  

 

 

3. Patriotisma un pilsonīgās piederības 

veidošana pirmsskolas vecuma bērniem 

Sanda Ore 

Vera Mickeviča 

18.04.2019. 

4. Pirmsskolas svētku un pasākumu  

novērtēšana 

Irina Gončarova 

Valentina 

Leskinoviča 

16.05.2019. 

 

Pirmsskolas atklātās nodarbības: 

Datums Tēma Grupa 

01.2018. Daba ziemā “Zvaigznīte” 

02.2018. Dāvana draugam “Zvaniņi” 

03.2018. Ūdens pasaule “Saulīte” 

04.2019. Pavasara noskaņās  Irina Gončarova 

Biruta Narkiene 

 

Pirmsskolas pasākumi: 

Datums Nosaukums Atbildīgie 
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28.09.2018. Miķeļdienas gadatirgus Inga Konareva 

Margarita Panova 

2018.oktobra 

4.nedēļa 

Grupiņu dzimšanas dienas (grupās) grupu skolotāji 

26.10.2018. Video pēcpusdiena “Ceļojums apkārt Latvijai” Biruta Narkiene, grupu 

skolotāji 

08.11.2018. Maizes diena (grupās) grupu skolotāji 

16.11.2018. Svētku koncerts “Mana Latvija” Irina Gončarova 

2018.gada 

3.nedēļa 

Ziemassvētku pasākumi Irina Gončarova 

22.01.2019. Veselības diena Biruta Narkiene, Olga 

Ļakiševa 

27.02.2019. Meteņii/Masļeņica Irina Gočarova 

15.03.2019. Liepājas Dzimšanas dienas pasākums Irina Gočarova 

17.04.2019. Lieldienu pasākums (grupās) grupu skolotāji 

23.05. un 

24.05.2019. 

Svinīgas pasākums “Sveika skoliņa!” grupu skolotāji 

 

 

Kalendārais pasākumu plāns: 

Laiks Pasākums Atbildīgais 

1.Organizatoriskie pasākumi 

03.09. Rudens-ziemas dienas režīma sastādīšana Olga Ļakiševa 

2018.gada 

septembra  

Konsultācijas pedagogiem veselīga dzīves 

veida un veselību veicināšu un higiēnas 

pasākumu popularizēšana 

Olga Ļakiševa 

2018.gada 

septembra 

1.,2.nedēļa 

Iepazīstināt izglītojamos un pedagogus ar 

iekšējiem  un drošības noteikumiem 

Valentīna Leskinoviča, 

grupu skolotājas 

2019.gada 

aprīļa 1.,2.nedēļa 

Drošības noteikumi izglītojamajiem grupu skolotājas 

 

2.Materiālās bāzes pilnveide 

Visu māc. gadu Saimniecības  materiālu iegāde Jānis Sietiņš, Karīna 

Garmata 

Visu māc. gadu Pirmās nepieciešamības medicīnas un 

higiēnas preču iegāde un  papildināšana 

Jānis Sietiņš, Olga 

Ļakiševa 

Pēc 

nepieciešamības 

Uzkopšanas inventāra atjaunošana Jānis Sietiņš, Karīna 

Garmata 

 

2018.gada 

augusts 

Mācību materiāli iegāde Jānis Sietiņš, Valentīna 

Leskinoviča 

Visu mācību 

gadu 

Rotaļu bāzes papildināšana Jānis Sietiņš, Valentīna 

Leskinoviča 

 

Pirmsskolas darba kontrole: 

Tēma Laiks Apspriede 

Jaunpienākušo izglītojamo  

adaptācija      

10.2018. Pedagogu operatīvajā sanāksmē 

Dienas režīma ievērošana Visu mācību  gadu Pedagogu operatīvās sanāksmēs 
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Izglītojamo apmeklējumu 

analīze 

Katra mēneša pirmajā 

nedēļā 

Pedagogu operatīvās sanāksmēs 
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14. Internāta darbs 2018./2019. mācību gadā. 

Pedagoģiski metodiskā darba tēma: 

“Pieaugušo mijattiecības kā pozitīvs piemērs audzēkņu tikumiskai attīstībai. Skolēns – skolotāja 

spogulis”. 

Uzdevumi: 

• paaugstināt skolēnu prasmes izteikt savu viedokli, analizēt, secināt, mācīt paškritiski izvērtēt 

starppersonu attiecību veidošanos; 

• veidot priekšstatu par sabiedrībā pieņemtām uzvedības normām un to pielietošanu ikdienā; 

• dalīties pieredzē par audzināšanas procesā izmantotajiem paņēmieniem un to efektivitāti; 

• organizēt internāta atklātās nodarbības; 

• analizēt internāta pasākumus; 

• veidot internāta pasākumu foto un video arhīvu, kuru atspoguļot skolas mājas lapā. 

Internāta skolotāju metodiskās komisijas sēžu tematika: 

N.p.k. Sēdes tēma Atbildīgais Laiks 

1. Aktualitātes A.Ķipste 24.08.2018. 

2. Starppersonu attiecības audzēkņu 

tikumiskai attīstībai. 

A.Ķipste 22.10.2018. 

3. Neiroloģiskie faktori saskarsmes 

prasmju  veidošanā. 

A.Ķipste 3.01.2019. 

4. Tikumiskās vērtībās balstīts 

audzināšanas darbs. 

A.Ķipste 11.03.2019. 

5. Metodiskā darba izvērtējums. A.Ķipste 3.06.2019. 

 

Internāta skolotāju pieredzes apmaiņas tēmas: 

N.p.k. Sēdes tēma Atbildīgais Laiks 

1. Aktualitātes I.Jēče, 

A.Ķipste 

24.08.2018. 

2. Internāta darbinieku saskarsmes 

kultūras ietekme audzēkņu tikumiskai 

attīstībai. 

 

Internāta pasākumu un atklāto 

nodarbību analīze. 

L.Cinkmane, 

K.Lāce 

 

B.Petrauskaite, 

K.Homenko 

22.10.2018. 

3. Spoguļneirona nozīme saskarsmes 

modeļu pārmantošanā bērniem ar garīgās 

attīstības traucējumiem 

 

Internāta pasākumu un atklāto 

nodarbību analīze. 

A.Lībe, 

S.Muižniece 

 

 

Dz.Šumova, 

G.Šteina, 

B.Petrauskaite 

3.01.2019. 

 

 

4. Patriotisma un pilsonīgās piederības 

veidošana jaunākā skolas vecuma 

bērniem. 

 

Internāta pasākumu un atklāto 

nodarbību analīze. 

A.Ķipste, 

A.Lēvalde 

 

 

I.Liepa, 

E.Saulīte 

11.03.2019. 

5. Metodiskā darba izvērtējums. 

 

A. Ķipste 

 

3.06.2019. 
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Internāta pasākumu un atklāto 

nodarbību analīze. 

R.Pūlīte, 

J.Jansone, 

K.Homenko 

 

Internāta grupu atklātās nodarbības 

Datums Tēma Grupa 

17.10.2018. Profesiju dažādība A.Ķipste, B.Petrauskaite 

6.12.2018. Vecīša cimdiņš G.Šteina, A.Lēvalde 

17.12.2018. Ziemassvētku rotājumi D.Šumova 

06.03.2019. Pavasaris tuvojas I.Liepa, A.Lībe 

11.04.2019. Manas sporta aktivitātes R.Pūlīte, K.Lāce 

02.05.2019. Baltais galdauts L.Cinkmane, E.Saulīte 

15.05.2019. Jautrās stafetes S.Muižniece, K.Homenko 

 

Internāta pasākumi 

Datums Nosaukums Grupa 

11.10.2018. Skaista, skaista tēvu zeme, par visām zemītēm S.Muižniece, K.Homenko, 

R.Pūlīte, K.Lāce 

13.12.2018. Zelta klasika A.Ķipste, B.Petrauskaite, 

G.Šteina, A.Lēvalde 

28.02.2019. Pāri varavīksnes tiltam! L.Cinkmane, E.Saulīte,  

I.Liepa, A.Lībe 

09.05.2019. Veselā miesā, vesels gars! D.Šumova,I.Rone,G.Petrova 

 

Pasākumu plāns internāta grupās. 

Pasākuma tēma Skolotājs Laiks 

Mazākā un jaunākā grupa 

Laiks uz skolu! Skolēnu 

piederības veidošana skolai. 

Agnese Ķipste, Biruta Petrauskaite, Gaļina 

Šteina, Agnese Lēvalde 

4.09.-

8.09. 

Mani ikdienas pienākumi. Iespēja 

īstenot savus centienus un mērķus. 

Agnese Ķipste, Biruta Petrauskaite, Gaļina 

Šteina, Agnese Lēvalde 

11.09.-

15.09. 

Drošības nedēļa. Spēja brīvi un 

patstāvīgi domāt. 

Agnese Ķipste, Biruta Petrauskaite, Gaļina 

Šteina, Agnese Lēvalde 

18.09.-

22.09. 

Rudentiņš bagāts vīrs! Latviešu 

tautas tradicionālie svētki. 

Agnese Ķipste, Biruta Petrauskaite, Gaļina 

Šteina, Agnese Lēvalde 

25.09.-

29.09. 

Tikums un tikumība. Cieņa pret 

dzīvību, sevi un citiem. 

Agnese Ķipste, Biruta Petrauskaite, Gaļina 

Šteina, Agnese Lēvalde 

2.10.-

6.10. 

Personīgā higiēna un apģērbs. 

Sevis apzināšanās un pašizziņa. 

Agnese Ķipste, Biruta Petrauskaite, Gaļina 

Šteina, Agnese Lēvalde 

9.10-

13.10. 

Pasākuma nedēļa. Sadarbība 

izglītošanās procesā. 

Agnese Ķipste, Biruta Petrauskaite, Gaļina 

Šteina, Agnese Lēvalde 

16.10.-

20.10. 

Profesijas. Cieņa pret darbu, kā 

labklājības avotu. 

Agnese Ķipste, Biruta Petrauskaite, Gaļina 

Šteina, Agnese Lēvalde 

30.10.-

3.11. 

Manas rotaļlietas. Rotaļas nozīme 

izglītības procesā. 

Agnese Ķipste, Biruta Petrauskaite, Gaļina 

Šteina, Agnese Lēvalde 

6.11.-

10.11. 

Es liepājnieks. Piederība savai 

pilsētai. 

Agnese Ķipste, Biruta Petrauskaite, Gaļina 

Šteina, Agnese Lēvalde 

13.11.-

17.11. 

Manai Latvijai – 99! Valstiskuma 

apziņas veidošana.  

Agnese Ķipste, Biruta Petrauskaite, Gaļina 

Šteina, Agnese Lēvalde 

21.11.-

24.11. 

Labdarības nedēļa. Tolerances 

veidošana starp dažādām tautām. 

Agnese Ķipste, Biruta Petrauskaite, Gaļina 

Šteina, Agnese Lēvalde 

27.11.-

1.12. 
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Ziemassvētku rotājumi. 

Māksliniecisko dotību izkopšana. 

Agnese Ķipste, Biruta Petrauskaite, Gaļina 

Šteina, Agnese Lēvalde 

4.12.-

8.12. 

Pasākuma nedēļa. Sadarbība 

izglītošanās procesā. 

Agnese Ķipste, Biruta Petrauskaite, Gaļina 

Šteina, Agnese Lēvalde 

11.12.-

15.12. 

Ziemas pasakas. Literatūra kā 

pašizpausmes veids. 

Agnese Ķipste, Biruta Petrauskaite, Gaļina 

Šteina, Agnese Lēvalde 

18.12.-

22.12. 

Svētki ģimenei. Orientācija uz 

ģimeniskumu, tās vērtībām. 

Agnese Ķipste, Biruta Petrauskaite, Gaļina 

Šteina, Agnese Lēvalde 

8.01-

12.01. 

Manas ziemas brīvdienas. 

Produktīva brīvā laika pavadīšanas 

iespējas telpā.  

Agnese Ķipste, Biruta Petrauskaite, Gaļina 

Šteina, Agnese Lēvalde 

15.01.-

19.01. 

Aktivitātes ziemā. Patstāvības un 

atbildīgas rīcības veidošana. 

Agnese Ķipste, Biruta Petrauskaite, Gaļina 

Šteina, Agnese Lēvalde 

22.01.-

26.01. 

Rotaļlietu darbnīca. Kognitīvo 

sfēru attīstīšana. 

Agnese Ķipste, Biruta Petrauskaite, Gaļina 

Šteina, Agnese Lēvalde 

29.01.-

2.02. 

Mežs ziemā. Daba kā Latvijas 

resurss. 

Agnese Ķipste, Biruta Petrauskaite, Gaļina 

Šteina, Agnese Lēvalde 

5.02.-

9.02. 

Vitamīnu grozs. Veselīga 

dzīvesveida veicināšana. 

Agnese Ķipste, Biruta Petrauskaite, Gaļina 

Šteina, Agnese Lēvalde 

12.02.-

16.02. 

Februāris – sveču mēnesis. Latvju 

senās tradīcijas. 

Agnese Ķipste, Biruta Petrauskaite, Gaļina 

Šteina, Agnese Lēvalde 

19.02.-

23.02. 

Draudzība, cieņa vienam pret 

otru. Sociālo prasmju un 

kompetenču veidošana. 

Agnese Ķipste, Biruta Petrauskaite, Gaļina 

Šteina, Agnese Lēvalde 

26.02.-

2.03. 

Pasākuma nedēļa. Sociālo 

prasmju un iemaņu pilnveide. 

Agnese Ķipste, Biruta Petrauskaite, Gaļina 

Šteina, Agnese Lēvalde 

5.03.-

9.03. 

Transportlīdzekļi. Ikdienas 

sadzīves situāciju risināšana. 

Agnese Ķipste, Biruta Petrauskaite, Gaļina 

Šteina, Agnese Lēvalde 

19.03.-

23.03. 

Es un vide man apkārt. 

Atjaunojamie dabas resursi.  

Agnese Ķipste, Biruta Petrauskaite, Gaļina 

Šteina, Agnese Lēvalde 

26.03.-

29.03. 

Zooloģiskais dārzs – tā 

iemītnieki. Atbildība par dabu un 

vides aizsardzība. 

Agnese Ķipste, Biruta Petrauskaite, Gaļina 

Šteina, Agnese Lēvalde 

3.04.-

6.04. 

Pavasaris – daba mostas. Dabas 

procesu izzināšana. 

Agnese Ķipste, Biruta Petrauskaite, Gaļina 

Šteina, Agnese Lēvalde 

9.04.-

13.04. 

Pavasara ziedi. Veicināt izpratni, 

atbildīgu attieksmi un rīcību pret 

dabu. 

Agnese Ķipste, Biruta Petrauskaite, Gaļina 

Šteina, Agnese Lēvalde 

16.04.-

21.04. 

Lieldienas gaidot. Veicināt 

izglītojamo valsts valodas izkopšanu 

un lietošanu. 

Agnese Ķipste, Biruta Petrauskaite, Gaļina 

Šteina, Agnese Lēvalde 

23.04.-

27.04. 

Gājputnu atgriešanās. Vērtības – 

dzīvība, daba, cieņa pret dzīvām 

būtnēm. 

Agnese Ķipste, Biruta Petrauskaite, Gaļina 

Šteina, Agnese Lēvalde 

2.05.-

3.05. 

Es un mana ģimene. Ģimenisko 

vērtību akcentēšana.  

Agnese Ķipste, Biruta Petrauskaite, Gaļina 

Šteina, Agnese Lēvalde 

7.05.-

11.05. 

Valsts simboli man apkārt. Baltā 

galdauta svētki, valsts simbolu 

godināšana. 

Agnese Ķipste, Biruta Petrauskaite, Gaļina 

Šteina, Agnese Lēvalde 

14.05.-

18.05. 

Pasākuma nedēļa. Tikuma 

izkopšana savstarpējo attiecību 

Agnese Ķipste, Biruta Petrauskaite, Gaļina 

Šteina, Agnese Lēvalde 

21.05.-

25.05. 
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veidošanai atbildīgai dzīvei 

sabiedrībā. 

Drošības nedēļa. Fiziskās 

labklājības veicināšana. 

Pašdisciplīna, izpratne par 

pienākumiem un tiesībām. 

Agnese Ķipste, Biruta Petrauskaite, Gaļina 

Šteina, Agnese Lēvalde 

28.05.-

31.05. 

 

1. un 2.vecākā grupa 

Pasākuma tēma 

 

Skolotājs Laiks 

Jauns skolas gads sākas – jauns 

pieaugšanas, zinību un 

dzīvesgudrību apgūšanas laiks 

R.Pūlīte, K.Lāce 

L. Cinkmane, E.Saulīte, J.Jansone 

03. – 

07.09 

Dzejas dienu nedēļa – Latvijas 

dzejnieku saimes ražas svētki 

R.Pūlīte, K.Lāce 

L. Cinkmane, E.Saulīte, J.Jansone 

10. – 

14.09 

Sargi sevi – cilvēka dzīvības 

vērtības apziņas veidošana 

R.Pūlīte, K.Lāce 

L. Cinkmane, E.Saulīte, J.Jansone 

17. – 

21.09 

Svētku un tradīciju nozīme 

nacionālās identitātes un 

valstiskuma apziņas veidošanā 

R.Pūlīte, K.Lāce 

L. Cinkmane, E.Saulīte, J.Jansone 

25. – 

28.09 

Es un vide man apkārt – atbildība 

par vides aizsardzību, dabas resursu 

saudzēšanu un videi draudzīgu 

rīcību 

R.Pūlīte, K.Lāce 

L. Cinkmane, E.Saulīte, J.Jansone 

01. – 

05.10 

Pasākums “Skaista, skaista tēvu 

zeme 

                     Par visām 

zemītēm… ” 

R.Pūlīte, K.Lāce 

L. Cinkmane, E.Saulīte, J.Jansone 

08. – 

12.10 

Veselīgi un kaitīgi ieradumi – 

pašdisciplīnas izkopšana 

R.Pūlīte, K.Lāce 

L. Cinkmane, E.Saulīte, J.Jansone 

15. – 

19.10 

Es un kultūra – kultūras pieredzes 

apguve 

R.Pūlīte, K.Lāce 

L. Cinkmane, E.Saulīte, J.Jansone 

29. –  

02.11 

Mārtiņa nedēļa - nacionālās 

identitātes stiprināšana 

R.Pūlīte, K.Lāce 

L. Cinkmane, E.Saulīte, J.Jansone 

05. – 

09.11 

Latvija – mana zeme, 

valstiskuma apziņas veidošana 

R.Pūlīte, K.Lāce 

L. Cinkmane, E.Saulīte, J.Jansone 

12. – 

16.11 

Es kļūšu par… mērķtiecīga 

attieksme pret darbu, darbs – cilvēka 

labklājības avots 

R.Pūlīte, K.Lāce 

L. Cinkmane, E.Saulīte, J.Jansone 

20. – 

23.11 

Advente un Ziemassvētku 

gaidīšana – nacionālais un 

reliģiskais, kopīgais un atšķirīgais 

R.Pūlīte, K.Lāce 

L. Cinkmane, E.Saulīte, J.Jansone 

26. – 

30.11 

Ziemas iestāšanās – būšu 

uzmanīgs, atbildība pret savu un 

apkārtējo dzīvību un veselību 

R.Pūlīte, K.Lāce 

L. Cinkmane, E.Saulīte, J.Jansone 

03. – 

07.12 

Pasākums “Zelta klasika” 

 

R.Pūlīte, K.Lāce 

L. Cinkmane, E.Saulīte, J.Jansone 

10. – 

14.12 

Ziemassvētku tradīcijas – 

ģimenisko vērtību apzināšanās un 

stiprināšana 

Ziemassvētki – brīnumu laiks, 

līdzcietības un labdarības laiks 

R.Pūlīte, K.Lāce 

L. Cinkmane, E.Saulīte, J.Jansone 

17. – 

21.12 
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Kāds es esmu? – Sevis izpēte - 

pašizziņa 

 

R.Pūlīte, K.Lāce 

L. Cinkmane, E.Saulīte, J.Jansone 

07. – 

11.01 

Es spēju būt…tikumi, kuri man 

piemīt 

 

R.Pūlīte, K.Lāce 

L. Cinkmane, E.Saulīte, J.Jansone 

14. – 

18.01 

Pienākumi un tiesības – 

demokrātiskas sabiedrības pamats 

R.Pūlīte, K.Lāce 

L. Cinkmane, E.Saulīte, J.Jansone 

21. – 

25.01 

Es starp cilvēkiem – tolerance un 

empātija 

R.Pūlīte, K.Lāce 

L. Cinkmane, E.Saulīte, J.Jansone 

28.01 – 

01.02 

Literatūra – dzimtās valodas 

izkopšanas pamats 

R.Pūlīte, K.Lāce 

L. Cinkmane, E.Saulīte, J.Jansone 

04. – 

08.02 

Es labprāt darbojos – mērķtiecīga 

sava brīvā laika plānošana 

R.Pūlīte, K.Lāce 

L. Cinkmane, E.Saulīte, J.Jansone 

11. – 

15.02 

Latvija četros gadalaikos – 

izpratnes veidošana par laika 

ritējumu 

R.Pūlīte, K.Lāce 

L. Cinkmane, E.Saulīte, J.Jansone 

18. – 

22.02 

Pasākums “Pāri varavīksnes 

tiltam” 

R.Pūlīte, K.Lāce 

L. Cinkmane, E.Saulīte, J.Jansone 

25.02.– 

01.03 

Daba mostas – dzīvās un 

nedzīvas dabas simbioze (kopā) 

R.Pūlīte, K.Lāce 

L. Cinkmane, E.Saulīte, J.Jansone 

04. – 

08.03 

Mana pilsēta – Liepāja, 

lokālpatriotisms 

R.Pūlīte, K.Lāce 

L. Cinkmane, E.Saulīte, J.Jansone 

18. – 

22.03 

Iestājies pavasaris – pavasara 

darbu kalendārs 

R.Pūlīte, K.Lāce 

L. Cinkmane, E.Saulīte, J.Jansone 

25.– 

29.03 

Krāšņais ziedu laiks – estētisko 

izjūtu izkopšana 

R.Pūlīte, K.Lāce 

L. Cinkmane, E.Saulīte, J.Jansone 

01.-

05.04. 

Sports – gribasspēka,  atbildības, 

savaldības un drosmes izkopšanas 

veicinātājs 

R.Pūlīte, K.Lāce 

L. Cinkmane, E.Saulīte, J.Jansone 

08. – 

12.04 

Lieldienu tradīcijas – ģimenisko 

vērtību apzināšanās un stiprināšana 

R.Pūlīte, K.Lāce 

L. Cinkmane, E.Saulīte, J.Jansone 

15. – 

18.04 

Mana veselība – mērķtiecīgas 

rūpes par veselības saglabāšanu un 

stiprināšanu 

R.Pūlīte, K.Lāce 

L. Cinkmane, E.Saulīte, J.Jansone 

23. – 

26.04 

Latvija – neatkarīga valsts, 

valstiskuma apziņas veidošana 

R.Pūlīte, K.Lāce 

L. Cinkmane, E.Saulīte, J.Jansone 

29. – 

03.05 

Sporta pasākums  R.Pūlīte, K.Lāce 

L. Cinkmane, E.Saulīte, J.Jansone 

07. – 

10.05 

Mana ģimene – emocionālās 

labsajūtas pamats 

R.Pūlīte, K.Lāce 

L. Cinkmane, E.Saulīte, J.Jansone 

13. – 

17.05 

Es kolektīvā – savstarpējā 

saskarsme un attiecību veidošana 

R.Pūlīte, K.Lāce 

L. Cinkmane, E.Saulīte, J.Jansone 

20. – 

24.05 

 

Vasaras brīvlaiku gaidot – 

aizejošā mācību gada notikumu 

pašizvērtējums 

Paliec sveika skola! 

R.Pūlīte, K.Lāce 

L. Cinkmane, E.Saulīte, J.Jansone 

27. – 

31.05 
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C grupas 

 

Pasākuma tēma 

 

Skolotājs Laiks 

Sveika, skola ! 

Zinību diena-3. septembris.. 

Veicina izglītojamā izpratni par 

šo notikumu valsts mērogā, 

stiprina valstiskuma apziņu. 

Solveiga Muižniece, Kristīna Homenko, 

Dzintra Šumova, Gaļina Petrova, Inese 

Rone, Ieva Liepa, Alise Lībe  

3.09.-7.09. 

Atmiņas par vasaru. Veicināt 

izglītojamo spēju brīvi un 

patstāvīgi domāt un izteikties. 

Solveiga Muižniece, Kristīna Homenko, 

Dzintra Šumova, Gaļina Petrova, Inese 

Rone, Ieva Liepa, Alise Lībe 

10.09.-

14.09. 

Drošības nedēļa! Sniegt 

priekšstatu par drošu un atbildīgu 

rīcību. 

Solveiga Muižniece, Kristīna Homenko, 

Dzintra Šumova, Gaļina Petrova, Inese 

Rone, Ieva Liepa, Alise Lībe 

17.09.-

21.09. 

Internāts- manas otrās mājas. 

Veicināt izglītojamā patstāvību, 

atbildīgu rīcību, uzlabo 

saskarsmes spējas. 

Solveiga Muižniece, Kristīna Homenko, 

Dzintra Šumova, Gaļina Petrova, Inese 

Rone, Ieva Liepa, Alise Lībe 

25.09.-

28.09. 

Uzvedības kultūra. 

Pašdisciplīnas un izpratnes par 

pienākumiem un tiesībām 

veidošana. 

Solveiga Muižniece, Kristīna Homenko, 

Dzintra Šumova, Gaļina Petrova, Inese 

Rone, Ieva Liepa, Alise Lībe 

1.10.-5.10. 

Pasākuma nedēļa 

“Skaista, skaista tēvu zeme 

  Par visām zemītēm… ” 

Patriotisma veicināšana Latvijas 

valsts simtgadē 

Solveiga Muižniece, Kristīna Homenko, 

Dzintra Šumova, Gaļina Petrova, Inese 

Rone, Ieva Liepa, Alise Lībe 

8.10.-12.10. 

Veselīgs uzturs un 

dzīvesveids. Veicināt pozitīvu 

domāšanu par veselīgu 

dzīvesveidu. 

Solveiga Muižniece, Kristīna Homenko, 

Dzintra Šumova, Gaļina Petrova, Inese 

Rone, Ieva Liepa, Alise Lībe 

15.10.-

19.10. 

Daba rudenī. Atbildība par 

dabu un vides aizsardzība protot 

novērtēt Latvijas dabas 

skaistumu. 

Solveiga Muižniece, Kristīna Homenko, 

Dzintra Šumova, Gaļina Petrova, Inese 

Rone, Ieva Liepa, Alise Lībe 

29.10.-2.11. 

Mana dāvana rudenim. 

Veicināt estētisko, fantāzijas, 

radošumu jūtu attīstību. 

Solveiga Muižniece, Kristīna Homenko, 

Dzintra Šumova, Gaļina Petrova, Inese 

Rone, Ieva Liepa, Alise Lībe 

5.11.-9.11. 

Latvijas simtgades svinību 

nedēļa. Nacionālās identitātes un 

valstiskuma apziņu veidošana. 

Solveiga Muižniece, Kristīna Homenko, 

Dzintra Šumova, Gaļina Petrova, Inese 

Rone, Ieva Liepa, Alise Lībe  

12.11.-

16.11. 

Esi pieklājīgs ! Pieklājīgas 

saskarsmes normu veidošana, 

nostiprināšana. 

Solveiga Muižniece, Kristīna Homenko, 

Dzintra Šumova, Gaļina Petrova, Inese 

Rone, Ieva Liepa, Alise Lībe  

20.11.-

23.11. 

Mani pienākumi un manas 

tiesības. Attīstīt spēju brīvi un 

patstāvīgi domāt , sekmējot 

atbildīgu rīcību. 

Solveiga Muižniece, Kristīna Homenko, 

Dzintra Šumova, Gaļina Petrova, Inese 

Rone, Ieva Liepa, Alise Lībe  

26.11.-

30.11 

Adventes laiks. Latvijas 

tradīciju aktualizēšana. Kultūras 

Solveiga Muižniece, Kristīna Homenko, 

Dzintra Šumova, Gaļina Petrova, Inese 

Rone, Ieva Liepa, Alise Lībe  

3.12.-7.12. 



56 

 

mantojumu un tradīciju 

saglabāšana, iepazīšana. 

 

Pasākuma nedēļa “Latvijas 

zelta klasika”. Sadarbība 

izglītošanās procesā. 

Solveiga Muižniece, Kristīna Homenko, 

Dzintra Šumova, Gaļina Petrova, Inese 

Rone, Ieva Liepa, Alise Lībe  

10.12.-

14.12. 

Ziemassvētku gaidīšanas laiks. 

Radošuma un estētiskās 

audzināšanas pilnveidošana. 

Solveiga Muižniece, Kristīna Homenko, 

Dzintra Šumova, Gaļina Petrova, Inese 

Rone, Ieva Liepa, Alise Lībe  

17.12.-

21.12. 

Manas ziemas brīvdienas. 

Sociāli emocionālās vides 

atšķirības katra izglītojamā 

ģimenē. 

Solveiga Muižniece, Kristīna Homenko, 

Dzintra Šumova, Gaļina Petrova, Inese 

Rone, Ieva Liepa, Alise Lībe  

7.01.-11.01. 

Folkloras nedēļa. Latvisko 

tradīciju izkopšana. 

Solveiga Muižniece, Kristīna Homenko, 

Dzintra Šumova, Gaļina Petrova, Inese 

Rone, Ieva Liepa, Alise Lībe  

14.01.-

18.01. 

Skaistās Latvijas daba ziemā. 

Veidot izpratni par dabas un 

apkartējas vides aizsardzību. 

Solveiga Muižniece, Kristīna Homenko, 

Dzintra Šumova, Gaļina Petrova, Inese 

Rone, Ieva Liepa, Alise Lībe  

21.01.-

25.01. 

Darbs dara darītāju. Darbs kā 

eksistences līdzekļu iegūšanas 

veids un labklājības avots. 

Solveiga Muižniece, Kristīna Homenko, 

Dzintra Šumova, Gaļina Petrova, Inese 

Rone, Ieva Liepa, Alise Lībe  

28.01.-1.02. 

Februāris – sveču mēnesis. 

Latvisko paražu aktualizēšana. 

Solveiga Muižniece, Kristīna Homenko, 

Dzintra Šumova, Gaļina Petrova, Inese 

Rone, Ieva Liepa, Alise Lībe  

4.02.-8.02. 

Tikums- manas labās domas 

un darbi. Izkopt tikumiskās 

īpašības, vērtības. 

Solveiga Muižniece, Kristīna Homenko, 

Dzintra Šumova, Gaļina Petrova, Inese 

Rone, Ieva Liepa, Alise Lībe  

11.02.15.02. 

Mums patīk zīmēt. Spēja brīvi 

un patstāvīgi izpausties. 

 

Solveiga Muižniece, Kristīna Homenko, 

Dzintra Šumova, Gaļina Petrova, Inese 

Rone, Ieva Liepa, Alise Lībe  

18.02.-

22.02. 

Pasākuma nedēļa “Pāri 

varavīksnes tiltam” Sadarbība 

izglītošanas procesā. 

Solveiga Muižniece, Kristīna Homenko, 

Dzintra Šumova, Gaļina Petrova, Inese 

Rone, Ieva Liepa, Alise Lībe  

25.02.-1.03. 

Pavasara darbi. Darba tikuma 

izkopšana. 

Solveiga Muižniece, Kristīna Homenko, 

Dzintra Šumova, Gaļina Petrova, Inese 

Rone, Ieva Liepa, Alise Lībe  

4.03.-8.03. 

Liepājas dzimšanas diena. 

Mīlestība un cieņas jūtu 

veidošana pret savu pilsētu. 

Solveiga Muižniece, Kristīna Homenko, 

Dzintra Šumova, Gaļina Petrova, Inese 

Rone, Ieva Liepa, Alise Lībe  

18.03.-

22.03. 

Profesionālā virzība. Interese 

par dažādām profesijām. 

Solveiga Muižniece, Kristīna Homenko, 

Dzintra Šumova, Gaļina Petrova, Inese 

Rone, Ieva Liepa, Alise Lībe  

25.03.-

29.03. 

Es, mana klase un grupa. 

Savstarpējo attiecību bāze. 

Solveiga Muižniece, Kristīna Homenko, 

Dzintra Šumova, Gaļina Petrova, Inese 

Rone, Ieva Liepa, Alise Lībe  

1.04.-5.04. 

Folkloras nedēļa. Latvisko 

tradīciju un tautas rakstu zīmju 

izkopšana. 

 

Solveiga Muižniece, Kristīna Homenko, 

Dzintra Šumova, Gaļina Petrova, Inese 

Rone, Ieva Liepa, Alise Lībe  

8.04.-12.04. 
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Lieldienas – latviešu kultūras 

neatņemama sastāvdaļa. Latvijas 

tautas kultūras tautiskā 

mantojuma apzināšana. 

Solveiga Muižniece, Kristīna Homenko, 

Dzintra Šumova, Gaļina Petrova, Inese 

Rone, Ieva Liepa, Alise Lībe  

15.04.-

18.04. 

Darba un es. Rūpes par dzīvo 

dabu, kukaiņiem, putniem un 

dzīvniekiem. 

Solveiga Muižniece, Kristīna Homenko, 

Dzintra Šumova, Gaļina Petrova, Inese 

Rone, Ieva Liepa, Alise Lībe  

23.04.-

26.04. 

Baltā galdauta svētki. Latvijas 

Republikas Neatkarības 

atjaunošanas diena- 4.maijs. 

Patriotisma audzināšana. 

Solveiga Muižniece, Kristīna Homenko, 

Dzintra Šumova, Gaļina Petrova, Inese 

Rone, Ieva Liepa, Alise Lībe  

29.04.-3.05. 

Pasākuma nedēļa.  

Pozitīvās emocijas, kustību 

rotaļas. 

 

Solveiga Muižniece, Kristīna Homenko, 

Dzintra Šumova, Gaļina Petrova, Inese 

Rone, Ieva Liepa, Alise Lībe  

7.05.-10.05. 

Mātes diena. Izpratnes 

veidošana par ģimenes vērtībām. 

Solveiga Muižniece, Kristīna Homenko, 

Dzintra Šumova, Gaļina Petrova, Inese 

Rone, Ieva Liepa, Alise Lībe  

13.05.-

17.05. 

Sociālo prasmju apguves 

pašnovērtējums un tālākas 

attīstības perspektīvas. 

Solveiga Muižniece, Kristīna Homenko, 

Dzintra Šumova, Gaļina Petrova, Inese 

Rone, Ieva Liepa, Alise Lībe  

20.05.-

24.05. 

Sveika, skola! Labdien vasara! 

Izpratnes aktualizēšana par 

drošību, veselību un dzīvību. 

Solveiga Muižniece, Kristīna Homenko, 

Dzintra Šumova, Gaļina Petrova, Inese 

Rone, Ieva Liepa, Alise Lībe  

27.05.-

31.05. 

 

Kalendārais pasākumu plāns 

Laiks Pasākums Atbildīgais 

1.Organizatoriskie pasākumi 

20.08.-30.08. 1.1.Iekārtot internāta grupu telpas. I.Jēče 

03.09. 1.2.Izveidot internāta grupas. I.Jēče 

03.09. 1.3.Internāta skolotāju atkārtota instruktāža 

(darba pienākumi, drošības tehnika, sanitārā 

režīma ievērošana.) 

I.Jēče 

03.-10.09. 1.5.iekārtot grupu dienasgrāmatas un pulciņu 

žurnālus e-klasē 

Grupu un pulciņu 

skolotājas, datorspeciālists 

03.09. 1.6.Iepazīstināt audzēkņus ar internāta iekšējas 

kārtības noteikumiem. 

Grupu skolotāji 

05.09. 1.7.Izveidot internāta skolotāju metodisko 

komisiju. 

I.Jēče 

03.09. 1.8.Medmāsas konsultācijas higiēnas, sanitārā 

režīma ievērošanā, pedikulozes, ādas slimību 

pirmreizējā diagnostikā. 

A.Palapa 

2.Materiālās bāzes pilnveide 

Visu 

mācību gadu 

Higiēnas preču iegāde. J.Sietiņš 

Visu 

mācību gadu 

Pirmās palīdzības aptieciņas papildināšana. A.Palapa 

20.-30.08. Uzkopšanas inventāra atjaunošana J.Sietiņš 

 

20.-30.08. Mācību piederumu iegāde I.Jēče 

10.,11.. Papildināt attīstošo sēļu bāzi J.Sietiņš, I.Jēče 
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Internāta darba kontrole. 

Kārtējā kontrole: 

 Ieraksti e-klasē 10.;11. (apspriede pie direktora) 

 Darba grafiku atbilstība dienas režīmam 09. (apspriede pie direktora) 

Profilaktiskā kontrole: 

 Skolēnu apmeklējumu analīze 10.;12.;03.;05. (Internāta skolotāju sanāksmes) 

 Darba drošības un disciplīnas analīze 10.;01.;04. (Internāta skolotāju sanāksmes) 

Tematiskā kontrole 

 Jaunpienākušo bērnu adaptācija 11. (Internāta skolotāju sanāksme) 

 Jauno skolotāju darba pārbaude,  10.;01.;04.  (apspriede pie direktora) 

 nepilnību novēršanas nolūkā 
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15. Materiālās bāzes pilnveide 2018./2019.mācību gadā 

 

1.Remonti un labiekārtošana. 

1.1. Apgaismošanas lampu nomaiņa divām klasēm K94. 

1000,- EUR, 

1.2. Projekta izstrāde apziņošanas sistēmai skolas ēkā K94. 

6000,- EUR,       janvāris- marts 

1.3. Apziņošanas sistēmas izbūve skolas ēkā K94. 

25000,- EUR,       aprīlis- augusts 

1.4. 2 stāva koridora remonts skolas ēkā U56. 

15000,- EUR,       maijs- augusts 

1.5. Trīs mācību klašu remonts skolas ēkā U56. 

30000,- EUR,       maijs- augusts 

1.6. Teritorijas labiekārtošana skolas ēkā E53/55 

 30000,- EUR,      maijs- augusts 

 

2.Pamatlīdzekļu iegāde. 

2.1. Desmit portatīvo datoru iegāde. 

7000,- EUR,       oktobris 

2.2. Divu interaktīvo paneļu iegāde. 

14000,- EUR,       oktobris 

2.3. Mīkstā inventāra iegāde skolas ēkā E53/55. 

1000,- EUR,       decembris 

2.4. Divu grupu mēbeļu iegāde skolas ēkā E53/55 

15000,- EUR,       novembris 

2.5.Garderobes skapju iegāde. 

1500,- EUR,       decembris 

2.7. 3D printera iegāde. 

6000,- EUR,       decembris 

2.8.Skolēnu solu un krēslu iegāde divām klasēm. 

5000,- EUR,       aprīlis 

2.8. Jauna mikroautobusa iegāde 

 30000,-EUR      aprīlis 
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16. Skolas darba ciklogramma nedēļai 

Pirmdiena 

apspriedes pie skolas direktora; 

dežūrlīnijas skolēniem; 

sanitārā diena skolas internātā; 

pulciņu un fakultatīvās nodarbības;  

skolotāju informatīvās sanāksmes K94. 
 

Otrdiena 

atbalsta personāla grupas sanāksmes; 

pulciņu un fakultatīvās nodarbības; 
 

Trešdiena 

pulciņu un fakultatīvās nodarbības; 

pasākumi klasēs; 

vecāku sapulces; 

metodisko komisiju sanāksmes; 

pedagoģiskās padomes sēdes. 
 

Ceturtdiena 

pulciņu un fakultatīvās nodarbības; 

pasākumi skolēniem internātā; 

internāta skolotāju sanāksmes. 
 

Piektdiena 

pasākumi skolēniem (sacensības, pārgājieni, diskotēkas, konkursi u.c.); 

skolotāju informatīvās sanāksmes U56; 

pulciņu un fakultatīvās nodarbības. 
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17. Pielikumu saraksts 

01.Skolēnu skaits pa klasēm. 

02.Internāta grupas. 

03.Ārstes S.Madres darba plāns. 

04.Medmāsas L.Šternbergas darba plāns. 

05.Medmāsas A.Šarovas darba plāns. 

06.Medmāsas A.Palapas darba plāns. 

07.Medmāsas A.Šneideres darba plāns. 

08.Medmāsas O.Ļakiševas darba plāns 

09.Bibliotēkas darba plāns. 

10.Logopēda L.Mazkalniņas darba plāns. 

11.Logopēda K.Lapiņas darba plāns. 

12.Psihologa darba plāns. 

13.Sociālā pedagoga darba plāns. 

14.Atbalsta personāla grupas darba plāns. 

15.Karjeras izglītības pasākumi. 

16.Primārās profilakses darbs. 

 

15.09.2017. 


