
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra 

pašnovērtējuma ziņojums 
 
 

Kuldīgas novads, Pelču pagasts 

2022.gada 22.septembris 

  

(vieta, datums)   

 

 

 

Publiskojamā daļa 
 

 

 

 

 

 

  



1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022. mācību gadā 

Izglītības programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas vietas 

adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi (prof. izgl.) 

vai uzsākot 

2021./2022. māc.g. 

(01.09.2021.)  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot sekmīgu 

programmas apguvi 

(prof. izgl.)  vai 

noslēdzot 

2021./2022.māc.g. 

(31.05.2022.) 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Speciālās 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības 

traucējumiem 

01015811 “Saules Stari” 

Pelču pagasts, 

Kuldīgas novads 

V-7444 

 

29.08.2014. 7 8 

Speciālās 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

smagiem garīgās 

attīstības 

traucējumiem vai 

vairākiem 

smagiem attīstības 

traucējumiem 

01015911 “Saules Stari” 

Pelču pagasts, 

Kuldīgas novads 

V-7446 

 

29.08.2014.   3 3 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

21015811 “Saules Stari” 

Pelču pagasts, 

Kuldīgas novads 

V-7447 

 

29.08.2014.   54 56 



garīgās attīstības 

traucējumiem 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

smagiem garīgās 

attīstības 

traucējumiem vai 

vairākiem 

smagiem attīstības 

traucējumiem 

21015911 “Saules Stari” 

Pelču pagasts, 

Kuldīgas novads 

V-7445 

 

29.08.2014.   52 53 

Kokizstrādājumu 

izgatavošana 

22543041 Saules Stari” 

Pelču pagasts, 

Kuldīgas novads 

P_1014 19.02.2019.   25 23 

Ēdināšanas 

pakalpojumi 

22811021 Saules Stari” 

Pelču pagasts, 

Kuldīgas novads 

P_1015 19.02.2019.   21 21 

Mežsaimniecība 22623001 Saules Stari” 

Pelču pagasts, 

Kuldīgas novads 

P-10900 02.02.2015.   6 6 

Mājturība 22814011 Saules Stari” 

Pelču pagasts, 

Kuldīgas novads 

P_1016 AP 6711 16 16 

 

1.2. Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes maiņai un mācību pārtraukšanai izglītības 

programmā (2-3 secinājumi par izglītojamiem, kuri uzsākuši vai pārtraukuši mācības izglītības iestādē): 

1.2.1. dzīvesvietas maiņa (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē 2021./2022. mācību gada laikā) 2 izglītojamie; 



1.2.2. vēlme mainīt izglītības iestādi (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē 2021./2022. mācību gada laikā, galvenie 

iestādes maiņas iemesli) 0 izglītojamie. 

1.2.3. personīgu iemeslu dēļ, skolēni, kuri ir atskaitīti par skolas iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu 5 izglītojamie. 

 

1.3. Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums  

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums 

un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu 

mainība u.c.) 

1.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2021./2022. māc.g. 

(līdz 31.05.2022.) 

mūzika, 0,533, 

aizvietošana 3 

mēnešus 

bērna kopšanas atvaļinājums 

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2021./2022. māc.g. (līdz 31.05.2022.) 10 

Izglītības psihologs 1, 

logopēds 2, 433, speciālais 

pedagogs 2.766; sociālais 

pedagogs 1,bibliotekārs 1 . 

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

2.1. Izglītības iestādes misija –  pieņemoša un iesaistoša vide bērniem un jauniešiem ar neiropsihiatriskajiem un garīgās attīstības 

traucējumiem. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – pieņemošas attieksmes rezultātā izglītojamais ir iesaistīts mācību un audzināšanas 

procesos, sagatavots integrācijai sabiedrībā un darba tirgū. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā –  atbildība; sadarbība; kopīga izaugsme. 

2.4.  2021./2022. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti 

 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti 

kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu 

izpildi (Sasniegts/daļēji 

sasniegts/ Nav sasniegts) un 

komentārs 



Nr.1 Agrīnās intervences 

centra izveide 

a) kvalitatīvi – uzlabotas un 

iekārtotas telpas agrīnās 

intervences centram 

sasniegts 

 b) kvantitatīvi – uzsākta centra 

darbība ar 10 pirmsskolas vecuma 

bērniem 

sasniegts 

 

 

 

 

2.5.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos rezultātus 2022./2023. mācību gadā 

(kvalitatīvi un kvantitatīvi) 

 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti 

kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu 

izpildi (Sasniegts/daļēji 

sasniegts/ Nav sasniegts) un 

komentārs 

Nr. 1.Formatīvās 

vērtēšanas īstenošana  

a) kvalitatīvi – visās programmās 

skaidri definēti snieguma 

vērtēšanas kritēriji 

 

 b) kvantitatīvi – organizētas 2 

apmācības; 

95% pedagogi e-klasē ievēro 

vienotu pieeju formatīvo 

vērtējumu  atspoguļošanā. 

 

Nr.2 Vecāku - pieredzes 

ekspertu skola “Pratība” 

a) kvantitatīvi – organizētas 6 

nodarbības; 

iesaistīti un aktīvi darbojās 20 

vecāki   

 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

3.1. Kritērija “Kompetences un sasniegumi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 



Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādei ir sistēma labu mācību 

rezultātu sasniegšanai izglītojamiem ikdienas 

darbā. Katras izglītības programmas 

atbildīgais vadības pārstāvis, sadarbībā ar 

pedagogiem un atbalsta speciālistiem, regulāri 

monitorē, apkopo, analizē iegūto informāciju 

un datus par izglītojamo ikdienas mācību 

sasniegumiem, diagnosticē un veic 

nepieciešamos uzlabojumus, lai savlaicīgi 

sniegtu nepieciešamo atbalstu, kas nodrošina 

izglītojamā individuālo vajadzību 

apmierināšanu un atbalsta tā izglītības 

procesu. 

 

 

Realizētas darba vidē balstītās mācības 

uzņēmumos (sadarbība ar LDDK). Sadarbībā 

ar DVB mācību nodrošinātājiem tiek 

pilnveidots ikdienas mācību process.   

 

Izglītojamie ar augstiem mācību 

sasniegumiem kvalifikācijas prakses  veic 

ārvalstīs. Izglītojamie veiksmīgi integrējas 

darba tirgū. Latvijā un ārvalstīs. 

 

Izglītības iestādē katru gadu tiek veikts 

audzināšanas darba izvērtējums, kurš 

atspoguļo sasniegto atbilstoši plānotajam, 

paredzot turpmāk nepieciešamo darbu 

audzināšanas pilnveidei. Izvērtējumā iekļauti 

pasākumi, kas veicina izvirzīto prioritāšu 

sasniegšanu (izglītības iestāde īsteno sociālo 

prasmju attīstīšanu un pilnveido 

pašapkalpošanās iemaņas). Audzināšana tiek  

 

 



integrēta mācību procesā, kas veicina 

izglītojamo pozitīvu mijiedarbību ar 

līdzcilvēkiem. 

 

 

 

3.2. Kritērija “Vienlīdzība un iekļaušana” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

  

 

 

3.3. Kritērija “Pieejamība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādē visām mērķgrupām ir 

saskaņota un vienota izpratne par 

iespējamajiem faktoriem, kuri ietekmē 

izglītības pieejamību un visu iesaistīto  pušu 

faktiskā rīcība atbilst šai izpratnei (īstenotās 

izglītības programmas, atbalsta pasākumi un 

iespējas, fiziski un emocionāli droša vide).  

Sadarbībā ar pašvaldību risināt jautājumu par 

pils ēkas piemērotību izglītības iestādes 

specifikai. 

Izglītības iestādē visām mērķgrupām ir 

saskaņota un vienota izpratne par 

iespējamajiem faktoriem, kuri ietekmē 

izglītības pieejamību un visu iesaistīto  pušu 

faktiskā rīcība atbilst šai izpratnei (īstenotās 

izglītības programmas, atbalsta pasākumi un 

iespējas, fiziski un emocionāli droša vide).  

 

Izglītības iestādē visām mērķgrupām ir 

saskaņota un vienota izpratne par 

iespējamajiem faktoriem, kuri ietekmē 

izglītības pieejamību un visu iesaistīto  pušu 

 



faktiskā rīcība atbilst šai izpratnei (īstenotās 

izglītības programmas, atbalsta pasākumi un 

iespējas, fiziski un emocionāli droša vide).  

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Kritērija “Drošība un labklājība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Fiziskās drošības jautājumiem seko līdzi viss 

personāls, uzklausot izglītojamos un 

izglītojamo likumiskos pārstāvjus. Ir video 

novērošanas kameras un katrā izglītības 

iestādes ēkā ir dežurants, kurš uzrauga cilvēku 

kustību. Starpbrīžos dežurē dežūrskolotāji. 

 

Tiek veikts preventīvs darbs mobinga un 

vardarbības ierobežošanai, iesaistoties 

izglītības psihologam, sociālajam pedagogam 

un vecākai medicīnas māsai. Tas samazina 

izglītojamo mācību stundu kavējumus. 

 

Izglītības iestādes vidē tiek veidota pozitīva, 

taisnīga, cieņpilna un iekļaujoša kopienas 

sajūta. 

Piederības un kopības sajūtu veicina 

organizētie ārpusklases  pasākumi, neformālie 

pasākumi darbiniekiem un aktīva dalībnieku 

iesaistīšanās. 

 

 

 

3.5. Kritērija “Infrastruktūra un resursi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 



Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādei ir dažādu resursu 

daudzveidība, kas ļauj dažādot un kvalitatīvi 

īstenot izglītības programmas. 

Interneta tīkla jaudas uzlabošana. 

Darbiniekiem un izglītojamiem pieejami 

daudzveidīgi materiāltehniskie resursi, kuri 

tiek pastāvīgi un atbildīgi lietoti gan mācību 

stundās, gan brīvajā laikā. Tas veicina skolas 

kā mācīšanās organizācijas īstenošanu. 

Sadarbībā ar pašvaldību risināt jautājumu par 

pils ēkas piemērotību izglītības iestādes 

specifikai. 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem 2021./2022. mācību gadā 

 

4.1. “Sport without barriers”, Erasmus+Sport programma Nr. 612943-EPP-1-2019-1-EL-SPO-SSCP 

Projekta aktivitātes saistītas ar iespēju izpēti personām ar īpašām vajadzībām (t.sk. ar invaliditāti)  nodarboties ar piemērotām 

sporta aktivitātēm,  kā arī par vides (t.sk.arī informācijas) pieejamību Kuldīgas novadā. Projekta aktivitātēs tika iesaistīti audzēkņu 

vecāki un pedagogi, Kuldīgas novada pašvaldības sporta darba speciālisti, Speciālais Sporta centrs. 

Ieguvumi: internacionālā projektu dalībnieku vide, kas māca novērtēt kultūru atšķirības. 

4.2.Increasing the professional capacity of teachers of Viduskurzeme primary school – development centre, Erasmus+programma Nr. 

2020-1-LV01-KA101-077312 

Projektā divi pedagogi piedalījās darba vērošanā, papildināja zināšanas mūsdienīgu mācību metožu pielietošanā,   iepazinās ar 

dažādu metodiku izmantošanu mācību un audzināšanas darbā  Somijas izglītības iestādēs un muzejos,   jauniešu karjeras iespējām 

un atbalsta resursiem. 

Ieguvumi:  pedagogu konkurētspējas palielināšana,   labbūtības stiprināšana. 

4.3.Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra arodkursu audzēkņu profesionālo iemaņu pilnveidošana, Erasmus+programma Nr.  

2020-1-LV01-KA102-077314 

Ārzemju prakses 3 jauniešiem (Ēdināšanas pakalpojumi) Lietuvā, Viļņā, Radisson Blu viesnīcas restorānā, 2 jauniešiem 

(Kokizstrādājumu pakalpojumi) Somijā, Loimaa pilsētā. 

Ieguvumi: jauniešu profesionālās un personīgās kapacitātes paaugstināšana. 

4.4.The pilot model of PERFECT organization providing teaching and social integration services for children and youth with special 

needs), LLI-379 Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma Ideāla izglītības un sociālās integrācijas pilotmodeļa izveide 

un aprobācija Viduskurzemes pamatskolā – attīstības centrā: salīdzinošās novērtēšanas programmas izstrāde/digitāli risinājumi 

pašnovērtējuma veikšanai,  vecāku, pedagogu un skolēnu aptaujas/, pedagogu pieredzes apmaiņas programmas, skolēnu vasaras 

nometnes, skolēnu apmaiņas programmas. 

Ieguvumi : pilnveidojas jauniešu priekšstats par apkārtējo vidi, cilvēkiem, komunikāciju, attiecībām un citiem personību 

veidojošiem lielumiem. 



4.5.High-quality vocational education for education for the inclusion of young people with special needs in the labour market, 

Erasmus+, Nr. 2021-1-LV01-KA122-VET-000016463 

Ārzemju prakses 2 jauniešiem (Ēdināšanas pakalpojumi) Lietuvā, Viļņā, Radisson Blu viesnīcas restorānā, 2 jauniešiem 

(Kokizstrādājumu pakalpojumi) Somijā, Loimaa pilsētā. 

Ieguvumi: jauniešu profesionālās un personīgās kapacitātes paaugstināšana. 

4.6. NOWLEDGE, IDEAS AND LINKS FOR THE INCLUSION IN THE COMMUNITY/ CONOCIMIENTOS, IDEAS Y 

VÍNCULOS PARA LA INCLUSIÓN A LA COMUNIDAD (CIVIC), Nr.2020-1-ES02-KA205-015150  

Projekta aktivitātes saistītas ar sadarbības veicināšanu starp organizācijām, kuras   veicina personu ar speciālām vajadzībām 

iesaistīšanos kopienas dzīvē, atbalstot viņu  līdzdalību un iniciatīvas dzīves kvalitātes uzlabošanā. 

Ieguvumi: internacionālā projektu dalībnieku vide, kas māca novērtēt kultūru atšķirības. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 

5.1. SIA “Campus”, Z/S “Rozīši”, SIA “Kurzemes koka serviss”, SIA “Balza”, Kuldīgas slimnīca, SIA “Skolas maize”, SIA “Bukstiņi 

S”, SIA “ Propeller Foodie”, SIA “ Exquisito ”,  SIA “ Kuldīgas rumba ”, SIA "Eres", SIA “ Lība-ZI” , SIA “ Mayers”, SIA “Stiga 

RM” (Izglītības programmu īstenošanai). 

5.2. Kuldīgas PII “Ābelīte”. 

 

 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību). 

2021./2022. m.g. audzināšanas darba prioritāte: 

1. Sagatavošana patstāvīgai dzīvei. 

2. Skolēnu labizjūtas veicināšana izglītības iestādē. 
✓ Patstāvīgās dzīves organizēšana ārpus ģimenes aprūpē – sociālo dzīvokļu/māju izveide. 

✓ Pozitīvas sadarbības veidošana ar līdzcilvēkiem. 

✓ Veicināt skolēnu pašiniciatīvu skolā radīt drošu un draudzīgu vidi. 

 

2022./2023.m.g. audzināšanas darba prioritāte: 

1. Sagatavošana patstāvīgai dzīvei. 

2. Skolēnu patriotisma un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību aktualizēšana. 

3. Preventīva jauniešu motivācijas un vardarbības mazināšanas programmu īstenošana. 

✓ Patstāvīgās dzīves organizēšana ārpus ģimenes aprūpē – sociālo dzīvokļu/māju izveide. 

✓ Skolēnu aktīva pilsoniskā izpratne, tradīciju izkopšana, kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšana un saglabāšana. 

✓ Motivēta iesaiste Latvijas valsts darba tirgū. 



✓ MOT nodarbību organizēšana izglītības iestādē. 

2023./2024. m.g. audzināšanas darba prioritāte: 

1. Sagatavošana patstāvīgai dzīvei. 

2. Sevis izzināšana un veselību veicinošas aktivitātes 

✓ Sociālo prasmju attīstīšana un pašapkalpošanās iemaņu pilnveidošana. 

✓ Pozitīvas sadarbības veidošana ar līdzcilvēkiem. 

✓ Lietpratīga  sevis organizēšana un paškontroles veicināšana. 

✓ Higiēna un tās ievērošana Covid-19 izplatības ierobežošanai. 

✓ Veselīgs uzturs. 

✓ Garīgā veselība. 

✓ Vardarbības un atkarību profilakse. 

 

6.2. 2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas. 

Īstenojot un organizējot akcijas “Dzīvo stilīgi”, “Dod 5”, “Labās uzvedības klase”, sarunu vakarus iedvesmai, kā arī “Papardes 

zieda” piedāvātās, izglītojošās mācību nodarbības audzināšanas procesā, skolēni ir ieguvuši un papildinājuši savas zināšanas par 

seksuālo un reproduktīvo veselību, veselīgu dzīvesveidu. Apguvuši prasmi sadarboties, komunicēt, pilnveidojuši 

pašapkalpošanās iemaņas, kļuvuši motivētāki un saliedētāki gan klases/kursa kolektīvā, gan saskarsmē ar skolasbiedriem. Šīs 

prasmes vērojamas ikdienas komunikācijā gan ar skolas darbiniekiem, gan skolasbiedriem. Vēlmē piedalīties konkursos, akcijās. 

Izrādot interesi un entuziasmu, iesaistoties pasākumu rīkošanā, aktīvi līdzdarbojoties vides iekārtošanā un estētiskas vides 

uzturēšanā.  

 

7. Citi sasniegumi 

 

7.1. Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas informēt izglītības iestāde (galvenie secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

Dalība starptautiskā konferencē Slovēnijā “Contemporary challenges of working with at-risk youth” (Mūsdienu izaicinājumi darbā 

ar riska grupas jauniešiem). 

Organizējām konferenci “Iekšējo resursu meklējumos.” 

7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem: 

7.2.1. pēc izglītojamo snieguma izvērtējuma valsts pārbaudes darbos par 2021./2022. mācību gadu; 

2021./2022. mācību gadā mācību programmā “Kokizstrādājumu izgatavošana”, “Ēdināšanas pakalpojumi” , 

“Mežsaimniecība” un “Mājturība” apguve augstā un optimālā līmenī sastāda 100%. Vidējais vērtējums kvalifikācijas 

eksāmenos “Ēdināšanas pakalpojumi” , “Mežsaimniecība” un “Mājturība” ir 8 balles  un augstāk, “Kokizstrādājumu 

izgatavošana” 7 balles un augstāk. 

7.2.2. par sasniegumiem valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā. 

Šajā 3 gadu posmā izglītības iestādē pieaudzis izglītojamo skaits ar augstiem rezultātiem. 

7.3. Izglītības iestādes galvenie secinājumi par izglītojamo sniegumu ikdienas mācībās. 



 21015811 izglītības programmā ikdienas mācību sasniegumos vērojama pozitīva tendence visos mācību priekšmetos, jo vidējais 

vērtējums nevienā mācību priekšmetā nav zem 6 ballēm. 

 Lielākais pedagogu izaicinājums – vadīt stundu apvienotajās klasēs, jo vienā mācību stundā jāapgūst divu klašu mācību viela. 

 Izglītojamiem jāmācās analizēt situācijas, jo neizprot cēloņu – seku sakarības. 

 21015911 izglītības programmā sasniegumus vērtē atbilstoši individuālajiem mācību plāniem, kurus izvērtē mācību priekšmetu 

pedagogi un audzinātāji, aktualizējot vismaz 2 reizes gadā. Individuālie mācību plāni izstrādāti katram izglītojamam, pievēršot uzmanību 

diferencētam un individuālam darbam ar katru izglītojamo, kā arī izceļot izglītojamā stiprās puses un intereses. Plāni ir pārskatāmi un 

reāli izmantojami ikdienas darbā un vērtēšanā. 

 Profesionālās pamatizglītības programmās izveidota sistēma (tajā skaitā darba vidē balstītu mācību nodrošināšana) labu mācību 

rezultātu sasniegšanai izglītojamiem ikdienas izglītības procesā (vairāk nekā 50% izglītojamo sasniedz vidēji 7 balles un augstāk).  

 

 

8. Informācija par izglītības kvalitātes indikatoriem  

     (izņemot vispārējo izglītību, profesionālās ievirzes izglītību) 

 

8.1. Pedagogu dalība profesionālās kompetences pilnveidē 

 

2021./2022.māc.g. pedagogu 

skaits izglītības iestādē 
74 

2021./2022.māc.g. profesionālo 

mācību priekšmetu pedagogu 

skaits izglītības iestādē 

18 

2021./2022.māc.g. profesionālo 

mācību priekšmetu pedagogu 

skaits, kuri ir piedalījušies 

profesionālās kompetences 

pilnveidē 

12 

2021./2022.māc.g. ieguldītie 

līdzekļi izglītības iestādes 

pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveidē 

Personīgie 10% 

Skolas budžets 69% 

Izglītības un zinātnes ministrijas 21% 

 

 

8.2. Profesionālo izglītību ieguvušo skaits 

 



2021./2022.māc.g. absolventu skaits 

(ieguvuši kvalifikāciju) profesionālās 

izglītības programmās salīdzinājumā ar 

izglītojamiem, kas sākuši mācības 

profesionālās izglītības programmās 

No 16 audzēkņiem profesionālo 

kvalifikāciju ieguva 16 audzēkņi. 

 

8.3. Profesionālās izglītības programmu pieejamības veicināšana. 

 

Plāni/shēmas/programmas, kas izmantotas 

profesionālās izglītības pieejamības 

veicināšanai (atbalsta veidu pieejamība, 

piemēram, dienesta viesnīca, individuālās 

konsultācijas riska grupām, stipendijas, 

vides pieejamība u.tml.) 

Dienesta viesnīca, pieejama atbalsta 

komanda, apmaksātas prakses iespējas, 

ārzemju prakses projekta ietvaros, darba 

apģērbs, individuālie aizsardzības līdzekļi, 

darba vidē balstītas mācības, bezmaksas 

apdrošināšana, bezmaksas ēdināšana 4 

reizes dienā, apmaksāti kursi, lai audzēkņi 

varētu iegūt  traktora vadītāja apliecību  un 

motorzāģa vadītāja apliecību, vides 

pieejamība skolēniem ar fiziskiem 

traucējumiem, mūsdienīgi iekārtoti 

profesionālās izglītības kabineti, plaša 

skolas teritorija. 

 

Direktore                         I.Oļena 

 

 

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU



 


