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Darba  plāns 2021./2022. mācību gadam  

 

Kritērijs Prioritātes/mērķi Uzdevumi Atbildīgais 

 

Plānotie sasniedzamie 

rezultāti 

1.1 

Kompetences 

un sasniegumi 

 Vienota izpratne par 

izglītības kvalitāti un 

efektīvu izglītības 

iestādes darbību. 

  Izglītības 

programmu (jaunā 

standarta) 

integrēšana mācību 

priekšmetos un 

audzināšanas darbā 

visos  izglītības 

posmos. 

 Izglītības rezultatīvo 

rādītāju un citu datu 

uzkrāšana un analīze. 

 Identificēt riskus kvalitatīvas izglītības 

sniegšanai, izmantojot stundu vērošanu, 

individuālās sarunas ar vecākiem, 

izglītojamajiem un darbiniekiem; 

Direktore, direktores 

vietniece izglītības 

jomā, metodisko 

komisiju vadītāji 

Vērotas 50% pedagogu 

stundas. 

Notikušas individuālās 

sarunas ar pedagogiem, 

vecākiem un 

darbiniekiem. 
 Veikt pedagogu snieguma analīzi, 

izmantojot stundu vērošanu, individuālās 

sarunas un pedagogu pašvērtējums, kas 

ietver individuālos mērķus; 

Direktore, direktores 

vietniece izglītības 

jomā 

 Organizēt skolotāju sadarbību, lai plānotu 

un ieviestu jauno kompetenču pieeju; 

Direktores vietniece 

izglītības jomā 

 Turpināt apkopot un analizēt izglītojamo 

mācību sasniegumus, diagnosticējošo 

pārbaudes darbu rezultātus u.c., 

kvalifikācijas eksāmenu rezultātus ar mērķi 

veicināt izglītojamo izaugsmi. 

Direktores vietniece 

izglītības jomā 

Apkopoti un analizēti 

izglītojamo mācību 

sasniegumi un 

kvalifikācijas eksāmenu 

rezultāti. 80% ieguvuši 

apliecību par 

profesionālo 

pamatizglītību. 

1.2.  

Izglītības 

turpināšana un 

nodarbinātība 

 Pedagogu un skolas 

tehnisko darbinieku 

tālākizglītības 

realizēšana. 

 Izglītības 

pakalpojumu 

 Izveidot skolas mērķim atbilstošu 

pedagogu un darbinieku tālākizglītības 

plānu; 

Administrācija 

Izveidots tālākizglītības 

plāns mācību gadam. 

 Sagatavot līgumus ar tālākizglītības kursos 

iesaistītajiem darbiniekiem; Direktore  

Sagatavoti 5 līgumi. 
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kvalitātes 

nodrošināšana 

atbilstoši izglītojamo 

spējām ar iespēju 

turpināt izglītību 

profesionālajā 

pamatizglītībā. 

 Izmantot Erasmus + programmu 

piedāvājumu (5 pedagogi katru gadu); 
Administrācija 

6 pedagogi piedalījušies 

Erasmus+ programmā. 

 Veicināt karjeras izglītību gan kā caurviju 

prasmi, gan mācību vielas apguvē, gan 

organizējot atbilstošus pasākumus; 

Direktores vietniece 

izglītības jomā 

Sekmēta karjeras 

izglītība atbilstoši 

karjeras izglītības 

plānam (3pasākumi). 

 Organizēt aptaujas par izglītības kvalitāti 

izglītības iestādē, veikt iegūto datu analīzi, 

izmantot to turpmākā darba plānošanā; 

Direktore vietniece 

izglītības jomā 

Mācību gada laikā 

organizētas 2 EDURIO 

aptaujas. 

 Realizēt projektu “Pumpurs” izglītības 

iestādē; Projektu koordinators 

Organizēti 2 projekta 

“Pumpurs” pasākumi 

izglītības iestādē. 

 Izveidot datu bāzi par izglītojamo tālāko 

izglītību pēc vispārējās pamatizglītības 

iegūšanas; 

Direktores vietniece 

izglītības jomā 

Mācību gada 

noslēgumā izveidota 

datu bāze. 

 Izveidot datu bāzi par izglītojamo tālāko 

izglītību, ekonomisko aktivitāti un 

nodarbinātību pēc profesionālās 

pamatizglītības ieguves. 

Direktores vietniece 

izglītības jomā 

1.3. Vienlīdzība 

un iekļaušana 

 Interešu izglītības 

piedāvājuma 

nodrošināšana. 

 Ikviena izglītojamā 

izaugsmes un 

individuālo talantu 

attīstīšana. 

 Vecāku, pedagogu 

un izglītojamo 

iesaiste izglītības 

iestādes darba 

 Paplašināt  interešu izglītības programmu 

piedāvājumu; 
Direktores vietniece 

izglītības jomā 

Izveidotas 2 jaunas 

interešu izglītības 

programmas. 

 Iedzīvināt jaunās izglītības iestādes 

vērtības, integrējot mācību priekšmetu 

apguvē, audzināšanas procesā; 

Administrācija 

Izglītības iestādes 

vērtības integrētas 

mācību un audzināšanas 

procesā, izglītības 

iestādes 

reprezentatīvajos 

materiālos. 

 Atpazīt talantus un veicināt to izkopšanu 

izglītojamo tālākai attīstībai, atbalstot 

Metodisko komisiju 

vadītāji, direktores 

Organizēta izglītojamo 

dalība 4 sporta 
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plānošanā un 

realizācijā. 

 

piedalīšanos dažādos konkursos, 

olimpiādēs, sacensībās, festivālos u.c.; 

vietnieks izglītības 

jomā 

sacensībās, 3 konkursos 

un 2 olimpiādēs. 

 Turpināt apzināt izglītojamos, kuriem 

nepieciešami atbalsta pasākumi, sniegt 

atbalstu; 
Atbalsta komanda 

Pēc MPS ieteikumiem, 

izstrādāti individuālie 

mācību plāni 21015811 

izglītības programmā. 

 Organizēt kopīgus pasākumus 

izglītojamiem, vecākiem un pedagogiem; Administrācija 

Organizēti vecāku 

atbalsta pasākumi 1x 

mēnesī. 

 Veicināt informācijas apmaiņu starp 

vecākiem un pedagogiem; Administrācija, 

internāta skolotāji 

Veikta regulāra 

informācijas apmaiņa e-

klasē un WhatsApp 

grupās. 

 Nodrošināt pedagogu, izglītības iestādes 

vadības, izglītojamo un vecāku sadarbību 

izglītības iestādes darbības vērtēšanā. 

Administrācija  

Organizētas 2 Skolas 

padomes, 3 

Pedagoģiskās padomes, 

9 Skolēnu pašpārvaldes,  

2 MPS katrai klasei un 

4 Metodisko komisiju 

sēdes. 

2.1  

Mācīšana un 

mācīšanās 

 Inovāciju ieviešana 

mācību procesa 

organizēšanā.  

 Teorijas un prakses 

vienotības 

nodrošināšana 

profesionālās 

pamatizglītības 

programmās. 

 Nodrošināt darba vidē balstīto (DVB) 

mācību realizāciju; 
Direktores vietniece 

izglītības jomā 

Noslēgti 3 sadarbības 

līgumi ar uzņēmējiem. 

 Nodrošināt kvalitatīvas izglītības iegūšanu, 

pārejot uz kompetenču pieejā balstītu 

mācību saturu; 

Direktores vietniece 

izglītības jomā 

Kompetenču pieejā 

balstīta mācību satura 

ieviešana 1.,2.,4.,5.,7.,8. 

klasēs.  Izstrādāt un iekļaut mācību stundās 

jēgpilnus satura uzdevumus sasniedzamā 

rezultāta īstenošanai; 

Metodisko komisiju 

vadītāji 
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 Stundas efektivitātes 

palielināšana, 

pilnveidojot jēgpilnu 

uzdevumu 

pielietošanu mācību 

stundās, nodrošinot 

diferenciāciju un 

individualizāciju. 

 Nodrošināt individualizāciju un 

diferenciāciju mācību procesā. 

Direktores vietniece 

izglītības jomā 

Izstrādāti individuālie 

mācību plāni visiem 

21015911 izglītības 

programmas 

izglītojamiem. 

Aktualizēti 2 reizes. 

2.2.  

Pedagogu 

profesionālā 

kapacitāte 

 Pedagogu aktīva 

iesaiste un 

līdzdarbība 

profesionālās 

kapacitātes 

nodrošināšanā; 

 Efektīvas un 

profesionālas 

atbalsta sistēmas 

nodrošināšana 

pedagogiem. 

 

 Nodrošināt mentora un mediatora štata 

vienību;  
Direktore 

Apgūta nepieciešamā 

tālākizglītības 

programma mentora 

štata vietas realizēšanai. 

 Piesaistīt jaunus pedagogus; 
Administrācija 

Darba attiecības 

uzsākuši 6 pedagogi. 

 Nodrošināt pedagoģiskās prakses; 

Administrācija 

Nodrošinātas 5 

pedagoģiskās prakšu 

vietas izglītības iestādē. 

 Pedagoģiskās pieredzes popularizēšana 

starptautiskā mērogā. Administrācija 
3 pedagogi dalījušies 

pieredzē. 

 Pilnveidot atbalsta personāla sadarbību; Direktore, direktores 

vietniece izglītības 

jomā  

Organizētas 4 atbalsta 

personāla sēdes. 

 Organizēt regulāru mācību stundu 

savstarpējo vērošanu; 
Direktores vietniece 

izglītības jomā 

Savstarpēji vērotas 2 

mācību stundas katram 

pedagogam. 

 Organizēt neformālus pasākumus izglītības 

iestādes kolektīva saliedēšanai un 

psihoemocionālās vides uzlabošanai. 

 

 

Direktores vietniece 

izglītības jomā, 

arodbiedrības 

pirmorganizācijas 

priekšsēdētājs 

Organizēti 5 neformāli 

pasākumi izglītības 

iestādes kolektīvam. 
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2.3.  

Izglītības 

programmu 

īstenošana 

 Izglītības programmu 

akreditācija, 

licencēšana. 

 Mūsdienīgas, 

inovatīvas un 

daudzveidīgas 

pamatizglītības 

realizēšana.  

 Noskaidrot programmas “Mājkalpotājs “ 

īstenošanas iespējas; Direktore, direktores 

vietniece izglītības 

jomā 

Iesniegta 

dokumentācija Latvijas 

Darba devēju 

konfederācijā, 

Labklājības Ministrijā. 

 Sagatavot un licencēt A programmas; 
Direktores vietniece 

izglītības jomā 

Licencētas 7 pedagogu 

tālākizglītības  A 

programmas. 

 Nodrošināt sadarbību ar citām institūcijām 

un organizācijām (muzeji, bibliotēkas, 

Latvijas Autisma apvienība, Kuldīgas 

Jauniešu māja u.c.). 

 

Direktore, direktores 

vietniece izglītības 

jomā 

Veiksmīga sadarbība ar 

8 organizācijām. 

 

3.1.  

Pieejamība 

 Atbalstoša, droša un 

pieejama vide 

 Pārplānot izglītības iestādes telpu 

izmantošanu, atbilstoši izglītojamo 

vajadzībām; 

Administrācija 

Optimizēta izglītības 

iestādes telpu 

izmantošana. 

 Regulāri uzturēt liftus tehniskā kārtībā, 

veikt pārbaudes un apkopes; 
Saimniecības vadītājs 

Regulāri veikta 

izglītības iestādes ēku 

nepieciešamā tehniskā 

uzraudzība. 
 Uzlabot sanitāri higiēnisko telpu 

aprīkojumu; 
Saimniecības vadītājs 

 Internātā -  mēbeļu nomaiņa pret 

mūsdienīgākām; 
Saimniecības vadītājs 

 Regulāri pārbaudīt un uzturēt kārtībā 

signalizācijas sistēmas; 
Saimniecības vadītājs 

 Ierīkot apgaismojumu un ietves segumu no 

pils līdz vidējās skolas ēkai; 
Saimniecības vadītājs 

Labiekārtota skolas 

teritorija atbilstoši 

budžeta plānam.  Stadiona apgaismojuma ierīkošana un 

tribīņu izveide; 
Saimniecības vadītājs 

 Sastādīt labbūtības plānu ; Direktore, 

administrācija 

Sastādīts labbūtības 

plāns 1 mēnesim. 
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3.2.  

Drošība un 

labsajūta 

 Pozitīva 

mikroklimata 

radīšana skolā. 

 Atbalsta sistēmas  

darbības 

nodrošināšana. 

 

 Veikt preventīvo darbību mobinga un 

vardarbības ierobežošanai; 
Skolas psihologs, 

sociālais pedagogs, 

vecākā medicīnas 

māsa 

Organizētas 5 

izglītojošas lekcijas 

izglītojamiem, 3 

lekcijas tehniskajiem 

darbiniekiem, 3 lekcijas 

pedagogiem. 

 

 Pilnveidot izglītības iestādes estētisko vidi. Direktore,  

saimniecības vadītājs  

Labiekārtota izglītības 

iestādes vide.  

3.3.  

Infrastruktūra 

un resursi 

 Mūsdienīga, 

radošumu veicinoša 

infrastruktūra. 

 IT regulāra atjaunošana un uzlabošana; 

IT speciālists, 

administrācija 

Atjaunota tehnika 

datorklasē. Veikti 

interneta nodrošinājuma 

uzlabojumi. 

 Metodisko materiālu izstrāde un 

iegādāšanās; 

Bibliotekāre, 

izglītības metodiķis  

Izstrādāti 4 jauni 

metodiskie materiāli. 

 Dzīvoklis/ māja sociālo un pašaprūpes 

iemaņu veidošanai jauniešiem Direktore, 

saimniecības vadītājs 

Uzsāktas sarunas ar 

Kuldīgas novada 

pašvaldību par dzīvokļa 

izveides iespējām. 

 Agrīnās intervences centra izveide un 

darbības nodrošināšana. Direktore 

Izveidots Agrīnās 

intervences centrs 10 

izglītojamiem. 

4.1. 

Administratīvā 

efektivitāte 

 Izglītības iestādes 

vadības komandas 

profesionāls darbs 

vienotas izglītības 

iestādes vīzijas,  

stratēģiskā 

redzējuma ieviešanā 

un realizēšanā. 

 Motivēt administrācijas komandu ieviest 

inovācijas skolā; Direktore 

Izveidota motivācijas 

sistēma. 

 Piesaistīt  finanšu resursus inovāciju 

ieviešanai; 
Direktore 

Inovāciju ieviešanai 

piesaistīti 10000 Eur 

 Iesaistīt pašvaldību, izglītības iestādes 

darbiniekus, Izglītības iestādes padomi, 

Izglītojamo pašpārvaldi izglītības iestādes 

darba plānošanā, attīstības plāna un 

Direktore, 

administrācija 

Visām pusēm 

iesaistoties, izstrādāts 

attīstības plāns un 

pašnovērtējuma 

ziņojums. 
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izglītības iestādes pašnovērtējuma 

ziņojuma izveidē; 

 Organizēt un veikt datu analīzi aptaujām 

par aktuālajām tēmām, iegūtos datus 

izmantojot turpmākā darba plānošanai; 

Direktore, 

administrācija 

Analizētas 2 EDURIO 

aptaujas, 1 tehniskā 

personāla aptauja. 

4.2.  

Vadības 

profesionālā 

kapacitāte 

 Vadības efektivitātes 

palielināšana 

 Papildināt zināšanas juridiskos jautājumos 

un finanšpratībā, komunikācijas stratēģijās; Direktore 
Apmeklēti 2 

tālākizglītības kursi. 

 Apmeklēt kursus par emocionālo 

inteliģenci; Direktore 

Iegūta apliecība par 

tālākizglītības 

programmas izveidi. 

 Turpināt sadarbību ar Labklājības 

ministriju, Darba devēju konfederāciju, 

IZM u.c.; 
Direktore, 

administrācija 

Iesniegta 

dokumentācija Darba 

devēju konfederācijā. 

Noslēgta vienošanās ar 

IZM par papildus 

finansējuma 

piešķiršanu. 

 Veikt pienākumu pārdali atbilstoši 

darbinieku spējām, prasmēm un interesēm, 

nodrošināt cilvēkresursu piesaisti. 

Direktore, 

administrācija 

Veikta pienākumu 

pārdale. 

4.3.  

Atbalsts un 

sadarbība 

 Atbalstošas un 

sadarbību veicinošas 

vides izveide 

izglītības iestādē 

 Izveidot pieredzes ekspertu skolu 

“Pratība”; Direktore 

Apzināti ekspertu 

skolas “Pratība” 

dalībnieki. 

 Piesaistīt speciālistus izglītojamo dzīves 

kvalitātes uzlabošanai (kanisterapija, 

klīniskais psihologs, u.c.); 

Direktore 

Noslēgti sadarbības 

līgumi ar ergoterapeitu 

un kanisterapeitiem. 

 Organizēt pilnveides kursus tehniskajam 

personālam; 
Administrācija 

Organizēti 3 

tālākizglītības kursi 

tehniskajam 

personālam. 
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Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra direktore I.Oļena. 


