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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

Stiklu internātpamatskola atrodas Puzes pagastā, Ventspils novadā, Stiklu 

dabas lieguma teritorijā un 54 km no Ventspils. 1954.gadā  tika izveidota Stiklu 

palīgskola ar internātu. Skola pēc tam vairākkārtīgi piedzīvojusi nosaukuma maiņu; 
1992.gadā – Stiklu speciālā internātpamatskola, bet kopš 2013.gada - Stiklu 

internātpamatskola. 

Skolas adrese – Stiklu internātpamatskola, Stikli,  

Puzes pagasts,  

                         Ventspils novads, LV – 3613. 

Stiklu internātpamatskola (turpmāk – Skola) ir Ventspils novada domes 

dibināta izglītības iestāde, kura piedāvā izglītībuskolēniem ar garīgās attīstības 

traucējumiem, kā arī profesionālo pamatizglītību programmās “Koka izstrādājumu 

izgatavošana” ( kods 22 543 04 1) un “Ēdināšanas pakalpojumi” ( kods 22 811 02 1) 

Skola papildus izglītības nodrošinājumam, veic sociālo atbalsta funkciju 

skolēniem un viņu ģimenēm, jo nodrošina valsts un pašvaldības apmaksātu: 

 internāta pieejamību; 

 ēdināšanu 4 reizes dienā; 

 veselības uzraudzību un medikamentus; 

 ekskursijas, kultūrizglītojošus pasākumus; 

 transportu uz skolu un mājām. 

Skolas darbības tiesiskais pamats ir LR Izglītības likums, Vispārējais izglītības 

likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Ministru Kabineta noteikumi, citi likumi 

un normatīvie akti, kā arī Ventspils novada Domes apstiprināts nolikums 2017.gada 

jūnijā skola tika akreditēta līdz 2023.gada 6. jūnijam. Profesionālās pamatizglītības 

programmas tika akreditētas  līdz 2019.gada 6.jūnijam. 

 Skolai pieder mācību darbnīcas (kokapstrādes, metālapstrādes,kā arī mācību 

virtuve, kura izvietota skolas ēkā), kurtuve, ēdnīca un internāta ēka, kurā ierīkota 

bibliotēkas lasītavas telpa, sporta laukums, volejbola un basketbala, kā arī rotaļu 

laukumi. Ir izveidota peldētava, atpūtas zona pie skolas internāta un ierīkota 

siltumnīca dārzeņu audzēšanai. 

 

 

 

Skolēnu skaita izmaiņu dinamika( uz 1. septembri) 

Mācību gads                Skolēnu skaits 

 

 

2016./2017.  75 

2017./2018.               57 

2018./2019.  57 
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Skolas pedagoģisko darbinieku kvalitatīvais sastāvs: 

 

Skolā strādā 26 pedagogi, no tiem: 

 augstākā speciālā pedagoģiskā izglītība  22 

 augstākā izglītība    3 

 studē pedagoģiju     1 

 maģistra grāds pedagoģijā   10 

 

Skolas vadību nodrošina (likmēs ) 

 direktore -1 

 direktores vietniece izglītības jomā -1  

 direktores vietniece audzināšanas darbā- 1  

 saimniecības vadītājs- 1 

 vecākā medmāsa - 1 

 

Skolas atbalsta personāls ( likmēs ) 

 internāta skolotāja ar sociālā pedagoga 

                      darba pienākumiem - 0,5  

 bibliotekārs -0,5  

 vecākā medicīnas māsa- 1 

 fizioterapeits -0,25 

 psihologs – 0,25 

 logopēds   

 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana: 

 3.pakāpe - 8 
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Skolā mazliet vairāk kā puse pedagogu ir vecumā no 50-59 gadiem- 46 %, 

bet vecumā no 30 -39 gadiem ir 8 %, pārējās vecuma grupās ir līdzīgs skaits 

pedagogu. 19 % pedagogu ir vīrieši, 81 %- sieviešu. 

 

Skola  skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem īsteno sekojošas   

programmas: 

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem ; kods 21015811,Licences Nr. V – 8309; 

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem 

garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības 

traucējumiem; kods 21015911, Licences Nr. V – 8310; 

 Profesionālās pamatizglītības programma “Koka izstrādājumu 

izgatavošana” – kvalifikācija ”Galdnieka palīgs”; kods 22 543 04 1, 

Licences Nr. P- 12463 (2. un 3. kursam); 

 Profesionālās pamatizglītības programma “Ēdināšanas pakalpojumi” – 

“Pavāra palīgs”; kods 22 811 02 1, Licences Nr. P – 12370 ( 2. un 3. 

kursam); 

 Profesionālās pamatizglītības programma “Koka izstrādājumu 

izgatavošana”- kvalifikācija “Koksnes materiālu apstrādātājs”; kods 

22 543 04 1, Licence Nr. P – 1063,   13.03.2019. ( 1. kursam) 

 Profesionālās pamatizglītības programma ”Ēdināšanas pakalpojumi”- 

kvalifikācija – “Virtuves darbinieks”; kods 22 811 02 1. Licence Nr. 

P – 1062,  13.03. 2019. ( 1.kursam) 

 

Skolas budžeta nodrošinājums 

Skolas budžeta ieņēmumus veido:  

 valsts mērķdotācija sastāv no uzturēšanas izdevumiem un 

pedagogu darba samaksas (t.sk. darba devēja obligātās valsts sociālās 

apdrošināšanas iemaksas ), 

8%
8%

15%

46%

11%

12%

Pedagogu sadalījums pēc vecuma 

2018./2019. māc.g. (%)
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30-39
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 ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, 

 ieņēmumi no saimnieciskās darbības, 

 pašvaldības asignējumi. 

 

Maksas pakalpojumu ieņēmumi pārsvarā veidojas no ieņēmumiem par telpu 

nomu un bērnu ēdināšanu vasaras nometņu laikā.   

Skolā pamatā nodrošina izglītības ieguvi skolēniem no Ventspils, Talsu, 

Dundagas  novadiem, Ventspils pilsētas, Rīgas pašvaldībām. 

Stiklu internātpamatskolas finansiālais nodrošinājums 

 

Finansējuma avoti 2016. 2017. 2018. 

EUR EUR EUR 

Kopējais finasējums 681005 694012 642732 

No valsts budžeta 608121 644878 598689 

t.sk. pedagiģisko darbinieku 

darba algas un sociālais 

nodoklis 

345892 382608 353592 

uzturēšanas izdevumi 262229 262270 245097 

No pašvaldības budžeta 5103 4331 16615 

Maksas pakalpojumi un 

pašu ieņēmumi 

67481 44203 25178 

Ziedojumi 300 600 2250 

 

 
Sociālās vides raksturojums 

Izglītojamo skaita sadalījums pēc tautības: 

 latvieši -56 

 krievi – 1. 

 

Skolā uzturēta no aizspriedumiem brīva un draudzīga vide. 
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Skolas īpašie piedāvājumi 

Visiem izglītojamajiem tiek piedāvātas speciālas korekcijas un rehabilitācijas  

nodarbības:  

 ārstnieciskā vingrošana, 

 ritmika, 

 logopēdija, 

 mākslas terapija , 

 kanisterapija (dziedināšana saskarsmē ar speciāli piemeklētiem 

un apmācītiem suņiem), 

 fito terapija (ārstniecības, pārtikas augu, garšaugu, 

krāšņumaugu pielietošana). 

 

1.1.Profesionālās pamatizglītības programmas “Ēdināšanas 

pakalpojumi” un “Koka izstrādājumu izgatavošana” raksturojums 

Stiklu internātpamatskola realizē divas profesionālās pamatizglītības 

programmas – “Koka izstrādājumu izgatavošana” un “Ēdināšanas pakalpojumi”. 

Profesionālās pamatizglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumi “ Licence Nr. P 

– 12370  izsniegta  2015.gada 3.septembrī. Programmas norises ilgums -  trīs gadi. 

Programmā “Ēdināšanas pakalpojumi “ sagatavo “Pavāra palīgus” un nodrošina 

pirmās profesionālās kvalifikācijas līmeni (2.un 3.kursam). Profesionālās  

pamatizglītības programmas saturs atbilst „Vispārējās pamatizglītības un profesijas 

pavāra palīgs” standarta prasībām. Mācību priekšmetu programmas , tematiskie 

plāni tiek īstenoti atbilstoši licencētās profesionālās pamatizglītības programmas 

“Ēdināšanas pakalpojumi” mērķu un uzdevumu prasībām. 2019.gada                    

Licence Nr. P – 1063, 13.03 2019.-  “Ēdināšanas pakalpojumi” dod iespēju 1. kursa 

audzēkņiem iegūt  “Virtuves darbinieka” profesionālo kvalifikāciju. Programmas 

norises ilgums – trīs gadi. Programmas saturs atbilst Vispārējās pamatizglītības un 

profesijas standarta un profesionālās pamatizglītības programmas mērķu un 

uzdevumu prasībām. 

Profesionālās pamatizglītības programmas “Koka izstrādājumu 

izgatavošana” Licence Nr. P – 12463 izsniegta 2016.gada 16.septembrī. 

Programmas norises ilgums – trīs gadi. Programmā “Koka izstrādājumu 

izgatavošana” sagatavo galdnieka palīgus un nodrošina pirmās profesionālās 

kvalifikācijas līmeni (2. un 3. kursam). Profesionālās pamatizglītības programmas 

saturs atbilst Vispārējās pamatizglītības un profesijas “Galdnieka palīgs” standarta 

prasībām. Mācību priekšmetu programmas, tematiskie plāni tiek īstenoti atbilstoši  

licencētās profesionālās pamatizglītības programmas ”Koka izstrādājumu 

izgatavošana” mērķu un uzdevumu prasībām. 2019.gada 13. marta izsniegtā licence 

Nr. P-1062   “Koka izstrādājumu izgatavošana” dod iespēju 1. kursa audzēkņiem  

iegūt koksnes materiālu apstrādātāja profesionālo kvalifikāciju. Programmas 

sagatavošanas ilgums – trīs gadi. Programmas saturs atbilst Vispārējās 
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pamatizglītības un profesijas standarta prasībām, kā arī profesionālās pamatizglītības 

mērķu un uzdevumu prasībām. 

Profesionālās pamatizglītības programmas “Pavāra palīgs” vispārizglītojošais  

un profesionālais mērķis: 

1. Sekmēt vērtību sistēmas un attieksmju veidošanos, kas nepieciešams 

patstāvīgai dzīvei sabiedrībā. 

2. Veicināt zināšanu, prasmju un profesionālo kompetenču apguvi, 

attieksmju veidošanos pirmā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguves 

nodrošināšanai. 

3. Veidot izpratni par veselību kā dzīves kvalitātes nosacījumu un sniegt 

pamatzināšanas  par vides un darba aizsardzību. 

4.Veidot  informācijas ieguves un apstrādes tehnoloģiju lietošanas prasmes, 

sekmēt priekšstata veidošanos par darba tiesiskajām attiecībām  ekonomisko procesu 

norisi mūsdienu sabiedrībā. 

5.Attīstīt mācīšanās prasmes un interesi par izglītības turpināšanu  atbilstoši 

savām spējām un vajadzībām. 

 

Profesionālās pamatizglītības programmu uzdevumi: 

1. Izglītības procesā nodrošināt profesionālās pamatizglītības apguvi 

atbilstoši skolēnu veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim. 

 2.Sagatavot uzņēmuma darbiniekus, kas spēj kvalificēta speciālista vadībā   

veikt pārtikas produktu un kokmateriālu pirmapstrādi, prot rīkoties ar 

uzņēmumu aprīkojumu, veic aprīkojumu apkopi, ievēro sanitārijas un 

higiēnas prasības, ievēro darba aizsardzības prasības darba vietā, kā arī 

ugunsdrošības, elektrodrošības noteikumus, prot strādāt komandā. 

             Apliecību par profesionālo pamatizglītību un kvalifikāciju saņem audzēkņi, 

kuri, atbilstoši attīstības dinamikai un veselības stāvoklim, ir ieguvuši sekmīgu atzīmi 

10 ballu vērtējumu skalā vai “ieskaitīts”  visos mācību priekšmetos, praktiskajās 

mācībās un kvalifikācijas praksē, kā arī nokārtojuši centralizēto kvalifikācijas 

eksāmenu, kurā saņemts sekmīgs vērtējums. Skolēniem ir iespējas turpināt izglītības 

apguvi augstākās pakāpes profesionālās izglītības programmās. 

Nodarbību plāns pamatizglītības programmā “Ēdināšanas pakalpojumi” ietver: 

ēdienu pagatavošanas tehnoloģijas, ēdināšanas uzņēmuma aprīkojums, ēdināšanas 

uzņēmuma darba organizācija, pārtikas produktu zinības,  uztura fizioloģija, sanitārija 

un higiēna, darba aizsardzība, viesu apkalpošanas pamati, profesionālā svešvaloda, 

lietišķā valoda, lietišķie aprēķini, datormācība, profesionālā saskarsme, ēdienu 

gatavošana, fiziskās aktivitātes. Nodarbības tiek plānotas 91 nedēļai. 12 nedēļas 

paredzētas profesionālās kvalifikācijas praksei. 

 Nodarbību plāns pamatizglītības programmā “Koka izstrādājumu 

izgatavošana” ietver :  kokapstrādes tehnoloģija, materiālmācība, rasējumu 

lasīšana,darba aizsardzība, vides aizsardzība, lietišķā valoda, lietišķie aprēķini, 

profesionālā svešvaloda, datormācība, profesionālā saskarsme, praktiskās mācības, 

fiziskās aktivitātes. Nodarbības tiek plānotas 91 nedēļai. 12 nedēļas paredzētas 

profesionālās kvalifikācijas praksei.  
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2.  Iestādes darbības pamatmērķi.  

Skolas darbības pamatvirziens ir mācību un audzināšanas darbs, lai noteiktu 

katra skolēna izglītošanas, audzināšanas un korekcijas darba mērķus, uzdevumus un 

nodrošinātu savlaicīgu rehabilitāciju un integrāciju sabiedrībā. Pedagogi, psihologs, 

medicīnas darbinieki un  vecāki savstarpēji sadarbojoties, veic vispusīgu katra 

audzēkņa attīstības dinamikas izpēti.  

 

Skolas darbības pamatmērķi:  

                   

 veicināt katra skolēnā harmoniskas personības veidošanos; 

 organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina realizētās   

izglītības programmās noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu 

atbilstoši valsts vispārējās pamatizglītības standartam un vadlīnijām 

 sagatavot audzēkņus patstāvīgam darbam un dzīvei sabiedrībā, 

kā arī veidot pamatu viņu tālākai izglītībai; 

 sekmēt skolēnu atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, 

līdzcilvēkiem, Latvijas valsti un morāles vērtībām. 

 

 

 

 

Skolas galvenie uzdevumi: 

 

 pielietot IT,e-klases iespējas, dažādas mācību un audzināšanas 

darba metodes mācību, ārpusstundu darba plānošanā, pedagoga 

radošo pieeju darbam, īstenojot vispārējo un profesionālo 

pamatizglītību, izmantojot caurviju prasmi “Sadarbība un līdzdalība”; 

 sniegt atbalstu izglītojamajiem sevis izzināšanas un 

mērķtiecīgas pašattīstības procesā; 

 radīt skolēnos interesi par profesionālo pamatizglītību, izvirzot 

mērķi, radīt jaunu izglītības pakalpojumu profesionālajā apmācībā un 

dot iespēju to pilnveidot sabiedrībā;                                                                                                                                                                                  

 pilnveidot skolas un ģimenes sadarbību, kā arī  savstarpējās 

saskarsmes un uzvedības principu ievērošanu, panākt e-klases 

ieviešanu un tās izmantošanu katra skolēna ģimenē; 

 veicināt skolēnu patriotismu, kultūridentitāti un valstisko 

apziņu: radīt izpratni par Latvijas valsts svētkiem un atceres dienām,  

turpināt izkopt skolas tradīcijas un kultūrvidi. 

 

Saskaņā ar Stiklu internātpamatskolas Attīstības plānu 2016./2017.mācību 

gadam kā prioritāte tiek noteikta profesionālo pamatizglītības programmu 

“Ēdināšanas pakalpojumi” un “Koka izstrādājumu izgatavošana” akreditācijas 

ieteikumu izvērtēšana, meteriāltehniskā nodrošinājuma uzlabošana, vides sakārtošana. 
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2017./2018.mācību gadā notiek kokapstrādes darbnīcas remonts un telpu 

labiekārtošana. Programmā “Ēdināšanas pakalpojumi” tiek izvērtēts kabineta 

aprīkojums, kā rezultātā papildināta un atjaunota materiāltehniskā bāze, iegādāti jauni 

nepieciešamie mācību tehniskie līdzekļi. 

2018./2019. mācību gadā darbs organizēts tā, lai iegūtu jaunu profesionālās 

pamatizglītības programmu  “Edināšanas pakalpojumi” un “Koka izstrādājumu 

izgatavošana”  licenci. 1.kursa audzēkņi, apgūstot profesiju, iegūs kvalifikāciju 

“Virtuves darbinieks” un “Koksnes materiālu apstrādātājs”. 

Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde. 

Izglītības programma “Koka izstrādājumu izgatavošana/ galdnieka palīgs”  

 kods – 22543041 

Joma/ 

 kritērijs 

Ieteikumi Izpilde 

4.2. Uzlabot darba drošības risinājumus 

kokapstrādes mācību telpās, tostarp lielu 

vērtību pievērst iekārtu novietojumam 

un apgaismojumam. 

Logu nomaiņas un 

kosmētiskā remonta 

rezultātā apgaismojums ir 

uzlabojies. Darba galdi 

atrodas drošā attālumā 

viens no otra, netraucējot 

vienlaicīgi pie katra no 

tiem veikt apstrādes 

operācijas.Atjaunotas  

darba drošības zīmju 

norādes un sakārtots 

apgaismojums pie darba 

galdiem. 

6.1. Kokapstrādes mašīnām atjaunot 

krāsojumu un bīstamās vietas apzīmēt ar 

speciālu krāsojumu. 

 

 

 

 

 

Kokapstrādes mācību telpu remonts 

1.Kokapstrādes mašīnām 

atjaunots krāsojums un 

bīstamās vietas apzīmētas 

ar speciālu krāsojumu. 

 2.Iegādātas divas 

speciālas ierīces 

dekoratīvu iededzinājumu 

veikšanai koksnē. 

2017./2018.m.g. ar 

Ventspils novada 

pašvaldības atbalstu tika 

piešķirts finansējums 

kokapstrādes mācību 

darbnīcas 

remontam.Remonta 

rezultātā  tika nomainīti 

logi, grīda un ārdurvis. 

Kopā ar audzēkņiem ir 

izgatavots darbarīku 

glabāšanas skapis. 

6.2. Plānot un nodrošināt pedagogu Pedagogi Agris Apsītis un 
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tālākizglītību specialitātē Edgars Mihņēvičs ieguvuši 

profesionālās 

kvalifikācijas apliecību un 

piešķirta kvalifikācija 

“Mēbeļu galdnieks” 

Mūžizglītības un kultūras 

institūta  “Vitae” 

pieaugušo izglītības 

iestādē ieguvuši apliecību 

“Mūsdienīga mācību 

stunda, īstenojot 

kompetenču pieeju 

izglītībā” 

Pedagogs Edgars 

Mihņēvičs bija pieredzes 

apmaiņas braucienā uz 

Indiju ( 4. – 8.jūnijs 

2017.g.) un Kubu (13. -26. 

marts 2018.g.) 

   

Izglītības programma “Edināšanas pakalpojumi/pavāra palīgs” 

Kods – 22811021 

Joma / 

kritērijs 

Ieteikumi Izpilde 

4.5. Sagatavot izglītojamos dalībai profesionālo 

izglītības iestāžu organizētos konkursos 

2017./2018.mg. 

*Audzēkņi apmeklēja pārtikas 

produktu izstādi “Rīga Food 

2017”. 

*Meistarklase Ventspils 

tehnikumā “Galda 

klāšana”(14.10.2017.). 

*Audzēkņi apmeklē atvērto 

durvju dienu Ventspils 

tehnikumā (22. marts). 

*Iepazīšanās ar Ventspils 

5.vidusskolas ēdināšanas 

uzņēmumu. 

*Profesionālās pamatizglītības 

audzēkņi kopā ar “ Īsto 

Latvijas saimnieci” Pārslu 

Kupši novadīja projektu 

veltītu Latvijas 100 ” 

Izgaršosim Kurzemi Stiklos”. 

*2018.g.septembrī iestājāmies 

organizācijā Junior 

Achievement Latvia 

 (  JA”Latvija”). 

*Audzēkņi apmeklēja 

pasākumu Ķīpsalā “Atļaujies 

uzdrīkstēties”. 



Stiklu internātpamatskolas pašvērtējuma ziņojums 

12 
 

*Novembrī tika nodibināts 

uzņēmums SMU 

” Annahites kārumi”. 

* Izstādes Rīga Food 2018” 

apmeklējums. Pieredzes 

apmaiņas brauciens uz 

Dundagas Piensaimnieku 

(20.februāris) 

*2019.gadā plānoti pasākumi: 

martā – “Saturieties meitenes 

un zēni!”, iesaistot 

vispārizglītojošo skolu 

skolēnus ( Puzes un Ances 

pamatskolas). 

aprīlī –  paredzēta 

konditorejas meistarklase 

Laidzes tehnikumā. 

4.7. Veicināt informācijas apriti ar vecākiem e- 

klasē 

Ir izveidota audzēkņu un viņu 

vecāku piekļuve e-klasei. 

6.1. Modernizēt izglītības materiāltehnisko bāzi Veikta izvērtēšana un iegādāti 

jauni profesionāli darba 

aprīkojumi (mikseri,pannas, 

galda piederumi, 

multivārāmais katls). Ar 

sponsoru palīdzību ir iegādāta 

konvekcijas krāsns. 

 

 

4.Izglītības  iestādes sniegums  kvalitātes rādītājos visu jomu 

atbilstošajos kritērijos. 

4.1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas  

Skola īsteno 4 izglītības programmas- 

2-speciālās programmas 
 

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Kods Licence Akreditācij

as  

termiņš 

Izglītojamo skaits 

 

2016./2017.m.g. 

Izglītojamo 

skaits 

2017./2018.m.g 

Izglītojamo  

skaits 

2018./2019.m.g. 

Nr. Datums Sākumā  Beigās Sākumā Beigās Sākumā Beigās 

Speciālās 

pamatizglītības 

programmas 

izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības 

traucējumiem 

21015811 V-8309 16.09.2015. 06.06.2023. 31 27 14 16 15  
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Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

smagiem garīgās 

attīstības 

traucējumiem vai 

vairākiem smagiem 

attīstības 

traucējumiem 

 

21015911 V-8310 16.09.2015. 06.06.2023. 24 25 20 21 18  

 

 

  Skolā īstenotās izglītības programmas ir licencētas atbilstoši attiecīgajai 

izglītības pakāpei, valsts pamatizglītības standartam un Profesiju standartiem. 

 

  Izglītības iestāde akreditēta līdz 2023.gada 6. jūnijam.  Akreditācijas 

lapas Nr. 3447 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skola īsteno 2 profesionālās pamatizglītības programmas 

 

 
Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Kods Licence Akreditācijas  

termiņš 

Izglītojamo skaits 

2016./2017.m.g. 

Izglītojamo 

skaits 

2017./2018.m.g. 

Izglītojamo  

skaits 

2018./2019.m.g. 

Nr. Datums Sākumā  Beigās Sākumā Beigās Sākumā Beigās 

Profesionālās 

pamatizglītības 

programma 

“Koka izstrādājumu 

izgatavošana”( 2.,3. 

kursam) 

22543041 P-12463 16.09.2015. 06.06.2019. 

Nr. AP 4890 

8 9 10 9 9  

Profesionālās 

pamatizglītības 

programma 

“Ēdināšanas 

pakalpojumi”(2.,3. 

kursam) 

22811021 P-12370 03.09.2015. 06.06.2019. 

Nr. AP4889 

12 8 13 11 15  
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Profesionālās 

pamatizglītības 

programma “ Koka 

izstrādājumu 

izgatavošana” (1. 

kursam) 

22 543 04 

1 

P-1062 13.03.2019.       

 

_ 

 

Profesionālās 

pamatizglītības 

programma 

“Ēdināšanas 

pakalpojumi”(1.kur 

sam) 

22 811 02 

1 

P -1063 13.03.2019.      2  

 

Izglītības programmu īstenošana notiek saskaņā ar licencētajām “Pavāra palīga” un 

“Galdnieka palīga” 1.līmeņa profesionālās pamatizglītības programmām, pamatojoties 

uz Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu. Katra izglītības programma 

atbilst izglītības standarta, profesijas standartu un citām normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām. Izglītojamo slodze atbilst normatīvo aktu prasībām.  

Pedagogi ir iepazinušies un pārzina mācību priekšmetu programmu izvirzītos mērķus, 

uzdevumus, mācību saturu, izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanas formas. 

Īstenojot programmu, tiek ievērota zināšanu un prasmju apguves pēctecība un  

starppriekšmetu saikne. Pedagogi plāno un īsteno mācību satura apguves secību, 

apguvei paredzēto laiku, zināšanu vērtēšanas laiku, zināšanu vērtēšanas kritērijus un 

kārtību, izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās metodes un mācību 

līdzekļus. Kā liecina tematiskie vielas un laika plānojumi, mācību priekšmetu 

programmas tiek aktualizētas, pedagogi plāno un īsteno mācību darba diferenciāciju, 

individuālu pieeju un atbalsta pasākumus skolēniem. Liela uzmanība tiek pievērsta  

patstāvīgā darba prasmēm visos mācību priekšmetos, ievērojot izglītojamo ar 

attīstības traucējumiem individualitāti, veselības stāvokli.   

Īstenojot programmas, ir ievērota zināšanu un prasmju apguves pēctecība un 

starppriekšmetu saikne. 2018./2019. mācību gadā mācību un audzināšanas darba 

process tiek plānots, izmantojot caurviju prasmi “Sadarbība un  līdzdalība”. 

Programmas “Pavāra palīgs” un “Galdnieka palīgs”  ir akreditētas līdz 2019.gada 

6.jūnijam.  

Ir izstrādāti audzināšanas darba virzieni audzināšanas mērķa un uzdevumu īstenošanai 

trīs gadu periodam un audzināšanas darba plāns katram mācību gadam, noteikts 

atbildīgais par tā īstenošanu un uzraudzību. Sistemātiski tiek organizēts audzināšanas 

darba izvērtējums. Izstrādājot audzināšanas programmu, tiek ņemtas vērā audzēkņu 

intereses un mūsdienu karjeras izglītības vajadzības. Liela uzmanība  pievērsta 

pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas jautājumiem, regulāri tiek pilnveidots 

audzināšanas darbs. 

  Profesionālās pamatizglītības programmu īstenošanai tiek nodrošināti nepieciešamie 

materiālie līdzekļi, kā arī  literatūra un tehniskie līdzekļi mācību tēmu īstenošanai. 

Pedagogi pielieto dažādas metodes un līdzekļus mācību priekšmetu programmu 

realizēšanai. Mācību materiālu tehniskā bāze tiek papildināta un pilnveidota.Ar 
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projektu līdzekļu piesaisti un sponsoru palīdzību mācību kabineti un darbnīcas  

papildinātas ar dažādiem darba instrumentiem un iekārtām, tā paaugstinot praktisko 

iemaņu apgūšanas līmeni. Izglītības iestādes vadība sistemātiski pārrauga mācību 

priekšmetu programmu īstenošanu, pedagogiem ir pieejams izglītības iestādes vadības 

atbalsts; viņi saņem nepieciešamo informāciju un resursus. 

Mācību procesā teorētisko zināšanu un praktisko darba iemaņu apguve ir 

cieši saistīta. Pedagogi regulāri aktualizē mācību priekšmetu programmās norādītās 

literatūras un  izmantojamo avotu sarakstus. 

   

               Stiprās puses: 

1 .Iestādē  īstenotās 4 licencētās izglītības programmas. 

2. Skolas vadības sadarbība ar pedagogiem darba plānošanā un 

pārraudzībā. 

3. Audzināšanas darba pēctecība, atbilstoši skolas izstrādātajai 

audzināšanas programmai. 

 

               Turpmākās attīstības vajadzības: 

1.Integrēt mācību saturu, saskaņojot profesionālo mācību priekšmetu       

un vispārizglītojošo mācību priekšmetu tēmas. 

 

Vērtējums: labi 

 

4.2. Mācīšana un mācīšanās  

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

 Skolēnu, viņu vecāku un pedagogu informācijas apmaiņa notiek e- klases vietnē, 

klases  stundās, informatīvajās sanāksmēs , mazajās  pedagoģiskās padomes sapulcēs, ja 

nepieciešams, sazinoties arī telefoniski. Informācija par ieskaišu grafikiem ir pieejama gan 

skolēniem, gan vecākiem. 

Darba vidē balstīta mācību apguve tiek nodrošināta mācību kabinetā, skolas ēdināšanas blokā, 

galdniecības darbnīcā, izejot visus aprites posmus. Skola organizē mācību ekskursijas uz 

ēdināšanas, pārtikas pārstrādes,  kokizstrādājumu un kokapstrādes uzņēmumiem. 

Katram 3.kursa audzēknim  ar skolas direktores rīkojumu tiek nozīmēts pedagogs- 

kvalifikācijas prakses vadītājs, kurš informē par kvalifikācijas prakses dokumentu 

noformēšanas prasībām, sniedz informāciju izglītojamajiem un viņu vecākiem par 

iespējamajām kvalifikācijas prakses vietām, veido katra izglītojamā pedagoģiski psiholoģisko 

raksturojumu. Prakses vadītājs kopā ar audzēkņiem dodas uz uzņēmumiem, iepazīstina 

uzņēmēju ar prakses programmu un prakses dienasgrāmatu, konsultē par prakses līguma 

noslēgšanu. 

Skola veic praktikantu nelaimes gadījumu apdrošināšanu. 

 Profesionālās pamatizglītības programmā strādājošo pedagogu darba kvalitāti regulāri 

uzrauga skolas vadība: pedagogu darba kontroli veic, pamatojoties uz iekšējās 
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kontroles plānu, mācību procesa kvalitāti pārrauga atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 

pārbauda visu mācību plānā paredzēto nodarbību norisi. Pedagogi katru gadu veic 

sava darba pašnovērtējumu. 

Mācību darba norises dokumentācija tiek aizpildīta atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. Skola darbojas e- klases sistēmā.  

Atbilstoši darba detalizētai plānošanai, katrā mācību priekšmetā ir izstrādāts 

tematiskais plāns, kurā  vielas apguve ir plānota atbilstoši izglītojamo attīstības 

pakāpei. Plānojums veidots pedagogiem savstarpēji sadarbojoties un konsultējoties.  

Laika sadalījums mācību satura apgūšanai ir optimāls. Tematiskajos plānos noteikto 

laika sadalījumu katrs pedagogs drīkst mainīt, ja tas saistīts ar skolēna attīstības 

dinamikas progresu vai regresu. 

  Pedagogi izmanto dažādas mācību satura apguvi sekmējošas metodes- darbs 

ar tekstu, uzdevumu risināšana, demonstrēšana, pāru un grupu darbs, diskusijas, 

situāciju izpēte un analīze, jautājumi un atbildes u.c. Mācību metodes un paņēmieni 

tiek izvēlēti atbilstoši skolēnu attīstības, spēju un vecuma īpatnībām, kā arī mācību 

saturam. Mācību metožu izvēli nosaka arī veikto pārbaudes darbu rezultāti un 

attīstības dinamikas novērtējums. Mācību stundās izmanto IT, interaktīvos mācību 

materiālus. Pilnvērtīgai darba organizēšanai pedagogi izmanto mācību literatūru, pašu 

veidotos mācību materiālus, audio, vizuālos un interaktīvos materiālus, skolas 

bibliotēkas un interneta resursus, kā arī mācību ekskursijās redzēto un piedzīvoto. 

              Mācīšanas procesam skolā nodrošināta atbilstoša fiziskā vide. Pedagogi 

izvēlas  un izmanto programmu īstenošanai atbilstošus mācību līdzekļus, aprīkojumu, 

tehnoloģiskās iekārtas un materiālus. 

  Skolas bibliotēkā ir nepieciešamie mācību līdzekļi izglītības programmu 

īstenošanai, tie tiek papildināti katru mācību gadu, bibliotekāram sadarbojoties ar 

pedagogiem un skolas vadību. 

  Pedagogi arī paši veido materiālus kvalitatīvāka mācību procesa 

īstenošanai, izmantojot un pielietojot caurviju prasmi “Sadarbība un līdzdalība”. 

 Tiek izstrādāti pārbaudes darbi mācību priekšmetos ar noteiktiem vērtēšanas 

kritērijiem, kuri zināmi izglītojamiem. Tēmas noslēguma pārbaudes darbi ir iekļauti 

mācību priekšmetu tematiskajos plānos. 

  Skolā ir izstrādāts audzināšanas darba pasākumu plāns, kurš paredz  

konkursus, mācību priekšmetu nedēļas, izstādes, sporta pasākumus, viktorīnas, 

radošās darbnīcas, projektu nedēļu. 

  Audzēkņi apmeklē kultūrizglītojošus pasākumus (dažādu projektu ietvaros), 

tiek organizētas   mācību ekskursijas. 

  Organizējot mācību un audzināšanas darbu, pedagogi veicina skolēnu 

pašvērtēšanas  prasmes nodarbību noslēguma daļā, pēc pārbaudes darbiem, arī 

pasākumiem un ekskursijām; māca ikvienam novērtēt  iegūtās zināšanas un prasmes, 

attieksmi, rīcību, apgūtās vērtības. 
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Profesionālās pamatizglītības programmu apguvei  ir izvirzītas prasības: 

 jānodrošina individuāla pieeja mācīšanas un mācīšanās procesā, akcentējot 

saikni ar reālo dzīvi; 

 jāsekmē atbildīga un radoša attieksme pret izziņas un dzīves darbību, 

stimulējot   spējas socializēties sabiedrībā; 

 jāpilnveido izglītojamo prasmes sadarboties ar pedagogiem, citiem 

izglītojamiem, mācību procesā un mācību praksē iesaistītām personām,  

 jāmāca pielietot iegūtās zināšanas  nestandarta situācijās. 

  Tiek pilnveidotas ikviena audzēkņa mācīšanās prasmes, ievērojot katra 

spējas, akcentējot darbu ar dažādiem informācijas avotiem un tehnoloģijām, veicinot 

līdzatbildību par mācību darba rezultātiem. 

  Pedagogi mācību procesā pielieto netradicionālas darba metodes, kas 

nodrošina izglītojamiem iespēju teorētiskās zināšanas pielietot praktiski nestandarta 

situācijās. 

 Pilnvērtīga darba organizēšanai pedagogi var izmantot: 

 kopētus un pašizgatavotus mācību metodiskos materiālus; 

 audio-vizuālos līdzekļus, projektoru; 

 interaktīvo tāfeli, datorus, interneta pieslēgumu; 

 bibliotēku; 

 mācību ekskursijas uz ražošanas uzņēmumiem  

 

 

 

Stiprās puses: 

 

1. Mācību darba diferenciācija un individualizācija. 

2. Mācību procesa apguves teorētiskā un praktiskā vienotība. 

 

    Turpmākās attīstības vajadzības: 

 

1. Veicināt un motivēt pedagogus  mācību procesā vairāk izmantot un   

pielietot  informācijas tehnoloģiju iespējas. 

2. Veicināt sadarbību ar uzņēmumiem darba vidē balstītu mācību 

apguves iespēju nodrošināšanai. 

 

Vērtējums: labi 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

 

                     Mācības norit trīs gadus klātienē. Mācīšanas kvalitāti nosaka skolēnu 

ieinteresētība profesijas apguvē un katra individuālās spējas, attīstības traucējumu līmenis un 

veselības stāvoklis. 

Skolēniem ir zināma skolas mācību darba organizācijas sistēma. Pieejamā vietā novietots 

stundu saraksts. Mācības notiek mūsdienīgā, atbilstoši aprīkotā mācību kabinetā. 
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Profesionālās pamatizglītības programmu skolēniem skolā ir noteikts pārbaudes darbu 

grafiks, tie tiek informēti par pārbaudes darbu un eksāmenu norisi. Pedagogi analizē 

pārbaudes darbu rezultātus un to vērtējumus atspoguļo e-klases žurnālos, veic pārbaudes 

darbu analīzes izdruku un apkopojumu. 

Lielākajai daļai audzēkņu  ir pozitīva attieksme pret mācīšanās procesu. Skolēni tiek mācīti 

strādāt patstāvīgi, grupās un pāros. Lielākā daļa prot organizēt savu darbu. Vērotajās mācību 

stundās var pārliecināties, ka skolēni  zina mācību darbam izvirzītās prasības. Tomēr plānot 

mācību  mērķu sasniegšanu, uzņemties līdzatbildību par rezultātiem viņi nespēj savu attīstības 

traucējumu un veselības stāvokļa dēļ. Daļa skolēnu neprot vērtēt savus sasniegumus un 

mācību rezultātus, kā arī neprot patstāvīgi izmantot skolas piedāvātās iespējas mācību mērķu 

sasniegšanai, tādēļ pedagogi vienmēr sniedz nepieciešamo atbalstu.  

Pedagogi  motivē skolēnus mācību procesam, dažādojot mācību formas un 

paņēmienus. Pedagogi organizē mācību darbu, ievērojot katra skolēna individuālās 

īpatnības un spējas, kas nodrošina mācīšanās motivācijas pieaugumu. Ir skolēni, 

kuriem nepieciešams regulārs atbalsts un uzmundrinājums no pedagoga  kā pozitīvs 

ietekmēšanas līdzeklis mācību procesā. 

 Skolas informācijas zonā (pie informācijas sienas) ir izvietoti mācību 

priekšmetu stundu, individuālo un grupu nodarbību, fakultatīvo un pulciņu nodarbību 

saraksti.   

Skolēni skolā pie informācijas sienas var saņemt sev nepieciešamo 

informāciju par dažādiem skolas pasākumiem, ārpusskolas pasākumiem un cita veida 

informāciju, kura saistīta ar sabiedrības, kultūras un valsts aktivitātēm. 

 

  Skolēni, pedagogu vadībā, iesaistās dažādās aktivitātēs, saistītas ar mācību procesu 

(konkursos, sacensībās, radošos pasākumos). Skola organizē dažādas mācību 

priekšmetu nedēļas, erudīcijas viktorīnas, radošās darbnīcas, vizuālās mākslas darbu 

izstādes u.c. 

  Skolēnu vizuālās mākslas darbi bieži piedalās dažādās tematiskās izstādēs, 

konkursos novadā un Latvijā, iegūstot apbalvojumus un atzinības. Skolas sportiskākie 

skolēni piedalās ārpusskolas sporta sacensībās, kurās gūst godalgotas vietas un 

sasniedz labus rezultātus.   

Audzēkņi zina, ka viņu darbu novērtēs un nepieciešamības gadījumā sniegs 

atbalstu, viņu atbildība par savu darba vietu, mācību materiāliem un tehniskajiem 

līdzekļiem ir pietiekamā līmenī. 

  Lielākā daļa bez attaisnojoša iemesla nekavē mācību stundas un pasākumus. 

Katrs priekšmeta skolotājs veic kavējumu uzskaiti e-žurnālā. Skola regulāri analizē 

skolēnu kavējumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kavētās mācību stundas tiek 

katru dienu reģistrētas, noskaidroti kavējuma iemesli. Klases audzinātāji katra mēneša 

beigās apkopo kavējumus un informē par tiem  vecākus. Par ilgstošiem kavējumiem 

tiek informēti sociālie dienesti, nepieciešamības gadījumā- bāriņtiesas. 

Mācīšanās kvalitāti nosaka audzēkņu ieinteresētība profesijas apguvē un 

katra individuālās spējas, attīstības  līmenis un veselības stāvoklis. Lielāka 

ieinteresētība par programmas apguvi ir izglītojamiem, kuri apgūst programmu 
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“Ēdināšanas pakalpojumi”, bet programmas  “Koka izstrādājumu izgatavošana”  daļai  

izglītojamo trūkst ieinteresētības šīs profesijas apguvē. 

 

Stiprās puses: 

1. Pedagogi stimulē,motivē un veicina skolēnus aktīvai mācīšanās 

darbībai. 

2. Individuāla pieeja un individuālais darbs nodrošina mācīšanās 

procesa produktivitāti. 

 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 

1. Veicināt lielāku skolēnu līdzdalību mācīšanās procesa norisē. 

2. Turpināt meklēt iespējas skolēnu mācīšanās motivācijas veidošanai. 

3. Veicināt un sekmēt skolēnu  praktiskā darba pieredzi un profesijai 

nepieciešamo prasmju apguvi. 

 

Vērtējums: labi 

 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa. 

Mācību sasniegumu vērtēšana notiek saskaņā ar MK noteikumiem Nr.492, 

20.06.2006. “Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība speciālās izglītības programmā”.  

Mācību sasniegumu vērtēšana notiek 10 ballu skalā, tiek korekti lietota, ir dota iespēja 

apliecināt zināšanas un prasmes visā vērtējuma diapazonā. 

  Pedagogi sistemātiski vērtē izglītojamo mācību darbu, sasniegumus un 

attīstības dinamiku, ievērojot valstī un skolā noteikto kārtību. 

 Vērtējumu uzskaitei tiek izmantota skolvadības sistēma “E-klase”. 

Programma piedāvā dažādas datu ieguves iespējas, tās tiek izmantotas darba 

kvalitātes vērtēšanā un turpmākā darba plānošanā.  

Direktores vietniece izglītības jomā veic skolēnu sasniegumu vērtējumu 

uzskaites kontroli un analīzi. 

  Mācību sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, metodiskos paņēmienus, 

pārbaudījumu apjomu, skaitu, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka mācību 

priekšmetu pedagogi, ievērojot attiecīgā mācību priekšmeta saturu un skolā īstenotās  

izglītības programmas. Vērtēšanas veidi un metodiskie paņēmieni atbilst skolēnu  

attīstības līmenim, spējām, vecumam un mācību priekšmetu specifikai. 

  Pedagogi veido pārbaudes darbus, kuros ir noteikti vērtēšanas kritēriji. Ar 

sasniegumu vērtēšanas kārtību un kritērijiem iepazīstina iepazīstina mācību 

priekšmetu pedagogs pirms pārbaudes darbiem.   

  Vērotās stundas pierāda, ka pedagogi mācību procesu veido un vada tā, lai 

skolēniem būtu iespēja sevi novērtēt mācību stundas noslēgumā. 

  Informācija par skolēnu mācību sasniegumiem tiek apkopota un analizēta 

katra mācību gada noslēgumā. Semestra noslēguma pārbaudes darbu rezultātus 
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pedagogi analizē, tos izmanto  turpmākā mācību procesā darbības virzienu noteikšanā 

un mācību metožu pārskatīšanā. Tiek apkopota  informācija par katra skolēna mācību 

sasniegumiem, veikta  sasniegumu dinamikas uzskaite. Ir izveidota vienota skolēnu 

sasniegumu dinamikas uzskaites kārtība. Mācību sasniegumu vidējais vērtējums tiek 

attēlots grafika līknē katram audzēknim mācību gada noslēgumā.  

  Izglītojamos klases skolotājs vai mācību priekšmetu skolotājs informē par  

mācību sasniegumiem. Ar skolēnu sasniegumiem vecākiem ir iespēja iepazīties 

liecībās, kā arī tiekoties ar pedagogiem individuāli vai sazinoties telefoniski. Liela 

daļa vecāku neizrāda interesi par sava bērna sekmēm un sasniegumiem. 

 

Stiprās puses: 

1. Mācību darba diferenciācija un individualizācija. 

2. Mācību procesa apguves teorētiskā un praktiskā vienotība. 

3. Izglītojamie ir informēti, zina un izprot mācību darba 

                                izvirzītās prasības. 

4.  Skolotāji izmanto atbilstošas zināšanu novērtēšanas metodes. 

5.  Skolotāji atbilstoši izglītojamo spējām izveido pārbaudes  

     darbus   un vērtē teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas. 

 6. Skolā pieejami mācību darbam vajadzīgie resursi. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

1. Veicināt sadarbību ar uzņēmumiem darba vidē balstītu mācību 

apguves iespēju nodrošināšanai. 

2. Skolēnu pašnovērtējuma prasmju pilnveide. 

3. Dažādot  izglītojamo mācību darba  motivēšanas formas. 

4. Veicināt un sekmēt  vecāku un pedagogu sadarbību informācijas 

apmaiņā. 

 

Vērtējums: labi 

 

4.3. Izglītojamo sasniegumi. 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā. 

Profesionālās pamatizglītības programmās audzēkņu  sasniegumus ikdienas darbā pedagogi 

fiksē e-klases vietnē.  

Izglītojamo mācīšanās kvalitāti un mācību sasniegumus tieši ietekmē viņu attīstības līmenis 

un veselības stāvoklis. Analizējot mācību sasniegumus ikdienas darbā, var secināt, ka 

profesionālo priekšmetu apgūšana un sekmju līmenis augstāks ir praktisko darbu priekšmetos. 

Teorijas apguve sagādā zināmas grūtības, jo audzēkņu lasītprasme, atmiņa, uztvere un citas 

izziņas darbības īpatnības ir atbilstošas katra attīstības līmenim un veselības stāvoklim. 

Skolēnu sasniegumus ikdienā skolā vērtē atbilstoši valstī noteiktajām 

prasībām un skolā noteiktajai  vērtēšanas kārtībai; sasniegumi ikdienas mācību darbā 
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tiek analizēti mazajās pedagoģiskajās sanāksmēs, metodisko komisiju sēdēs, 

pedagoģiskās padomes sēdēs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavāra palīga sekmju kopsavilkums 
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Galdnieka palīga sekmju kopsavilkums 

 

 
 

 

 

 

 

 Profesionālo pamatizglītības programmu pārbaudes darbi skolēniem tiek 

plānoti, to saturs atbilst profesionālās pamatizglītības programmu saturam. Pārbaudes 

darbus veido skolas pedagogi, ņemot vērā skolēnu izziņas darbības īpatnības.  

Pārbaudes darbu struktūra orientēta uz praktisko darbību un instrukciju izpratni,  

sasniegumi tiek fiksēti e-klases žurnālos. Tos analizē katrs mācību priekšmetu 

skolotājs un pārrunā mazajā pedagoģiskajā kolektīvā, pēc tam iepazīstinot skolas 

pedagogu kolektīvu ar rezultātiem. 

 

Stiprās puses: 

              1. Skolēnu ikdienas sasniegumi tiek atspoguļoti e-klases žurnālā. 

2.Regulāri tiek veikta skolēnu sasniegumu dinamikas analīze. 

    3. Nepieciešamības gadījumā  mācību sasniegumu  

        uzlabošanai  notiek individuālas konsultācijas. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 

1. Motivēt skolēniem paaugstināt mācību sasniegumus ikdienas 

darbā, atbilstoši savām spējām. 
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                    2. Uzlabot  sasniegumu uzskaiti un analīzi par  izglītojamo  

                     sasniegumiem individuālo/grupu  korekcijas  nodarbībās. 

 

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos. 

  Profesionālās pamatizglītības programmas apguvē kvalifikācijas eksāmenu 

var kvalificēt kā valsts pārbaudes darbu.  Visi skolēni, kuri kārtoja kvalifikācijas 

eksāmenu, to sekmīgi ir nokārtojuši un saņēmuši apliecību par profesionālo 

pamatizglītību. 

 

Programmas  “Ēdināšanas pakalpojumi” un “Koka izstrādājumu izgatavošana” 

Gads 

 

Profesija Eksāmenu 

kārtoja 

Kvalifikācija 

piešķirta 

Vidējais 

vērtējums 

2017. Pavāra palīgs 

(1.līmeņa ) 

1 1 9  balles 

 Galdnieka 

palīgs 

(1.līmeņa) 

5 

 

 

 

5 8 balles 

2018. Pavāra palīgs 

(1.līmeņa) 

nekārtoja netika piešķirta nav vērtējuma 

 Galdnieka 

palīgs 

(1.līmeņa) 

nekārtoja netika piešķirta nav vērtējuma 

2019. Pavāra palīgs 

(1.līmeņa) 

kārtos- 3   

 Galdnieka 

palīgs 

(1.līmeņa) 

kārtos- 1   

 

2018.gadā valsts eksāmenu izglītojamie nekārtoja, jo 2016.gads bija pārejas  

gads uz 3-gadīgām apmācības programmām profesionālajā pamatizglītībā un  

izglītojamie valsts eksāmenu kārtos 2019.gadā. 

Analizējot kvalifikācijas eksāmena rezultātus secinām, ka teorētisko zināšanu 

pārbaude skolēniem sagādā lielākas grūtības nekā eksāmena praktiskā daļa.  

 

Stiprās puses: 

 

1.Skolā tiek  analizēti skolēnu ikdienas sasniegumi. 

            2. Skola apkopo un analizē skolēnu sasniegumus pārbaudes darbos. 

            3. Audzēkņi veiksmīgi piedalās dažādos skolā un ārpusskolas  

                rīkotajos  mācību priekšmetu pasākumos, sporta sacensībās,  

                izstādēs,  koncertos, kā arī citu speciālo skolu rīkotajos pasākumos. 
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Turpmākās attīstības vajadzības: 

 

1. Turpināt veidot izglītojamajiem motivāciju mācīties. 

 

4.4. Atbalsts izglītojamajiem 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts  

Psiholoģisko un sociālo atbalstu skola sniedz atbilstoši skolēnu vajadzībām. 

Skolā ir atbalsta personāls – internāta dienesta viesnīcas skolotājs ar sociālā pedagoga 

darba pienākumiem, psihologs, logopēds, vecākā medicīnas māsa, fizioterapeits un 

bibliotekārs. Regulāri tiek apzinātas skolēnu psiholoģiskās un sociālās vajadzības un 

sniegtas konsultācijas, veikts individuālais / grupu korekcijas darbs. Skolas atbalsta 

personāls izglītojamo problēmu risināšanā sadarbojas ar skolas vadību, klašu 

skolotājiem, vecākiem, sociālajiem darbiniekiem, bāriņtiesām (no pašvaldībām, kurā 

izglītojamais ir deklarēts), Valsts policiju. Personāls ir apguvis speciālās zināšanas 

bērnu tiesību aizsardzības jomā. Skolā īpašu uzmanību pievērš jaunpienākušo  

adaptācijas procesam. 

Skolā nepārtraukti notiek atbalsta darbs ar skolēniem, kuriem ir uzvedības 

problēmas. Notiek dialogi, apspriedes dažādos līmeņos, iesaistoties pedagogiem, 

atbalsta personālam, vadībai. Mazajās pedagoģiskās padomes sēdēs tiek apspriestas 

skolēnu uzvedības problēmas un meklēti risinājumi. Tiek izmantotas atgādnes, kas 

palīdz tos motivēt mācību darbam, drošības nodrošināšanai un skolas iekšējās kārtības 

noteikumu ievērošanai. Katramskolēnam ir izstrādāts individuāls rīcības plāns. Skolas 

psihologs nodrošina darbu ar šo izglītojamo ilgākā laika periodā. 

Klases un internāta nodarbību plānos tiek iekļautas tēmas, kas saistītas ar 

vardarbību, tās atpazīšanu un rīcību vardarbības gadījumā. 

Skolas telpās iekārtots Veselības inspekcijā reģistrēts Veselības punkts. 

Medicīnas māsa regulāri un savlaicīgi apkopo informāciju par skolēnu veselības 

stāvokli, skolēnu individuālajām veselības uzlabošanas vajadzībām un  profilaksei, kā 

arī sniedz pirmo palīdzību traumu un akūtas saslimšanas gadījumos, par to informējot 

ģimenes ārstu,  klases, internāta audzinātājus un vecākus. Sadarbībā ar ģimenes 

ārstiem tiek veiktas profilaktiskās apskates. Ir individuāls profilaktisks darbs par 

personīgās higiēnas ievērošanu, uzturu, zobu profilaksi. Profesionālās pamatizglītības 

audzēkņiem tiek nodrošinātas veselības pārbaudes, atbilstoši MK noteikumiem 

Nr.545, no 2015.gada 2. oktobra (“Pavāra palīgiem”), kas nepieciešamas darbu 

veikšanai prakses laikā. Praksē aizejošais audzēknis tiek apdrošināts. Mācību gada 

laikā visiem izglītojamajiem tiek veikta pārbaude uz pedikulozi. Ir izstrādāta noteikta 

kārtība, kā rīkoties traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumos. Nepieciešamības 

gadījumā par izglītojamo veselības stāvokli notiek informācijas apmaiņa ar vecākiem. 

Skola popularizē veselīgu dzīvesveidu- katru mācību gadu organizē veselību 

veicinošus pasākumus, piedalās valsts un ESF atbalsta programmā “Skolas auglis”. 

Skolā regulāri tiek piegādāts  un ir brīvi pieejams dzeramais ūdens “Venden”. 
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Veselības stāvokļa uzlabošanai profesionālās pamatizglītības audzēkņi 

brīvprātīgi var apmeklēt skolā organizētās rehabilitācijas nodarbības ritmikā, 

ārstnieciskajā vingrošanā, fizioterapijā – masāžas un medicīnisko teipošanu. 

Regulāri tiek sekots skolas internāta sanitāri  higiēniskajam stāvoklim. 

Profesionālās pamatizglītības programmas “Koka izstrādājumu 

izgatavošana”audzēkņi skolas  internātā dzīvo atsevišķās, pašu spēkiem labiekārtotās 

telpās. Skolā tiek nodrošināta izglītojamo drošība.  

Skolā strādā apkopēja/ dežurante, starpbrīžos  dežūrē pedagogi. Ir izstrādāti 

un darbojas skolas darbinieku darba kārtības noteikumi un iekšējās kārtības noteikumi 

izglītojamajiem– “Kārtības rullis”. Noteikumi regulāri tiek pārskatīti un 

nepieciešamības gadījumā koriģēti. Mācību gada sākumā ar iekšējās kārtības 

noteikumiem tiek iepazīstināti izglītojamie, vecāki, skolas darbinieki. Internāta telpās 

ir iekārtota bibliotēka, kurā pieejami datori. Skolas bibliotekāre sniedz kvalitatīvu un 

profesionālu atbalstu  personības veidošanā, palīdz izglītojamajiem informācijas 

ieguves  un izmantošanas prasmju apguvē. 

 Skolā ir izstrādātas un noteiktā kārtībā apstiprinātas  darbinieku un 

izglītojamo darba drošības instrukcijas. 

 

Stiprās puses: 

1Skolēniem ir iespējas piedalīties un apmeklēt pasākumus 

skolā un ārpus skolas. 

2.Skolā tiek nodrošināta atbalsta personāla palīdzība un 

medicīniskā aprūpe. 

3.Skolā skolēniem tiek nodrošināts garšīgs, veselīgs un 

sabalansēts uzturs četras reizes dienā 

 

 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 

1.Rehabilitācijas pasākumu attīstīšana un pilnveide. 

2.Sensorās telpas izveide. 

 

 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Skolā ir noteikta kārtība ekskursiju un pārgājienu organizēšanā. Pirms 

došanās ekskursijā vai citu ārpusskolas pasākuma apmeklēšanas klašu vai internāta 

skolotājs direktores vietniecei iesniedz informāciju, kurā uzrāda plānotā pasākuma 

laiku, vietu, mērķi, izmantojamā transporta veidu un skolēnu sarakstu. Izglītības 
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iestādes direktore izdot rīkojumu, nosaka nepieciešamos drošības pasākumus un 

atbildīgos. Mācību darbnīcās, internātā ir piejamas pirmās palīdzības sniegšanas 

aptieciņas. 

Sadarbībā ar drošības institūciju darbiniekiem skola organizē nodarbības 

skolēniem par rīcību ekstremālās situācijās, veselīga dzīvesveida nepieciešamību, ceļu 

satiksmes noteikumu ievērošanu un uzvedības kultūru. Skolā ir viesojušies Valsts 

policijas, Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Zemessardzes, robežsardzes, 

medicīnas darbinieki ar pārrunām par veselības,drošības un sabiedriskās kārtības 

jautājumiem, par atkarības profilaksi. Skolēnu vecākiem un citām personām ir 

noteikta saistoša uzturēšanās kārtība skolā un internāta telpās, tā ir pieejama un to 

ievēro. 

Ir izstrādāti evakuācijas plāni un visiem pieejami izvietota informācija par 

drošības prasībām. Izglītojamie zina, kā nepieciešamības gadījumā sazināties ar 

palīdzības dienestiem. Katra mācību gada sākumā notiek apmācības, lai trenētu 

izglītojamo pareizu un saskaņotu rīcību ekstremālos apstākļos. Darba aizsardzības 

speciālisti no sadarbības firmas “Media  Control”  skolas darbiniekus informē par 

drošības noteikumiem. To apliecina darbinieku parakstīti ieraksti instruktāžas žurnālā. 

Izglītojamie atzīst, ka skolā viņi jūtas droši un labi. 

Skolā notiek darba vides iekšējā uzraudzība un nodarbināto veselības analīze. 

Darba vides riska faktori tiek noteikti atbilstoši normatīvajiem aktiem.  

Skola popularizē veselīgu dzīves veidu un organizē veselību veicinošus 

pasākumus, ir piedalījusies Eiropas sporta nedēļā. 

Skolas ēdnīcā izglītojamajiem piedāvā četrreizēju ēdināšanu. Medmāsa 

izstrādā ēdienkartes atbilstoši sabalansēta un veselīga uztura prasībām; atsevišķas 

ēdienkartes tiek  izstrādātas skolēniem, kuriem nepieciešams ievērot speciālas diētas. 

Ēdienkartes  izstrādā datorprogrammā ”Kurmis - ēdnīca”. 

Izglītojamo un ģimeņu atbalsts sociālajā jomā ir skolas internāta 

pakalpojumu izmantošana. 

 

 

  

Stiprās puses:  

 

1.Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ir izstrādāti iekšējās 

kārtības un   drošības noteikumi, skolēni  ar tiem tiek regulāri 

iepazīstināti. 

2.Skolēniem ir iespējas piedalīties un apmeklēt pasākumus 

skolā un ārpus skolas. 

3. Skolā tiek nodrošināta atbalsta personāla palīdzība un 

medicīniskā aprūpe. 

4.Skolā skolēniem nodrošināts garšīgs, veselīgs un sabalansēts 

uzturs četras reizes dienā. 
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Turpmākā attīstības vajadzības: 

 

1.Sekmēt skolēnu izpratni par savas un citu drošības ievērošanu 

ikdienā.  

2.Skolas personālam pilnveidot zināšanas bērnu tiesību 

aizsardzības jomā. 

3.Sadarbībā ar izglītības iestādes dibinātāju nodrošināt , lai tiktu 

apgūti cilvēkdrošības jautājumi un ievērotas to prasības. 

    

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

 

Skolā darbojas Skolēnu aktīvs (pašpārvalde). Ne vienmēr skolēni spēj 

uzņemties atbildību un iniciatīvu, tādēļ viņus konsultē direktores vietniece 

audzināšanas darbā. Tiek organizētas Skolēnu aktīva sanāksmes, kurās viņiem ir 

iespēja izteikt priekšlikumus skolas dzīves pilnveidei. Skolēnu aktīvs darbojas 

direktores vietnieces audzināšanas darbā vadībā un pārraudzībā. Ir izstrādāts un 

apstiprināts Skolēnu aktīva reglaments, kas nosaka, ka Skolēnu aktīva galvenais 

darbības mērķis ir panāktskolēnu iesaistīšanos mācību un audzināšanas procesā, 

ārpusstundu aktivitātēs. Aktīva galvenie darbības virzieni ir skolas un skolēnu 

problēmu apzināšana un risināšana, skolas tradīciju kopšana un pasākumu 

organizēšana. Skolēniem  tiek sniegta informācija par aktivitātēm un darbības 

rezultātiem pārskatāmā veidā pie skolas informācijas dēļa. 

Skola lepojas ar savām tradīcijām un pasākumiem, kas veicina pozitīvas 

personības veidošanos, akcentē pašapziņas un atbildības sajūtas, piederību savai 

skolai, valstij. Katru gadu tiek izstrādāts audzināšanas darba plāns, kurš ietver sevī 

dažādus valstiskās audzināšanas pasākumus, stiprinotskolēnos valstiskuma apziņu, 

veicinot pilsonisko līdzdalību un iniciatīvu, lojalitāti un patriotismu. Skola saskaņā ar 

šo plānu organizē daudzveidīgus ārpusstundu pasākumus- koncertus, konkursus, 

ekskursijas, izstādes, tikšanos ar dažādu profesiju pārstāvjiem, kas veicina skolēnu 

pilsonisko, patriotisko un valstisko audzināšanu. Patriotiskās, pilsoniskās un 

valstiskās piederības veicināšanai skola katru gadu organizē pasākumus Latvijas 

valsts svētku gadadienā. 

 

 

 

Skolas rīkotie pasākumi: 

 Lāčplēša dienā – ik gadus gājiens uz Kureliešu piemiņas 

vietu un Spēka un veiklības turnīrs; 

 Latvijas Republikas proklomēšanas dienai veltīts 

pasākums, kurā piedalās skolas pašdarbības kolektīvi; 

 Tikšanās ar jaunsargiem; 



Stiklu internātpamatskolas pašvērtējuma ziņojums 

28 
 

 Tikšanās ar Rubeņa fonda dibinātāju un vadītāju- 

Andreju Ķeizaru un piedalīšanās lāpu gājienā un piemiņas brīdī 

pie leitnanta Rubeņa bataljona 2.rotas atjaunotā bunkura Usmas 

pagastā- 14.novembrī; 

 

 Tikšanās ar Londonas, Rio olimpisko spēļu dalībnieku 

Arni Rumbenieku ( katru gadu); 

 Tikšanās ar mūziķi Ēriku Balodi, 

koncertprogramma”Latvija – manas mājas”; 

 Kultūras projekts “Puzes karavīrs laika griežos” 

sadarbībā ar Puzes pamatskolu, NVO un Zemessardzes 

46.kājnieku bataljonu Puzes kultūras namā (biedrības “Annahite” 

un skolu sadarbības projekts); 

 Karaoke koncerts “Manā+Tavā=Mūsu Latvijā”;. 

 Konkurss “Saturieties meitenes un zēni!”- tēma “Manas 

mājas- Latvija” ; 

 Tikšanās ar tradīciju terapeiti- Aivu Daukšu; 

 17 gadus pēc kārtas skolas organizētais  Kurzemes 

novada speciālo skolu deju festivāls “Sadancis”; 

 Esam piedalījušies Latvijas 100 dzimšanas dienai 

veltītajā aktivitātē-“Lielais Augšdaugavas musturdeķis”. 

 

 2018./2019.m.g. esam iesaistījušies projektā “Latvijas 

Skolas soma”. 

 

 

Ik gadus skola nodrošina izglītojamajiem dažādu sporta spēļu   

( hokejs, florbols, volejbols) apmeklējumus Rīgā, Ventspilī un citās Latvijas 

pilsētās.  

Skola veic audzināšanas pasākumu satura un norises analīzi. Ir izstrādāta  

pasākuma izvērtējuma lapa. 

             Audzināšanas programma izstrādāta trim gadiem. Saskaņā ar to, aktuālā 

tematika tiek iekļauta klases stundās un ārpusstundu nodarbībās.  

Klases stundas notiek regulāri, atbilstoši  tematiskajiem plāniem. Reizi 

nedēļā notiek tematiskās klases stundas, kurās ietvertas tēmas par pilsonisko 

audzināšanu, ceļu satiksmes, ugunsdrošību, elektrodrošību, drošību uz ūdens, drošību 

satiekoties ar svešiem cilvēkiem un citiem jautājumiem. Internāta skolotājs vienu reizi 

nedēļā organizē tematiskas grupas sapulces, kurās ietvertas tēmas- sevis izzināšana un 

pilnveidošana,uzvedība, saskarsmes kultūra, veselība un veselīgs dzīves veids, vides, 

karjeras izglītība. 

Skola piedalās energoresursu taupīšanā, makulatūras, nolietotās 

elektrotehnikas un bateriju vākšanas otrreizējai pārstrādei akcijās,  apkārtnes 

sakopšanas talkās. 
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Pedagogi  klases stundas uzskaita E– klases žurnālā. Audzināšanas 

nodarbības plānu izstrādā un īsteno internāta skolotāji. 

Skolā, atbilstoši izveidotajam pasākumu plānam, organizē daudzveidīgus 

ārpusstundu pasākumus; tiek ņemtas vērā izglītojamo intereses, mūsdienu aktualitātes 

un izglītojamo karjeras attīstības vajadzības. 

Skolēniem ir iespēja parādīt savas prasmes, pilnveidot personības iezīmes  

radošo darbu izstādēs, mācību priekšmetu nedēļās, skolas rīkotajās sporta sacensībās, 

daudzveidīgajos skolas pasākumos, kā arī dažādās sporta sacensībās valsts līmenī un 

ārpus tās robežām (esam Speciālās olimpiādes biedri).     Skola ikvienam piedāvā 

iespējas pilnveidoties fakultatīvajās un interešu izglītības pulciņu nodarbībās.  

Informācija par interešu izglītības nodarbībām ir pieejama informācijas stendā. 

Izglītojamo vispārējās attīstības pilnveidošana un traucējumu korekcija 

notiek arī individuālajās un grupu nodarbībās logopēdijā, ārstnieciskajā vingrošanā, 

ritmikā. 

 Interešu izglītības programmu dalībnieku skaits. 

1.-4.klase 5.-9.klase 10.-12.klase (kursi) 

Izglītības 

iestādē 

Ārpus 

izglītības 

iestādes 

Kopā Izglītības 

iestādē 

Ārpus 

izglītības 

iestādes 

kopā Izglītības 

iestādē 

Ārpus 

izglītības 

iestādes 

kopā 

2016./2017.m.g. 

  9   41  19 

 

2017./2018.m.g. 

  4   39   19 

  

         

 

 

Stiklu internātpamatskolas skolēnu piedalīšanās un sasniegumi novada un valsts 

speciālo skolu rīkotajos pasākumos. 

Mācību gads Pasākumi Sasniegumi 

2016./2017.m.g. Kurzemes zonas sacensības florbolā – 

Puzes pamatskolā. 

1.vieta 

 LSO Badmintona sacensības Salaspilī. 1.vieta, 2.vieta, 3.vieta 

 Ventspils novada vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas konkurss “Toņi un 

pustoņi”- 1.kārta. 

Trīs skolēnu darbi izvirzīti uz 

Kurzemes reģionu- Kuldīgā. 

 LSO dambretes sacensības Rīgā. 3.vieta 

 Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

konkurss “Kurzemes toņi un pustoņi”-

Kuldīgā. 

Divi- 1.pakāpes diplomi, 

viens- 2.pakāpes diploms 

 Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

konkurss “Latvijas toņi un pustoņi”- 

1.pakāpes diploms 
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Bauskā. 

2017./2018.m.g. Florbola sacensības Puzes pamatskolā. 3.vieta 

 Badmintona sacensības Salaspilī. 1.vieta, 3.vieta 

 Sacensības “Kurzemes Boče kauss -

2018”- Kuldīgā. 

2.vieta 

 LSO vieglatlētikas sacensības Rīgā. Trīs-1.vietas, viena-3.vieta. 

 LSO vieglatlētikas sacensības Cēsīs. 1.vieta, 2.vieta, 3.vieta. 

 

Skolēni un pedagogi dažādos pasākumos ir saņēmuši pateicības, uzslavas 

rakstus, diplomus, atzinības un apliecinājumus : starptautiskās sporta spēles “Mēs 

varam’, izteiksmīgās runas konkurss”Valodiņa”, speciālo skolu vokālo ansambļu un 

solistu festivāls “Dziesmiņa’, speciālo skolu deju festivāls “Sadancis”, Ventspils 

novada Bērnu mākslas svētki u.c. 

  Mūsu skolasskolēni iekļauti LSO dalībnieku sastāvā un ir piedalījušies 

starptautiskajās sacensībās ārpus mūsu valsts robežas. 

 

2017./2018m.g. Futbola sacensības Lietuvā. Viens skolēns iekļauts 

Latvijas komandas 

sastāvā – 4.vieta. 

 

 

Stiprās puses: 

1.Skolā darbojas plaša interešu izglītības programma, kas veicina 

vispusīgas personības attīstību. 

2Skolēniem skolā tiek organizēti daudzveidīgi pasākumi. 

3.Tiek nodrošinātas individuālās/ grupu korekcijas nodarbības un 

konsultācijas. 

4.Audzēkņi ar labiem sasniegumiem startē dažādos speciālo skolu 

organizētajos pasākumos. 

 

 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

1.Aktivizēt Skolēnu aktīva darbību izglītojamo pozitīvas uzvedības 

veicināšanā un skolas tradīciju kopšanā. 

2.Saglabāt un attīstīt esošos  interešu izglītības  pulciņus un 

nodarbības. 

3.Turpināt interešu izglītības programmu satura pilnveidošanu 

atbilstoši skolēnu interesēm. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 
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 Izglītības iestāde organizē karjeras izglītības pasākumus potenciālajiem 

skolēniem un viņu vecākiem, iepazīstinot viņus ar iespējām apgūt profesionālo 

izglītību, ievērojotaudzēkņu spējas un veselības stāvokli.  

 

Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc pamatizglītības ieguves. 

2016.-2019. 

Pamatizglītību 

ieguvušo 

skaits 

Turpina 

mācības 

vispārējās 

vidējās 

izglītības 

iestādē 

Turpina mācības 

profesionālās 

izglītības iestādē 

Neturpina 

mācības 

Strādā  Piezīmes 

22 - 20 izglītojamie 

turpina mācības 

mūsu skolā 

profesionālajās 

programmās 

 

2 2  

 

  

Noteiktus karjeras izglītības īstenošanas pasākumus paredz skolas 

audzināšanas programma, īstenotās profesionālās pamatizglītības programmas. Skola  

nodarbību īstenošanai izmanto piedāvāto karjeras izglītības paraugprogrammu. 

Izglītības tēmas ir arī integrētas īstenoto mācību priekšmetu programmās, 

tajā skaitā E – vidē. Apgūstot karjeras izglītības jautājumus, pedagogi ievēro 

izglītojamo vajadzības. Izglītības tematikas apguve notiek atbilstoši izglītojamo 

vecumam, attīstības līmenim, uztveres īpatnībām, kā arī izglītojamo veselības 

stāvoklim. 

Bibliotēkā ir pieejama informācija skolēniem un vecākiem par tālākas 

izglītības izvēles iespējām un materiāli par dažādām profesijām. Individuālajai 

interešu izpētei skolēniem ir iespēja apmeklēt psihologu. Projektu nedēļas ietvaros 

tiek plānotas karjeras izvēles tēmas. Skolā ir viesojušies zemessargi, ārsti, policisti, 

sportisti u.c. profesiju pārstāvji.  

 Profesiju apguvei pēc 9.klases piedāvā profesionālās pamatizglītības 

programmas, kurās pēc izvēles var iegūt “Pavāra palīga”  vai “Galdnieka palīga” 

profesiju  (no 2021.gada- “Virtuves darbinieks” vai ” Koksnes materiālu apstrādātājs”  

kvalifikāciju). 

Plānojot mācību ekskursijas, maršrutos tiek iekļauti objekti, kur audzēkņi 

gūst priekšstatu par dažādām profesijām un to apguves iespējām. Skolēni apmeklē 

dažādus uzņēmumus un ražotnes.  

Profesionālās pamatizglītības programmas apguves ietvaros audzēkņi piedalās 

speciālo internātpamatskolu rīkotajos pasākumos:  



Stiklu internātpamatskolas pašvērtējuma ziņojums 

32 
 

Konkurss “Jaunais pavārs” un ”Jaunais galdnieks”. 

Konkurss jaunajiem konditoriem “Viss ap un par mums”. 

Konkurss ”Sauli sirdī, darbu rokās”, “ Saturieties, meitenes un 

zēni!”. 

2018./2019.m.g. konkurss “Saturieties, meitenes un zēni!” kopā 

ar Ventspils novada Ances un  Puzes pamatskolu 

izglītojamajiem. 

  

Skolā tiek apkopota informācija par absolventu profesionālā darba gaitām.  

 

 

 

Izglītība un nodarbinātība pēc profesionālās kvalifikācijas ieguves 

 

2016.-2019. 

Iegūtā 

profesionālā 

kvalifikācija 

Strādā 

atbilstoši 

kvalifikācijai 

Strādā citā 

specialitātē/ 

jomā 

Kopā  Turpina 

izglītību 

Nestrādā 

un 

nemācās 

Piezīmes 

“Galdnieka 

palīgs” 

3 2 5 - -  

“Pavāra palīgs” 1 1 1 - -  

 

Stiprās puses:  

1.Notiek mācību ekskursijas uz Latvijas uzņēmumiem priekšstata 

veidošanai  par organizētu darbu un darba tirgu.  

2.Skolā notiek daudzveidīgi karjeras izglītības pasākumi. 

3.Skola īsteno profesionālās pamatizglītības programmas un dod 

iespēju turpināt izglītību pēc 9.klases beigšanas divās dažādās 

profesijās. 

 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

1.Sekmēt izglītojamo izpratni par izglītības nepieciešamību 

personības izaugsmē un karjerā.  

2.Pielāgot karjeras izglītības programmu atbilstoši izglītojamo 

veselības stāvoklim, viņu vajadzībām un iespējām. 

3.Dažādot karjeras izvēles pasākumus. 

 

    Vērtējums:   labi 

  

4.4.5.Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Lai  nodrošinātu kvalitatīvu profesionālās pamatizglītības programmas ieguvi 

un noteiktu nepieciešamo atbalstu mācību darba diferenciācijai, tiek veikta  zināšanu, 
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prasmju, spēju un iemaņu izpēte, katram skolēnam mācību procesā tiek nodrošināta 

individuālā pieeja. Klasē skolēnu skaits ir no 8-12, līdz ar to individuālās pieejas 

nodrošināšana un mācību procesa diferenciācija ir neatņemama mācību procesa 

sastāvdaļa. Mācību procesā pedagogi regulāri ievēro  ne tikai skolēnu intereses un 

spējas, bet arī konkrētā brīža psihisko un emocionālo stāvokli, uztveres spējas. 

Mācību darbs tiek diferencēts, izmantojot ikvienam skolēnam atbilstošas mācību 

metodes un formas, atgriezeniskās saites iegūšanas veidu, izvēloties piemērotu 

mācību tēmas apguves laiku, atbalsta pasākumus, nepieciešamo atbalsta personālu. 

 Lai skolēniem ar attīstības traucējumiem veidotos izpratne par 

apgūstamo vielu, praktiskajās mācībās veicamo uzdevuma secību tiek vizualizēta.  

 Mācību procesā tiek ievērots skolēnu veselības stāvoklis, viņu spējas, 

intereses, motivācija. Pedagogi zina katra uztveres īpatnības, mācīšanās prasmju 

līmeni. 

 Līdzās individuālajai pieejai mācību stundās kā atbalsta pasākumus 

skolēniem ir iespēja apmeklēt ārpusklases un fakultatīvās nodarbības, kas notiek 

atbilstoši grafikam. Spēcīgākie un talantīgākie skolēni gatavojas novada vai 

republikas speciālo internātpamatskolu konkursiem, sacensībām vai citiem 

pasākumiem- viņi tiek iesaistīti dažādos projektos, ņemot vērā spējas un veselības 

stāvokli. 

   Pedagogi un skolēni ir informēti par telpu un iekārtu resursu pieejamību un 

izmantošanas kārtību. 

 Skolēniem ir iespēja izmantot datorus ne tikai stundu laikā, bet arī 

ārpus mācību stundām. Skolas telpās ir brīvi pieejams internets. Pedagogi mācīšanas 

procesa aktivizēšanai izmanto informācijas tehnoloģijas. 

 Skolas bibliotēka atrodas internāta telpās. Skolas sporta zāle vienmēr ir 

noslogota. 

 Skola pilnībā nodrošina skolēnus ar mācību materiāliem, kas 

nepieciešami izglītības programmu satura apguvei un mācību procesa diferenciācijai. 

 Stiprās puses: 

1.Pedagogi mērķtiecīgi, plānveidīgi, metodiski strādā, lai attīstītu 

skolēnu spējas un talantus. 

2. Izstrādāti  un regulāri tiek pārskatīti individuālie plāni. 

3.Skola nodrošina individuālās/ grupu korekcijas nodarbības. 

4.Atbalsta personāls sadarbojas ar pedagogiem. 

 

         Turpmākās attīstības vajadzības: 

 

1.Veicināt izglītojamo dalību projektos praktiskās darba pieredzes 

gūšanai. 

 

      Vērtējums:   ļoti labi 
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4.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

 Skola īsteno profesionālās pamatizglītības programmas, kuras ir 

piemērotas arī skolēniem ar speciālām vajadzībām – garīgās attīstības traucējumi 

dažādos līmeņos. Skolas darbības pamats, mērķi un uzdevumi nosaka atbalsta 

sniegšanu skolēniem ar speciālajām vajadzībām, kas tiek realizēts atbilstoši 

Nolikumam un licencētajām izglītības programmām. Ir nodrošināts nepieciešamais 

atbalsta personāls. Tiek īstenots korekcijas darbs, nodrošinātas individuālās / grupu 

korekcijas nodarbības. Skolēniem izglītības iestādē ir attiecīgs pedagoģiski 

medicīniskās komisijas atzinums. Izglītojamo attīstība tiek novērota dinamikā. 

 Pedagogu un atbalsta personāla darba formas, metodes, mācību saturs, 

izvēlētā metodika ir vērsta atbalsta sniegšanai  bērniem ar speciālām vajadzībām . 

Vērtēšanas kritēriji ir atbilstoši viņu attīstībai un spējām. Kvalitatīvu speciālās 

pamatizglītības programmu realizāciju veicina metodiskais, psiholoģiskais, 

medicīniskais nodrošinājums, skolas estētiskā vide, resursi, skolas darba organizācija, 

mikroklimats un drošība. Atbalsts skolēniem tiek organizēts, veicinot un atbalstot 

vecāku un aizbildņu līdzdalību skolēnu ar speciālajām vajadzībām integrēšanā un 

iekļaušanā izglītības procesā, mazinot sociālo atstumtību. 

Izglītības iestādē tiek dota iespēja skolēniem ar speciālajām vajadzībām 

apgūt savam spēju un attīstības līmenim adekvātu izglītību, piedāvājot četras  

profesionālās pamatizglītības programmas “Koka izstrādājumu izgatavošana”, 

iegūstot- “Galdnieka palīgs” - 2.,3.kursam,1.kursam ”Koksnes materiāla apstrādātājs” 

kvalifikāciju un “Ēdināšanas pakalpojumi”, iegūstot “Pavāra palīgs”- 2.,3.kursam, 

1.kursam -“Virtuves darbinieks” kvalifikāciju. 

Katram skolēnam ir sava personas lieta, kas glabājas pie direktores vietnieces 

izglītības jomā slēgtā skapī. Izglītības iestādei ir atbilstoši materiālie un personāla 

resursi, lai nodrošinātu pilnvērtīgu profesionālās pamatizglītības programmu 

realizāciju. 

 

Stiprās puses: 

1.Stiklu internātpamatskola ir izglītības iestāde, kurā skolas 

vide un īstenotās profesionālās pamatizglītības programmas 

nodrošina kvalitatīvas izglītības pieejamību skolēniem ar 

speciālām vajadzībām. 

 

       Turpmākās attīstības vajadzības: 

 

1. Regulāri pilnveidot pedagoģiskā personāla profesionālās 

kompetences.  

2. Turpināt darbinieku izglītošanu par atbalsta sniegšanu 

skolēniem. 
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4.4.7.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 Skola izmanto daudzveidīgas informācijas apmaiņas formas, kas veicina 

skolas un vecāku sadarbību. Efektīva informācijas apmaiņa ikdienā notiek, sazinoties 

telefoniski, individuālās tikšanas reizēs vai apmeklējot skolēnus mājās, kā arī 

sazināšanās e -vidē. Telefonsarunas nodrošina savlaicīgas informācijas apriti par 

kavējumiem, uzvedību un attieksmi pret mācību darbu. Skola organizē vecāku 

sapulces. Sadarbību ar vecākiem pārrauga direktores vietniece audzināšanas darbā. 

Mācību gada sākumā vecāki tiek informēti par skolas atbalsta personāla 

pieņemšanas laikiem, izglītojamo ārpusklases un korekcijas nodarbību laikiem. Skolā 

izstrādāta sistēma, kā izskatīt jautājumus par skolēnu  iekšējās kārtības noteikumu 

pārkāpumiem. Ar noteikumiem visi vecāki ir iepazinušies, to apliecinot ar parakstu. 

Regulāri tiek sniegta skolas  informācija par izglītojamo sasniegumiem, 

stundu apmeklējumiem, uzvedību un attieksmi pret mācību darbu. 

Vecāku viedokļa noskaidrošanai tiek veikta anketēšana; anketās izteiktos  

ierosinājumus skola izmanto sava darba vērtēšanā un plānošanā. 

Skola organizē pasākumus un koncertus, kuros piedalās vecāki – Zinību 

diena, Ziemassvētku koncerts, Mātes diena, bērnu vizuālās un lietišķās mākslas darbu 

izstādes. 

Saskaņā ar reglamentu  darbojas Skolas padome- tās sastāvā ir 4 vecāki vai 

skolēnu aizbildnis, 2 pedagogi un skolas direktore. Skolas padomes vadītājs ir ievēlēts 

no vecāku vidus. Izteiktie priekšlikumi tiek protokolēti Skolas padomes sanāksmju 

protokolos. Divas reizes gadā organizētas skolas vecāku kopsapulces, kurās 

iepazīstina ar norisēm skolā, uzklausa ieteikumus, pilnveido trīspusējo sadarbību- 

bērns- skola- vecāki. 

Katru gadu skolas vecāki piedalās Ventspils novada Izglītības pārvaldes 

rīkotajā pedagogu un vecāku konferencē. 

 

 

Stiprās puses: 

1.Skola nodrošina daudzveidīgas sadarbības formas ar 

vecākiem.  

2.Nodrošina informācijas apriti ar vecākiem E– vidē. 

      

 

             Turpmākās attīstības vajadzības: 

1.Veicināt Skolas padomes darbības aktivitāti. 

2.Organizēt vecākiem lekcijas, pārrunas par bērnu audzināšanu 

un vecāku kompetences uzlabošanu. 

3.Organizēt kopīgus pasākumus pedagogiem un skolēnu 

vecākiem, lai uzlabotu savstarpējo komunikāciju.  

 

       Vērtējums:  labi 
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 4.5. Izglītības  iestādes vide 

 

4.5.1.Mikroklimats 

Skolai ir savas tradīcijas, kas veicina skolas darbinieku, izglītojamo un 

vecāku vienotību un sadarbību. Populārākās ir: Zinību diena, Skolotāju diena, 

Latvijas Republikas proklamēšanas diena -18.novembris, Adventes laiks, 

Ziemassvētku pasākums, Lieldienu pasākums, konkurss “Labo darbu krātuvīte”, 

Mātes dienas koncerts, skolēnu dzimšanas dienu atzīmēšana, izglītojamo darbu 

izstāde, izlaidums. 

Skolas darbiniekiem vadība organizē pieredzes apmaiņas braucienus un 

ekskursijas. 

Lai informētu sabiedrību par skolas aktualitātēm, informācija par skolu 

tiek ievietota Ventspils novada mājas lapā http://www.ventspilsnovads.lv/, 

informatīvajā izdevumā “Ventspils Novadnieks”, laikrakstos “Ventas Balss”, 

“Talsu vēstis” un sociālajos tīklos. 

Par izglītojamo un pedagogu sasniegumiem tiek informēts viss skolas 

kolektīvs. 

 Skolā ir iekšējās kārtības noteikumi. To kontroli veic izglītības iestādes 

vadība sadarbībā ar Skolēnu aktīvu. Izglītojamie var justies vienlīdzīgi visos 

aspektos, jo viņiem ir zināms, ka iespējamās problēmas tiks risinātas, ievērojot 

taisnīguma un vienlīdzības attieksmes principu. Skolas personāls ir labvēlīgs, 

saprotošs, iejūtīgs. 

Vienlīdzīguma, taisnīguma, kārtības un disciplīnas ievērošanu skolā 

nosaka Darba kārtības un Iekšējās kārtības noteikumi. Attiecības skolā balstās uz 

labvēlību, cieņu un koleģialitāti, kas izpaužas produktīvā sadarbībā. Skola sekmē 

pozitīvas sadarbības vides veidošanos. Pedagogi rūpējas par to, lai jauno skolēnu 

uzņemšana skolā un klasē notiek draudzīgi un labvēlīgi. 

Skolas darbinieki izturas vienlīdzīgi pret visiem skolēniem un cenšas 

novērst morālos un fiziskos pāri darījumus izglītojamo vidū. Skolas darbinieki un 

skolēni zina kārtību, kādā jāziņo par šādiem gadījumiem. 

Skolēni divas reizes gadā tiek iepazīstināti ar Skolas iekšējās kārtības 

noteikumiem. Internātā katra grupa veido savus Iekšējās kārtības noteikumus, 

kurus apstiprina katrs ar savu parakstu. Ne visi izglītojamie ievēro skolas Iekšējās 

kārtības noteikumus,  tāpēc  situācijas risināšanai skolas personāls sadarbojas ar 

skolas vadību. 

Izveidojušās konfliktsituācijas tiek risinātas nekavējoties, iesaistot 

pedagogus, skolas atbalsta personālu un, vajadzības gadījumā -  arī vecākus, 

ievērojot noteiktu kārtību. Skola analizē pārkāpumus. 

Pret apmeklētājiem skolā izturas laipni un korekti. 

Skolas svinīgajos pasākumos tiek dziedāta Latvijas valsts himna, 

izmantots Latvijas valsts karogs. Skolā ir izvietots plakāts ar Latvijas valsts 

simboliku un Latvijas valsts prezidenta attēlu. Skolas darbinieki un skolēni ievēro 

politisko neitralitāti, ir lojāli Latvijai un tās Satversmei. 

http://www.ventspilsnovads.lv/
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Stiprās puses: 

1.Skolā valda laba gaisotne, ir pozitīva un atbalstoša attieksme 

pret visiem skolēniem. 

2.Skolā ir dažādas tradīcijas, kas palīdz veidot skolas tēla 

atpazīstamību. 

 

                    Turpmākā attīstības vajadzības: 

1.Turpināt darbu pie skolēnu disciplīnas un uzvedības pārkāpumu 

novēršanas. 

2.Skolēnu atbildības veicināšana skolas vides saudzēšanā. 

     Vērtējums:  labi 

 

 

4.5.2. Fiziskā vide un vides piejamība 

 

Skolas ēka celta skolas vajadzībām. Skolas teritorijā atrodas zēnu mājturības 

un tehnoloģijas ēkas, kurās ir nepieciešamais aprīkojums profesionālās 

pamatizglītības programmas apguvei, skolas ēdnīcas , internāta un saimnieciskās 

darbības ēkas.  

2009. – 2010. gadā notika skolas ēkas renovācijas darbi; visas skolas telpas ir 

izremontētas. Daļēji  izremontētas  arī internāta telpas, tās ir gaumīgi iekārtotas. 

Katras grupas gaitenī ir iekārtota atpūtas telpa. Telpu sadalījums atbilst mācību 

procesa kvalitatīvai nodrošināšanai, izglītojamo un pedagogu vajadzībām.  

Skolas ēkā ir iekārtotas klašu telpas, telpa skolotājiem, kabineti direktorei, 

direktores vietniecēm un  atbalsta personālam. Psihologa kabinets atrodas skolas ēkas 

otrajā stāvā. Skolas telpas ir aprīkotas ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta 

piekļuves tīklu. 

Pie skolas ēkas ir izveidota uzbrauktuve. Skolā un internātā izvietotas 

nepieciešamās brīdinājuma zīmes skolēnu, skolas personāla drošībai. 

Skolā un internāta ēkā ir ierīkota ugunsdrošības signalizācija. Atbilstoši  

noteikumiem visos gaiteņos izvietoti ugunsdzēšamie aparāti, evakuācijas plāni, 

norādītas ieejas un izejas. 

Izglītojamiem ir iespējams piedalīties telpu noformēšanā , kārtības 

uzturēšanā. 

Skolas apkārtne ir sakopta. Apkārtējās vides uzkopšanā un sakārtošanā tiek 

iesaistīti arī izglītojamie; rīkotas apkārtnes sakopšanas talkas, kurās piedalās skolas 

darbinieki un izglītojamie. 

   

 

 

Atzinumi darbības turpināšanai 



Stiklu internātpamatskolas pašvērtējuma ziņojums 

38 
 

 

Adrese Atzinums Izsniegšanas 

datums 

“Stiklu 

internātpamatskola”, 

Stikli, Puzes pagasts,                                

Ventspils novads, 

LV3613 

Atzinums no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta – Nr.22/12.5-3.1/178 

 

28.09.2018. 

 

 

 

Atzinums no Veselības inspekcijas -  Kontroles akts 

Nr. 00310018 

 

Objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvu 

prasībām. 

23.05.2018. 

 

 

 

 

Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvalde. 

Akts Nr.13 

Atļaut Ventspils novada Stiklu internātpamatskolai 

2018./2019.m.g. nodrošināt mācību procesu. 

 

31.10.2018. 

 

 

 

 

 

Atzinums no Valsts darba inspekcijas  

Rīkojums Nr.88-VDI-018-2016-498 

24.10.2016. 

Pārtikas un Veterinārais dienests Pārtikas 

uzņēmuma pārbaudes protokols Nr. 88-19-00011 

 

29.01.2019. 

 

 

 

Stiprās puses: 

1.Skolas fiziskā vide regulāri tiek uzlabota. 

2.Skolā ir izveidota brīvā laika pavadīšanas telpa, kurā skolēni var 

starpbrīžos aktīvi darboties. 

3.Telpas  ir mājīgas, tīras un sakoptas. 

4.Skolas teritorija ir kārtīga un sakopta, tiek veikti infrastruktūras 

uzlabojumi. 

5. Skolas telpās un internātā ierīkotas ugunsdrošības 

signalizācijas. 

6.Skolā ir dažādas tradīcijas, kas palīdz veidot skolas tēla 

atpazīstamību. 

 

   

 Turpmākās attīstības vajadzības: 

                             1.Turpināt uzlabot internāta telpu fizisko un estētisko 

                               stāvokli, uzturēt drošu vidi. 
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     2.Izglītojamo atbildības veicināšana skolas fiziskās   

      vides saudzēšanā. 

     3.Uzlabot vides pieejamību, izbūvējot uzbrauktuvi internāta ēkā.

  

   

       Vērtējums:    labi 

 

 

4.6. Izglītības iestādes resursi. 

 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Skolā ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas. Telpu 

iekārtojums ļauj nodrošināt pilnvērtīgu mācību procesu. Materiāltehniskā bāze 

finansiālo iespēju robežās regulāri tiek papildināta. Skola ir nodrošināta ar mācību 

tehniskajiem līdzekļiem. Tie ir darba kārtībā un droši lietošanā. Notiek mācību 

tehnisko līdzekļu, iekārtu un aprīkojumu apkope un remonts. Tie atbilst izglītības 

programmai, nozares attīstības tendencēm, to izvēle ir pamatota. Ar mācību grāmatām 

un darba burtnīcām izglītojamos nodrošina skola. Iestādes vadība, atbilstoši 

īstenotajai izglītības programmai, nodrošina bibliotēkā piekļuvi mācību literatūrai, 

papildliteratūrai, uzskates līdzekļiem, didaktiskām spēlēm, digitāliem mācību 

līdzekļiem un resursiem, izdales materiāliem, nodrošināta ar attiecīgām mēbelēm, 

apgaismojumu un tehnisko aprīkojumu. 

 Skolas finansējums-  valsts mērķdotācija pedagogu darba algām un iestādes 

uzturēšanas izdevumiem  un Ventspils novada pašvaldības līdzfinansējums. 

2018.gadā, piesaistot sponsorus, ar biedrības “Annahites” starpniecību 

profesionālās pamatizglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumi” tika papildināta 

un iegādāts jauns mācību procesam nepieciešamais virtuves inventārs un sadzīves 

tehnika. 2019.gadā sponsori skolai dāvina jaunu sporta, ārstnieciskās vingrošanas, 

ritmikas un brīvā laika pavadīšanas inventāru. 

Mācību telpas un sporta zāle tiek izmantotas interešu izglītības pulciņu 

nodarbībām, Stiklu ciema un skolas kopējiem pasākumiem. 

Lai audzēkņi komfortablāk justos, internāta dzīvojamās telpās skolai tika 

ziedoti līdzekļi jauna mīkstā inventāra iegādei. 

Skolas finanšu resursi nav pietiekami skolas un internāta ēku renovācijai, 

kapitāliem remontiem. Skola izstrādā projektus, meklē sponsorus finanšu līdzekļu 

piesaistīšanai. 

  

 

Stiprās puses: 

 

1.Skolā ir nodrošinātas nepieciešamās iekārtas un materiāltehniskā bāze. 

2.Regulāri tiek papildināta skolas mācību līdzekļu bāze. 
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3.Skolā ir atjaunotas telpas, iegādātais aprīkojums atbilst programmu 

īstenošanai. 

 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

    

1.Turpināt papildināt un uzlabot skolas materiāltehnisko bāzi un telpu iekārtu 

resursus mūsdienīgas mācību vides nodrošināšanai. 

2.Turpināt materiāltehniskās bāzes modernizēšanu, piesaistot projekta 

līdzekļus. 

 

       Vērtējums:  labi 

 

4.6.2. Personālresursi  

 

Skolā ir viss izglītības programmas īstenošanai nepieciešamais personāls. 

Pedagogu izglītība un profesionālā kvalifikācija, kā arī profesionālā 

pilnveide atbilst normatīvo aktu prasībām. Skolā profesionālās pamatizglītības 

programmu “Ēdināšanas pakalpojumi” un “Koka izstrādājumu izgatavošana” 

īstenošanu veic divpadsmit pedagogi. 

Skola praktizē lektoru uzaicināšanu uz skolu skolas brīvlaikos, lai visi 

pedagogi  varētu piedalīties semināru un kursu nodarbībās. Visi pedagogi ir 

pilnveidojuši savu profesionālo kompetenci audzināšanas jautājumos. Pedagogi 

piedalās dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus tās. 

Visi skolas darbinieki ir apmeklējuši Bērnu tiesību un aizsardzības inspekcijas rīkotos 

kursus par bērnu tiesībām, aizsardzību un pienākumiem. Ir nodrošināts kvalificēts 

skolēnu atbalsta personāls. Pedagogi aktīvi iesaistās dažādu projektu pieteikumu 

veidošanā. 

Pedagogu slodzes tiek sadalītas, ievērojot īstenoto programmu prasības un 

pedagogu kvalifikāciju. Par to liecina apstiprinātie tarifikāciju saraksti. Pedagogu  un 

darbinieku pienākumi, tiesības, atbildības jomas ir noteiktas darba līgumos, amatu 

aprakstos, darba kārtības noteikumos. Darbinieku dati ir apkopoti VIIS sistēmā.  

Skolas personāls ievēro vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības un ētikas 

normas. Ir lojāls pret Latvijas Republikas un tās Satversmi, ievēro politisko, reliģisko 

neitralitāti, ar savu rīcību un pausto viedokli nediskreditē izglītības iestādi un valsti. 

Pedagogu  ieguldījums skolas attīstībā katru gadu tiek novērtēts ar Ventspils 

novada nomināciju “Gada skolotājs” un Ventspils novada pašvaldības Atzinības 

rakstu, Puzes pagasta Atzinības rakstu valsts gadadienas svētkos.  

 

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide 
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Akreditējamā izglītības 

programmā 

Pedagogu skaits 

akreditējamā izglītības 

programmā 

Pedagogu skaits, kuri ir piedalījušies 

profesionālās kompetences pilnveidē 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām 

Ēdināšanas pakalpojumi 

Kods 22811021 

5 4 

Koka izstrādājumu 

izgatavošana 

Kods 22543041 

3 3 

 

Skolas pedagoģiskais personāls ir motivēts mācīties un pilnveidot savas 

profesionālās prasmes. 

 

Stiprās puses: 

 

1.Skolā ir viss nepieciešamais personāls izglītības programmas  īstenošanai. 

2.Radošs, profesionāls pedagoģiskais kolektīvs. 

3.Regulāri tiek nodrošināti dažādi pedagogu profesionālās pilnveides 

pasākumi. 

 

  Turpmākās attīstības vajadzības: 

 

1.Turpināt īstenot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides plānu. 

2.Veicināt pedagogus ieviest profesionālās pilnveides pasākumos apgūtos 

jauninājumus mācību procesa nodrošināšanā. 

       

Vērtējums:  ļoti labi 

 

4.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 

Skolas vīzija: draudzīga, mūsdienīga un droša izglītības iestāde, kas sniedz 

iespējas iegūt izglītību ikvienam izglītojamajam atbilstoši viņu speciālajām 

vajadzībām, attīstības līmenim, veselības stāvoklim un veicina profesijas ieguvi. 

Skolas misija: nodrošināt izglītojamajiem, atbilstoši viņu veselības 

stāvoklim un spējām, kvalitatīvu profesionālo pamatizglītību, sagatavotību dzīvei un 

darbam sabiedrībā. 

Skolas darbības mērķis: organizēt un īstenot izglītības procesu, kas 

nodrošina valsts pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības mērķu sasniegšanu 

un uzdevumu izpildi, sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, 

līdzcilvēkiem, Latvijas valsti un morāles vērtībām. 

Skolas vadība organizē pašvērtēšanas procesu; tas ir pamats skolas darba 

stipro pušu un turpmākās attīstības prioritāšu noteikšanai. 
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Skolas darbības izvērtēšana notiek pedagogu izveidotajās darba grupās, katra 

darba grupa iepazīstas ar informāciju un vērtē visas skolas darbības jomas, nosaka 

stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus. 

Pašvērtēšanā tiek izmantotas dažādas metodes: anketēšana, mācību stundu 

vērtēšana, normatīvo dokumentu izpēte un analīze. 

Skolas vadība veic skolas iekšējo kontroli un uzraudzību, analizē iegūto 

informāciju un plāno nepieciešamos uzlabojumus turpmākajā darbībā. Katrs pedagogs 

mācību gada beigās veic sava darba pašvērtējumu. Katra mācību semestra un mācību 

gada noslēgumā tiek analizēti izglītojamo mācību sasniegumi, kā arī sasniegumu 

attīstības dinamika. 

Vecāku viedoklis tiek noskaidrots gan vecāku sanāksmēs, gan individuālās 

tikšanās reizēs, gan ar anketu palīdzību. 

Skolēnu viedokli noskaidro pārrunās un ar anketu palīdzību. 

Pamatojoties uz pašvērtējumā iegūto informāciju, tiek noteiktas turpmākās 

attīstības prioritātes un izstrādāts prioritāšu īstenošanas plāns, kas tiek prezentēts 

pedagoģiskās padomes sēdē. 

Katra mācību gada sākumā ar mācību gada darba plāna projektu pedagogi 

tiek iepazīstināti pedagoģiskās padomes sēdē, kurā lemj par tā apstiprināšanu; mācību 

gada noslēgumā tiek analizēta prioritāšu izpilde un turpmākās attīstības vajadzības. 

Skolā, pamatojoties uz pašvērtēšanā iegūto informāciju, ir noteiktas  

attīstības prioritātes 3 gadiem. 

 

Stiprās puses: 

1.Pedagogi katru gadu raksta sava darba  pašvērtējumu. 

2.Skolas kolektīvs tiek iesaistīts skolas darba pašvērtēšanas procesā 

un turpmākās darbības plānošanā. 

3.Skolas attīstība tiek plānota, pamatojoties uz vērtēšanā iegūto 

informāciju. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

1.Nodrošināt skolas vērtēšanas procesā iegūtās informācijas 

pieejamību.  

2.Attīstības plānošanu saistīt un pakārtot novada un valsts attīstības 

prioritātēm atbilstoši pieejamajam finansējumam. 

Vērtējums: labi 

  

4.7.2 Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Skolā nodrošināta normatīvajos aktos noteiktā pedagoģiskā procesa 

organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija. Skolas darbība pamatojas uz 

ārējiem normatīviem aktiem, uz skolas Nolikumu (apstiprināts 29.12.2015.  Nr. 15  

protokols Nr.65,9 ar grozījumiem 2017.gada 21.aprīlī ), kuru apstiprinājis skolas 

dibinātājs. 
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Skolā ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra un katras struktūras 

vadītāja kompetences. Skolā ir visa nepieciešamā obligātā dokumentācija un tā 

sakārtota atbilstoši lietu nomenklatūrai.Skolas darbības reglamentējošie dokumenti ir 

izstrādāti demokrātiski, ievērojot visas tiem izvirzītās prasības. Darbinieku darba 

pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amatu aprakstos.Vadības 

informatīvās sanāksmes ir plānotas, tiek dokumentētas. Skolas direktore un vietnieki 

profesionāli un radoši veic pienākumus, deleģē funkcijas un pārrauga pienākumu 

izpildi, veiksmīgi  sadarbojas savā starpā un ar pārējo personālu, atbalsta inovatīvas, 

kā arī savas kompetences ietvaros pārrauga pienākumu izpildi un sniedz darbiniekiem 

nepieciešamo atbalstu. Mācību gada noslēgumā visi pedagogi veic pašvērtēšanu, 

nosakot savas pedagoģiskās darbības stiprās puses un tālākās attīstības vajadzības. 

Skolā, saskaņā ar metodisko komisiju reglamentu, darbojas 3 metodiskās 

komisijas: Mācību priekšmetu MK, Audzinātāju MK, Arodapmācības MK. Komisijas 

darbojas regulāri, atbilstoši izglītības iestādes darba plānam. 

Skolas vadība vienmēr ievēro politisko neitralitāti mācību un audzināšanas 

procesā, ievēro pedagoģijas profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma 

principus un pieprasa šo principu ievērošanu no darbiniekiem. Ja kāds darbinieks 

pārkāpj pedagoģijas un profesionālās ētikas principus, tiek veiktas pārrunas. Iestādes 

vadītājs pieprasa nepieciešamās ziņas par personālu Sodu reģistram. 

Skola motivē darbiniekus, izmaksājot prēmijas  no pašvaldības piešķirtajiem 

līdzekļiem.  Pedagogi tiek motivēti arī ar Atzinības rakstiem. 

  Informācija par pieņemtajiem lēmumiem vai cita informācija skolas 

pedagogiem, darbiniekiem un izglītojamo vecākiem tiek izlikta pie ziņojuma dēļa 

skolas koridorā vai skolotāju istabā, kā arī tiek nodota pedagogu informatīvajās 

sanāksmēs, vecāku sapulcēs un iestādes padomes sēdēs.Vecākiem ir tiesības 

piedalīties izglītības iestādes padomes darbā, kā arī tiesības saņemt informāciju par 

skolas sniegto informāciju un skolas darbību. 

Izglītojamie un skolas darbinieki var brīvi komunicēt ar skolas vadību, 

vēršoties ar kādu interesējošu jautājumu vai problēmu. Izglītojamajiem ir ļoti svarīgi, 

ka viņi personīgi var vērsties pie skolas vadības. Skolas vadībai ir apmeklētāju 

pieņemšanas laiks, taču ļoti bieži apmeklētāju pieņemšana notiek arī ārpus noteiktā  

laika. 

Skola sadarbojas ar fiziskām un juridiskām personām,tajā skaitā, saņemot 

dāvinājumus, organizē un piedalās dažādos projektos un pasākumos, arī 

starptautiskajos, izglītības iestāde rūpējas par vispusīgas attīstības veicināšanu , 

attieksmju veidošanu un izglītojamā tiesību ievērošanu. 

Izglītības iestādes vadība noteiktos laikos pieņem apmeklētājus, radīta 

iespēja tikties ar vadību ārpus pieņemšanas laika, iepriekš to saskaņojot. 

 

 

 

             Stiprās puses: 
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1.Pozitīva un savstarpēji atbalstoša sadarbība izglītības 

iestādes kolektīvā. 

2.Izglītības iestādes vadība pārstāvot kolektīva intereses, 

rūpējas par izglītības iestādes izaugsmi un prestižu sabiedrībā. 

3.Izveidotā struktūra aptver visas izglītības iestādes darbības 

jomas. 

4.Notiek skolas darba kvalitātes uzraudzība un analīze. 

 

 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

1.Uzturēt kvalitatīvu skolas vadības darbu, nodrošinot   

efektīvu personāla pārvaldību. 

                                         

 

                     Vērtējums: labi 

 

4.7.3.Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Izglītības iestādei ir regulāra, lietišķa sadarbība ar dibinātāju           - 

Ventspils novada domi, realizēti projekti. 

Skolā ir nepieciešamā, skolas darbu reglamentējošā dokumentācija, tiek 

uzturēta un aktualizēta VIIS datu bāze un e- klase. Noteikta personu sensitīvo datu 

veidošanas un aizsardzības kārtība. 

Skolas vadība nodrošina sistemātisku sadarbību ar vecākiem un skolas 

padomi, ar pašvaldību, sabiedriskajām organizācijām, atbalsta sadarbību ar speciālās 

un vispārējās izglītības iestādēm. Notiek regulāra sadarbība ar kontrolējošajām 

institūcijām, ņemti vērā to ieteikumi. 

Laba sadarbība ar Ventspils novada Izglītības pārvaldi, Bērnu un jaunatnes 

sporta skolu. Skolas pedagogi konsultē novada izglītības darbiniekus dažādos 

jautājumos savas kompetences jomā, ja rodas nepieciešamība. 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests(VUGD ),Pārtikas un veterinārā 

dienesta un Valsts Veselības inspekcijas pārbaužu rezultāti liecina, ka izglītības 

iestāde sadarbībā ar pašvaldību rūpējas par izglītojamo veselību un drošību. 

Plānojot un realizējot kopīgus pasākumus, akcijas, talkas, skolu ir atbalstījuši 

biedrība ”Annahite”, Puzes pamatskola un Nevalstiskās organizācijas (NVO ). 

 Rīkojot dažādus pasākumus un sporta sacensības ar citām speciālajām 

internātpamatskolām ( Liepājas, Dzirciema, Tukuma, Purmsātu, Pelču, Lažas  un citas 

speciālās skolas) ir  izveidojusies laba sadarbība. 

Skolas vadība rūpējas par skolas pozitīvo tēlu sabiedrībā - Ventspils novada 

domes informatīvajā izdevumā ”Ventspils Novadnieks” un Ventspils laikrakstā 

”Ventas Balss” tiek  atspoguļoti aktuālākie skolas dzīves notikumi. 
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 Vairāku gadu garumā skolu ir atbalstījuši-  SIA ”Kurekss”, SIA “ L.P.Jana”, 

A/S” Baltic Coal Terminal”, “A/S”Kālija parks” un A. Lembergs. Šogad  uzsākta 

sadarbība ar A/S “Capital”, SIA “Eco osta”, Ventspils  PII ”Varavīksne” , SIA 

“Audora”, SAC Rīgas filiāle “Teika”, SIA “Pindstrup”, SIA”INLA”, biedrība  

“ Annahite” 

 

 

 

 

 

 

Skola iesaistījusies sekojošos projektos: 

 

Gads Projekta nosaukums Ieguvumi, kas izveidots projekta rezultātā 

2016. Ventspils novada 

pašvaldība “Mēs savā 

novadā”-‘’Pilsezera 

(Dižieres) peldvietas 

labiekārtošana Stiklos’’. 

Labiekārtota pagasta un ciema nozīmīga 

peldvieta, uztādīti 2 galdi, 10 soliņi, 2 

pārģērbšanās kabīnes, sakārtota ugunskura 

vieta un rekonstruēta laipa. Darba prasmju 

apguve. 

 

2016. Ventspils novada 

pašvaldība ‘’Jaunietis 

darbībā 1’’- ‘’Nojumes 

uzbūvēšana Puzes pagasta 

Stiklu ciemā’’. 

Uzbūvēta netradicionālas formas nojume  

24 m2 . Darba prasmju apguve, vides 

labiekārtošana. 

2016. Ventspils novada 

pašvaldība ‘’Jaunietis 

darbībā 2’’ – ‘’Baskāju 

takas izveidošana Puzes 

pagasta Stiklos’’. 

Izveidota 80 m gara baskāju taka, pildīta ar 

dažādu materiālu un faktūru pildījumiem. 

Veselīga un sportiska brīvā laika pavadīšana. 

2016. Ventspils novada 

pašvaldība ‘’Puzes 

karavīrs laika griežos’’. 

Organizēts Latvijas dzimšanas dienai veltīts 

koncerts, pulcējot Puzes pagasta iedzīvotājus 

un Puzes pamatskolas kolektīvu. Patriotiskā 

audzināšana un kultūrvēsturisko vērtību 

apzināšanās. Skolas popularizēšana. 

2017. Siltumnīcas uzbūvēšana 

Puzes pagasta Stiklu ciemā 

Jaunā siltumnīca dod iespēju gūt jaunas 

darba prasmes būvniecībā un dārzkopībā, 

lietderīgi pavadot brīvo laiku, redzēt savus 

darba augļus, kā arī vēlāk nobaudīt pašu 

izaudzēto. 

2017. Tūrisma objektu norādes Ir uzstādītas 44 tūrisma objekta norādes. 

Jaunatnes izglītošana, vides labiekārtošana, 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, 
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vides apstākļu uzlabošana un pieejamības 

uzlabošana. 

2018. Lauku virtuve Stiklu 

ciemā 

Veido jauniešu izpratni par būvdarbiem, 

metālapstrādi, kokapstrādi un dažādām 

tehnoloģijām. Iegūtās zināšanas jaunieši 

varēs pielietot katrs savā turpmākajā 

patstāvīgajā dzīvē. 

2018. Sporta laukuma 

labiekārtošana 

Darba rezultātā jaunieši redz, ko iespējams 

iegūt ,veicot darbu pašu spēkiem. Pratīs 

jēgpilni izmantot brīvo laiku sportojot. 

2018.  Biedrības “Radi Vidi 

Pats”projektā “European 

Bridge in Our Minds” 

Divi profesionālās izglītības izglītojamie 

iepazina Gruziju, tās kultūru un vēsturi. 

 

 

 

Stiprās puses: 

1.Skola rūpējas par pozitīvo tēlu sabiedrībā. 

2.Skolai ir laba sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

1.Turpināt sadarbību ar uzņēmumiem izglītojamo prakses vietu 

nodrošināšanā. 

2.Nodrošināt skolas dalību dažāda mēroga projektos. 

 

 

Vērtējums:  ļoti labi 

 

5.Citi sasniegumi ( izglītības iestādei svarīgais, specifiskais) 

Sasniegumu novērtējumu pamatā ir izglītojamo individuālās izaugsmes 

rādītāji. Kā viens no galvenajiem skolas pamatuzdevumiem ir sagatavot izglītojamos 

darba dzīvei un sociālajai integrācijai. Minētie rezultāti vislabāk novērtējami interešu 

izglītības kontekstā. Mūsu skolas izglītojamie piedalās ierindas skolu pasākumos, 

veidojot kopējas komandas dažādu sporta spēļu organizēšanā ne tikai novadā, bet arī 

republikas mērogā. Regulāri piedalāmies novada un republikas mākslas konkursos un 

festivālos. Skolēni ir guvuši atzīstamus panākumus šo virzienu pasākumos arī 

vispārizglītojošo skolu pasākumu ietvaros. Tie ir regulāri panākumi, godalgotas vietas 

sporta, izteiksmīgas runas, mūsdienu un tautisko deju konkursos.Esam kā dalībnieki 

piedalījušies Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos. 

 Otra nozīmīgā izaugsmes vērtēšanas joma ir daudzi specifiskie tieši speciālo 

skolu audzēkņiem rīkotie pasākumi. Šos pasākumus organizē pašas speciālās 

izglītības iestādes un tikai daļā no tiem ir noformulēti, aprēķināmi un salīdzināmi 

vērtēšanas principi. Mūsu skolas skolēni ar labiem sasniegumiem regulāri piedalās arī 
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visu augšminēto virzienu pasākumos speciālo skolu apritē. Lai šī sistēma darbotos, 

ieguldījums pasākumu organizācijā jāveic katrai skolai, piesaistot sponsorus. Mūsu 

skola jau 17 gadu organizē Kurzemes novada speciālo skolu deju festivālu 

“Sadancis”. 

Profesionālās pamatizglītības programmas ”Ēdināšanas pakalpojumi” un 

“Koka izstrādājuma sagatavošana” izglītojamie ar saviem izstrādājumiem ir 

piedalījušies skolas rīkotajos pasākumos, kā arī rīkojuši pasākumus ar tuvējo 

pamatskolu izglītojamajiem “Saturieties meitenes un zēni!” ( Ances un Puzes 

pamatskolas). 

Programmas “Ēdināšanas pakalpojuma” izglītojamie 2018.gadā nodibināja 

uzņēmumu”Annahites kārumi”. 

 Skola lepojas ar savām tradīcijām un pasākumiem, kas veicina 

pozitīvas personības veidošanos, akcentē pašapziņas un atbildības sajūtas, piederību 

savai skolai un valstij. 

 Vasaras brīvlaikā, piesaistot papildus līdzekļus skolas budžetam, organizējam 

nometnes.Būtisks pienesums skolas attīstībai ir dalība dažādos projektos. Projektu 

realizēšanā labprāt iesaistās skolēni, papidinot savas prasmes un iemaņas praktiskajos 

darbos. Skolā esam nodibinājuši biedrību “Annahite”. 

 Skola sadarbojas ar Ventspils novada,Ventspils un Rīgas pilsētas 

uzņēmumiem prakses vietu nodrošināšanā izglītojamajiem. 

 

 

 

6.Turpmākā attīstība 

 

 

Joma Turpmākās attīstības vajadzības 

Mācību saturs – 

iestādes īstenotās 

izglītības 

programmas 

1.Integrēt mācību saturu saskaņojot profesionālo 

mācību priekšmetu un vispārizglītojošo mācību 

priekšmetu tēmas. 

 

Mācīšanas 

kvalitāte 

 

 

 

 

1. Veicināt un motivēt pedagogus vairāk mācību 

procesā izmantot un pielietot informācijas tehnoloģiju 

iespējas. 

2. Veicināt sadarbību ar uzņēmumiem darba vidē 

balstītu mācību apguves iespēju nodrošināšanai.  
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Mācīšanās 

kvalitāte 

 

 

 

 

 

1. Veicināt lielāku izglītojamo līdzdalību mācīšanās 

procesa norisē. 

2. Turpināt meklēt iespējas izglītojamo mācīšanās 

motivācijas veidošanai. 

3. Veicināt un sekmēt izglītojamajiem praktiskā darba 

pieredzi un profesijai nepieciešamo prasmju 

apguvi. 

 

 

Vērtēšana kā 

mācību procesa 

sastāvdaļa 

 

1. Veicināt sadarbību ar uzņēmumiem darba vidē 

balstītu mācību apguves iespēju nodrošināšanai. 

2.  Izglītojamo pašnovērtējuma prasmju pilnveide. 

3.  Dažādot izglītojamo mācību darba motivēšanas 

formas. 

4.  Veicināt un sekmēt izglītojamo vecāku un pedagogu 

sadarbību informācijas apmaiņā.  
 

 

Izglītojamo 

sasniegumi 

 

 

 

 

1. Motivēt izglītojamos paaugstināt mācību 

sasniegumus ikdienas darbā  atbilstoši savām 

spējām. 

2. Uzlabot izglītojamo sasniegumu uzskaiti un analīzi 

par izglītojamo sasniegumiem individuālo/grupu 

korekcijas nodarbībās. 

Izglītojamo 

sasniegumi valsts 

pārbaudes darbos 

 

1. Turpināt veidot izglītojamajiem motivāciju 

mācīties. 

 

 

 

Atbalsts 

izglītojamajiem 

 

Psiholoģiskais 

atbalsts, 

sociālpedagoģiskais 

atbalsts 

              

 

 

 

 

1. Rehabilitācijas pasākumu attīstīšana un pilnveide. 

2. Sensorās telpas izveide. 
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Izglītojamo 

drošības 

garantēšana  

( drošība un darba 

aizsardzība)  

 

 

 

 

1. Sekmēt izglītojamo izpratni par savas un citu 

drošības ievērošanu ikdienā. 

2. Skolas personālam pilnveidot zināšanas bērnu tiesību 

aizsardzības jomā. 

3. Sadarbībā ar izglītības iestādes dibinātāju nodrošināt, 

lai tiktu apgūti cilvēkdrošības jautājumi un ievērotas 

to prasības. 

 

Atbalsts 

personības 

veidošanā 

 

 

 

 

1. Aktivizēt Skolēnu aktīva darbību izglītojamo 

pozitīvas uzvedības veicināšanā un skolas tradīciju 

kopšanā. 

2. Saglabāt un attīstīt esošos interešu izglītības pulciņus 

un nodarbības. 

3. Turpināt interešu izglītības programmu satura 

pilnveidošanu atbilstoši izglītojamo interesēm. 

 

Atbalsts karjeras 

izglītībā 

 

 

 

1. Sekmēt izglītojamo izpratni par izglītības 

nepieciešamību personības izaugsmē un karjerā. 

2. Pielāgot karjeras izglītības programmu atbilstoši 

izglītojamo veselības stāvoklim, viņu vajadzībām un 

iespējām. 

3. Dažādot karjeras izvēles pasākumus. 

 

 

 

 

Atbalsts mācību 

darba 

diferenciācijai 

 

     1.Veicināt izglītojamo dalību projektos praktiskās  

       darba pieredzes gūšanai. 

 

 

 

Atbalsts 

izglītojamiem ar 

speciālām 

vajadzībām 

 

Sadarbība ar 

izglītojamo 

ģimenēm 

 

           1.Regulāri pilnveidot pedagoģiskā  

             personālās profesionālās kompetences. 

           2.Turpināt darbinieku izglītošanu par 

 atbalsta sniegšanu skolēniem. 

 

 

1. Veicināt Skolas padomes darbības aktivitāti. 

2. Organizēt vecākiem lekcijas, pārrunas par bērnu 

audzināšanu un vecāku kompetences uzlabošanu. 

3. Organizēt kopīgus pasākumus pedagogiem un 

izglītojamo vecākiem, lai uzlabotu savstarpējo  

komunikāciju. 
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Izglītības iestādes 

vide 

 

Mikroklimats 

 

1. Turpināt darbu pie skolēnu disciplīnas un uzvedības 

pārkāpumu novēršanas. 

2. Izglītojamo atbildības veicināšana skolas vides 

saudzēšanā. 

Fiziskā vide un 

vides pieejamība 

 

1. Turpināt uzlabot internāta telpu fizisko un estētisko 

stāvokli, uzturēt drošu vidi. 

2. Izglītojamo atbildības veicināšana skolas fiziskās vides 

saudzēšanā. 

3. Uzlabot vides pieejamību, izbūvējot uzbrauktuvi 

internāta ēkā. 

Izglītības iestādes 

resursi 

 

Iekārtas un 

materiāltehniskie 

resursi 

 

1. Turpināt papildināt un uzlabot skolas 

materiāltehnisko bāzi, un telpu iekārtu resursus 

mūsdienīgas mācību vides nodrošināšanai. 

2. Turpināt materiāltehniskās bāzes modernizēšanu, 

piesaistot projekta līdzekļus. 

 

Personālresursi  

1. Turpināt īstenot pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides plānu. 

2. Veicināt pedagogus ieviest profesionālās pilnveides 

pasākumos apgūtos jautājumus mācību procesa 

nodrošināšanā. 

Iestādes darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

 

Izglītības iestādes 

darba 

pašvērtēšana un 

attīstības  

plānošana 

 

 

 

 

 

 

           1.Nodrošināt skolas vērtēšanas procesā  

             iegūtās informācijas pieejamību. 

2. Attīstības plānošanu saistīt un pakārtot novada un 

valsts attīstības prioritātēm atbilstoši pieejamam 

finansējumam. 

 

 

Izglītības iestādes 

vadības darbs un 

personāla 

pārvaldība 

 

 

 

1. Uzturēt kvalitatīvu skolas vadības darbu,  

nodrošinot efektīvu personāla pārvaldību. 

          2. Pašvērtējuma ziņojums ievietots novada mājas lapā. 
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Izglītības iestādes 

sadarbība ar citām 

institūcijām. 

 

1.Turpināt sadarbību ar uzņēmumiem izglītojamo 

prakses vietu nodrošināšanā. 

2. Nodrošināt skolas dalību dažāda mēroga projektos. 

 

 

 

       

Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu  jomu atbilstošajos 

kritērijos. 

 

Jomas Vērtējums 

4.1.Mācību saturs -   iestādes īstenotās izglītības 

programmas 

 

labi 

4.2.Mācīšana un mācīšanās 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

4.2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

labi 

labi 

labi 

4.3.Izglītojamo sasniegumi 

4.3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

4.3.2.Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

 

aprakstoši 

aprakstoši 

 

 

4.4.Atbalsts izglītojamajiem 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais 

atbalsts  

4.4.2.Izglītojamo drošības garantēšana ( drošība un 

darba aizsardzība) 

4.4.3.Atbalsts personības veidošanā 

4.4.4.Atbalsts karjeras izglītībā 

4.4.5.Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

4.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām 

vajadzībām 

4.4.7.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 

ļoti labi 

 

 

ļoti labi  

ļoti labi 

labi 

ļoti labi 

aprakstoši  

 

labi 

4.5.Izglītības iestādes vide 

4.5.1.Mikroklimats 

4.5.2. Fiziskā vide un vides piejamība 

 

labi 

labi 

4.6.Izglītības iestādes resursi 

4.6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

4.6.2.Personālresursi 

 

labi 

ļoti labi  

4.7.Izglītības iestādes darba organizācija, vadība 

un kvalitātes nodrošināšana 
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4.7.1.Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un 

attīstības plānošana 

4.7.2.Izglītības iestādes vadības darbs un 

personāla pārvaldība 

4.7.3.Izglītības iestādes sadarbība ar citām 

institūcijām 

labi 

 

labi 

 

ļoti labi 

 

 

 

Stiklu internātpamatskolas direktore 

Lienīte Alsberga                    

 ___________________________ 

       (paraksts) 

                                                                   2019.gada 10.aprīlī 

 

SASKAŅOTS 

Ar Stiklu internātpamatskolas dibinātāju – Ventspils novada domi 

 

 

Ventspils novada domes priekšsēdētājs 

Aivars Mucenieks 

______________________________________     

_________________________ 

       (paraksts) 

      2019.gada 10.aprīlī 
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