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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 
 

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs (turpmāk – skola) ir Liepājas pilsētas 

pašvaldības dibināta izglītības iestāde. Skolas juridiskā adrese ir Uliha iela 56, Liepāja, LV-3401. 

Izglītības programmu īstenošana notiek 3 ēkās: Uliha ielā 56, Klaipēdas ielā 94 un Ezera ielā 

53/55.  

2020./2021. mācību gadā skolā ir 247 izglītojamie. 

2019./2020.mācību gadā skola īstenoja 10 izglītības programmas: 

Programmas nosaukums  Programmas 

kods  

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem 

21015811 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 

21015911 

Profesionālās pamatizglītības programma, izglītības programmas 

nosaukums- kokizstrādājumu izgatavošana, piešķiramā profesionālā 

kvalifikācija- koksnes materiālu apstrādātājs 

22543041 

Profesionālās pamatizglītības programma, izglītības programmas 

nosaukums- ēdināšanas pakalpojumi, piešķiramā profesionālā kvalifikācija- 

virtuves darbinieks 

22811021 

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem 

garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības 

traucējumiem 

01015911 

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem 

01015811 

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās 

veselības traucējumiem 

01015711 

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem 

attīstības traucējumiem 

01015611 

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem 

01015511 

Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem 

ar valodas traucējumiem 

01015521 

 

2020./2021.mācību gadā skola īsteno 8 izglītības programmas: 

Programmas nosaukums  Programmas 

kods  



Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem 

21015811 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 

21015911 

Profesionālās pamatizglītības programma, izglītības programmas 

nosaukums- kokizstrādājumu izgatavošana, piešķiramā profesionālā 

kvalifikācija- koksnes materiālu apstrādātājs 

22543041 

Profesionālās pamatizglītības programma, izglītības programmas 

nosaukums- ēdināšanas pakalpojumi, piešķiramā profesionālā kvalifikācija- 

virtuves darbinieks 

22811021 

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem 

garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības 

traucējumiem 

01015911 

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem 

01015811 

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās 

veselības traucējumiem 

01015711 

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem 

attīstības traucējumiem 

01015611 

 

2019./2020. mācību gadā skolā ir 88 pedagogi. 52 pedagogi ir maģistri, 1 doktors.  

Skolas atbalsta personālā ir: psihologs, sociālais pedagogs, medicīnas darbinieki – 4,5 slodzes 

medmāsa, 1 slodze ārsts, 0,5 slodze masieris, logopēdi, Montesori pedagoģijas speciālists. 

 

Skolas vīzija – uz humāniem speciālās izglītības principiem veidota pilsētas pedagoģiskajā 

vidē sociāli integrēta un konsultējoša skola, kas nodrošina izglītojamo spējām atbilstošu 

profesionālo zināšanu un prasmju veidošanos. 

Skolas misija – sekmēt cilvēka sasniegumus un izaugsmi. 

Skolas mērķis – izglītojamā zināšanas, prasmes, iemaņas un attieksmes sekmīgai integrācijai 

sabiedrībā. 

Skolas audzināšanas darba prioritāte – tikumiskās vērtībās balstītas izglītojamo pozitīvas 

uzvedības atbalsta sistēmas izveide izglītojamo, pedagogu un vecāku sadarbībā un mijiedarbībā.  

Prioritātes īstenošanas gaitā pedagogi metodiskajās komisijās pētīja pedagoģisko un 

psiholoģisko literatūru par izglītojamo ar garīgās attīstības traucējumiem tikumisko vērtību 

apzināšanās iespējām, kas veidotu viņu pašregulāciju uzvedībā. Iegūtās zināšanas un ideju 

apkopojumi bija pamats izveidotajiem individuālajiem audzināšanas plāniem un sadarbības ar 

izglītojamo vecākiem un visiem izglītības iestādes darbiniekiem izveidei. Rezultāts ir pedagoģisko 

un tehnisko darbinieku un izglītojamo vecāku intereses par pozitīvas uzvedības veidošanu 

izglītojamiem paaugstināšana un sistēmas izveidošana savlaicīgam atbalstam, pamatojoties uz 

tikumisko vērtību aktualizēšanu audzināšanas procesā. 

 



Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana 

Pamatjoma un prioritāte Sasniegtais rezultāts 

Mācību saturs 
Pirmsskolas mācību satura 

aktualizēšana atbilstoši 

kompetenču pieejas idejām 

(mācīšanos iedziļinoties). 

Apgūstot jauno pirmsskolas izglītības mācību satura 

programmu, izglītojamiem ir nodrošināta pamatprasmju jeb 

kompetenču attīstība. 

Telpu iekārtojums ir sadalīts mācību centros, izmantojot 

mācību materiālus, kas atbilst katrai tēmai. 

Mācīšana un mācīšanās 
 Izglītojamo vecāku/ aizbildņu 

iesaiste mācīšanas un mācīšanās 

procesā. 

 

Izglītojamo vecāki/ aizbildņi piedalās sasniedzamo rezultātu 

izvirzīšanā mazajos pedagoģiskajos kolektīvos. 

Izglītojamo vecāki/ aizbildņi iesaistās attālināto mācību 

procesā, nodrošina atgriezenisko saikni. 

Notikušas radošās darbnīcas vecākiem “Lasām kopā”, 

“Rēķinām kopā”. 

Izglītojamo sasniegumi 
Pēctecīga un uzskatāma 

izglītojamo mācību sasniegumu, 

spēju un attīstības norises 

materiālu apkopošana un 

izmantošana. 

Izglītojamo mācību sasniegumi atspoguļoti video un foto 

materiālos, kas nodrošina kvalitatīvāku izvērtējumu 

aprakstošās vērtēšanas procesā. Materiālu analīze ļauj 

veiksmīgāk plānot turpmāko mācību satura apguvi. 

Izglītojamo mācību sasniegumu analīze notikusi nelielās 

pedagogu grupās, tas veicināja aktīvāku katra pedagoga 

iesaistīšanos izglītojamā mācību darbības vērtēšanā. 

Atbalsts izglītojamiem 
Karjeras izglītības kvalitātes 

paaugstināšana. 

 

Karjeras atbalsta nodrošināšanai izveidota programma 

“Karjeras nedēļa”. Organizētas ekskursijas uz Liepājas 

uzņēmumiem un iestādēm. “Radošo dienu 2020” ietvaros 

izglītojamie iepazīstināti ar dažādām profesijām. Sadarbība 

starp klašu pedagogiem un vecākiem nodrošina labāku 

izpratni par izglītojamo turpmākās profesijas izvēli.  

Skolas vide 
Regulāras izglītojamo fiziskās 

aktivitātes, savstarpējas un 

grupu sacensības. 

Internāta pagalma tālākajā 

rekonstrukcijā ņemt vērā vecāko 

grupu audzēkņu vajadzības 

(spēka trenažieri, futbola vārti, 

basketbola grozs). 

 

Labiekārtots sporta laukums pie ēkas Klaipēdas ielā 94. 

Internāta audzēkņiem nodrošināti 2 sporta pulciņi atbilstoši 

izglītojamo attīstības līmenim. 

Internāta laikā audzēkņi regulāri nodarbojās ar fiziskām 

aktivitātēm ārpus telpām. Ārpusstundu pasākumos regulāri 

ietverti kustību korekcijas pasākumi. 

 

Notikušas kopīgas sporta aktivitātes dažādām klašu grupām: 

sporta stundas 2. un 4. klasei, Sporta dienas, vingrošanas 

sacensības 1.-5.klasei, Rudens kross. 

Resursi 
Izglītības programmu īstenošanā 

esošo mācību līdzekļu 

izvērtēšana, papildināšana 

atbilstoši izglītojamo 

vajadzībām un jaunākajām 

tehnoloģijām. 

 

Metodiskajās komisijās izvērtēti esošie mācību līdzekļi, 

iegādāti pedagogu ieteiktie didaktiskie līdzekļi.  

Skolai ir 5 PROF licences pieejai uzdevumi.lv resursiem.  

Visiem skolas pedagogiem ir pieeja elektroniskajam 

izdevumam "Mācību satura platforma soma.lv 2020. 

gadam".  



Sadarbībā ar SIA “Stena Line” iegādātas 20 (divdesmit) 

licences programmai Widgit SymWriter 2, kas veicina 

mūsdienīgu alternatīvās komunikācijas ieviešanu. 

Iegādāta “Kircholm Electronics” izstrādāta un Latvijā ražota 

iekārta - grāmatu priekšlasītājs “BrunoMaster”. 

Skolas darba organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 
Pedagogu iesaistīšanās 

starptautiskos, ar izglītību 

saistītos projektos. 

Pedagogu savstarpējās pieredzes 

popularizēšanas aktivizēšana, 

darba un rezultātu mācību 

procesā pieredzes 

popularizēšana ārpus izglītības 

iestādes. 

 

Pedagogu profesionālā pilnveide notiek balstoties uz 

pedagogu akadēmiskajiem resursiem – savstarpēja 

pieredzes apmaiņa un zināšanu popularizēšana pedagogu 

grupās, sava pedagoģiskā darba pašnovērtēšana.  

Mājturības un tehnoloģiju jomas pedagogi savu pieredzi 

popularizēja Liepājas pilsētas Mājturības un tehnoloģiju 

jomas seminārā skolas telpās. 

Skolas pedagogi iesaistās pilsētas iekļaujošās izglītības 

metodiskā atbalsta jomas darbā. 

Notiek regulāra atbalsta nodrošināšana speciālajā izglītībā 

Liepājas pilsētas izglītības iestāžu pedagogiem un 

organizāciju pārstāvjiem. 

Regulāra informācijas aktualizēšana par atīstības centra 

darbību un metodisko materiālu publiskošana izglītības 

iestādes mājas lapā. 

  

Skolā īstenotie projekti 

 2019.gada decembrī skolai ir apstiprināts Erasmus +, KA1 - Personu mobilitāte mācību 

nolūkos projekts “Mūzika-māksla-iekļaušana”. Projekta sadarbības partneri Cruz Vermelha 

Portuguesa- Delegação de Cucujães (Portugāle). Projekta mērķis ir veicināt 20 jauniešu ar 

attīstības traucējumiem, no Latvijas un Portugāles, pašizpausmi, personīgo attīstību, 

sadarbības spējas caur radošām izpausmēm. Projekta darbība, Covid - 19 izplatības 

ierobežošanas pasākumu dēļ, ir uz laiku apturēta. 

 2019./2020.mācību gadā skolā tiek īstenots ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs”, kurš ir viens no instrumentiem atbalsta sniegšanai 

izglītojamiem karjeras izglītības kvalitātes paaugstināšanai. Profesionālās pamatizglītības 

programmas “Ēdināšanas pakalpojumi” izglītojamie iepazinās ar restorānu “Libava” un 

“Oskars” darbību, bet “Kokizstrādājumu izgatavošanas” izglītojamie un devītās klases 

izglītojamie uzņēmumā “Liepājas enerģija” iepazina Liepājas pilsētas siltumenerģijas 

ražošanas, padeves un lietošanas pamatprincipus. Abu profesionālās pamatizglītības 

programmu un devītās klases izglītojamie apmeklēja izglītības iespēju izstādi “Kur mācīties 

tālāk?”, lai iepazītu profesionālās izglītības iespējas. Devītās klases izglītojamie veiksmīgi 

piedalījās karjeras nedēļas atklāšanas pasākumā “Ielogojies nākotnē”, kurā tika aktualizēta IT 

prasmju pielietošana ikdienā. 

 Īstenots Twinning projekts “Māci mani, pasaciņa” sadarbībā ar PII “Saulīte” sagatavošanas 

grupas bērniem. Projekta ietvaros izglītojamie mācījās sadarboties, apguva socializēšanās 

prasmes, zīmēja zīmējumus darba burtnīcai. Rezultātā ir tapusi darba burtnīca, kura ir 

atrodama skolas tīmekļvietnē. 

 

Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumi un to izpilde 



2019.gada aprīlis izglītības iestādes un divu izglītības programmu akreditācija - Speciālās 

pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības 

programmas kods 21015811) un Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem 

garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (izglītības 

programmas kods 21015911) 

 

Sniegtie ieteikumi Izpilde 

Personālresursu pārvaldībā  plānot 

savlaicīgu un regulāru  pedagogu 

profesionālās pilnveides 

nodrošināšanu, atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

Skolas vadības komanda pilnveidojusi savu profesionālo 

kvalifikāciju kursos “Kompetenču pieeja mācību saturā: 

Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas 

ieviešanai skolā".  

Pedagogu profesionāls pilnveides nodrošināšana 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām un atbilstoši jaunā 

mācību satura ieviešanai tiek plānota sekojoši: 

 pedagogi mācību gada beigās iesniedz iestādes 

administrācijai pašvērtējumu, kurā norāda 

dalību profesionālās pilnveides programmās 

pēdējo trīs gadu laikā, 

 pedagogi pašvērtējumā norāda sev 

nepieciešamos un interesējošos pedagoģiskā 

darba jautājumus, 

 iestādes metodiskā centra metodiķi plāno un 

piedāvā pedagogiem atbilstošās profesionālās 

pilnveides programmas. 

Sakārtot izglītības iestādes 

protokolus un darba izpētes 

analīzes. 

Izglītības iestādes protokoli ir sakārtoti atbilstoši iestādes 

Nomenklatūrai, tajos ir atspoguļots mācību gada 

izvērtējums, darbs pie nākošo prioritāšu izvirzīšanas. 

Mācību gada noslēgumā tika protokolētas individuālās 

sarunas ar pedagogiem par viņu darba pašvērtējumu. 

Sakārtot izglītības iestādes 

vadības un līdzpārvaldes 

dokumentāciju. 

Pārstrādāta izglītības iestādes darbības struktūras shēma 

tajā iekļaujot attīstības centra speciālistus. 

 Izglītības iestādē ir sakārtoti un pilnveidoti pedagogu 

darba samaksas dokumenti, izveidotas:  

 

 Pedagogu paaugstinātas darba samaksas 

noteikšanas kārtība; 

 Materiālās stimulēšanas kārtība.  

 

 

Citi sasniegumi 

 Skolas deju grupas piedalīšanās Integratīvās mākslas festivālā “Nāc līdzās!” Kuldīgā 

(atzinības raksts, izvirzīti festivālam Rīgā). 

 Dalība “ParalymArt World cup 2019” un “ParalymArt World cup 2020” (Japāna) konkursā. 

2019.gadā 2 izglītojamo darbi iekļauti katalogā. 2020.gadā - viens. 

 Dalība Liepājas pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu mājturības un tehnoloģiju jomas 

konkursos. 



 Koka automašīnu ātrumsacīkšu organizēšana Liepājas pilsētas skolu izglītojamajiem, skolas 

komandas rezultatīva dalība dažādās sacensībās (Liepāja, Brocēni). 

 

2. Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos 

kritērijos 

2.1. Mācību saturs – skolas īstenotās izglītības programmas 
Speciālo pirmsskolas izglītības programmu īstenošana skolā notiek atbilstoši licencētajām 

programmām, kas tiek īstenotas saskaņā ar skolas nolikumu, nodrošinot atbalstošu vidi un obligāto 

sagatavošanu pamatizglītības apguvei. Pedagogi mācību satura apguvi plāno saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr.761 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas 

izglītības programmu paraugiem”, ievērojot pakāpenības, pēctecības principu un katra izglītojamā  

individuālās attīstības īpatnības. 

Speciālās pamatizglītības programmu īstenošana skolā notiek atbilstoši licencētajām 

programmām. Pedagogi mācību satura atlasi organizē atbilstoši izglītojamo attīstības īpatnībām, 

saglabājot virzību uz prasībām, kuras noteiktas pamatizglītības iegūšanai. 

Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem mācību saturs sakārtots atbilstoši 

izglītojamo lietpratības dzīvei nodrosināšanai un pašaprūpes iemaņu apguvei. Saturu veido 

konkrētas tēmas, kuras pedagogi plāno individuāli katrai izglītojamo grupai, individuālajām 

speciālajām un sociālajām vajadzībām. 

              Profesionālās pamatizglītības programmas un to satura īstenošana pakārtota noteiktas 

kvalifikācijas iegūšanai, kas atbilst konkrētajiem profesiju standartiem, kas atspoguļojas 

pietiekami labi novērtētos kvalifikācijas eksāmenu rezultātos. Kokizstrādājumu izgatavošanas un 

ēdināšanas pakalpojumu profesionālo pamatizglītības programmu mācību saturs atbilst pirmās 

profesionālās kvalifikācijas līmeņa iegūšanai.  

Skolas pedagogi ir izstrādājuši mācību priekšmetu programmas speciālās pamatizglītības 

programmas izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem 

attīstības traucējumiem, kuras ir ievietotas Valsts izglītības satura centra (VISC) interneta vietnē 

kā ieteicamās paraugprogrammas. Profesionālo programmu skolotāji cieši sadarbojas ar Liepājas, 

Kandavas un Ventspils kompetenču centriem, lai pilnveidotu mācību priekšmetu programmas.  

Profesionālās pamatizglītības programmu norisē liela nozīme ir karjeras pasākumiem skolā 

un sadarbībai ar vietējiem uzņēmējiem. Mācību prakses notiek: 

-kvalifikācijai virtuves darbinieks: 

SIA „SG Food” restorānā „Olīve”, SIA „Pica serviss” restorānā „Barons Bumbieris”, „Čili pica” 

picērija, AS „Liepājas patērētāju biedrība” kulinārijas izstrādājumu ražotne „Salas kulinārijā”, SIA 

„Hotel Amrita” restorānā „Oskars”, SIA „Liepa AV” kafejnīcā „Liepa”, skolas ēdnīcā Klaipēdas 

ielā 94. 

-kvalifikācijai koksnes materiālu apstrādātājs: 

SIA „Linogs” (ilglaicīgi sadarbības partneri – agrākais nosaukums SIA „Neredzīgo biedrības 

Liepājas uzņēmums”), SIA „Liepozols” (ir sadarbības līgums), SIA „AR Module Factory”. 

Kokizstrādājumu izgatavošanas programmas absolventi bieži atrod darbu Liepājas darba 

tirgū, viņi strādā Liepājas un apkārtējo novadu galdniecības un kokapstrādes uzņēmumos. Virtuves 

darbinieka profesijas ieguvēji strādā sezonas darbus Liepājas ēdināšanas uzņēmumos vasaras 

periodā. 

https://likumi.lv/ta/id/250854-noteikumi-par-valsts-pirmsskolas-izglitibas-vadlinijam


Izglītojamo skaits izglītības programmās un skolā kopā ir pastāvīgs. Izglītojamo kustību 

ietekmē veselības stāvoklis, ģimenes pārcelšanās uz citu dzīves vietu. Neliels skaits profesionālo 

pamatizglītības programmu audzēkņu sociāli sadzīvisko apstākļu dēļ (ģimenes atbalsta trūkums, 

iesaistīšanās antisociālās aktivitātēs, mācību motiviācijas nepietiekamība) pārtrauc mācības. 

 Izglītības programmu īstenošas plāns laikus tiek sastādīts, ievērojot Izglītības likumā 

noteikto. Stundu un nodarbību saraksts atbilst noteiktām prasībām, ievērojot pieļaujamo 

izglītojamo dienas un nedēļas slodzi, respektējot mācību higiēnas prasības un īpaši izglītojamo 

speciālās vajadzības.  

          Speciālajā pamatizglītības programmā izglītojamiem ar viegliem garīgās attīstības 

traucējumiem mācību satura apguves secība tiek ievērota atbilstoši pedagogu tematiskajam 

plānojumuma, kas pakārtots mācību priekšmetu programmām. Mācību satura secības izkārtojums 

regulāri tiek pārrunāts metodiskajās komisijās un mazajos pedagoģiskajos kolektīvos, lai 

nodrošinātu mācību satura integrāciju citos mācību priekšmetos un notiktu starppriekšmetu 

saiknes īstenošanās. Pārbaudes darbi izglītojamiem tiek plānoti katram semestrim. Mācību darba 

diferencēšana un individualizācija atspoguļojas gan tematiskajos plānojumos, gan individuālajos 

izglītības plānos.  

Speciālajā pamatizglītības programmā izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem smagiem garīgās attīstības traucējumiem mācību saturu pedagogi 

plāno integrēti, kur mācību tēmas tiek iekļautas sasvstarpēji pārklājoties dažādos mācību 

priekšmetos. Mācību saturs tiek plānots laika periodam, kas nav īsāks par vienu mēnesi un ietver 

ziņu izglītojamam, sasniedzamo rezultātu, kas vērsts uz ieradumu un caurviju prasmju apguvi, visu 

mācību jomu sasniedzamos rezultātus, aktivitātes mēnesim, nedēļai un dienai. 

            Pirmsskolā rotaļniedarbību saraksts tiek sastādīts katra mācību gada sākumā saskaņā 

ar pirmsskolas izglītības vadlīnijām. Pirmsskolas izglītības mācīgu saturu izglītojamie apgūst 

patstāvīgā darbībā, rotaļnodarbībās un rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu, nodrošinot 

vienmērīgu slodzi visas dienas garumā, ievērojot izglītojamo speciālās vajadzības. Mācību satura 

apguves secība tiek plānota saskaņā ar mācību gada tematisko plānu. 

Pēdējos gados, uzmanība vairāk pievērsta mācību priekšmetu programmu pilnveidošanai, 

satura atlasei atbilstoši mūsdienu tehnoloģijām un dzīvei. 

          Skolas audzināšanas darba virziena noteikšanā izmantoti 2016. gada 15. jūlija MK 

noteikumi Nr.460 “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, 

materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”: tikumiskās vērtībās balstītas 

izglītojamo pozitīvas uzvedības atbalsta sistēmas izveide pedagogu, izglītojamo un vecāku 

sadarbībā un mijiedarbībā.  

2018./2019. mācību gadā audzināšanas darbs (plānošana, pasākumi) ietvēra tikumisko 

vērtību aktualizēšanu izglītojamo pozitīvas vērtību sistēmas veidošanai un pozitīvas uzvedības 

atbalsta principu izstrādei. Ar 2018./2019. gadu skolā ir ieviesta pozitīvas uzvedības motivācijas 

balva. Lielākā daļa audzināšanas pasākumu izglītojamiem kopā notiek skolas internātā, tieši tur 

būtiski ir izvēlēties atbilstošas metodes un paņēmienus, lai veicinātu katra izglītojamā morālo 

vērtību paaugstināšanos, kas pēctecīgi pozitīvi ietekmētu arī kopējo mācību darbu. 

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.  

 Ir izstrādātas mācību priekšmetu tematisko plānu vienotas formas speciālajās 

pamatizglītības programmās izglītojamajiem ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem. 

Tālākās attīstības vajadzības. 

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

satura apguvē profesionālās pamatizglītības programmās. 

 Mācību satura atlases kvalitātes paaugstināšana un atlases efektivitātes novērtēšana 

izglītojamo individuālajos mācību plānos. 

 Pārbaudes darbu paraugu izveidošana izglītojamiem profesionālās pamatizglītības 

programmās. 

 Pedagogu motivēšana jaunu darba burtnīcu veidošanā visos mācību priekšmetos. 

 Pilnveidot audzināšanas darbu, respektējot ikviena izglītojamā attīstības vajadzības un 

veicinot fizisko, psiholoģisko un sociālo attīstību. 

 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi. 

 

2.2. Mācīšana un mācīšanās 

2.2.1. Mācīšanas kvalitāte 
 

Kritērijs “Mācīšanas kvalitāte” skolā tiek īstenots atbilstoši vērtējumam ļoti labi. To 

pamato/apliecina šāda informācija: 

 Pedagogi atrod mācību pieejas, kas piemērotas izglītojamo fiziskajai, sociālajai un 

intelektuālajai attīstībai un īpašībām. To apliecina izglītojamo vecāku un izglītojamo 

aptauja, kur pozitīvs mācīšanas darba vērtējums ir 89% aptauju. 

 Mācību stundu vērošanas materiāli liecina, ka 80% no pedagogu savstarpēji vērotajām 

mācību stundām un pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā iesaistīto 

pedagogu vadītajām stundām pedagogi veicina izglītojamo pašvērtēšanas prasmju attīstību, 

izmanto daudzveidīgas mācību metodes, stundas mērķa un izvirzīto uzdevumu 

sasniegšanai izmanto visus pieejamos mācību līdzekļus, IT. 

 Skolā izveidota digitālo resursu krātuve, kurā ievietoti vairāk kā 450 vienumi - mācību 

materiāli, pārbaudes darbu paraugi, mācību priekšmetu tematiskie plāni. 75% pedagogu 

savā ikdienas darbā izmanto šos resursus. 



 Attālinātā mācību procesa laikā izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem 

vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem tika izveidots Yotube kanāls, kurā 

ievietotas 14 video nodarbības, kurām ir 426 skatījumi.  Pēc vecāku aptaujas datiem var 

secināt, ⅔ attiecīgo izglītojamo šos ierakstus skatās atkārtoti, vecāki izteica pozitīvas 

atsauksmes par šādu iniciatīvu. 

 2019./2020.gadā notikušas 56 pedagogu sanāksmes atbilstoši izglītības programmai vai 

skolas darba daļai (internāta audzinātāji, atbalsta personāls un pedagogi), kurās apspriesta 

jaunā izglītības satura ieviešanas gaita, IT rīku pielietojums mācību procesā, notikusi 

savstarpēja dalīšanās pieredzē, apspriestas vienotās prasības mācību un audzināšanas 

darbā. Pedagogu sanāksmes rosina iepazīt kolēģu darba metodes, kā arī rada vēlmi 

jēgpilnāk un daudzveidīgāk mācību un audzināšanas darbā izmantot IT. 

 4 skolas pedagogi projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros izstrādājuši 

metodisko materiālu “Dabaszinības, latviešu valoda, sociālās zinības un matemātika. 

Mācību grāmata un metodiskais līdzeklis mācību satura integrētai apguvei izglītojamiem 

ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 

(1. - 9. klasei).” Materiālus izmanto mācīšanas procesā, tie nodrošina pēctecīgu un 

sistemātisku mācību satura apguvi. 

 

Stiprās puses. 

 Pedagogi pārzina savu priekšmetu, apgūst un izmanto mācību procesā IT, strādā ar 

mūsdienīgām metodēm, ir atvērti inovācijām. 

 Savstarpēja stundu vērošana, dalīšanās pieredzē speciālās izglītības nosacījumiem 

atbilstoša, kompetencēs balstīta mācību procesa nodrošināšanai.  

Tālākās attīstības vajadzības. 

 Pedagogu ilgtermiņa profesionāla mācīšanās sadarbojoties. 

 Efektīvu un inovatīvu mācību metožu izmantošana kompetencēs balstīta, mūsdienīga 

mācību procesa pilnveidei. 

 

2.2.2. Mācīšanās kvalitāte 
Kritērijs “Mācīšanās kvalitāte” skolā tiek īstenots atbilstoši vērtējumam labi. To 

pamato/apliecina šāda informācija: 

 80% no administrācijas vērotajām, pedagogu savstarpēji vērotajām mācību 

stundām un pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā iesaistīto pedagogu 

vadītajām stundām izglītojamie atbilstoši savam attīstības līmenim un veselības stāvoklim 

aktīvi piedalās mācību procesā, mācās plānot un vērtēt savu mācību darbu. 

 Visos mācību priekšmetos saskaņā ar mācību priekšmetu sarakstu notiek konsultācijas mācību 

vielas apguvei un nostiprināšanai. 35% izglītojamo regulāri apmeklē mācību priekšmetu 

konsultācijas, kas veicina šo izglītojamo motivāciju aktīvāk iesaistīties mācību stundas darbā 

un patstāvīgā darba iemaņas. 

 Mūsdienīgas lietpratības izglītības nodrošināšanai visiem izglītojamiem tiek piedāvāti dažādi 

izglītojošie pasākumi. Novembrī 46 1.-5.klašu izglītojamie apmeklēja Latvijas Republikas 

proklamēšanas dienai veltītas muzejpedagoģijas nodarbības Liepājas muzejā, 65 izglītojamie 

apmeklēja operu “Suitu sāga” patriotisma un valstiskās identitātes apziņas stiprināšanai. Lai 

iepazītu Latvisko dzīvesziņu,  14  profesionālās pamatizglītības programmas izglītojamie 



devās uz “Zvanītāji - tradīciju namu” Rucavā, 14 5.klašu izglītojamie iepazinās ar maizes 

cepšanas tradīcijām Rucavā.  

 Skolā notikušas radošās darbnīcas vecākiem “Lasām kopā”, “Rēķinām kopā”. Tajās katrā 

piedalījās 12 sākumskolas klašu vecāki. Pēc nodarbībām ir mainījusies 5 izglītojamo mācību 

motivācija un vērojama tendence vecāku pozitīvākai komunikācijai ar skolu. 

 4.klases izglītojamie piedalījušies Twinning projektā “Māci mani, pasaciņa”. Projekts tika 

īstenots sadarbībā ar Liepājas PII “Saulīte” sagatavošanas grupas bērniem. Projekta ietvaros 

izglītojamie mācījās sadarboties, apguva socializēšanās prasmes, zīmēja zīmējumus darba 

burtnīcai.  

   

Stiprās puses. 

 Pedagogu savstarpējā sadarbība izglītojamo patstāvības veidošanā mācīšanās procesā. 

 Mācību procesa diferenciācija un individualizācija. 

 Mācību satura sasaiste ar reālo dzīvi, sabiedrības, kultūras un valsts aktualitātēm. 

Tālākās attīstības vajadzības. 

 Caurviju prasmu izmantošana izglītojamo patstāvīgas darbības veicināšanai kompetencēs 

balstītā mācību procesā. 

 Izglītojamo vecāku/ aizbildņu iesaistes mācīšanās procesā pilnveidošana. 

 

2.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 
Kritērijs “Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa” skolā tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam labi. To pamato/apliecina šāda informācija: 

 Pedagogi, vērtējot izglītojamo mācību darbu sistemātiski, un kompetenti ievēro vērtēšanas 

pamatprincipus un kārtību, to apliecina e-klases žurnālu pārbaudes, kurās tikai 2 pedagogiem 

konstatētas neatbilstības skolas izstrādātajai vērtēšanas kārtībai. 

 95% no vērotajām mācību stundām pedagogi, ņemot vērā skolēnu vecumu un attīstības 

īpatnības, rosina izglītojamos veikt sava darba pašvērtējumu. Šāda pieeja motivē izglītojamo 

būt līdzatbildīgam izvirzītā rezultāta sasniegšanā. 

 Profesionālās pamatizglītības programmas ”Ēdināšanas pakalpojumi” pedagogs mācību 

priekšmetā “Ēdienu gatavošana” izstrādājis kritēriju kartes ēdienu gatavošanas vērtēšanai, 

kuras izglītojamie izmanto pašvērtēšanā un savstarpējā vērtēšanā. Tādā veidā viņi iemācās 

uzklausīt konstruktīvu kritiku un to izteikt, saņemt uzslavas, kas ir būtiski gan aizejot praksē 

uzņēmumos, gan kvalifikācijas eksāmenā, gan tālākajā profesionālajā darbībā. Šīs prasmes ir 

atzīmētas izglītojamo prakses raksturojumos. 

 Izglītojamo ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem mācību sasniegumu analīzei 

2019./2020.mācību gadā sāka izmanto video un foto materiālus. Šie materiāli gan 

pedagogiem, gan vecākiem uzskatāmi parāda izglītojamo individuālo izaugsmi noteiktā laika 

periodā.   

 

Stiprās puses. 

 Pedagogu iniciatīva mācību sasniegumu vērtēšanas dažādošanai, ievērojot izglītojamo 

individuālo attīstības līmeni un veselības stāvokli. 

 Pedagogu teicamās prasmes skaidrot vērtējumu izglītojamiem un mācību sasniegumu 

dinamiku izglītojamo vecākiem. 

Tālākās attīstības vajadzības. 



 Vērtēšanas kārtības aktualizācija atbilstoši jaunajam valsts pamatizglītības standartam, 

precizējot kritērijus izglītojamo prasmju vērtēšanā mācību priekšmetos atbilstoši speciālo 

vajadzību pakāpei. 

 Paaugstināt izglītojamo pašnovērtēšanas un savstarpējās vērtēšanas prasmes. 

 

2.3. Izglītojamo sasniegumi 

2.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 
Skolas darbs ir orientēts uz to, lai izglītojamie sekmīgi apgūtu dzīvei nepieciešamās 

prasmes un veiksmīgi iekļautos sociālajā vidē pēc skolas beigšanas. 

Izglītojamie ar vidēji smagiem garīgās attīstības traucējumiem apgūst sociāli sadzīviskās 

iemaņas, kas iespējami vairāk varētu garantēt viņu patstāvību ikdienā. Izglītojamie ar viegliem 

garīgās attīstības traucējumiem apgūst pamata zināšanas un prasmes vienkāršo un pirmā līmeņa 

profesiju turpmākai apgūšanai. 

Visgrūtāk izglītojamiem apgūt akadēmisko mācību priekšmetu saturu, kas ir mazāk saistīts 

ar ikdienas praktiskām darbībām. Labākie mācību sasniegumi vērojami mājturībā un tehnoloģijās, 

sportā, mūzikā. 

Pedagogi vērtējot izglītojamo mācību sasniegumus, labi izprot vērtējuma nozīmi katra 

izglītojamā mācību darbības motivēšanā. Ņemot vērā izglītojamo attīstības īpatnības, mācību 

sasniegumu vērtējumu salīdzināšana ir nelietderīga. 

Kopējais izglītojamo mācību sasniegumu vērtējums liecina par ikviena pozitīvu mācību 

sasniegumu dinamiku. Izglītojamie, kuri gūst augstus mācību sasniegumus, tiek virzīti uz 

pedagoģiski medicīnisko komisiju, lai izvērtētu viņu reabilitācijas iespējas. 

Par ikdienas sasniegumiem liecina izglītojamo kvalitatīvās prasmes uzvesties, rīkoties, 

piedalīties ārpusskolas pasākumos, piemēram, skolas izglītojamie ievēro noteikumus ārpus 

izglītības iestādes labāk, kā citi, ir pieklājīgāki par citu pilsētas skolu izglītojamiem. Tas 

skaidrojams ar viņiem piemītošo nepieciešamību pārņemt konkrētus paraugus, kas nostiprinās 

ilgstošā laika periodā. 

Izglītojamie piedalās dažādos valsts speciālo un pilsētas vispārizglītojošo skolu 

organizētajos pasākumos – mājturības un tehnoloģiju, sporta, mūzikas un mākslas. 

Piedalīšanās pilsētas mājturības olimpiādē liecina par skolas izglītojamo labo sagatavotību. 

Skolas meiteņu deju kolektīvs vairākus gadus pēc kārtas ir izcīnījis iespēju piedalīties festivāla 

“Nāc līdzās!” noslēguma pasākumā. 

Liepājas pilsētā teātra pulciņa dalībnieki sevi pierādīja teātra pulciņu skatē. 

Pirmsskolas izglītojamo sasniegumi tiek vērtēti pēc paveiktajiem darbiem un centības 

darba gaitā rotaļnodarbībā, prasmes ievērot uzvedības noteikumus un pozitīvas saskarsmes ar 

pārējiem izglītojamajiem un darbiniekiem. Vērtējums ir pozitīvs un uzmundrinošs par katru 

panākumu un centību. 

Skola cenšas katra izglītojamā ikdienas sasniegumus demonstrēt skolas pasākumos un 

izglītojamo vecākiem.  

Stiprās puses. 

 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 dokumentēšanas pilnveidošana. 

 Piedalīšanās ārpusskolas pasākumos, lai popularizētu izglītojamo ikdienas sasniegumus. 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi. 

 

2.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 
Izglītojamie ir atbrīvoti no valsts pārbaudes darbiem 3., 6. un 9. klasē. 

Profesionālās pamatizglītības programmās kvalifikācijas eksāmenu nokārtojuši visi 

izglītojamie. Atsevišķu izglītojamo kvalifikācijas eksāmena vērtējums novērtēts ar teicami (9) vai 

izcili (10). Kvalifikācijas eksāmena komisijas personālsastāvā iekļauj attiecīgajā tautsaimniecības 

nozarē strādājošas personas, kuras ir ar augstāko izglītību atbilstoši tematiskajai jomai, strādā 

attiecīgajā tautsaimniecības nozarē. 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārtojušo skaits: 

 

Profesionālās 

kvalifikācijas eksāmens 
Mācību 

gads 

Izglītojamo skaits, kas kārtoja 

profesionālās kvalifikācijas 

eksāmenu 

Izglītojamo skaits, kas nokārtoja 

profesionālās kvalifikācijas 

eksāmenu 
Centralizētais 

profesionālās kvalifikācijas 

eksāmens. 
Kvalifikācija – galdnieka 

palīgs 

2015./2016. 3 3 
2016./2017. 5 5 
2017./2018. 3 3 
2018./2019. 5 5 

Centralizētais 

profesionālās kvalifikācijas 

eksāmens. 
Kvalifikācija – pavāra 

palīgs 

2015./2016. 8 8 
2016./2017. 5 5 
2017./2018. 4 4 
2018./2019. 4 4 

 

2.4. Atbalsts izglītojamiem 

2.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts 
Skolā darbojas atbalsta personāls – sociālais pedagogs, psihologs, logopēdi, ārsts un 

medicīnas māsas. Izglītojamo psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās vajadzības tiek regulāri 

apzinātas, iegūto informāciju nekavējoties izmanto izglītojamo atbalstam un sadarbībai ar valsts 

un pašvaldības atbildīgajām institūcijām. 

Skolā analizē izglītojamo uzvedību, tostarp uzvedības problēmas un iespējamās 

vardarbības gadījumus, izvērtē to rašanās iemeslus kopā ar izglītojamo vecākiem, nepieciešamības 

gadījumā sniedz atbalstu ģimenei – ārstēšanās pasākumu organizēšanai, sociālā dienesta piesaistei. 

Izglītojamie un personāls zina, kā rīkoties psihoemocionālās vardarbības gadījumos. Reizi 

gadā notiek seminārs skolas tehniskajam personālam par izglītojamo uzvedības problēmu 

profilaksi un novēršanu, vardarbības atpazīšanu un rīcību attiecīgajos gadījumos. 

Gan pedagoģiskais, gan tehniskais personāls ir apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību 

aizsardzības jomā un zina, kā sniegt psiholoģisko un sociālpedagoģisko atbalstu izglītojamiem, 

iegūtas apliecības pedagogu profesionālās pilnveides kursos. 

Skolai ir izglītības procesa organizēšanai nepieciešamā informācija par izglītojamo 

veselību un individuālajām vajadzībām, tiek sniegts psiholoģiskais un sociālpedagoģiskais atbalsts 

izglītojamiem, viņu vecākiem, konsultācijas pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. 

Skolā izglītojamiem piedāvā ēdināšanas pakalpojumus, veicina veselīgas pārtikas 

pieejamību un lietošanu. Skolā popularizē veselīgu dzīvesveidu un organizē veselību veicinošus 



pasākumus. Izglītojamiem ar būtiskiem veselības traucējumiem ēdienkarte tiek pakārtota atbilstoši 

ārstu norādēm. 

Izglītojamiem skolā tiek piedāvāta iespēja dzīvot internātā, uzturēšanās tajā ir svarīga 

izglītojamiem no sociāli un pedagoģiski problemātiskas vides, kā arī izglītojamiem, kuru vecāku 

darbs notiek maiņās un naktīs. Skolas internātā diennakts režīmā pastāvīgi uzturas 62 izglītojamie, 

nepilnu diennakti 97 izglītojamie. 

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 pilnveidošana, sadarbības efektivitātes 

paaugstināšana. 

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

pilnveidošana izglītojamo emocionālās stabilitātes uzturēšanai. 

 Psiholoģiskās un sociālās palīdzības ieteikumu izstrāde un nodrošināšana, sniedzot palīdzību 

izglītojamiem ar uzvedības problēmām. 

 Skolas tehnisko darbinieku zināšanu paplašināšana pedagoģiskā darba jautājumos. 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi. 

 

2.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 
Skolā ir izstrādāti visi nepieciešamie drošību reglamentējošie normatīvie akti – mācību 

stundu un nodarbību organizēšanai, starpbrīžu organizēšanai, ekskursijām, ārpusstundu 

pasākumiem. Telpās ir izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija – norādes, drošības 

instrukcijas. Noteikta kārtība ārpusstundu pasākumu organizēšanai, kuru pedagogi ievēro, tās 

izpildi kontrolē direktora vietnieki mācību un audzināšanas darbā. 

             Skolā ir rīcības plāns, ja konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata 

atkarību izraisošas vielas, ieročus. Līdz šim šādi notikumi netika konstatēti. Sociālais pedagogs 

regulāri organizē audzināšanas pasākumus izglītojamo grupām saistītus ar atkarību profilaksi. 

Skolā analizē izglītojamo uzvedību, īpašu uzmanību pievēršot uzvedības problēmām, kas 

saistītas ar izglītojamo veselības stāvokli. Iespējamās vardarbības gadījumus izvērtē atbalsta 

komandas darbā, pieaicinot izglītojamo vecākus vai aizbildņus. Izglītojamie ir saņēmuši 

informāciju, kā rīkoties fiziskas vai emocionālas vardarbības gadījumos. Skolas personāls ir 

pietiekami kompetents rīcībai vardarbības gadījumu atpazīšanai, novērtēšanai un rīcībai to 

novēršanā. 

Izglītojamie un skolas personāls ir iepazīstināti ar evakuācijas plānu, iekšējās kārtības 

noteikumiem skolēniem, darba kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā, instruktāžu žurnālā veikta reģistrācija par iepazīstināšanas faktu. 

Personāls ir apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā un zina, kā 

nodrošināt izglītojamo drošību un darba aizsardzību. 

Izglītojamie regulāri tiek mācīti, kā rīkoties ārkārtas situācijās vai evakuācijas gadījumā. 

Divas reizes gadā notiek praktiskās mācības par rīcību ārkārtas situācijās, papildus reizi gadā 

notiek pasākumi par drošības jautājumiem un tikšanās ar glābšanas dienestu darbiniekiem. 



Sadarbībā ar Liepājas pilsētas domi nodrošināts, lai skolā atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām tiktu apgūti cilvēkdrošības jautājumi un ievērotas to prasības, tās ir tikšanās ar 

pašvaldības darbiniekiem. 

Izglītojamie ir informēti, un personāls zina, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas 

gadījumos. Izglītojamie uzturēšanās laikā skolā atrodas nepārtrauktā skolas darbinieku redzeslokā. 

Skolā strādā ārsts un 5 medicīnas māsas, ir ierīkoti medicīnas kabineti katrā skolas ēkā un 

noteikts darba laiks. Medicīnas personāls skolā ir no 8.00 – 22.00. Skolā pirmo medicīnisko 

palīdzību sniedz medicīnas darbinieks vai izglītības iestādes darbinieks, kas apmācīts pirmās 

palīdzības sniegšanā saskaņā ar normatīvajos aktos par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā 

noteiktajām programmām.  

Skolā regulāri izvērtē darba vietu drošības riskus, izvirzīti darba drošības novērošanas 

pārstāvji no pedagogu vidus katrā skolas ēkā, tie regulāri ziņo par pamanītajām nepilnībām 

direktora vietniekam saimnieciskajos jautājumos. Skolā pieņemts, ka ikkatrs, kurš pamana darba 

drošības problēmas, par tām informē skolas administrāciju. 

Darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību izpilde regulāri tiek kontrolēta, to pārrauga 

direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos. 

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. 

 Pedagogu savlaicīgas informētības par izglītojamo veselības stāvokļa īpatnībām 

nodrošinājuma kārtības izstrāde. 

 Skolas darbinieku regulāra izglītošana pirmās palīdzības sniegšanā. 

 Reglamentējošo dokumentu drošības jautājumos aktualizēšana. 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi. 

 

2.4.3. Atbalsts personības veidošanā 
Izglītojamie patstāvīgi neiesaistās izglītības iestādes padomes darbā, tas saistīts ar viņu 

spēju novērtējumu.  

Pedagogi veicina izglītojamo iesaistīšanos, nodrošinot izglītojamo pārstāvniecību un 

līdzdalību priekšlikumu izteikšanā ārpusstundu nodarbībās un pasākumos, māca pieņemt lēmumus 

un nodrošināt to izpildi. 

Akcentēta tiek izglītojamo iesaistīšanās uzvedības noteikumu ievērošanā un skolas iekšējās 

kārtības noteikumu izstrādē. Izglītojamiem tiek dotas iespējas vērtēt pozitīvu uzvedību, izteikt 

priekšlikumus vides uzlabošanai. 

Skolā tiek plānoti un organizēti daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi. To sagatavošanā un 

norisē iesaistās pedagogu vadīti un motivēti izglītojamie. Vienmēr tiek veikta pasākumu satura un 

norises analīze. 



Skolā plāno un organizē valstiskās audzināšanas pasākumus, stiprinot izglītojamo 

valstiskuma apziņu, veicinot pilsonisko līdzdalību un iniciatīvu, lojalitāti un 

patriotismu.  Spilgtākie pasākumi: “Baltā galdauta svētki”,  pirmsskolā video pēcpusdiena “Apkārt 

Latvijai”, “Es esmu Latvija” un svētku koncerts “Manai Latvijai”. Izglītības iestāde veicina 

lepnumu par Latvijas valsti un cilvēkiem, stiprina piederību pilsētai un valstij. Notiek ekskursijas 

tuvākajā apkārtnē, lai izzinātu tās vēsturi, uz Latvijas pilsētām. Tikšanās ar dažādu nozaru 

pārstāvjiem tiek organizētas profesionālās pamatizglītības programmu izglītojamiem. 

Skolā tiek rīkotas „Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra atklātās koka 

automodeļu ātrumsacīkstes”, kurās piedalās dalībnieki no pilsētas skolām un Kurzemes reģiona 

speciālajām skolām. 

Dzīves zinību (klases) stundas veicina vispusīgu katra izglītojamā personības attīstību. 

Klases stundu saturs atbilst izglītības iestādes audzināšanas darba plāna saturam. Tajā ietvertas 

tēmas: es skolā; es ģimenē; es Latvijā; laba uzvedība; vardarbības atpazīšana; karjeras izvēle; 

veselība un vide; drošība. Klases stundas tiek tematiski plānotas un regulāri notiek, 

nepieciešamības gadījumā veicot korekcijas audzināšanas darba plānā. Audzināšanas procesā tiek 

veicināta izglītojamo domu izteikšana un rīcības izpausmes: atbildība, centība, drosme, godīgums, 

laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība un taisnīgums. 

Skolas interešu izglītības programmu piedāvājums veicina vispusīgu personības attīstību. 

Skolā tiek īstenotas mākslas, mūzikas, teātra, galdniecības, sporta interešu izglītības programmas. 

Interešu izglītības programmu izvēle un izstrāde ir pamatota un mērķtiecīga - izglītojamajiem un 

viņu vecākiem ir pieejama informācija par programmām un nodarbību norises laikiem skolas 

ziņojumu vietās, izglītojamo vecākiem arī dienasgrāmatas. Regulāri notiek interešu izglītības 

programmu izpildes un rezultātu analīze, tā tiek pārrunāta, izvērtēta nepieciešamība iznterešu 

izglītības programmu turpināt. Interešu izglītības programmās piedalās 89% izlītojamo. 12 

izglītojamie apmeklē interešu izglītības programmas ārpus skolas. 

Skolas bibliotēkā izglītojamie saņem kvalitatīvu un profesionālu atbalstu personības 

veidošanā. Bibliotēka ir brīvi pieejama visiem izglītojamiem, bibliotekāre vienmēr izvieto 

interesantākos uzziņas materiālus pieejami izglītojamiem. Skolā notiek dažādi un daudzveidīgi 

lasīšanas veicināšanas pasākumi. Bibliotekārās stundas atbalsta izglītojamos informācijas 

meklēšanas un izmantošanas prasmju apguvē. 

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. 

 Tikumiskās vērtībās balstītas pozitīvas uzvedības atbalsta principu ieviešana un efektīvas 

atbalsta vides veidošana. 

 Tālāka izglītojamo iesaiste pozitīvas uzvedības vērtēšanā. 

 Interešu izglītības programmu pilnveidošana un dažādošana. 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi. 

 

2.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 
Skolā ir pieejama aktuāla un vispusīga informācija, t.sk. elektroniskā formā, par 

īstenotajām profesionālās izglītības programmām. Ar to apguves nosacījumiem izglītojamie tiek 



iepazīstināti mācību gada vai mācību uzsākšanas sākumā, izglītojamo vecākiem attiecīgā 

informācija tiek piedāvāta mācību gada sākumā vecāku sapulcēs. Tālākizglītības vai 

nodarbinātības iespējas tiek aktualizētas katram izglītojamam individuāli. 

Skola organizē informatīvos pasākumus potenciālajiem izglītojamiem, kuri turpmāk varētu 

mācīties profesionālās pamatizglītības programmās. Tās ir dzīves zinību stundas, karjeras 

nodarbības, individuālās tikšanās ar potenciālajiem izglītojamiem un viņu vecākiem. 

Skolas tīmekļa vietnes saturu par izglītības procesu un ārpusstundu pasākumiem regulāri 

aktualizē atbilstoši reālajai situācijai. Informāciju apkopo bibliotekāre, to sakārto datorspeciālists. 

Tiek veicināta izglītojamo dalība konkursos, izstādēs, dažāda līmeņa sacensībās, 

ārpusstundu pasākumu sagatavošanā un norisē. 

Pedagogi regulāri iesaistās karjeras izglītības pasākumu īstenošanā. Karjeras dienu norisē 

piedalās visi mācību priekšmetu pedagogi. 

Karjeras izglītības pasākumu koordinēšanai un vadīšanai ir norīkots atbildīgais darbinieks 

- skolas psihologs, karjeras konsultants E.Ivanova. Karjeras atbalsta īstenošana tiek regulāri 

pārraudzīta un izvērtēta. 

Karjeras izglītības saturs tiek integrēts īstenoto izglītības programmu saturā, tostarp dažādu 

mācību priekšmetu programmu saturā (speciālās pamatizglītības programmās izglītojamiem ar 

viegliem garīgās attīstības traucējumiem un profesionālās pamatizglītības programmās). Visi 

izglītības iestādes pedagogi mācību priekšmetu saturu īsteno, saistot teoriju ar ikdienas prakses 

piemēriem pirmā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijās. 

Lai atbalstītu karjeras attīstību, izglītojamajiem nodrošināta brīvi pieejama daudzveidīga 

informācija, t.sk. informatīvie materiāli par tālākizglītības iespējām citās profesionālās izglītības 

iestādēs un to piedāvāto izglītības programmu izvēles nosacījumiem, par darba pasaules 

daudzveidību, tās attīstības tendencēm, dažādām profesijām. 

Skolas organizētajos karjeras izglītības pasākumos ir iesaistīti Liepājas pilsētas sociālais 

dienests, NVO Apeirons, uzņēmēji un dažādu profesiju pārstāvji, izglītojamo ģimenes. 

No 2018. gada septembra Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs ir kā ESF 

projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” izmēģinājumskola. 

Projekts tiek īstenots no 2016. gada un skola līdz 2018. gadam piedalījās tajā kā projektā 

neiesaistītā skola. Projekta mērķis - uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs. 

Projekta ietvaros izglītības iestādes skolēniem ir paredzēts organizēt tikšanās, 

meistarklases, darbnīcas gan “Atvērto durvju dienas” ietvaros, gan “Karjeras nedēļa” ietvaros. 

Skolēniem tiek organizētas mācību ekskursijas uz Liepājas uzņēmumiem, izstādēm, iepazīstinot 

viņus ar darba tirgu un izaugsmes iespējām. 

Pirmsskolā karjeras dienu ietvaros, saskaņā ar tematisko plānu, izglītojamie iepazīstas 

ar   dažādām profesijām izglītības iestādē un ārpus tās, mācību gada laikā tiek apmeklēta Valsts 

policija, ugunsdzēsēju depo, Liepājas muzejs, Leļļu teātris, koncertzāle Lielais dzintars, kinoteātris 

Balle. 

Skolā tiek apkopota informācija par absolventu turpmākajām gaitām pēc izglītības 

programmas pabeigšanas. Objektīvu analīzi veikt ir sarežģīti, jo absolventu darba gaitas bez viņu 

attīstības īpatnību respektēšanas mēdz būt nenoturīgas. 

Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības 

truacējumiem absolventu gaitas pēc skolas atbalsta sociālās palīdzības iestādes. 



Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar viegliem garīgās attīstības 

traucējumiem absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība 1 gadu pēc pamatizglītības 

iegūšanas: 
Gads Pamatizglītību 

ieguvušo skaits 
Turpina profesionālās 

pamatizglītības ieguvi skolā 
Turpina mācības 

profesionālās izglītības 

iestādē 

Neturpina 

mācības 
Strādā 

2016. 20 12 0 7 1 
2017. 14 13 0 1 0 
2018. 9 7 1 1 0 
2019. 11 9 1 1 0 

Profesionālās pamatizglītības programmu absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība 

1 gadu pēc profesionālās pamatizglītības iegūšanas: 
Gads Iegūtā 

kvalifikācija 
Strādā atbilstoši 

kvalifikācijai 
Strādā citā 

specialitātē/ jomā 
Turpina 

izglītību 
Nestrādā un 

nemācas 
2016. Galdnieka palīgs 2 2 0 2 

Pavāra palīgs 1 3 0 2 
Mājkalpotājs 0 2 0 3 

2017. Galdnieka palīgs 1 1 0 2 
Pavāra palīgs 1 2 0 0 
Mājkalpotājs 0 2 0 1 

2018. Galdnieka palīgs 2 1 1 0 
Pavāra palīgs 2 0 1 1 

2019. Galdnieka palīgs 2 0 3 0 
Pavāra palīgs 1 2 0 1 

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 popularizēšanas aktualizācija Skolas uzskates stendos. 

 Sadarbības ar Profesionālās izglītības kompetences centru “Liepājas Valsts tehnikums” 

pilnveide. 

Vērtējuma līmenis – labi. 

 

2.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 
Skola cenšas veicināt un atbalstīt spējīgāko izglītojamo dalību konkursos, kuri notiek 

Liepājas pilsētā un valstī. Skola atbalsta pedagogus darbā ar spējīgākajiem izglītojamajiem, 

nodrošinot papildu nodarbības – fakultatīvās nodarbības un interešu programmu nodarbības. 

Pedagogus, kuri sagatavo izglītojamos ārpusskolas pasākumiem godina un apbalvo pedagogu 

sanāksmēs, virza apbalvošanai pilsētas mērogā. 

Mācību procesā pedagogi balstās uz izglītojamo spējām, talantiem un interesēm, mācību 

procesa sākumā tiek novērtētas izglītojamo stiprās puses, lai tās izmantotu turpmākajā attīstības 

traucējumu korekcijas darbā. 

Skolā un pirmsskolā sistemātiski notiek darbs ar izglītojamajiem, kuriem mācības esošajā 

izglītības programmā sagādā grūtības vai kas ilgstoši nav apmeklējuši skolu. Atbilstošas izglītības 

programmas un satura apguves noteikšanai izglītojamo mācību spējas un prasmes ilgākā laika 



periodā izvērtē atbalsta personāls (psihologs, logopēds, skolas ārsts) un pedagogi dažādās speciālās 

izglītības programmās. Izglītojamajiem, kuri ilgstoši nav apmeklējuši mācības, nodrošina 

individuālās konsultācijas un internāta audzinātāju papildus palīdzību.  

Skolā ir plānots un īstenots individuālais darbs ar izglītojamajiem teorētisko un praktisko 

mācību nodarbību ietvaros, katrā mācību priekšmetā ir konsultācijas. 

Atbalsta sniegšanā klašu skolotāju, mācību priekšmetu pedagogu un izglītojamo ģimeņu 

sadarbība ir kvalitatīvi organizēta, vecāki pieņem skolas piedāvājumus. 

Nepieciešamības gadījumā tiek noteikta kārtība un izstrādāts individuālais plāns atbalsta 

sniegšanai reemigrējušajiem izglītojamajiem. 

Atbalsta personāls nodrošina kvalitatīvu palīdzību izglītojamajiem un izglītojamo 

ģimenēm, klases skolotājiem un mācību priekšmetu pedagogiem. Regulāri notiek atbalsta 

personāla sanāksmes ar skolas administrāciju, lai noteiktu svarīgākos darbības objektus 

turpmākajam periodam. 

Stiprās puses. 

 Izglītojamo iespējas un sagatavošana dalībai ārpusskolas konkursos un pasākumos. 

 Izglītojamo mācību darbības kvalitātes paaugstināšanā ieinteresēts atbalsta personāls. 

 Atbalsta personāla un pedagogu kvalitatīva sadarbība. 

Tālākās attīstības vajadzības. 

 Pedagogu savstarpējā dalīšanās pieredzē par izglītojamo spēju atklāšanu un attīstīšanu. 

 Abalsta personāla kā teorētiskā pamata sniedzēja iesaistīšana pedagogu grupu sanāksmēs. 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi. 

 

2.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 
Skolā ir pieejami pedagoģiski medicīnisko komisiju atzinumi. 

Skolas piedāvājums un atbalsta sniegšana izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām un 

izglītojamo ģimenēm izglītības un rehabilitācijas saņemšanai atbilst izglītojamo veselības 

stāvoklim, attīstības līmenim un spējām un ir pamats skolas darba organizācijai. 

Skolā ir atbilstošs pedagoģiskais personāls, resursi un speciālais aprīkojums, kā arī sociālo 

aprūpētāju nodrošinājums. 

Skolā mācību un audzināšanas process ir koordinēts un pārraudzīts, lai visi izglītojamie 

saņemtu atbalstu speciālo vajadzību korekcijai un kompensācijai. 

Skola sadarbojas ar Liepājas Neredzīgo biedrību un LiepU surdopedagogiem, lai sniegtu 

kvalitatīvu atbalstu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kuriem ir vairāki traucējumi, 

piemēram, redzes un dzirdes traucējumi. Regulāri ir nodrošināti dažādu speciālistu atbalsta 

pasākumi atbilstoši traucējumu veidam – vājdzirdīgo un nedzirdīgo zīmju apgūšana, Braila raksta 

apguves iespēja. 

Skola maksimāli nodrošina izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšanu mācību un 

audzināšanas procesā speciālajās izglītības programmās, kuras pieprasa augstākus mācību 

sasniegumus. 

Skolā izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem veido individuālo 

izglītības programmas apguves plānu (individuāls mācību plāns noteiktam termiņam), ja 

izglītojamais ir ievietots ārstniecības iestādē, tiek sagatavots mācību satura apguves perspektīvais 

plāns atbilstoši veselības stāvoklim. Mācību sasniegumu dinamiku analīzē trīs reizes mācību gadā 

un veic korekcijas izglītības programmas individuālajā apguves plānā. Izglītojamo mācību 

sasniegumi tiek vērtēti atbilstoši individuālajam izglītības programmas apguves plānam. 



Skola cieši sadarbojas ar izglītojamo un izglītojamā ģimeni, organizējot atbalsta 

pasākumus mācību un audzināšanas procesā – tikšanās ar izglītojamā vecākiem ikdienas, vecāku 

grupu sanāksmes. 

Skolā atbilstoši izglītības programmām ir nodrošinājums ar mācību līdzekļiem, 

palīglīdzekļiem. Tie atbilst izglītojamo speciālo vajadzību kvalitatīvai nodrošināšanai. 

Skolā ir izglītojamo atveseļošanās un rehabilitācijas procesa nodrošinājums – ārstnieciskā 

vingrošana, mūzikas terapijas nodarbības, Montesori pedagoģijas nodarbības. 

Skolā regulāri analizē, vērtē un pilnveido atbalsta sistēmas struktūru, darbības formas, 

veiktos pasākumus un sasniegtos rezultātus. 

 Stiprās puses. 

 Speciālās pedagoģijas nosacījumiem atbilstoši pilnveidots attīstības traucējumu korekcijas 

un kompensācijas darbs mācību procesā. 

 Izglītojamo kvalitatīva sagatavošana sociālajai integrācijai. 

 Pieredzes popularizēšana Liepājas pilsētā un valstī. 

Tālākās attīstības vajadzības. 

 Turpināt aktualizēt speciālo vajadzību respektēšanas nozīmi mācību un audzināšanas procesā. 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi. 

 

2.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 
Skola regulāri informē izglītojamo ģimenes par izglītības iestādes darbību, mācību un 

audzināšanas procesu. Izglītojamo ģimenēm sniegtā informācija ir kvalitatīva un savlaicīga.  

Skola izglītojamo ģimenes informē par izglītības iestādes atbalstu izglītojamo personības 

attīstībai ziņojumu stendos, izglītojamo dienasgrāmatās, klātienes tikšanās reizēs. 

Skola sadarbojas ar izglītojamo ģimenēm, kad izglītojamajiem ir nepieciešams atbalsts, 

iesaistās sociālo, materiālo un audzināšanas problēmu novēršanā un mazināšanā.  

Skolā ir noteikta kārtība, kā izglītojamo ģimenes var izteikt savus iebildumus un 

ierosinājumus, izglītojamo ģimenes par šo kārtību ir informētas. Izglītojamo ģimenēm ir iespējas 

savus priekšlikumus un pretenzijas izteikt anonīmi īpaši tam paredzētās informācijas nodošanas 

vietās. Izglītojamo ģimeņu izteiktos priekšlikumus regulāri analizē un secinājumus izmanto 

turpmākajā darbībā. Izglītojamo ģimenes droši izsaka savus priekšlikumus, bieži sniedz atbalstu 

to īstenošanai. 

Skolas sniegtā informācija izglītojamo ģimenēm par izglītojamo sasniegumiem, mācību 

priekšmetu stundu apmeklējumiem, uzvedību un attieksmi pret mācību darbu ir regulāra. 

Skola izglītojamo ģimeņu informēšanai izmanto izglītojamo dienasgrāmatas, tālruņus, e-

pastus, skolas tīmekļa vietni, sociālo tīklu "Facebook", tikšanās, skolvadības sistēmu E-klase. 

Skola iesaista izglītojamo ģimenes izglītības iestādes un klases pasākumos – svētkos, 

ekskursijās. Skolā tiek plānoti un regulāri organizēti pasākumi izglītojamo ģimenēm pieejamā 

laikā – Vecāku dienas, sporta svētki vecākiem, vecāku sapulces, vecāku informatīvās 

pēcpusdienas. Pasākumu kvalitāte tiek analizēta, un secinājumi izmantoti turpmākajā darbībā. 

Skolas padomē izglītojamo vecāku pārstāvji ir vairākumā. Skolas padomes vadītājs 

ievēlēts no izglītojamo vecāku pārstāvjiem. Izglītojamo vecāku pārstāvji izstrādā un iesniedz 

priekšlikumus par izglītības iestādes ikdienas darbību, un iesaistās izglītības iestādes darbības 

plānošanā un pilnveidošanā savas kompetences robežās.  

Skolas tīmekļa vietnē ir iespējams iegūt vispusīgu informāciju par skolas darbību. 

Skolas sniegtā informācija par izglītojamo mācību sasniegumiem, mācību nodarbību 

apmeklējumiem, uzvedību un attieksmi pret mācību un audzināšanas darbu ir regulāra. 



Skola aktīvi sadarbojas ar izglītojamo ģimenēm izglītojamā veselības, sociālo un mācību 

problēmu novēršanai. Vecāki ir atsaucīgi informācijas sniegšanā par saviem bērniem. 

 Stiprās puses. 

 Izglītojamo ģimeņu 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. 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi. 

  

 

2.5. Izglītības iestādes vide 

2.5.1. Mikroklimats 
Skola vienmēr pievērš lielu uzmanību skolas tēla veidošanai. Ņemot vērā izglītojamo 

attīstības īpatnības, skolas tēls tiek plānveidīgi veidots un mērķtiecīgi pozicionēts kā skola, kura 

pieņem visus. Skola kopj esošās tradīcijas un ievieš jaunas. Ikgadējie Sporta svētki visās izglītības 

programmās, sezonas gadskārtu ieražu svētki veicina izglītojamo izziņas pilnveidošanos, valsts 

svētku īpaša atzīmēšana nodrošina cieņpilnu attieksmi pret valsts simboliem un to lietošanu 

atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Aizvadītajā mācību gadā 

turpinājās tradīcija organizēt īpašus pasākumus, piemēram, “Baltā galdauta svētki”. Īpaši 

pasākumi ir izglītojamo ar smagiem attīstības traucējumiem vecākiem maijā “Vecāku diena skolā” 

(sporta aktivitātes, nodarbības mācību priekšmetu kabinetos). 

Regulāri notiek skolas ikdienas atspoguļošana skolas mājaslapā un sociālajos tīklos, 

informācijas ievietošana par izglītojamo aktivitātēm tiek saskaņota ar izglītojamo vecākiem. 

Pedagogi ir objektīvi, mācību un audzināšanas procesā ievēro politisko neitralitāti, 

pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma principus, ar savu rīcību 

nediskreditē izglītības iestādi un valsti. Cieņpilnu attieksmi pret humānajām vērtībām demonstrē 

pedagogu prasme vienlaikus mācīt dažādu tautību izglītojamos un sadarboties ar viņu vecākiem. 

Izglītojamie un personāls jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās, reliģiskās 

piederības, sociālā stāvokļa vai citiem apstākļiem. Skolā ievēro katra izglītojamā attīstības 

individuālās īpatnības, lingvistiskās, kultūras un sociāli emocionālās vides atšķirības, dažādās 

spējas un speciālās vajadzības. 

Skolā ievēro vienlīdzīgas attieksmes principu neatkarīgi no dzimuma, nacionālās, 

reliģiskās piederības vai citiem apstākļiem. Personāls savā darbībā ievēro un veicina 

vispārcilvēcisko un demokrātijas vērtību apguvi, sekmē to ievērošanu skolā, to māca 

izglītojamiem, veido viņiem atbilstošus uzvedības un uzskatu modeļus. 

Skolā cenšas vienmēr demokrātiski deleģēt pienākumus un uzdevumus personālam.  

Konfliktsituācijas skolā risina savlaicīgi un taisnīgi, tās tiek pārrunātas, uzklausīti viedokļi, 

to risināšanas rezultāts tiek paskaidrots. Skolā tiek veicināta labvēlīgas attieksmes veidošana 

vienam pret otru. Skolas darbinieki un skolēni tiek aicināti izrunāt problēmjautājumus ar skolas 

atbalsta personālu un/ vai skolas vadību. 

Skolas vadības, personāla un izglītojamo attiecības ir cieņpilnas, tajās valda labvēlība. 

Apzināti tiek organizēti pasākumi skolas personālam – Skolotāju diena, Ziemassvētki, mācību 

gada noslēgums, personāla dzīves jubileju atzīmēšana. 



Jaunajiem izglītojamiem, iekļaujoties skolas dzīvē, tiek nodrošināts vadības, atbalsta 

personāla un pedagogu atbalsts. Personāla darbinieki, kas uzsāk darbu skolā, saņem jau esošo 

kolēģu atbalstu un līdzdalību darba pienākumu izpildē. 

Skolas personāls atbalsta pozitīvas uzvedības veicināšanu izglītības iestādē, demonstrē 

paraugus izglītojamiem, nodrošina kvalitatīvu palīdzību uzvedības izpausmju regulēšanā 

izglītojamiem. 

Skolā vienmēr analizē izglītojamo pārkāpumus, vispirms pievēršot uzmanību pedagogu un 

citu darbinieku uzvedības modeļiem, vides ietekmei, pēc tam izglītojamā darbības motīviem, tas 

nosaka nepieciešamo risinājumu pārkāpumu un to iespējamības novēršanai. 

Attieksme pret apmeklētājiem vienmēr ir laipna un korekta. 

Skolas iekšējās kārtības noteikumi skolēniem un darba kārtības noteikumi darbiniekiem ir 

demokrātiski izstrādāti un kvalitatīvi, tos regulāri aktualizē, ievieš korekcijas, papildina ar jauniem 

priekšlikumiem. Izglītojamie un personāls ar noteikumiem ir iepazīstināti. 

Personāls, izglītojamie un izglītojamo ģimenes savstarpēji sadarbojas, kopīgi izstrādājot 

izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus. Izglītojamie un personāls tos ievēro. 

 

Stiprās puses. 

 Labvēlīga attieksme pret visiem izglītojamiem un viņu ģimenēm. 

 Demokrātiska pieeja konfliktsituāciju, pārpratumu un problēmu risināšanai. 

 Visa personāla iesaistīšana skolai svarīgu lēmumu pieņemšanā. 

Tālākās attīstības vajadzības. 

 Skolas tēla un skolas iekšējās vides pilnveidošana. 

 Jaunu skolas tradīciju ieviešana. 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi. 

 

 

4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 
Skolā izglītības programmu īstenošana tiek nodrošināta izglītojamo dzīvībai un veselībai 

drošās telpās. Skolas platība un tehniskais aprīkojums atbilst būvniecības, drošības un higiēnas 

prasībām. 

Izglītības programmu īstenošana notiek trijās ēkās, tās ir dibinātāja īpašums -  Uliha iela 

56, Klaipēdas iela 94, Ezera iela 53/55 Liepājā. 

Skola veicina izglītības pieejamību visiem, ierīkota uzbrauktuve, pielāgotas mazgājamās 

telpas un sanitārie mezgli. 

Sanitārhigiēniskie apstākļi – apgaismojums, temperatūra, uzkopšana skolas telpās ir 

atbilstoši mācību un audzināšanas procesa prasībām, regulāri tiek kontrolēti un novērstas 

nepilnības. Skolā ir kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls, pārbaužu 

dokumenti ir pieejami. Atbildīgās uzraudzības institūcijas (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests, Veselības inspekcija u.c.) ir novērtējušas skolas atbilstību drošības prasībām. 
Izglītības programmu 

īstenošanas vetas adrese 
Atzinums Izsniegšanas 

datums 
Uliha iela 56, Liepāja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/12.1-3.1/248 
31.08.2020. 

Klaipēdas iela 94, Liepāja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/12.1-3.1/249 
31.08.2020. 



Ezera iela 53/55, Liepāja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/12.1-3.1/250 
31.08.2020. 

Uliha iela 56, Liepāja Veselības inspekcijas KONTROLES AKTS Nr. 

00122920 
06.03.2020. 

Klaipēdas iela 94, Liepāja Veselības inspekcijas  
KONTROLES AKTS Nr. 00122920 

06.03.2020. 

Ezera iela 53/55, Liepāja Veselības inspekcijas  
KONTROLES AKTS Nr. 00122920 

06.03.2020. 

Skolas telpas atbilst izglītības programmas īstenošanai, ir funkcionālas, estētiski 

noformētas, tīras un kārtīgas. 

Skola iesaista un motivē izglītojamos piedalīties iestādes vides veidošanā, sakopšanā un 

sakārtošanā, izglītojamie veic pašapkalpošanās pienākumus un līdzdarbojas dežūrās gaiteņos un 

skolas ēdnīcā. Tiek veicināta skolas resursu taupīga izmantošana, droša, veselīga un dabai 

draudzīga vide, abās ēkās notiek atkritumu šķirošana. 

Skolai piederošās teritorijas ir estētiski iekārtotas, apzaļumotas, sakoptas un uzturētas labā 

kārtībā. Divām skolas ēkām ir labiekārtoti rotaļu laukumi. Klaipēdas ielas ēkā ir izbūvēts pacēlājs, 

Uliha ielas ēkai ir izstrādāts un īstenots projekts pacēlāja izveidei. 

Pie skolas ēkām ir novietots Latvijas valsts karogs un Liepājas pilsētas karogs. 

Skolā redzamā vietā ir novietots valsts karogs, lielais valsts ģerbonis un valsts himnas 

teksts. 

Skolas apkārtnē ceļu satiksme organizēta tā, lai izglītojamie ceļu satiksmē varētu justies 

droši, izvietotas brīdinājuma un nepieciešamās ierobežojuma ceļa zīmes, norādītas gājēju pārejas. 

Drošības uzlabošanai izmantoti inženiertehniskie risinājumi – iekārtota stāvvieta, apstāšanās vieta 

transportlīdzekļiem. 

Stiprās puses. 

 Izglītojamo speciālajām vajadzībām pielāgotas skolas telpas. 

 Internāta pagalma pielāgošana vecāko grupu audzēkņu vajadzībām. 

 Laba sanitārhigiēniskā nodrošinājuma kvalitāte. 

 Izglītojamo un skolas darbinieku drošības pasākumu regulāra izvērtēšana un korekcija. 

Tālākās attīstības vajadzības. 

 Turpināt pilnveidot skolas gaiteņu vizuālo un praktiski lietderīgo noformējumu. 

 Izglītības iestādes fiziskās vides apstākļu uzlabošana izglītojamiem ar kustību traucējumiem. 

 Pilnveidot atkritumu šķirošanu. 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi. 

 

2.6. Izglītības iestādes resursi 

2.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 
Kritērijs “Iekārtas un materiāltehniskie resursi” skolā tiek īstenots atbilstoši vērtējumam ļoti labi. 

To pamato/apliecina šāda informācija: 

 Atbilstoši skolas plānošanas dokumentiem un izpildot 09.11.2017 akreditācijas komisijas 

ieteikumu 2019. gada septembrī nodots ekspluatācijā lifts pacēlājs skolas ēkā Uliha iela 56, 

2020.gada vasarā izbūvēts ārējais lifts pacēlājs skolas ēkā Ezera iela 53/55. Līz ar to ir 

nodrošināta vides pieejamība visās skolas ēkās izglītojamiem ar kustību traucējumiem. 

 Sadarbībā ar SIA “Stena Line” iegādātas 20 (divdesmit) licences programmai Widgit 

SymWriter 2. Darbs ar šīs programmas simboliem veicina mūsdienīgu alternatīvās 

komunikācijas ieviešanu izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem. 



 Iegādāta “Kircholm Electronics” izstrādāta un Latvijā ražota iekārta - grāmatu priekšlasītājs 

“BrunoMaster”. To izmanto logopēdijas nodarbībās kā atbalstu izglītojamiem ar lasīšanas 

traucējumiem (lasītā teksta sapratnes veicināšanai). Ir sagatavoti 14 metodiskie materiāli 

audio formātā vēsturē, kuri izglītojamiem, kuriem ir lasīšanas traucējumi, atvieglo mācību 

vielas apguvi. 

 Skolai ir 5 PROF licences pieejai uzdevumi.lv resursiem. Visiem skolas pedagogiem ir pieeja 

elektroniskajam izdevumam "Mācību satura platforma soma.lv 2020.gadam". Kā liecina 

uzdevumi.lv sniegtās atskaites, 4 pedagogi un 3 klašu izglītojamie ir aktīvi lietotāji. 37 citi 

pedagogi izmantojuši resursus neregulāri. Par šādu resursu pieejamības nepieciešamību 

liecina pedagogu savstarpēji vēroto stundu secinājumi par IT pielietojumu mācību procesā. 

Stiprās puses. 

 Skolai piešķirtais finansējums tiek izlietots mērķtiecīgi un racionāli. 

 Mūsdienīgu digitālo tehnoloģiju izmantošana mācību procesā. 

Tālākās attīstības vajadzības. 

 Kompetenču izglītības saturam atbilstošu mācību materiālu un līdzekļu, iekārtu 

nodrošinājums. 

 Digitālo mācību resursu krātuvju izmantošanas izpēte, jaunu licenču iegāde. 

 

2.6.2. Personālresursi 
Kritērijs “Personālresursi” skolā tiek īstenots atbilstoši vērtējumam labi. To pamato/apliecina šāda 

informācija: 

 2019./2020.mācību gadā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas tika 

veidotas, balstoties uz pedagogu mācību stundu savstarpējo vērošanu, dalīšanos pieredzē. 31 

pedagogs piedalījās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā “Skolotāju 

un atbalsta personāla sadarbība mūsdienīgā, lietpratību veicinošā mācību procesā darbā ar 

izglītojamiem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi”, 20 pedagogi programmā  “Caurviju 

prasmes un sasniedzamie rezultāti individuālajos izglītības plānos izglītojamiem ar smagiem 

garīgās attīstības traucējumiem”, 16 pedagogi programmā “Pedagogu profesionālo 

kompetenču pilnveide audzēkņu pozitīvas attīstības nodrošināšanai”. Pedagogu aptauja 

parādīja, ka 90% pedagogu dalīšanos savstarpējā profesionālajā pieredzē uzskata par 

vislabāko veidu savas profesionālās kompetences pilnveidošanā. 

 Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā iepriekšējā mācību gadā piedalījās 8 

pedagogi un 1 logopēds. Atbilstoši skolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanas kārtībai visi ir ieguvuši otro kvalitātes pakāpi. Pedagogu profesionālās darbības 

kvalitātes novērtēšanās laikā katrs pedagogs izstrādāja metodisko materiālu, četri no tiem ir 

atrodami skolas tīmekļvietnē. 

 Par skolas pedagogu profesionalitāti 2019./2020.mācību gadā liecina Liepājas pilsētas 

Izglītības pārvaldes Pateicības raksti diviem mājturības un tehnoloģiju jomas pedagogiem, 

vienam logopēdam. Skolas logopēds ir arī pilsētas logopēdu metodiskās apvienības vadītājs. 

Direktora vietnieks metodiskajā darbā tika iesaistīts pilsētas iekļaujošās izglītības atbalsta 

jomas veidošanā un rīkoja pilsētas vispārizglītojošo skolu speciālo pedagogu sanāksmes. Divi 

direktora vietnieki kā lektori piedalījās pilsētas vispārizglītojošo skolu direktoru profesionālās 

kompetences pilnveidē. 

 Direktora vietnieks metodiskajā darbā un izglītības metodiķi izstrādāja vairākas pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveides programmas vispārizglītojošo izglītības iestāžu 

pedagogiem: “Izziņas procesu, valodas un personības attīstības veicināšana pirmsskolas 



vecuma bērniem (ar garīgās attīstības traucējumiem, valodas traucējumiem)”, “Pedagoģiskā 

procesa plānošana un vadīšana izglītojamiem ar garīgās un smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem”, “Alternatīvā komunikācija, tās izmantošanas iespējas darbā ar bērniem, 

kuriem ir funkcionāli traucējumi”, “Speciālo vajadzību diagnosticēšanas iespējas un mācību 

procesa īstenošana bērniem ar speciālām vajadzībām pirmsskolas izglītības iestādēs”.   

 

Stiprās puses. 

 Skolas pedagoģiskais personāls ir kvalificēts un ar atbilstošu izglītību.  

 Skolas pedagogu iesaiste iekļaujošas izglītības procesa veicināšanā pilsētā un apkārtējos 

novados. 

Tālākās attīstības vajadzības. 

 Pedagogu profesionālās kvalifikācijas un kompetences pilnveidošanas sekmēšana 

mūsdienīgas izglītības iestādes kontekstā. 

 

 

2.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

2.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 
Skolas misija ietver ideju par cilvēka sasniegumu izaugsmi un izglītības vidi visiem 

atbilstoši viņu spējām. Skolas vīzija: uz humāniem speciālās izglītības principiem veidota pilsētas 

pedagoģiskajā vidē sociāli integrēta un konsultējoša speciālā skola, kas nodrošina izglītojamo 

spējām atbilstošu profesionālo zināšanu un prasmju veidošanos. 

Skolas pamatmērķu izvirzīšana balstās uz ilgtermiņa mērķi – sekmēt cilvēka (izglītojamā 

un pedagoga) sasniegumus un izaugsmi, un stratēģisko mērķi – izglītojamā zināšanas, prasmes, 

iemaņas un attieksmes sekmīgai integrācijai sabiedrībā. 

Skolas vadība noteiktā laika periodā sistemātiski organizē un īsteno kontroli un vērtēšanu 

visās izglītības iestādes darbības jomās. Mācību gada laikā tiek vērtētas visas vērtēšanas jomas. 

Skolas pašnovērtēšanas sistēma ir izstrādāta un īstenojas sekojoši: 

1. notiek pedagogu darba pašnovērtēšana, noteikti sasniegumi un turpmākās attīstības 

vajadzības, ārējo faktoru ietekme katra individuālā pedagoga darbam; 

2. pedagogu metodiskajās komisijās tiek aktualizētas iepriekšējā perioda prioritātes, 

notiek sasniegtā analīze, jomas kritēriju novērtēšana individuāli; 

3. metodisko komisiju vadītāji apkopo vērtējumus, ar tiem iepazīstina visus 

pedagogus metodisko komisiju sanāksmēs; 

4. metodiskajās komisijās notiek nākamo prioritāšu un sasniedzamo rezultātu 

izvirzīšana, atbildīgo noteikšana; 

5. darba grupa, kuru veido skolas vadība, atbalsta personāls un metodisko komisiju 

vadītāji, sagatavo pašnovērtējuma ziņojumu; 

6. prioritāšu apstiprināšana notiek pedagoģiskās padomes sēdē. 

Pašnovērtējuma veidošanā un prioritāšu izvirzīšanā līdzdarbojas skolas padome. 

Pašnovērtējuma ziņojums ir ievietots skolas mājaslapā. Prioritātes izvirzītas, ņemot vērā skolas 

darbības pamatmērķus un pašnovērtējumā konstatētos sasniegumus un nepieciešamos 

uzlabojumus, kā arī ārējo faktoru ietekmi. 

Skolas pašnovērtēšanas sistēma ir skaidri strukturēta un plānota. Pašnovērtēšanas process 

virzīts uz būtiskiem aspektiem katrā izglītības iestādes darbības jomā. Ņemot vērā katra pedagoga 

līdzdalību skolas darba plānošanā un vērtēšanā, pašnovērtējums ir objektīvs un pamatots. 



Katru gadu izvērtē izglītojamo sasniegumus ikdienas darbā. 

Ar pašnovērtēšanā konstatētajiem izglītības iestādes sasniegumiem un nepieciešamajiem 

uzlabojumiem personāls strādā vadības, pedagogu, darbinieku un metodisko komisiju sanāksmēs, 

tie tiek izmantoti, plānojot turpmāko darbību. 

Skolas attīstības plānošanas dokuments ir attīstības plāns, tas ir loģiski strukturēts, 

pārskatāms un skaidrs.  

Skolas attīstības plāns 2016.-2019. gadam ietver izvirzītās prioritātes. Prioritāšu 

īstenošanas plānojums katram gadam ietver sasniedzamos konkrētos mērķus, uzdevumus un 

rezultātus. Attīstības plānošana iekļaujas skolas darba plānošanas sistēmā, tas ir ciešā saskaņā ar 

skolas darba plānu un pašnovērtējuma ziņojumu. Katra mācību gada beigās (augustā) 

pedagoģiskās padomes sēdē notiek skolas attīstības gaitas analīze un novērtējums, veiktas 

korekcijas. Skolas attīstības plānošanā tiek iesaistīta Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde kā 

izglītības iestādes dibinātāja pārstāvis.  

Skola nodrošina ieinteresēto pušu informēšanu par izglītības iestādes plānoto attīstību, 

attīstības gaitu un veiktajām korekcijām attīstības plānošanā. Ar attīstības plānošanas dokumentu 

var iepazīties visas ieinteresētās puses skolas mājas lapā un skolā. 

Lai pēc iespējas kvalitatīvāk tiktu organizēts skolas ikdienas darbs, skolas darbinieki tiek 

aicināti nevairīties no problēmjautājumu risināšanas. Skolas vadība regulāri uzklausa skolas 

darbinieku viedokļus, veic individuālas vai grupu pārrunas, uzklausa ierosinājumus, kopīgi pieņem 

lēmumus jautājumu risināšanai. Skolas direktors deleģē atbildīgās personas darbu veikšanai. 

Stiprās puses. 

 Visa skolas personāla iesaistīšanās skolas attīstības plānošanā, vērtēšanā un īstenošanā. 

Tālākās attīstības vajadzības. 

 Pilnveidot pedagogu pašnovērtēšanas kompetences. 

 Izstrādāt izglītības iestādes attīstības plānu 2020.-2023.gadam. 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi. 

 

2.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 
Skolā izstrādāta, nepieciešamības gadījumā tiek pilnveidota, skolas darbībai nepieciešamā 

dokumentācija, kura tiek pārrunāta skolas darbinieku sapulcēs un kuru apstiprina skolas direktors. 

Skolas nolikums apstiprināts Liepājas pilsētas Domē 2018. gada 22. novembrī.   

Visu skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas darbinieku 

amatu aprakstos, kas ir darba līgumu neatņemama sastāvdaļa.  

Pedagogu slodzes ir sadalītas optimāli, ievērojot izglītības programmu prasības, racionālas 

darba organizācijas nosacījumus, skolotāju pieredzi un kvalifikāciju.  

Skolā darbojas 7 metodiskās komisijas, kuru darbību nosaka pedagoģiskā padome. 

Metodisko komisiju darbs tiek plānots, pamatojoties uz izglītības iestādē izvirzītajiem mācību un 

audzināšanas darba uzdevumiem, tiek veikta regulāra darba analīze. Plānotie un īstenotie pasākumi 

ir mērķtiecīgi. 

Mācību darbu koordinē un pārrauga skolas vadība.  Ir izveidota skolas vadības darba 

struktūra. Darbinieki pārzina vadības darba struktūru, atbildības jomas, pienākumus, tiesības. 

Vadības atbildības jomas ir zināmas arī izglītojamiem, pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem, 

izglītojamo ģimenēm. Skolas mājaslapā atrodama informācija saziņai ar skolas vadošo personālu. 

Lielākā daļa skolas darbinieku uzskata, ka skolas vadība ir ieinteresēta kvalitatīvā skolas darbā, 

kas vērsts uz izaugsmi.  



Skolas vadība uzklausa darbinieku priekšlikumus un vajadzības, iespēju robežās, ievērojot 

normatīvo aktu prasības, tos īsteno. Vadība savas kompetences ietvaros pārrauga personāla 

pienākumu izpildi. Svarīgu jautājumu risināšanā skolas vadība konsultējas ar kolektīvu. Skolas 

vadība adekvāti izsaka pateicības un godina skolas darbiniekus.  

Skolā ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija. 

Skolas nolikums atbilst normatīvo aktu prasībām. Skolas gada darba plāns ir pieejams katram 

skolas darbiniekam un vecākiem. 

Skolas vadība savā darbībā ievēro politisko, reliģisko neitralitāti, ar savu rīcību un pausto 

viedokli nediskreditē skolu un valsti, un rosina gan izglītojamos, gan personālu ievērot 

vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības, būt lojāliem Latvijas Republikai un tās Satversmei. 

Skolas vadība pārrauga un nodrošina labvēlīgu vidi izglītības iestādē, veicina personāla 

izpratni par izglītības iestādes vīzijas, misijas un mērķu sasniegšanu. 

Skolas vadītājs ir pieprasījis nepieciešamās ziņas par personālu Sodu reģistram. 

Skolas vadība nodrošina informācijas apmaiņu ar personālu par pieņemtajiem lēmumiem 

un to izpildi pedagogu un darbinieku sanāksmēs. 

Skolas dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un ir 

sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. 

Skolā ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra, kas aptver visas izglītības iestādes 

darbības jomas. Katra vadītāja kompetences joma ir precīzi noteikta. Vadītāji savas kompetences 

ietvaros pārsvarā veiksmīgi pārrauga personāla pienākumu izpildi. Skolas vadītāja vietnieki iecelti, 

ievērojot viņu kvalifikāciju, pieredzi un izglītības iestādes vajadzības, viņu darba pienākumi, 

tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amatu aprakstos. 

Skolas vadītājs plāno, organizē un vada izglītības iestādes darbu, deleģē pienākumus un pārrauga 

to izpildi. Skolas darba iekšējā kontrole regulāri tiek aktualizēta, tās formas pārskatītas, veiktas 

korekcijas. 

Skolas vadības sanāksmes ir plānotas un notiek regulāri katru pirmdienu. Vadītāji 

profesionāli un kvalitatīvi veic viņiem uzticētos pienākumus, veiksmīgi īsteno gan savstarpējo 

sadarbību, gan sadarbību ar personālu, izglītojamajiem un izglītojamo ģimenēm. 

Sadarbojoties ar fiziskām un juridiskām personām, tajā skaitā, saņemot dāvinājumus, 

organizējot un piedaloties dažādos projektos un pasākumos, arī starptautiskajos, skola rūpējas par 

izglītojamā vispusīgas attīstības veicināšanu, attieksmju veidošanu un izglītojamā tiesību 

ievērošanu. 

Skolā ir noteikta iesniegumu (sūdzību, priekšlikumu) iesniegšanas kārtība, par izglītojamo 

un viņu vecāku tiesībām piedalīties izglītības iestādes padomes darbā, kā arī tiesībām saņemt 

argumentētu skaidrojumu (pamatojumu) par izmantojamās informācijas, mācību līdzekļu, 

materiālu vai metožu atbilstību izglītojamā attīstībai. 

Stiprās puses. 

 Godprātīga skolas pārvaldība, atklātība lēmumu pieņemšanā. 

 Vadības pienākumu sadale. 

Tālākās attīstības vajadzības. 

 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 

Vērtējuma līmenis – labi. 

 



2.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 
Izglītības procesa īstenošanas jautājumos skola sadarbojas ar Liepājas pilsētas Izglītības 

pārvaldi. Izglītības pārvaldes pārstāvji organizē pieredzes apmaiņas seminārus, koordinē skolotāju 

metodisko apvienību seminārus, organizē seminārus un izglītojošus pasākumus skolu vadībai. 

Izglītības pārvalde saskaņo pedagogu tarifikācijas, centralizēti organizē arī daļu skolas uzturēšanas 

jautājumu – organizē iepirkumu procedūras u.tml.  

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Liepājas pilsētas Izglītības 

pārvaldi apzināja pirmsskolas pedagogu nepieciešamību papildināt zināšanas par darbu ar 

bērniem, kuriem ir speciālas vajadzības, un rīkoja pedagogu profesionālās pilnveides kursus 

“Pedagoģiski psiholoģiskais atbalsts bērniem ar speciālām vajadzībām iekļaujošās izglītības 

vidē”.  Sadarbībā ar Rīgas 1.speciālo internātpamatskolu – attīstības centru 2019.gada martā mūsu 

skolā notika Latvijas Republikas speciālās izglītības matemātikas skolotāju seminārs “Mācību 

procesa organizēšana un alternatīvās darba metodes izglītojamiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem”. 

2018. gada novembrī skola kā attīstības centrs rīkoja prezentācijas pasākumu, kurā uz 

sadarbību tika aicinātas Liepājas un tuvāko novadu izglītības iestādes. 

Skola ir atvērta sabiedrībai, tās telpas izmanto biedrība “Velki”, NVO “Cerība, ticība, 

mīlestība”, biedrība “Dižvanagi”.  

Skolā gadskārtu svētkos viesojas pirmsskolas izglītības iestādes “Dzintariņš”, Liepājas 

internātskolas, Liepājas Centra pamatskolas, Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas izglītojamie ar 

koncertiem, teātra uzvedumiem, pasākumiem skolas izglītojamiem.  

Skolai ir sadarbības partneri Darmštates dome (Vācija), Bonnas profesionālās pilnveides 

iestāde izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām (Vācija), Belvju sadraudzības pilsētu asociācija 

(ASV), biedrība „Velki”, Klaipēdas speciālās izglītības centrs (Lietuva), Rīgas 5.speciālā 

internātpamatskola. Sadarbojoties ar Purmsātu speciālo internātpamatskolu tika rīkota izglītojamo 

darbu izstādes apmaiņa un kopīgs e-Twinning projekts. 

Skola ilgstoši sadarbojas ar LiepU jaunu mācību līdzekļu izstrādē, studentu prakses vietu 

nodrošināšanā. 

Skola regulāri sadarbojas ar Liepājas pilsētas Bāriņtiesu, Sociālo dienestu un Valsts un 

pašvaldības policiju – sniedz nepieciešamo informāciju par izglītojamiem, iesaistās izglītojamo 

sociālo un tiesisko problēmu risināšanā. Šajā mācību gadā sadarbībā ar Radošo psiholoģijas centru 

“Gimenei” psiholoģijas dienu ietvaros tika rīkots seminārs audžuvecākiem un aizbildņiem 

“Zināšanas + pieredze + darbaprieks + pozitīva saskarsme”. Decembrī vecākiem, audžuvecākiem, 

kuri audzina bērnus ar speciālām vajadzībām, notika izglītojošs pasākums “Pozitīvo emociju loma 

savstarpējo attiecību veidošanā”. 

Skola pirmo gadu sadarbojas ar Liepājas Futbola skolu, kura reizi nedēļā organizē 

nodarbības pirmsskolniekiem. 

Pirmsskola pirmo gadu sadarbojas ar Liepājas bērnu un jauniešu centru, kurš reizi nedēļā 

organizē sporta nodarbības izglītojamajiem. 

Skola regulāri karjeras dienu ietvaros organizē pasākumus gan skolā, gan darba vietās ar 

iespējamiem profesionālo pamatizglītības programmu izglītojamo darba devējiem. 

Skola mērķtiecīgi iesaistās reģionālos, valsts un starptautiskos konkursos, olimpiādēs un 

citās aktivitātēs, veicinot izglītības iestādes atpazīstamību un prestižu. 

Skola sākusi dalību starptautiskajos projektos kā partneris Klaipēdas atbalsta skolai.  

Ar 2018.gada 2.janvāri uzsākts sadarbības projekts ar Raseiniu speciālo skolu Lietuvā (Raseinių 

specialioji mokykla) “Darām kopā, mācāmies kopā, draudzējamies kopā!”.  



2018.gada novembrī skolā sadarbībā ar Liepājas Universitāti Erasmus+ projekta ietvaros 

notika seminārs “Speciālā izglītība un iekļaujošā izglītība Čehijas Republikā”, kuru vadīja 

Masarikas universitātes pasniedzējas. 

2019.gadā uzsākta projekta izstrāde iesniegšanai Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūras programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2019. gada projektu konkursā. 

Skolas pedagogi piedalās Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā 

“Interreg Latvija - Lietuva”. 

Skola rūpējas par izglītības iestādes tēlu sabiedrībā, veicina piederību savai pilsētai, valstij, 

stiprina eiropeisko identitāti.  

Stiprās puses. 

 Skolas atvērtība sabiedrībai. 

 Skolas pozitīvais tēls pašvaldībā. 

Tālākās attīstības vajadzības. 

 Turpināt pedagogu aktivitātes paaugstināšanu valsts un starptautisko projektu darbībā. 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi. 

 

3. Turpmākā attīstība 
 

Skolas attīstības prioritātes 2020. – 2022. gadam 

Joma Prioritāte 

2020./2021.m.g. 2021./2022.m.g. 2022./2023.m.g. 

Mācību saturs - skolas 

īstenotās izglītības 

programmas. 

Pakāpeniska pāreja uz kompetencēs 

balstītu mācību saturu, jaunā izglītības 

standarta īstenošana. 

 

 

Mācīšana un 

mācīšanās. 

 

Izglītojamo 

valoddarbība, 

lasītprasme un 

tekstpratība – 

pamats mācīšanas 

un mācīšanās 

procesa kvalitātes 

paaugstināšanai. 

  

Atbalsts izglītojamiem. 

 

  Atbalsts izglītojamo  

pozitīvas 

emocionālās 

stabilitātes 

nodrošināšanai 
Izglītības iestādes vide 

(mikroklimats) 
 Izglītojamo 

vecāku/likumisko 

pārstāvju un skolas 

darbinieku 

savstarpējās 

 



sadarbības 

pilnveidošana. 
Izglītības iestādes vide 

(fiziskā vide 
Izglītojamiem un skolas darbiniekiem droša un attīstību 

veicinoša vide. 

 
Izglītības iestādes 

resursi (iekārtas un 

materiāltehniskie 

resursi) 

 Kompetenču 

izglītības saturam 

atbilstošu mācību 

materiālu un 

līdzekļu, iekārtu 

nodrošinājums. 

 

Izglītības iestādes 

resursi 

(personālresursi) 

  Pedagogu un skolas 

darbinieku 

profesionālās 

pilnveides 

nodrošināšana 

atbilstoši 

kompetenču 

izglītības saturam 

un speciālās 

izglītības 

īstenošanai. 
Izglītības iestādes 

darba organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

Pedagogu 

pašnovērtēšanās 

prasmju 

izmantošana 

pedagoģiskā 

darba kvalitātes 

izvērtēšanā. 

 

 Izglītības iestādes 

starpinstitucionālā 

sadarbība 

 

21.09.2020. 

 

Direktors        Sarmīte Sidorova 

 
 


