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1.Vispārējs skolas raksturojums 

Viduskurzemes pamatskola- attīstības centrs ir Kuldīgas novada Domes dibināta speciālās izglītības iestāde skolēniem ar garīgās attīstības 

traucējumiem, kura īsteno vairākas speciālās izglītības programmas. 

   Skolas darbības tiesiskais pamats ir LR Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Ministru kabineta 

noteikumi, citi likumi un normatīvie akti, kā arī Kuldīgas novada Domes apstiprināts nolikums. 

    Skolas telpu kopējā platība ir 4703,26m2 (mācību telpas 1207,69m2, sporta un atpūtas 671.30m2, saimnieciskās darbības telpas 1034 m2, internāta 

telpas 551,04 m2, bibliotēka 55,7 m2 un koridori 1183,53 m2); apsaimniekotā zemes  platība Pelču pagastā ir 8 ha, kurā ietilpst saimnieciskā zona ar 

garāžām, katlu māju, šķūni, kurā izvietota kokzāģētava, augļu dārzu, sporta zonu : futbola laukumu, skrejceļiem un vieglatlētikas sektoru, pludmales 

volejbola laukumiem, atpūtas zonu ar lapeni, tūju labirintu, aprīkojumu aktīvai atpūtai, dabas parku. Zeme dārzeņu audzēšanai 2,5 ha platībā tiek 

iznomāta. Skolai ir autonoma apkure, ūdens ieguve ir saistīta ar Pelču pagasta kopējo ūdens apgādes sistēmu. 

1.1.Skolas atrašanās vieta 

Skola atrodas Kuldīgas novadā, Pelču pagastā „Saules Stari”, 10 km attālumā no novada centra. Pelču pagasts robežojas ar Kuldīgas pilsētu, 

Rumbas pagastu, Snēpeles pagastu un Skrundas novadu. 

 

 Izglītības iestādes vēsture 

 

Skolas vecā ēka celta 1963.gadā Kurmāles bērnu nama vajadzībām. Skolas jaunā ēka uzcelta 2003.gadā (tā pielāgota bērniem, kuri pārvietojas  

ratiņkrēslos). 

1981. gada 1. septembrī Kurmāles bērnu nama vietā izveidoja Pelču internātpalīgskolu. 

1992. gadā tika izstrādāts un apstiprināts speciālās skolas nolikums, kurš sniedza plašākas iespējas bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem 

intelektuālai un fiziskai attīstībai, kā arī nodrošināja atbilstošu sagatavošanu darbam un dzīvei. 

1996. gada 1. septembrī tika uzsākta smagi slimo “C” līmeņa skolēnu apmācība. 

1998. gadā dibināts Attīstības centrs, kura metodiķes, saskaņā ar MK noteikumiem,  sniedz palīdzību skolēniem, vispārizglītojošo skolu 

pedagogiem un skolēnu vecākiem. 

Skola ir izvietota 3 ēkās. No 2009. gada 1. septembra skola apsaimnieko arī Pelču pils ēku. 



 

 

 

1.2.Izglītības programmas  

Mācību process skolā tiek organizēts pēc 8 licencētām programmām: 

Pamatizglītības programmas: 

 

1. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem, kods 2101 59 11, licence Nr. V-7445, izdota 29.08.2014., derīga uz nenoteiktu laiku 

 

2. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar  garīgās attīstības traucējumiem, kods 2101 58 11, licence Nr. V-7447, izdota 

29.08.2014., derīga uz nenoteiktu laiku 

 

3. Speciālās pirmsskolas programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 01015811, licence Nr. V-7444, izdota 

29.08.2014. 

 

4. Speciālās pirmsskolas programmas izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības 

traucējumiem, kods 01015911, licence Nr. V-7446, izdota 29.08.2014 

 

Profesionālās pamatizglītības programmas: 

 

1. Profesionālās pamatizglītības programma: Ēdināšanas pakalpojumi, piešķiramā kvalifikācija – Virtuves strādnieks, kods 22 811 02. 

 

2. Profesionālās pamatizglītības programma: Kokizstrādājumu izgatavošana, piešķiramā kvalifikācija – Koksnes materiālu apstrādātājs 

kods 22 543 04. 

 



3. Profesionālās pamatizglītības programma: Mežsaimniecība, piešķiramā kvalifikācija – Mežstrādnieks, kods 22 623 00 1. 

 

4. Profesionālās pamatizglītības programma: Mājturība, piešķiramā kvalifikācija – Mājkalpotājs, kods 22814011. 

1.3. Skolas personāla kvalitatīvais sastāvs                                          

 

Skolā strādā atbalsta personāls: sociālais pedagogs, psihologs, logopēdi, bērnu psihiatrs,  skolas medmāsas, bibliotekāre, sporta organizators, 

fizioterapeite. 

Skolas vadību nodrošina direktore, direktora vietnieki izglītības jomā (2,5 likmes), struktūrvienības vadītāja – vecākā audzinātāja, saimniecības 

vadītājs. 

Katru gadu 60% skolotāji  paaugstina savu profesionālo meistarību  tālākizglītības kursos. 

Savu kvalifikāciju regulāri paaugstina arī nepedagoģiskais personāls - aprūpētājas un aukles - apmeklējušas pirmās palīdzības kursus, aprūpētājas - 

kursus kā strādāt ar bērniem autistiem,  autovadītāji, kurinātāji - sertifikāciju, u.c., virtuves darbinieki - HACCAP, virtuves vadītāja - ēdienkartes 

sastādīšanas jaunumi, uzskaites datorprogrammas apkalpošana pārtikas noliktavai, noliktavas pārzine - noliktavas datorprogrammas apkalpošana,  

lietvede - jaunākais MK noteikumos par dokumentāciju, arhīva darbu, darba tiesiskām attiecībām u.c., medicīnas māsas -  kvalifikāciju uzturošus 

seminārus -sertifikāciju. 

Tehnisko, apkalpojošo un grāmatvedības darbinieku sastāvs ir stabils, jo vairāk nekā puse darbinieku strādā skolā ilgāk kā 10 gadus. Skolai ir 

profesionāls tehniskais personāls, kurš kvalitatīvi veic sev uzticētos pienākumus.  

  

Viduskurzemes pamatskolas- attīstības centra vērtības : 

● Profesionālā kompetence 

● Kopīga izaugsme 

● Radošums 

● Globāla domāšana 

● Efektivitāte 

● Atbildība 

● Sadarbība 



 

Vīzija: mūsdienīga skola, humānas izglītības īstenotāja skolēniem ar īpašām vajadzībām. 

Misija : Nodrošinātas izglītības ieguves iespējas ikvienam izglītojamajam, atbilstoši viņa veselības stāvoklim. 

 

 

 

 

Skolas darbības pamatmērķis ir: 

• Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, lai nodrošinātu Valsts izglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu, 

ievērtējot izglītojamo speciālās vajadzības. 

• Izglītojamo sekmīga iekļaušanās sabiedrībā un darba tirgū. 

• Dzīves kvalitātes uzlabošana skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem. 

 

 

Skolas darbības pašvērtējums 
 

Mācību saturs 

Iepriekšējā plānošanas posmā izvirzītās prioritāte: Mācību procesa individualizācijas pilnveide 

 

Mācība priekšmetu programmas tiek veidotas un īstenotas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot licencētajās programmās 

izglītojamiem izvirzītos mērķus un uzdevumus. 

Licencētas 8 mācību programmas. Pedagogi veiksmīgi sadarbojas mācību priekšmetu programmu veidošanā un aktualizēšanā.  

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

➢ Izstrādāt un akreditēt profesionālās kvalifikācijas programmas – ‘’Pavāra palīgs’’, ‘’Galdnieka palīgs’’ 

➢ Izstrādāt mācību materiālus profesionālajā  pamatizglītības programmā ‘’Pavāra palīgs’’, izmantojot ‘’Widgit’’ simbolu sistēmu. 



➢ Aprobēt Kompetencēs balstītu Vispārējās izglītības saturu. 

➢ Aktualizēt profesionālās pamatizglītības programmu ‘’Mājturība’’ (2 gadi) 

    

Mācīšana un mācīšanās 

Iepriekšējā plānošanas posmā izvirzītās prioritātes: 

• Skolēnu sasniegumu pašvērtējuma un savstarpējā vērtējuma pilnveide 

• Komandas darba aktualizēšana 

 

Pedagogu izmantotās mācību metodes ir daudzveidīgas un atbilst izglītojamo personības attīstības vajadzībām, mācību priekšmetu specifikai un 

izglītības satura prasībām. Metodiskajās komisijās pedagogi izvērtē un analizē skolēnu sasniegumus, tālākās attīstības vajadzības, sniedz 

priekšlikumus mācīšanas un mācīšanās jomas uzlabošanai. Skolā darbojas 5 metodiskās komisijas – 1.-4.klašu, 5.-9.klašu,  mājturības un 

tehnoloģiju, internāta skolotāju un izglītības programmas 21015911 pedagogu metodiskā komisijas.  

          

Tālākās attīstības vajadzības: 

➢ Komandas darba kā sadarbības formas aktualizēšana mācību procesa plānošanā un realizēšanā – caurviju kompetences ieviešana mācību 

procesā un saturā. 

➢ Sagatavot pedagoģisko dokumentāciju atbalsta pasākumu fiksēšanai mācību procesā.  

➢ Atgādņu un atbalsta materiālu izstrāde un izmantošana mācību procesā. 

➢ Pašvadītas mācīšanās aktualizēšana izglītojamiem. 

➢ Skolotāju profesionālās kompetences  pilnveidei, izmantot dažādas metodes (mācību stundu filmēšana, analizēšana, meistarklases 

organizēšana). 

 

Skolēnu sasniegumi 

Iepriekšējā plānošanas posmā izvirzītās prioritātes: 

• Skolēnu pašanalīzes spēju paaugstināšana. 

• Pedagogu sistemātisks darbs un radoša pieeja. 

 

Skolēnu sasniegumu analīze tika  mācību gada noslēguma pārbaudes darbos, skolotāju pašvērtējumos, klašu  pedagoģiskajās sēdēs, metodiskajās 

komisijās, skolas pedagoģiskajās sēdēs 

 

Tālākās attīstības vajadzības 



➢ Izglītojamo iekšējās motivācijas un pašvadības dinamikas veicināšana, nodrošinot efektīvu mācību programmu apguvi. 

➢ Pilnveidot izglītojamo attīstības dinamikas kartes. 

➢ Skolēnu aktīva  dalība skolas, novada, valsts līmeņa pasākumos. 

 

 

Atbalsts skolēniem 

Iepriekšējā plānošanas posmā izvirzītās prioritātes: 

• Sadarbība ar izglītojamā ģimeni. 

• Rehabilitācijas  nodarbību piedāvājuma dažādošana skolēniem. 

• Skolēnu līdzdalība skolas, novada, valsts un pasaules mēroga aktivitātēs 

 

Pasākumus skolā   organizē regulāri (ik nedēļu). Tematika tiek izvēlēta, vadoties gan pēc aktualitātēm Latvijā, skolēnu interesēm, gan ņemot vērā 

Latvijā vispārpieņemto svinamo dienu, atceres dienu tematiku, kā arī ievērojot  pasākuma mērķauditoriju. 

Joprojām turpina pieaugt pozitīvi vērtējamā tendence- skolas pasākumus aizvien vairāk apmeklē skolēnu vecāki, aizbildņi vai citi viņiem piederīgie. 

 

Skolēnu Padomē darbojas pa vienam skolēnam no 6. klases līdz 3. kursam (ieskaitot).  

Padomes dalībnieki tiekas  1 reizi mēnesī. Tikšanās laika dalās pieredzē, idejās, domās par ētikas, morāles un patriotisma jautājumiem. Tāpat skolēni 

ģenerē idejas un piedalās to īstenošanā, organizējot dažādus pasākumus skolā. 

Skolēnu Padomes prezidenta vēlēšanas ieņem būtisku nozīmi visas skolas dzīvē. Padomes dalībnieki aktīvi piedalījušies viņiem paredzētajos 

semināros, kas notikuši Kuldīgas bērnu un jauniešu centrā, tādējādi piedaloties pozitīva skolas koptēla veidošanā un uzturēšanā. Aktivizējusies 

Skolēnu Padomes dalībnieku pašiniciatīva un vienlaicīgi arī atbildības sajūta. 

Skolas Padomes un Skolēnu Pašpārvaldes sadarbības rezultātā, izveidojusies lielāka izpratne par lietu norisi skolā. Nostiprinājusies līdzdalība un 

 sadarbība starp skolēniem↔vecākiem↔skolas administrāciju. 

 

 

Interešu izglītība 



Skolā izglītojamiem tiek piedāvātas daudzpusīgas interešu izglītības programmas, kuras sekmē radošas, emocionāli un intelektuāli izglītotas 

personības veidošanos un iespēju skolēniem saturīgi un pilnvērtīgi pavadīt savu ārpusstundu laiku.  

 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

➢ Veidot sadarbību ar Kuldīgas Jauniešu māju un BJC, kā arī  citu speciālo izglītības iestāžu Skolēnu Pašpārvaldēm. 

➢ Paaugstināt  skolas atbalsta komandas un skolēnu ģimenes sadarbības intensitāti un kvalitāti. 

➢ Interešu izglītības piedāvājuma dažādošana. 

➢ Individualizētu atbalsta pasākumu un mācību atbalsta materiālu izstrāde. 

➢ Agrīnās intervences centra izveide un atbalsta nodrošināšana. 

Resursi 

Iepriekšējā plānošanas posmā izvirzītās prioritātes: 

• Skolas uzturēšana ekspluatācijas kārtībā un finanšu  resursu piesaistīšana skolas attīstībai 

• Skolas darbinieku pieredzes, kvalifikācijas un kompetences pilnveidošana tālākizglītības programmās, atbilstoši skolas attīstības 

plāna prioritātēm. 

 

Viduskurzemes pamatskolā – attīstības centrā ir 100% nepieciešamā personāla resursu izglītības programmu īstenošanai. Skolā strādā 

atbalsta personāls – psihologs, sociālais pedagogs, logopēdi, skolas medmāsas un bērnu psihiatre. Tehniskais personāls: sociālie aprūpētāji, nakts 

aukles, dežurantes. 

Skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas tiek noteiktas darbinieku amatu aprakstos.  

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

➢ Rotaļu laukuma bērniem ar īpašām vajadzībām labiekārtošana. 

➢ Agrīnās intervences centra iekārtošana  

➢ Mājturības kabinetu labiekārtošana 

 

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana  



Iepriekšējā plānošanas posmā izvirzītās prioritātes: 

Augsta skolas prestiža sasniegšana, iesaistot visus pedagogus un tehnisko personālu 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

➢ Augsta skolas prestiža saglabāšana, iesaistot visus skolas pedagogus un tehnisko personālu. 

➢ Skolas darbības regulāra pašvērtēšana un tā publiskošana. 

 

 

 

Skolas attīstības prioritātes 2017. – 2021. gadam 

Nr. Prioritāte 2017./2018.māc. gads 2018. /2019. māc. gads 2019./2020. māc. gads 2020./2021.m.g. 

1. Mācību saturs 

 

Kompetencēs balstīta vispārējās 

izglītības satura ieviešana. 

Kompetencēs balstīta vispārējās 

izglītības satura ieviešana. 

Kompetencēs balstīta 

vispārējās izglītības satura 

ieviešana. 

Kompetencēs balstīta 

vispārējās izglītības 

satura ieviešana. 

2. Mācīšana un 

mācīšanās 

 

Katra izglītojamā jēgpilna 

iesaiste mācību procesā. 

Katra izglītojamā jēgpilna 

iesaiste mācību procesā. 

 Katra izglītojamā jēgpilna 

iesaiste mācību procesā. 

Kvalitatīvas, 

profesionālas mācību 

stundas aktualizēšana. 

3. Skolēnu 

sasniegumi 

 

Izglītojamo iekšējās motivācijas 

un pašvadītas mācīšanās 

paaugstināšana. 

Izglītojamo iekšējās motivācijas 

un pašvadītas mācīšanās 

paaugstināšana. 

Izglītojamo iekšējās 

motivācijas un pašvadītas 

mācīšanās paaugstināšana. 

 

4. Atbalsts 

izglītojamiem 

 

Individualizētu atbalsta 

pasākumu un mācību atbalsta 

materiālu izstrāde. 

Individualizētu atbalsta 

pasākumu un mācību atbalsta 

materiālu izstrāde. 

Individualizētu atbalsta 

pasākumu un mācību 

atbalsta materiālu izstrāde. 

 

  Agrīnās intervences centra 

izveide 

Agrīnās intervences 

nodrošināšana bērniem ar 

speciālajām vajadzībām. 

Agrīnās intervences 

nodrošināšana bērniem ar 

speciālajām vajadzībām. 

 

5. Skolas vide 

 

Droša, atbalstoša un estētiska 

vide skolā. 

Droša, atbalstoša un estētiska 

vide skolā. 

Droša, atbalstoša un 

estētiska vide skolā. 

 

6. Resursi 

 

Skolas uzturēšana 

ekspluatācijas kārtībā un 

finanšu resursu piesaistīšana 

skolas attīstībai. 

Skolas darbinieku pieredzes, 

kvalifikācijas un kompetences 

pilnveidošana tālākizglītības 

Skolas uzturēšana ekspluatācijas 

kārtībā un finanšu resursu 

piesaistīšana skolas attīstībai. 

Skolas darbinieku pieredzes, 

kvalifikācijas un kompetences 

pilnveidošana tālākizglītības 

programmās, atbilstoši skolas 

Skolas uzturēšana 

ekspluatācijas kārtībā un 

finanšu resursu 

piesaistīšana skolas 

attīstībai. 

Skolas darbinieku 

pieredzes, kvalifikācijas un 

Skolas fiziskās vides 

uzlabošana un 

pakalpjumu kvalitātes 

nodrošināšana. 



programmās, atbilstoši skolas 

attīstības plāna prioritātēm, 

aktīva darbība kompetenču 

projektos. 

Skolas nodrošinājums ar IT, 

skolotāju efektīva darbība ar 

IKT mācību procesā. 

attīstības plāna prioritātēm, 

aktīva darbība kompetenču 

projektos. 

Skolas nodrošinājums ar IT, 

skolotāju efektīva darbība ar 

IKT mācību procesā. 

kompetences pilnveidošana 

tālākizglītības programmās, 

atbilstoši skolas attīstības 

plāna prioritātēm, aktīva 

darbība kompetenču 

projektos. 

Skolas nodrošinājums ar 

IT, skolotāju efektīva 

darbība ar IKT mācību 

procesā. 

7. Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Augsta skolas prestiža 

saglabāšana, iesaistot visus 

pedagogus un tehnisko 

personālu. 

Augsta skolas prestiža 

saglabāšana, iesaistot visus 

pedagogus un tehnisko 

personālu. 

Augsta skolas prestiža 

saglabāšana, iesaistot visus 

pedagogus un tehnisko 

personālu. 

Augsta skolas prestiža 

saglabāšana, iesaistot 

visus pedagogus un 

tehnisko personālu. 

Sabiedrības 

informēšana un 

izglītošana par 

cilvēkiem ar 

speciālām 

vajadzībām. 



 

1. pamatjoma MĀCĪBU SATURS 

 

Prioritāte: Kompetencēs balstīta vispārējās izglītības satura ieviešana. 

Mērķis: Izglītojamo kompleksa vispusīgu zināšanu, prasmju un attieksmes veidošana izglītības procesā. 

Vērtēšanas kritēriji:  

1. Mācību priekšmetu standartu apgūšanas  kritēriji un  līmeņu apraksti. 

2. Skolēnu izaugsme un sniegums –  izpētes materiālu datu analīze. 

3. Metodisko komisiju materiāli. 

4. Klašu pedagoģiskās sēdes. 

5. Pedagogu profesionālās pilnveides kursu apmeklējumi, pedagoģiskās pieredzes popularizēšana. 

6. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu piedāvājums. 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Aprobēt Kompetencēs balstītu Vispārējās 

izglītības saturu.  

DVIJ,DVMD 2017./2018.m.g. 

2018./2019.m.g. 

IZM, VISC 

Pedagogi, 

Direktore 



2019./2020.m.g. izglītības 

metodiķi, 

Metodisko 

komisiju vadītāji 

Izstrādāt mācību priekšmetu standartus, 

aktualizējot pamatkompetences un 

caurvijas.  

DVIJ,DVMD 2017./2018.m.g. 

2018./2019.m.g. 

2019./2020.m.g. 

Pedagogi, 

izglītības 

metodiķi, 

Metodisko 

komisiju vadītāji 

DVIJC, DVMD  

Īstenot metodisko pieeju, kas virza 

mācīšanos iedziļinoties: 

✓ izstrādāt ilgtermiņa, integrētus 

mācību uzdevumus izglītojamiem; 

✓ Izstrādāt pārbaudes darbu saturu un 

to vērtēšanas kritērijus; 

✓ Izstrādāt alternatīvus eksāmenus 

profesionālās pamatizglītības 

programmām. 

                 MK vadītāji 
   

   

2017./2018.m.g. 

2018./2019.m.g. 

2019./2020.m.g. 

Pedagogi, 

Izglītības 

metodiķi 

DVIJC, DVMD  

   

Izstrādāt pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides kursu 

programmas, nodrošināt un koordinēt to 

apmeklēšanas pieejamību. 

DVMD 2017./2018.m.g. 

2018./2019.m.g. 

2019./2020.m.g. 

DVMD, 

Izglītības 

metodiķi 

Direktore 



Izstrādāt un akreditēt profesionālās 

kvalifikācijas programmas ‘’Galdnieka 

palīgs’’ un ‘’Pavāra palīgs’’ programmas  

DVIJ 2017./2018.m.g. 

2018./2019.m.g. 

2019./2020.m.g. 

Pedagogi 

DVIJ 

Direktore  

Mācību programmu aprobācija 21015811 DVIJ 2020./2021.m.g. Pedagogi 

DVIJ 

DVIJ 

Tematisko plānu izstrāde un aprobēšana 

katrā mācību priekšmetā. 

DVIJ 2020./2021.m.g. Pedagogi 

DVIJ 

DVIJ 

 

2. pamatjoma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

 

Prioritāte: Katra izglītojamā jēgpilna iesaiste mācību procesā. 

 

Mērķis: Nodrošinātas pedagogu un izglītojamo iespējas kompetencēs balstītu mācību satura realizēšanai. 

 

Vērtēšanas kritēriji: 

1. Popularizēta pedagoģiskā pieredze kvalitatīva izglītības procesa vadīšanā un inovatīvu mācību metožu pielietošanā, 

apmeklēti profesionālās pilnveides kursi, semināri. 

2. Profesionāla mācību stundu savstarpēja vērošana un snieguma reflektēšana. 



3. Analizēta pedagogu sadarbība mācību darba plānošanai. 

4. Pedagogu pašvērtējumu analīze. 

5. Izglītojamo pašvērtējumu analīze. 

6. Summatīvi dati par skolēnu mācību progresu (ieraksti e klases žurnālos, mazo pedagoģisko sēžu protokoli, izglītojamo 

izpētes dinamikas kartes). 

 

 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 
Īstenot pedagogu 

savstarpēju stundu vērošanu 

DVIJ,DVMD 2017./2018.m.g. 

2018./2019.m.g. 

2019./2020.m.g. 

Pedagogi DVIJ,DVMD 

Īstenot pedagogu partnerību 

horizontāla mācību darba 

plānošanai, starppriekšmetu 

saiknes nodrošināšanai. 

DVIJ,DVMD 2017./2018.m.g. 

2018./2019.m.g. 

2019./2020.m.g. 

Pedagogi DVIJ,DVMD 

Marte Meo metodes 

pielietošana vēroto mācību 

stundu analīzē, pedagogu 

profesionālo prasmju 

paaugstināšanā un 

pilnveidē. 

DVMD 2017./2018.m.g. 

2018./2019.m.g. 

2019./2020.m.g. 

Marte Meo kolēģu trenere DVMD 

Vienotas izglītojamā DVIJ,DVMD 2017./2018.m.g. Pedagogi, DVIJ,DVMD 



snieguma vērtēšanas 

sistēmas izveide 

MK vadītāji 

Darba vidē balstītu mācību 

aktualizēšana, izglītojamo 

zināšanu un prasmju 

sasaiste ar reālo dzīvi. 

DVIJ,DVMD 2017./2018.m.g. 

 

Pedagogi, 

MK vadītāji 

Direktore 

Izglītojamo mācību 

snieguma dokumentācijas 

datu apkopošana un 

dinamikas analīze (e klases 

žurnāli, izglītojamo 

pašvērtējumi). 

DVIJ 2017./2018.m.g. 

2018./2019.m.g. 

2019./2020.m.g. 

Pedagogi, internāta 

skolotāji 

DVIJ 

Pedagogu pašvērtējumu 

aktualizēšana un pilnveide 

DVMD 2017./2018.m.g. Izglītības metodiķi, 

MK vadītāji 

DVMD 

Pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides 

kursu apmeklēšana. 

DVIJ,DVMD 2017./2018.m.g. 

2018./2019.m.g. 

2019./2020.m.g. 

Pedagogi DVIJ,DVMD 

Sasniedzamo rezultātu 

diferencēšana mācību 

procesā. 

DVIJ 2020./2021.m.g. Pedagogi DVIJ 

Stundas kvalitātes 

novērtēšanas vienotas 

sistēmas ieviešana 

DVIJ 2020./2021.m.g. Pedagogi, DVIJ, MK 

vadītāji 

DVIJ 

Darba vidē balstītu mācību 

uzsākšana profesionālās 

pamatizglītības programmā 

Mājturība. 

DVIJ 2020./2021.m.g. Pedagogi, DVIJ DVIJ 

 

 



3. pamatjoma IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

 

Prioritāte: Izglītojamo iekšējās motivācijas un pašvadītas mācīšanās paaugstināšana. 

Mērķis: Izglītojamo iekšējās motivācijas un pašvadības dinamikas veicināšana, nodrošinot efektīvu mācību programmu apguvi. 

Vērtēšanas kritēriji: 

1. E-klases žurnāli. 

2. Izglītojamo dienasgrāmatas, pārbaudes darbu lapas. 

3. Ikmēneša zināšanu vērtējumu apkopojums. 

4. Izglītojamo personības izaugsmes izpētes dokumentācija. 

5. Izglītojamo (plānoto un īstenoto) mācību sasniegumu pašvērtējums. 

6. Klases stundas. 

7. Individuālais darbs ar izglītojamiem. 

8. Dalība konkursos, olimpiādēs, mācību uzņēmumos, mācību ekskursijās. 

9.  MK materiāli. 

10.  Izglītojamo mācību sasniegumu un personības izaugsmes vizuāls atspoguļojums. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 
Veikt izglītojamo 

sasniegumu plānošanu un 

analīzi. 

Internāta skolotāji Semestra sākums un beigas, 

katra mēneša noslēgums 

Izglītojamo izpētes 

dokumentācija, e-klases 

žurnāls, dienasgrāmatas. 

DVMD 

Veikt regulārus ierakstus e- 

klase žurnālos, izglītojamo 

dienasgrāmatās, pārbaudes 

darbu lapās. 

Internāta skolotāji, mācību 

priekšmetu skolotāji 

Ik dienu  Izglītojamo 

dienasgrāmatas, e- klases 

žurnāli, ieskaišu lapas, 

klašu sazināšanās 

DVIJ 



dienasgrāmatas. 

Apkopot izglītojamo 

sasniegumu vērtējumus 

katru mēnesi. 

Internāta skolotāji Katra mēneša pēdējā 

ceturtdienā 

Izglītojamo dienasgrāmatas, 

e- klases žurnāli. 
DVIJ 

Informēt vecākus 

(likumiskos pārstāvjus) par 

izglītojamo sasniegumiem. 

Internāta skolotāji, mācību 

priekšmetu skolotāji 

Reizi mēnesī Izglītojamo dienasgrāmatas, 

e- klases žurnāli, skolas 

mājas lapa 

DVIJ, DVMD 

Analizēt izglītojamo 

sasniegumus (plānotos un 

īstenotos) klases stundās. 

Internāta skolotāji Reizi mēnesī Izglītojamo dienasgrāmatas, 

e- klases žurnāli, pārbaudes 

darbu lapas, klašu 

sazināšanās 

dienasgrāmatas. 

DVIJ, DVMD 

Ieviest izglītojamo 

sastādītas mācību 

dinamikas kartes nelielam 

laika posmam. 

Internāta skolotāji, mācību 

priekšmetu skolotāji 

2017./2018.m.g. Izglītojamo izpētes 

materiāli, e-klases žurnāli, 

pedagogi 

DVIJ, DVMD 

Veikt individuālu darbu ar 

izglītojamiem veicinot  

iekšējo motivāciju. 

Internāta skolotāji, mācību 

priekšmetu skolotāji, 

sociālais pedagogs, 

psihologs 

Pēc nepieciešamības Pedagogi DVIJ 

Pilnveidot izglītojamo 

attīstības dinamikas kartes. 

Internāta skolotāji, mācību 

priekšmetu skolotāji 
2017. gads Pedagogi DVMD 

 
Realizēt pieņemtās 

nostādnes izglītojamo 

iekšējās motivācijas 

paaugstināšanā 

Internāta skolotāji, mācību 

priekšmetu skolotāji 

2017./2018.m.g. 

2018./2019.m.g. 

2019./2020.m.g. 

Izglītojamo izpētes 

materiāli, e-klases žurnāli, 

skolotāji 

DVIJ 

Analizēt mācību gada 

rezultātus izglītojamo 

iekšējās motivācijas 

paaugstināšanā 

MK vadītāji, internāta 

skolotāji, mācību 

priekšmetu skolotāji 

Mācību gada beigas  Izglītojamo izpētes 

materiāli, e-klases žurnāli, 

skolotāji 

DVIJ, DVMD 

Veicināt izglītojamo 

piedalīšanos konkursos, 

olimpiādēs, mācību 

Internāta skolotāji, mācību 

priekšmetu skolotāji 

2017./2018.m.g. 

2018./2019.m.g. 

2019./2020.m.g. 

Pedagogi DVIJ, DVMD, DVĀD 



ekskursijās, mācību 

uzņēmumos, meistarklasēs, 

plenēros. 

Jaunu individuālo plānu 

izveide un ieviešana 

speciālās pamatizglītības 

programmā 21015911 

Internāta skolotāji, mācību 

priekšmetu skolotāji, DVIJ 

Internāta skolotāji, mācību 

priekšmetu skolotāji, 

izglītības metodiķes 

Pedagogi, DVIJ, izglītības 

metodiķes 

DVIJ 

 

 

4. pamatjoma ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

 

Prioritāte: Individualizētu atbalsta pasākumu un mācību atbalsta materiālu izstrāde. 

 

Mērķis: Nodrošināta individuāla pieeja katra izglītojamā vajadzību noteikšanai kompetencēs balstīta mācību satura apgūšanai. 

 

Vērtēšanas kritēriji: 

1. Individualizēti mācību atbalsta plāni katram izglītojamam. 

2. Individualizēti izglītojamo mācību atbalsta materiāli (atgādnes, mācību papildmateriāli) katrā mācību priekšmetā. 

3. MK materiāli. 

4. Mazo pedagoģisko sēžu materiāli. 

5. Izglītojamo individuālās attīstības dinamikas materiāli. 

6. Interešu izglītības skolotāju raksturojumi izglītojamiem. 

7. Skolēni pašpārvaldes darbības protokoli. 



Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 
Izstrādāt un realizēt katram 

izglītojamam individuālu 

mācību un atbalsta plānu 

Mācību priekšmetu 

pedagogi 

2017./2018.m.g. Pedagogi, izglītojamo 

izpētes. 

DVIJ 

Izstrādāt atgādnes katrā 

mācību priekšmetā 

Mācību priekšmetu 

pedagogi, izglītības 

metodiķi 

2017./2018.m.g. 

2018./2019.m.g. 

2019./2020.m/g. 

 

Pedagogi, Pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveides kursi par atgādņu 

veidošanu.  

DVMD 

Mācību materiālu izstrāde 

matemātikā, latviešu valodā 

un sociālajās zinībās. 

Izglītības metodiķi, 

pedagogi. 

2017./2018.m.g. 

2018./2019.m.g. 

 

 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

DVMD 

Mācību materiālu izstrāde 

un  apkopšana Dabas vides 

estētikas studijai 

integrētajām mācību 

stundām. 

Izglītības metodiķi 2017./2018.m.g. 

2018./2019.m/g. 

 

2019./2020.m/g. 

 

Pedagogi, Dabas vides 

estētikas speciālisti 

DVMD, DVIJ 

Pedagogu profesionālās 

darbības un sadarbības 

plānošana. 

DVMD, DVIJ Regulāri – pēc 

nepieciešamības. 

Pedagogi DVMD, DVIJ 

Agrīnās intervences centra 

izveide, atbalsta 

nodrošināšana 

DVMD 2017./2018.m.g.   

2018./2019.m.g.  

Izglītības 

metodiķi,psihologs 

DVMD, DVIJ 

 

 

 

Individuālo attīstības 

dinamikas karšu izveide 

skolēnu sociālo prasmju, 

uzvedības un mācību 

sasniegumu izvērtēšanai   

DVMD, DVIJ 2017./2018.m.g. Pedagogi, izglītības 

metodiķi, MK vadītāji 

DVMD, DVIJ 

Brīvprātīgo iesaiste Sociālais pedagogs, karjeras 2017./2018.m.g.   Pedagoģijas studenti DVMD, DVIJ, 



izglītojamo socializācijas 

veicināšanai. 

konsultants 2018./2019.m.g. 

2019./2020.m.g. 

 

Pensionētie pedagogi 

Brīvprātīgie 

direktore 

E Twining vēstnieks DVAD 2017./2018.m.g.   

 

  

Interešu izglītības 

piedāvājuma 

aktualizēšana,paplašināšana 

DVAD 2017./2018.m.g.   

2018./2019.m.g. 

 

Interešu izglītības 

skolotāji,internāta skolotāji, 

karjeras konsultants 

 

Vienotu dienasgrāmatu 

izveide 1-9 klašu un 

profesionālās izglītības 

programmu izglītojamiem. 

DVMD, DVIJ, DVAD    2017./2018.m.g. Pedagogi, skolēnu 

pašpārvaldeD 

 

 

 

5. pamatjoma SKOLAS VIDE 

 

Prioritāte: Droša, atbalstoša un estētiska vide skolā. 

Mērķis: Skolas  fiziskās vides saudzēšana, uzlabošana un apkārtnes labiekārtošana, iesaistoties izglītojamiem, skolotājiem un 

vecākiem.   

 

Vērtēšanas kritēriji: 

 

1. Nodrošināta labvēlīga pedagoģiski sociālpsiholoģiskā un fiziskā vide. 

2. Akcijas rezultātā labiekārtotas un papildinātas internāta un klašu telpas. 

3. Iekārtota skolēnu brīvā laika pavadīšanas un satikšanās vieta pils ēkā. 



4. Izglītojamo izsvērta un atbildīga līdzdarbošanās  ārpusstundu pasākumu plānošanā un vadīšanā. 

5. Iesaistīti vecāki skolas vides  labiekārtošanā. 

 

 

 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 
Izveidot interaktīvu 

materiālu par skolas  

iekšējās kārtības 

noteikumiem. 

DVĀD, izglītības metodiķi 2017.2018.m.g. Internāta skolotāji, 

izglītojamie 

DVĀD 

Izveidot „Čalotavu” pils 

otrā stāva gaiteņa galā. 

STV 2018./2019.m.g. Skolēnu pašpārvalde, 

internāta skolotāji 

Direktore 

Iesaistīt skolēnus un 

skolotājus Dabas un Vides 

estētikas studijas dabas 

materiālu papildināšanā. 

Internāta skolotāji, 

māc.priekšmetu skolotāji 

2017.g.-2019.g. Internāta skolotāji, 

izglītojamie 

DVE studijas vadītājs 

Organizēt praktiskās 

nodarbības, aktivitātes, par 

savstarpējās cieņas un 

atbalsta attiecību veidošanu 

starp skolēniem . 

STV 2017.g. Internāta skolotāji, internāta 

skolotāju metodiskā 

komisija 

DVĀD 

Vienotu skolas dekoru 

izveide skolas 

koplietošanas telpās. 

DVĀD 2017.-2019.g. Foto pulciņa dalībnieki, 

internāta skolotāji, 

Metodiskās komisijas 

DVĀD 

Metodiskā materiāla 

izstrāde jaunajiem internāta 

skolotājiem 

STV 2017.g./2018.m.g. Izglītības metodiķi, 

internāta skolotāju 

metodiskā komisija 

STV 



Akcijas „Mēs- skolai” 

uzsākšana. 

DVĀD 2017.-2019.g. Metodiskās komisijas  STV 

Vecāku iesaistīšana skolas 

vides labiekārtošanā. 

Saliedētības pēcpusdienas 

un ģimenes dienas ar 

vecāku piedalīšanos. 

STV 2017.-2020.g. Internāta skolotāju 

metodiskā komisija 

DVĀD 

Dzīves prasmju darbnīcas 

izveide.  

STV 2018.-2020.g. Internāta skolotāji,  

internāta skolotāju 

met.kom.vadītājs 

DVSJ 

Vienotas dienasgrāmatas 1.-

9.klašu izglītojamiem un  

plānotāji kursu audzēkņiem. 

DVIJ 2018.-2019.g. Izglītības metodiķi, mācību 

priekšmetu pedagogi. 

DVIJ 

Absolventu  un darbinieku 

vakars/salidojums. 

DVĀD 2017.g. STV, pedagogi DVĀD 

Akciju organizēšana 

skolēnu motivēšanai un 

disciplīnas stiprināšanai 

(‘’Dod pieci’’, ‘’Domā zaļi, 

dzīvo zaļi’’, ‘’Labrīt 

saule’’) 

DVĀD 2017.-2020.g. Internāta skolotāji STV 

Arodklašu izglītojamo 

vakara mācību un brīvā 

laika organizēšana 

pietuvināta mājas videi. 

STV 2017 .-2020.g. Internāta skolotāji STV 

 

 

 

 



6. pamatjoma RESURSI 

 

Prioritāte: Skolas darbinieku pieredzes, kvalifikācijas un kompetences pilnveidošana tālākizglītības programmās, atbilstoši 

skolas attīstības plāna prioritātēm. 

 

Mērķis: Pilnveidot skolas darbinieku tālākizglītības sistēmu, efektīvākai skolas attīstības prioritāšu realizēšanai. 

 

Vērtēšanas kritēriji: 

1.Personāla tālākizglītība tiek plānota saskaņā ar skolas attīstības plānā noteiktajām prioritātēm. 

2.Skolā sekmīgi darbojas sistēma darbinieku tālākizglītības organizēšanā. 

3.Skolas darbinieki regulāri apmainās ar tālākizglītībā iegūto informāciju. 

4.Pedagogi tālākizglītībā efektīvi izmanto pašas skolas pedagogu zināšanas un pieredzi. 

5.Pedagogi piedalās dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus skolas. 

6. Pieredzes apmaiņas braucienu atskaites, kursu sertifikāti un apliecības. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 
Izstrādāt skolas darbinieku 

tālākizglītības plānu 

atbilstoši skolas attīstības 

plāna prioritātēm. 

DVIJ 2017./2018.m.g.   

2018./2019.m.g. 

2019./2020.m.g. 

 

Pedagogi Direktore 



Izstrādāt kārtību skolas 

darbinieku tālākizglītībā 

iegūtās informācijas 

izplatīšanai 

DVIJ 2017./2018.m.g.   

2018./2019.m.g. 

2019./2020.m.g. 

 

Pedagogi Direktore 

Aktivizēt pedagogu darbu 

mācību programmu, mācību 

līdzekļu, radošo darbu, 

projektu izstrādē 

DVMD 2017./2018.m.g.   

2018./2019.m.g. 

2019./2020.m.g. 

 

Pedagogi, MK vadītāji, 

budžets 

DVMD, DVIJ 

Sniegt skolas darbinieku 

pārskatus par apmeklēto 

kursu un pasākumu saturu 

un efektivitāti 

MK vadītāji, skolas 

darbinieki 

2017./2018.m.g.   

2018./2019.m.g. 

2019./2020.m.g. 

 

Pedagogi DVMD, DVIJ 

Izmantot skolas darbinieku 

prasmes un pieredzi 

personāla turpmākai 

attīstībai 

MK vadītāji 2017./2018.m.g.   

2018./2019.m.g. 

2019./2020.m.g. 

 

Pedagogi DVMD, DVIJ 

 

 

6. pamatjoma RESURSI 

 

Prioritāte: Skolas uzturēšana ekspluatācijas kārtībā un finanšu resursu piesaistīšana skolas attīstībai. 

 

Mērķis: Nodrošināt skolas attīstību, atbilstoši mūsdienu prasībām.  

Vērtēšanas kritēriji: 

1. 1.Skolā ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa, izglītojamo un pedagogu vajadzību nodrošināšanai. 



2. Telpu iekārtojums atbilst mācību procesa nodrošināšanai un tās ir atbilstošas izglītojamo skaitam. 

3. Skolas mēbeles ir labā stāvoklī, iekārtas un tehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un droši lietošanā, notiek periodiska 

inventāra nomaiņa. 

4. Pedagogi un izglītojamie izmanto skolā esošos materiāli tehniskos  līdzekļus vai jaunākās tehnoloģijas.  

5. Skolai ir normatīvajos dokumentos noteiktā kārtībā apstiprināts budžets. 

6. Finanšu resursi ir pietiekami skolas ēku uzturēšanai, tās darbības nodrošināšanai un attīstībai. 

7. Skola izstrādā projektus finanšu līdzekļu piesaistīšanai.  

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 
Regulāri veikt skolai 

iedalīto līdzekļu izlietojuma 

analīzi par iepriekšējo 

gadu. 

DVSJ 2017./2018.m.g.   

2018./2019.m.g. 

2019./2020.m.g. 

 

Budžets Direktore 

Savlaicīgi katru gadu līdz 

novembrim sastādīt 

nepieciešamās mācību 

literatūras, mācību līdzekļu 

u.c. pieprasījumus 

nākošajam mācību gadam. 

Bibliotekāre, DVIJ. MK 

vadītāji 

2017./2018.m.g.   

2018./2019.m.g. 

2019./2020.m.g. 

 

Budžets Direktore 

Katru gadu papildināt 

mācību kabinetus un 

bibliotēku ar jauniem 

mācību un izdales 

līdzekļiem, mācību, 

Bibliotekāre, DVIJ. MK 

vadītāji, DVSJ 

2017./2018.m.g.   

2018./2019.m.g. 

2019./2020.m.g. 

 

Budžets Direktore 



metodisko un daiļliteratūru. 

Skolai normatīvajos 

dokumentos paredzētajā 

kārtībā sastādīts un 

apstiprināts budžets 

Direktore 2017./2018.m.g.   

2018./2019.m.g. 

2019./2020.m.g. 

 

Budžets  Viet.pašvaldība 

Mājturības kabineta 

iekārtošana 

DVSJ  2018./2019.m.g. 

2019./2020.m.g. 

 

Budžets, ES fondi Direktore  

Rotaļu laukuma bērniem ar 

īpašām vajadzībām 

labiekārtošana 

DVSJ 2017./2018.m.g.   

2018./2019.m.g. 

 

Budžets Direktore  

Veikt kosmētisko remontu 

klašu un internāta telpās 

DVSJ 2017./2018.m.g.   

2018./2019.m.g. 

2019./2020.m.g. 

 

Budžets Direktore  

Iegādāties jaunus skolēnu 

solus un krēslus 

DVSJ 2017./2018.m.g.   

2018./2019.m.g. 

2019./2020.m.g. 

 

Budžets Direktore  

Veco datoru pakāpeniska 

nomaiņa klasēs un 

kabinetos 

Informātikas skolotājs 2017./2018.m.g.   

2018./2019.m.g. 

2019./2020.m.g. 

 

Budžets Direktore 

Siltumtrases izbūve un 

apkures sistēmas 

DVSJ 2019./2020.m.g. 

 

ES fondi Direktore  

Skolas Dienvidu gala 

3.stāva internāta un mācību 

telpu renovācija 

DVSJ 2017./2018.m.g.   

 

Budžets Direktore 

Interaktīvā galda iegāde 

mācību un brīvā laika 

pavadīšanai  

DVSJ 2017./2018.m.g.   

 

Budžets Direktore 



Agrīnās intervences centra 

iekārtošana 

DVMJ 2017./2018.m.g.   

 

Budžets Direktore 

Pirmsskolas grupu 

labiekārtošana 

DVIJ 2017./2018.m.g.   

 

Budžets Direktore 

Mežsaimniecības 

programmas apguves 

kabineta labiekārtošana 

Mežsaimniec. skolotājs 2018./2019.m.g. 

 

Budžets Direktore 

Iegādāties CNC  frēzēšanas 

iekārtu 

Kokapstrādes skolotājs 2018./2019.m.g. 

 

Budžets Direktore 

Rotaļu laukuma 

labiekārtošana 

Direktore 2020./2021.m.g. Budžets Direktore 

Digitālo termometru iegāde 

un uzstādīšana 3 skolas 

ēkās. 

Direktore 2020./2021.m.g. Budžets Direktore 

Profesionālās 

pamatizglītības 

programmas “Mājturība” 

kabineta labiekārtošana. 

DVIJ 2020./2021.m.g. Budžets DVIJ 

 

6. pamatjoma RESURSI 

 

Prioritāte: Skolas nodrošinājums ar IT, skolotāju efektīva darbība ar IKT mācību procesā 

 

Mērķis: Pilnveidota IT izmantošana mācību procesā un ārpusstundu darbā. 

Vērtēšanas kritēriji: 



1. Skolas finanšu resursi ir pietiekami izglītības programmu realizēšanai, skolas darbības nodrošināšanai un attīstībai. 

2. Finanšu līdzekļi izlietoti atbilstoši skolas izvirzītajām prioritātēm un vajadzībām. 

3. Finanšu  resursi izmantoti efektīvi un saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

4. Skolas direktors iesaista skolas darbiniekus finanšu resursu plānošanā. 

5. Izstrādāta un tiek īstenota kārtība par IT izmantošanu mācību procesā. 

6. Ir 3 datorkabineti ar 27 datoriem. 

7. Ir 3 savstarpēji saistīti lokālie tīkli. 

8. Ir 18 printeri un 2 daudzfunkcionālās iekārtas. 

9. Skolas datoriem ir divējādi Interneta pieslēgumi (vadu un bezvadu). 

10.  51 datoram ir interneta pieslēgums. 

11.  Ikdienas mācību procesā izmanto interaktīvo tāfeli, projektoru un portatīvo datoru. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 
Skolotāju apmācības IT Informātikas skolotājs, 

izglītības metodiķi 

2017./2018.m.g.   

2018./2019.m.g. 

2019./2020.m.g. 

 

Pedagogi Direktore 

Interneta pieslēguma 

izveidošana visos mācību 

priekšmetu kabinetos 

Informātikas skolotājs 2017./2018.m.g.   

2018./2019.m.g. 

2019./2020.m.g. 

 

Budžets Direktore 

IT pielietošana mācību Pedagogi 2017./2018.m.g.   Pedagogi DVIJ 



procesā visos mācību 

priekšmetos 

2018./2019.m.g. 

2019./2020.m.g. 

 

Nomainīt novecojušo 

datortehniku un 

programmatūru  

Informātikas skolotājs 2017./2018.m.g.   

2018./2019.m.g. 

2019./2020.m.g. 

 

Budžets  Direktore 

Elektroniski pielietojamo 

mācību materiālu 

iegādāšana (DVD, CD) 

Pedagogi  2018./2019.m.g. 

2019./2020.m.g. 

 

Budžets Direktore  

Datortehnikas 

nodrošinājums skolēniem 

Direktore 2020./2021.m.g. Valsts budžets Direktore 

 

 

7. pamatjoma SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

 

Prioritāte: Augsta skolas prestiža saglabāšana, iesaistot visus pedagogus un tehnisko personālu. 

 

Mērķis: Plānot skolas attīstību, sadarbojoties ar pedagogiem, skolas tehniskajiem darbiniekiem, vecākiem un sabiedrību, lai 

skola pārstāvētu un realizētu novada, valsts un sabiedrības intereses. 

Vērtēšanas kritēriji: 

1. Darbinieku pienākumi ir noteikti amatu parakstos, atbilstoši darbinieku piesaistei, izanalizēti darba pienākumi un 

kvalitatīvai darba organizācijai skolā izstrādāti atbilstoši amatu apraksti. 

2. Skolas darbību reglamentējošie dokumenti atbilst normatīvajiem aktiem. 



3. Skola realizē Attīstības plānā 2017./2018. – 2019./2020.m.g. noteiktās prioritātes, iesaistītās puses ir informētas, 

Attīstības plāns ir pieejams.  

4. Regulāri tiek veikta Attīstības plāna īstenošanas analīze un rezultātu novērtēšana. 

5. Veikta skolas darba vispārīgā un detalizēta vērtēšana, izstrādāta reālās darbības pierādījumu bāze. 

6. Skola sadarbojas ar dažādām institūcijām. 

7. Izvirzītas prioritātes tālākai attīstībai. 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 
Amatu aprakstu 

pilnveidošana / 

aktualizēšana pedagogiem 

un skolas tehniskajiem 

darbiniekiem 

DV, MK vadītāji 2017./2018.m.g.   

2018./2019.m.g. 

2019./2020.m.g. 

 

DV, MK vadītāji Direktore 

Pilnveidot profesionālo 

kompetenci, organizējot 

kursus un pieredzes 

apmaiņas seminārus 

DVIJ 2017./2018.m.g.   

2018./2019.m.g. 

2019./2020.m.g. 

 

Finanšu līdzekļi Direktore 

Veikt regulāru skolas darba 

izvērtēšanu, iesaistot 

procesā pedagoģisko un 

tehnisko personālu 

Darba grupa 2017./2018.m.g.   

2018./2019.m.g. 

2019./2020.m.g. 

 

Pedagogi, tehniskie 

darbinieki 

Direktore 

Iepazīstināt visas iesaistītās 

puses ar skolas Attīstības 

plānu, veikt regulāru plāna 

Skolas vadība 2017./2018.m.g.   

2018./2019.m.g. 

2019./2020.m.g. 

Skolēni, pedagogi, vecāki, 

sabiedrība. 

Direktore 



īstenošanas analīzi un 

novērtēšanu, izdarīt 

korekcijas 

 

Nodrošināt skolas 

reglamentējošo dokumentu 

atbilstību normatīvajiem 

aktiem, veikt regulāru 

dokumentu atbilstības 

pārraudzību  

Skolas vadība  2017./2018.m.g.   

2018./2019.m.g. 

2019./2020.m.g. 

 

Normatīvie akti Direktore  

Sadarbības veicināšana 

starp skolu administrāciju, 

Skolēnu pašpārvaldi, 

Skolas padomi, 

pedagogiem un skolēnu 

vecākiem   

Skolas vadība  2017./2018.m.g.   

2018./2019.m.g. 

2019./2020.m.g. 

 

Administrācija, Skolēnu 

pašpārvalde, Skolas 

padome 

Direktore  

Skolas sasniegumu 

popularizēšana skolas 

mājas lapā, sociālajos 

tīklos, masu medijos. 

DV, izglītības metodiķi 2017./2018.m.g.   

2018./2019.m.g. 

2019./2020.m.g. 

 

Skolas mājas lapa un masu 

mediji 

Direktore 

Akreditācija 

profesionālajās 

pamatizglītības 

programmās. 

Direktore, DVIJ, pedagogi, 

izglītības metodiķi 

2020./2021.m.g. Direktore, DVIJ, pedagogi, 

izglītības metodiķi 

Direktore 

 

  Direktore:                                                                                                                                                        

Ināra Oļena 

Apspriests  

Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra skolas padomes  

2020.gada  augusta   sēdē 

Protokols Nr.  



Apspriests  

Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra vadības apspriedē  

2020.gada                   sēdē 

Protokols Nr. 

Apspriests 

Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra skolēnu pašpārvaldes  

2020.gada                  sēdē 

Protokols Nr. 

 

Saskaņots  

Kuldīgas novada Domē 

2020. gada                sēdē 

Protokola Nr. 
 


