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Izglītības iestādes vīzija: 

 

Mūsdienīga, droša, atbalstoša, atvērta, estētiski sakopta skola, kur strādā inovatīvs, radošs, saprotošs uz darbību 

vērsts pedagogs, kas māca mērķtiecīgu, zinātkāru atbildīgu, pozitīvu, draudzīgu skolēnu ( ievērojot katra skolēna 

spējas un veselības stāvokli). Skola, kas ir atvērta sadarbībai ar vecākiem, kuri ir līdzatbildīgi un  uzticas skolai. 

MISIJA: 

Nodrošināt izglītojamajiem patstāvīgai un individuālai dzīvei nepieciešamo valsts izglītības standartā noteikto 

zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi 

 

Izglītības iestādes pamatmērķis: 

 

Izglītojamo individuālās kompetences uzlabošana, izmantojot caurviju prasmes mācību un audzināšanas darbā. 

 

Skolas galvenie uzdevumi: 

 

1.Padziļināt skolēnu individuālo kompetenču ieguvi, izmantojot caurviju prasmes “Domāšana un radošums”, 

”Digitālās prasmes” mācību un audzināšanas darbā. 

2.Skolēnu izpratnes  veidošana par drošību un veselību kā vērtībām. 

3.Iesaistīt skolēnus projektos un sabiedriskajās aktivitātēs, veicinot kultūrmantojuma saglabāšanu un piederības 

sajūtas veidošanu savai ģimenei, novadam, valstij. 

4.Pilnveidot darbu pie skolas un ģimenes sadarbības- savstarpējās saskarsmes un uzvedības principu ievērošanas 

jautājumiem. 

5.Attīstīt katra skolēna interesi par profesionālo pamatizglītību, veidot izpratni par profesijas nepieciešamību darba 

tirgū. 
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Skolas Attīstības prioritātes 

 
Skolas darbības  

pamatjomas 

Tālāka attīstība 

2021./2022.m.g 2022./2023.m.g. 2023./2024.m.g. 

Mācību saturs  

Jaunās kompetencēs balstītu mācību satura 

ieviešana 1.,2.,4.,5.,7.,8.klašu izglītojamo 

apmācībā. 

 

 

 

Mācību programmu pieejamības nodrošināšana atbilstoši izglītojamo 

vajadzībām, pielietojot mūsdienīgas IT iespējas. Gatavošanās 

programmu ( kods 21015811 un 21015911) un skolas   akreditācijai. 

 

Integrēt mācību saturu saskaņojot profesionālo mācību priekšmetu un 

vispārizglītojošo mācību priekšmetu tēmas. 

Jaunās kompetencēs balstīta mācību satura ieviešana visās klasēs. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

 

Izglītojamo sagatavošana praktiskajai dzīvei un 

konkurētspējai sabiedrībā.  Daudzveidīgu un 

efektīvu mācību metožu izmantošana dzīvei  

nepieciešamo  praktisko iemaņu apguvē.  

Katra skolēna jēgpilna iesaiste mācību procesā. 

Stundas efektivitātes palielināšana, pilnveidojot 

jēgpilnu kompleksu uzdevumu  pielietošanu 

mācību stundās, nodrošinot diferenciāciju un 

individualizāciju. 

 

 

 

 

Mācību satura pilnveidošana ar 

radošām, daudzveidīgām mācību 

metodēm,  individuālajām mācību 

programmām, motivējot izglītojamos 

mācību procesam .Skolotāju aktīva  

sadarbība kompetences projektos un 

tālākizglītības programmās. 

 

Mācību priekšmetu programmu 

saiknes nodrošināšana ar reālo dzīvi. 

Skolotāju profesionālās kompetences 

pilnveidošana, realizējot mācību 

programmas. 

Veidot starpdisciplinārās stundas un 

pārbaudes darbus, sadarbojoties 

vairāku mācību priekšmetu 

skolotājiem, tādejādi radot skolēniem 

dziļāku izpratni par mācību jomu 

kopsakarībām un starppriekšmetu 

saikni. 

Izglītojamo 

sasniegumi 

Skolēnu mācību sasniegumu uzlabošana ikdienas mācību darbā un valsts pārbaudes darbos atbilstoši izglītojamo individuālajām 

spējām un prasmēm, profesionālās pamatizglītības programmās.  

Veicināt izglītojamo spēju kompleksi lietot zināšanas, prasmes un iemaņas. 

Veicināt izglītojamo un viņu vecāku līdzatbildību par izglītojamo mācību darba rezultātiem. 

Sagatavot skolēnus centralizētajam profesionālās kvalifikācijas eksāmenam. 

Sekmēt skolēnu piedalīšanos Latvijas speciālo skolu rīkotajos pasākumos, iespēju robežās arī vispārizglītojošo skolu pasākumos. 

Attīstīt ikviena izglītojamā izaugsmi un individuālos talantus. 
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Analizēt skolēnu mācību sasniegumus un uzvedības dinamiku, lai sekmētu katra skolēna izaugsmi, savlaicīgi izvērtējot riska 

faktorus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalsts 

izglītojamajiem 

 

 

Sekmēt izglītojamo piedalīšanos Latvijas speciālo 

skolu rīkotajos pasākumos. Realizēt projektu 

”Latvijas skolas soma”. 

Nostiprināt skolēnos attieksmi pret dzīves 

pamatvērtībām. Pilsonisko līdzdalību un atbildību 

( vērtības tikumi un tradīcijas). 

 

 

 

 

 

Attīstīt katra izglītojamā personīgo 

iniciatīvu un atbildību, lietderīgi 

plānojot un izmantojot resursus un 

savu laiku, sociālo prasmju un 

vērtību iedzīvināšanai. Atjaunot 

sadarbību ar “Junior Achievement 

Latvija” ,uzņēmējdarbības 

popularizēšanā 

 

 

Izglītības iestādes padomes un 

skolēna aktīva sadarbības izvērtēšana 

un sadarbības formu pilnveidošana. 

Drošas un interesantas vides radīšana 

mācību stundās un ārpusstundu laikā. 

Pilnveidot sadarbību ar skolas 

atbalsta personālu. 

 

Skolas vide Pilnveidot izglītojamo un pedagogu sadarbību, 

strādājot pie izglītojamo kultūras. 

 

 

 

Veiksmīgi sadarboties ar izglītības iestādes dibinātāju, plānojot iespējamos 

risinājumus vides pieejamības uzlabošanai skolā. 

Mērķtiecīgi strādāt pie skolas publiskā tēla veidošanas. 

Radīt labvēlīgu skolas mikroklimatu izglīītojamo, pedagogu un skolas 

darbinieku vidū. 

 

 

 

Resursi 

 

 

Atbilstoši budžeta iespējām turpināt pilnveidot  

 

 

 

 

materiāltehnisko bāzi atbilstoši jaunāko 

tehnoloģiju un standartu prasībām. 

 

 

 

Attīstīt atbalsta sistēmu pedagogiem  

 

 

 

 

un citiem skolas darbiniekiem 

izglītības kvalitātes paaugstināšanā 

( budžeta iespēju robežās). 

Uzturēt resursus darba kārtībā un 

regulāri atjaunot un paplašināt 

materiālo bāzi. 

 

 

 

 

Piesaistīt darbam izglītības iestādē 

atbildīgus, aktīvus un radošus jaunos 

pedagogus. 

    

Skolas darba 

organizācija, vadība 

un kvalitātes 

nodrošināšana 

Labas pārvaldības nodrošināšana. 

Skolas vadībai veicināt skolas kolektīva vienotību, 

aktivizējot viedokļa apmaiņu un dažādojot 

sadarbības formas. 

Demokrātiska pieeja izglītības 

iestādes aktuālu lēmumu pieņemšanā. 

Veidot vienotu vadības komandas 

izpratni par darba prioritātēm, 

 

Mērķtiecīgāk iesaistīt vecākus 

izglītības iestādes darba vērtēšanā un 

izglītības iestādesattīstī9bas 
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 atbildību sadalījumu. Komanda ir 

motivēta, notiek kopīgs darbs mērķu 

sasniegšanā (plānošanā, īstenošanā, 

izvērtēšanā). 

Skolas darba reglamentējošo 

dokumentu pilnveidošana atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām un skolas 

vajadzībām. 

stratēģijas veidošanā. 

Pilnveidot sadarbību ar dažādām 

institūcijām mācību un audzināšanas 

procesa dažādošanai, izglītojamo 

redzes loka paplašināšanai, personību 

pilnveidei, izglītības iestādes tēla 

popularizēšanai. 

 

Prioritāšu īstenošanas plānojums 

Pamatjoma. Mācību saturs 

Prioritāte – 2021./2022.m.g. 

 

2022./2023.m.g. 

 

 

 

2023./2024.m.g. 

Jaunās kompetencēs balstītu mācību satura ieviešana 1.,2.,4.,5.,7.,8. Klašu izglītojamo apmācība. 

 

Mācību programmu pieejamības nodrošināšana atbilstoši izglītojamo vajadzībām. Gatavošanās programmu 

( kods21015811 un 21015911) un skolas akreditācijai. 

Integrēt mācību saturu saskaņojot profesionālo mācību priekšmetu un vispārizglītojošo mācību priekšmetu 

tēmas. 

Jaunās kompetencēs balstīta mācību satura ieviešana visās klasēs. 

Mērķis Veicināt dažādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbību mācību programmu un tematisko plānu saskaņošanā. 

Pilnveidot izglītības programmu mācību saturu sasaistei ar reālo dzīvi, integrējot mācību saturā veselības, 

karjeras un drošības jautājumus. 

Atbalsts un pārraudzība Izglītības iestādes padome, pedagoģiskā padome un metodiskās komisijas 

  

 

Pamatjoma. Mācīšana un mācīšanās 

Prioritāte-  2021./2022.m.g. 

 

 

 

 

Izglītojamo sagatavošana praktiskajai dzīvei un konkurētspējai sabiedrībā. Daudzveidīgu un efektīvu 

mācību metožu izmantošana dzīvei nepieciešamo praktisko iemaņu apguvē. Katra skolēna jēgpilna iesaiste 

mācību procesā. Stundas efektivitātes palielināšana, pilnveidojot jēgpilnu kompleksu uzdevumu 

pielietošanu mācību stundās, nodrošinot diferenciāciju un individualizāciju. 
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2022./2023.m.g. 

 

 

 

2023./2024.m.g. 

Mācību satura pilnveidošana ar radošām, daudzveidīgām mācību metodēm, individuālajām mācību 

programmām, motivējot izglītojamos mācību procesam. 

Skolotāju aktīva sadarbība kompetences projektos un tālākizglītības programmās. 

 

Mācību priekšmetu programmu saiknes nodrošināšana ar reālo dzīvi. 

Skolotāju profesionālās kompetences pilnveidošana, realizējot mācību programmas. 

Veidot starpdisciplinārās stundas un pārbaudes darbus, sadarbojoties vairāku mācību priekšmetu 

skolotājiem, tādejādi radot skolēniem izpratni par mācību jomu kopsakarībām un starppriekšmetu saikni. 

Mērķis Veicināt jauniešu praktiskā darba pieredzi un profesijai nepieciešamās prasmes uzņēmumos Latvijā un ES 

valstīs. 

Mācīšanās procesā pielietot modernās informācijas tehnoloģijas iespējas, ievērojot katra izglītojamā spējas 

un veselības stāvokli. 

Paaugstināt pedagogu profesionālo kompetenci. 

Atbalsts un pārraudzība Pedagoģiskā padome, DVIJ, metodiskās komisijas 

 

 

Pamatjoma. Izglītojamo sasniegumi 

 

Prioritātes – 2021./2022.m.g. 

2022./2023.m.g. 

2023./2024.m.g. 

Skolēnu mācību sasniegumu uzlabošana ikdienas mācību darbā un valsts pārbaudes darbos, 

atbilstoši individuālajām spējām un prasmēm, profesionālās izglītības programmās. 

Veicināt izglītojamo un viņu vecāku līdzdalību par izglītojamo mācību darba rezultātiem. 

Veicināt izglītojamo spēju kompleksi lietot zināšanas, prasmes un iemaņas. 

Sagatavot skolēnus centralizētajam profesionālās kvalifikācijas eksāmenam.  

Attīstīt ikviena izglītojamā izaugsmi un individuālos talantus. 

Analizēt skolēnu mācību sasniegumus un uzvedības dinamiku, lai sekmētu katra skolēna izaugsmi, 

savlaicīgi izvērtējot riska faktorus. 

Mērķi  Veicināt katra skolēna izaugsmi un pašapziņu.   Uzlabot informācijas apmaiņu starp skolu un 

vecākiem. 

Labi sagatavoti skolēni un veiksmīgi nokārtots centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens.  
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Veiksmīgi realizēt jaunās profesionālās pamatizglītības programmas “Koka izstrādājumu 

izgatavošana ”kods 22 543 04 1 un “”Ēdināšanas pakalpojumi” kods 22 81 10 21 

Veidot kompleksu pieeju skolēnu izpētē. 

Skolēnu sasniegumu analīzi un dinamikas karšu rezultātus izmantot par pamatu katra skolēna 

individuālo spēju pilnveidošanā, nostiprināšanā un attīstīšanā. 

Pilnveidot izglītojamo sasniegumu dinamikas uzskaiti individuālajām/grupu korekcijas nodarbībām 

Atbalsts un pārraudzība Pedagoģiskā padome, DVIJ, atbalsta personāls, klašu skolotāji, skolotāji, internāta skolotāji, 

izglītības iestādes padome. 

 

Pamatjoma. Atbalsts izglītojamajiem 

 

Prioritāte- 2021./2022.m.g. 

 

 

 

2022./2023.m.g. 

 

 

2023./2024.m.g. 

Sekmēt izglītojamo piedalīšanos Latvijas speciālo skolu rīkotajos pasākumos.  

Realizēt projektu ” Ļatvijas skolas soma”. 

Nostiprināt skolēnos attieksmi pret dzīves pamatvērtībām, pilsonisko līdzdalību un atbildību 

(vērtības tikumi un tradīcijas) 

Attīstīt katra izglītojamā personīgo iniciatīvu un atbildību, lietderīgi plānojot un izmantojot 

resursus un savu laiku, sociālo prasmju un vērtību iedzīvināšanai. 

Atjaunot sadarbību ar “Junior Achievement Latvija”, uzņēmējdarbības popularizēšanā. 

Izglītības iestādes  padomes un skolēnu aktīva sadarbības  izvērtēšana un sadarbības formu 

pilnveidošana. 

Drošas un interesantas vides radīšana mācību stundās un ārpusstundu laikā. 

Pilnveidot sadarbību ar skolas atbalsta personālu. 

Mērķi  Veicināt skolēnu piedalīšanos skolas un ārpusskolas rīkotajos pasākumos. Sekmēt latviešu tautas 

tradīciju saglabāšanu. 

Veicināt Skolas padomes, skolēna aktīva un skolas vadības sadarbību. Karjeras izglītības pasākumu 

organizēšana. 

Atbalsts un pārraudzība Administrācija, DVAD, klašu skolotāji, skolotāji, internāta skolotāji 
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Pamatjoma. Skolas vide 

 

Prioritāte -2021./2022.m.g. 

 

 

2022./2023.m.g. 

 

 

2023./2024.m.g. 

Pilnveidot izglītojamo pedagogu sadarbību, strādājot pie izglītojamo kultūras. 

Pilnveidot darbu drošas un draudzīgas skolas / izglītības iestādes vides veidošanā. 

 

Veiksmīga sadarboties ar izglītības iestādes dibinātāju, plānojot iespējamos risinājumus vides 

pieejamības uzlabošanai skolā. 

 

Mērķtiecīgi strādāt pie skolas publiskā tēla veidošanas. 

Radīt labvēlīgu skolas mikroklimatu izglītojamo, pedagogu un skolas darbinieku vidū. 

 

Mērķi  Turpināt veidot mūsdienīgu vidi kvalitatīvam mācību procesam. 

Pilnveidot  esošo vidi, atbilstošu skolēnu vajadzībām un veselības stāvoklim. 

 

Atbalsts un pārraudzība Administrācija, DVSD, klašu skolotāji, internāta skolotāji, skolotāji, iestādes dibinātājs 

 

 

Pamatjoma. Resursi 

 

Prioritāte-2021./2022.mg. 

 

 

2022./2023.m.g. 

2023./2024.m.g. 

Atbilstoši budžeta iespējām turpināt pilnveidot materiāltehnisko bāzi atbilstoši jaunāko tehnoloģiju 

prasībām. 

Skolas finanšu resursu nodrošinājums, balstoties uz Ventspils novada pašvaldības apstiprināto budžetu.  

Attīstīt atbalsta sistēmu pedagogiem un citiem skolas darbiniekiem izglītības kvalitātes paaugstināšanā  

( budžeta iespēju robežās). 

Uzturēt resursus darba kārtībā un regulāri atjaunot un paplašināt materiālo bāzi. 

Piesaistīt darbam izglītības iestādē atbildīgus, aktīvus un radošus jaunos pedagogus. 

 

Mērķis  Pilnveidot materiāltehnisko bāzi ar jaunākajām IKT 
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Realizēt plānveidīgu materiāltehnisko resursu bāzes pilnveidošanu un atjaunošanu, nodrošinot atbalstu 

pedagogiem to izmantošanā. 

Labiekārtot telpas un apkārtējās teritorijas, lai veicinātu mācīšanos un jēgpilnu laika pavadīšanu. 

Atbalsts un pārraudzība Administrācija, iestādes dibinātājs, skolotāji, skolas darbinieki 

 

Pamatjoma. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

 

Prioritāte -2021./2022.m.g. 

 

 

2022./2023.m.g. 

2023./2024.m.g. 

Labas pārvaldības nodrošināšana. 

Skolas vadībai veicināt skolas kolektīva vienotību, aktivizējot viedokļa apmaiņu un dažādojot 

sadarbības formas. 

Demokrātiska pieeja izglītības iestādes aktuālu lēmumu pieņemšanā. 

Veidot vienotu vadības komandas izpratni par darba prioritātēm, atbildību sadalījumu. Komanda ir 

motivēta, notiek kopīgs, regulārs darbs mērķu sasniegšanā (plānošana, īstenošana, izvērtēšana). 

Skolas darba reglamentējošo dokumentu pilnveidošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām un skolas 

vajadzībām. 

Mērķtiecīgāk iesaistīt vecākus izglītības iestādes darba vērtēšanā un izglītības iestādes attīstības 

stratēģijas veidošanā. 

Pilnveidot sadarbību ar dažādām institūcijām mācību un audzināšanas procesa dažādošanai, izglītojamo 

redzes loka paplašināšanai, personību pilnveidei, izglītības iestādes tēla popularizēšanai. 

Mērķi  Regulāri veikt un analizēt pedagogu un skolas darba pašvērtējumu. 

Veidot savstarpējās pieredzes nodrošināšanu ar citām Latvijas izglītības iestādēm un ārpus tās, tādejādi 

nodrošinot socializācijas un integrācijas procesu realizēšanu. 

Veicināt skolēnu vecāku pieredzes apmaiņas nodrošināšanu, tādejādi nodrošinot atbalsta sniegšanu 

skolēnu vecākiem. 

Pilnveidot un sakārtot skolas reglamentējošos dokumentus. 

Atbalsts un pārraudzība Administrācija, skolotāji, metodiskās komisijas, izglītības iestādes padome, skolēnu līdzpārvlde 

 

Annahites pamatskolas direktore L.Alsberga 

 


