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1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

 

Kokneses pamatskola – attīstības centrs (turpmāk Skola – centrs) dibināta 1965. 

gada 1. augustā uz Kokneses pamatskolas bāzes kā Kokneses palīgskola – internāts. 

1998. gadā skolai piešķirts nosaukums Kokneses speciālā internātpamatskola – attīstības 

centrs, 2013. gadā Skola – centrs iegūst nosaukumu Kokneses internātpamatskola – 

attīstības centrs. Savu tagadējo nosaukumu skola iegūst 2019. gada 26. jūnijā. Skolas – 

centra dibinātājs ir Kokneses novada Dome. Izglītības iestāde atrodas Kokneses novada 

Kokneses pagastā. Tās apkārtne ir sakopta, ainaviski veidota. 

Skolas – centra reģistrācijas Nr. 4524900991, apliecība izdota 2013.gada 

25.martā. Juridiskā adrese: Bormaņi, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV – 5113. 

Tālrunis/fakss: 65129248. E – pasts: ksiac@inbox.lv. Mājas lapa: www.ksip-ac.lv 

 

Skolas – centra tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, 

Darba likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Kokneses internātpamatskolas – 

attīstības centra Nolikums, citi normatīvie dokumenti. 

Skolas – centra vīzija: pašiniciatīvas, sabiedrības vajadzībām atbilstošs, mūsdienīgs 

izglītības atbalsta centrs bērniem un pieaugušajiem. 

mailto:ksiac@inbox.lv
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2019./2020. mācību gadā Skolā – centrā mācības uzsāka 120 (viens simts divdesmit)  

izglītojamie. 

Izglītības iestādē ir licencētas 4 (četras) vispārējās izglītības programmas, 2 (divas) 

profesionālās pamatizglītības programmas un 4 (četras) speciālās pirmsskolas izglītības 

programmas: 

- speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, 

kods 21015611, licences Nr. V – 6348; 

- speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās veselības 

traucējumiem, kods 21015711, licences Nr. V – 6349; 

- speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem, kods 21015811, licences Nr. V – 6312; 

- speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kods 21015911, 

licences Nr. V – 6313; 

- profesionālās pamatizglītības programma „Kokizstrādājumu izgatavošana”, kods 

22543041, licencēšanas ID P_1105; 

- profesionālās pamatizglītības programma „Ēdināšanas pakalpojumi”, kods 

22811021, licencēšanas ID P_1106; 

- speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem saslimšanām, kods 01015511, licences Nr. V – 6308; 

- speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības 

traucējumiem, kods 01015611, licences Nr. V – 6309; 

- speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem, kods 01015811, licences Nr. V – 6310; 

- speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kods 

01015911, licences Nr. V – 6311; 

Skolā – centrā izglītojamie saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem: 

 atrodas daļējā valsts apgādībā; 

 saņem ēdināšanu, pirmo medicīnisko palīdzību un diennakts aprūpi; 

 ir nodrošināti ar mācību literatūru un nepieciešamajiem mācību līdzekļiem; 

 ir nodrošināti ar sanitāri higiēniskiem līdzekļiem un mīksto inventāru. 

Skolai – centram ir sava simbolika: emblēma, himna, žetons. 
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2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI 

 

Skolas – centra darbības mērķis ir katra izglītojamā harmoniskas personības 

veidošana, radot iespējas un apstākļus zināšanu ieguvei, vispusīgu darba iemaņu un 

prasmju veidošanai, talantu un dotumu attīstīšanai atbilstoši veselības stāvoklim un 

spējām, sagatavojot iespējami patstāvīgai dzīvei sabiedrībā. 

 Skolas – centra darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība, sociālās aprūpes un 

rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana. 

Skolas – centra uzdevumi: 

1. Īstenot speciālās pirmsskolas izglītības, speciālās  pamatizglītības un 

profesionālās pamatizglītības programmas. 

2. Nodrošināt kvalitatīvu izglītojamo attīstības traucējumu iespējami maksimālu 

pedagoģisko, psiholoģisko un kognitīvo korekciju. 

3. Sagatavot izglītojamos integrācijai sabiedrībā. 

4. Sadarboties ar izglītojamo vecākiem/aizbildņiem, nodrošinot kvalitatīvas un 

operatīvas informācijas apmaiņu. 

5. Racionāli izmantot izglītības procesa īstenošanai un Skolas – centra 

uzturēšanai piešķirtos finanšu līdzekļus. 

6. Aprīkot mācību kabinetus ar modernām informācijas tehnoloģijām. 

7. Nodrošināt izglītojamos ar pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu. 

8. Sniegt metodisko palīdzību vispārizglītojošo skolu administrācijām, 

pedagogiem un izglītojamo vecākiem/aizbildņiem speciālās pedagoģijas un psiholoģijas 

jautājumos. 

9. Organizēt izglītojoša satura lekcijas, konferences, seminārus un praktikumus, 

pieaicinot lektorus no Latvijas un ārzemēm. 

Skolas – centra darbības pamatvirziens: izglītojamo ar dažādām speciālām 

vajadzībām izglītošana, attīstības traucējumu korekcija un profesionālā pamatievirze. 
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Prioritārie darba virzieni 2019./2020.mācību gadā: 

 

PAMATJOMA – MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

 

1. Jēgpilna mācību un audzināšanas procesa organizēšana, nodrošinot saskaņotu 

un pēctecīgu zināšanu un prasmju apguvi, nosakot skaidrus vērtēšanas 

kritērijus, akcentējot katra izglītojamā spējas un izaugsmi. 

 

2. Vērtību un tikumu iedzīvināšana un praktizēšana izglītības procesā. 

 

3. Izglītojošo pasākumu organizēšana pedagogiem uz kompetencēm balstīta 

jēgpilna izglītības procesa organizēšanā. 

Plānoto uzdevumu izpilde: 

1. Plānots un īstenots mūsdienīgs, kvalitatīvs un radošs mācību process ar 

izglītojamiem skaidri saprotamu sasniedzamo rezultātu, iespēju jauno 

informāciju saistīt ar iepriekšējām zināšanām. 

2. Attīstītas izglītojamo radošās spējas un pētnieciskā darba iemaņas, akcentējot 

mācību satura sasaisti ar reālo dzīvi. 

3. Mācību procesā noteikti skaidri mācību sasniegumu vērtēšanas kritēriji, 

akcentējot vērtēšanu kā ikdienas atbalstu izglītojamajam. 

4. Sagatavoti un mērķtiecīgi izvēlēti mācību uzdevumi sasniedzamā rezultāta 

iegūšanai. 

5. Izglītojamajiem veidotas prasmes efektīgi sadarboties, ievērojot gan savas, gan 

citu vajadzības. 

6. Izglītojamajiem regulāri nodrošināta konkrēta, izmantojama atgriezeniskā saite 

par apgūstamo mācību saturu un sasniedzamo rezultātu. 

7. Izglītības procesā nodrošināta mācību satura integrācija un dzīvesdarbības 

prasmju attīstība. 

8. Pedagogi mērķtiecīgi iesaistījuši izglītojamos digitālo prasmju pilnveidošanā, 

optimāli izmantojot Skolā – centrā pieejamās informāciju tehnoloģijas. 



8 

 

9. Kvalitatīvi noorganizēti mācību priekšmetu mēneši, iesaistot izglītojamos 

aizraujošās aktivitātēs, akcentējot katra izglītojamā sadarbības un līdzdalības 

nozīmi, IT izmantošanas prasmes. 

10. Mācību procesā, izmantojot kompetenču pieeju, uzlabojušās izglītojamo 

sadarbības un līdzdalības prasmes, paaugstinājies pašvērtējums un pārliecība, 

iegūta daudzveidīga mācību pieredze. 

11. Stiprināta sadarbība un plānošana skolas līmenī, savstarpēji saskaņoti 

darbojoties dažādu mācību priekšmetu skolotājiem. 

12. Skolas – centra pedagogi kopā ar izglītojamiem iesaistījušies un sekmīgi 

darbojušies dažādos starptautiskos projektos. 

13. Pedagogi pārzin attiecīgās mācību jomas mācību priekšmetu saturu, produktīvi 

sadarbojas ar kolēģiem, plānojot un saskaņojot mācību saturu, organizējot 

apvienotās mācību stundas projekta “Skola 2030” ietvaros, nodrošinot stundas 

efektivitāti un mācību rezultātu. 

14. Pedagogi izstrādājuši un aprobējuši jaunus interaktīvus mācību materiālus. 

15. Ikdienas darbā nodrošināta sakārtota, izglītojamo vajadzībām atbilstoša 

mācību vide, individuāls atbalsts. 

16. Pilnveidota, modernizēta materiāli tehniskā bāze. 

17. Labiekārtoti mācību priekšmetu kabineti un klašu telpas. 

18. Nodrošināta pedagogu un atbalsta personāla nodarbinātības efektivitāte un 

savstarpējā sadarbība. 

19. Aktualizēti kritēriji pedagogu profesionālās kompetences izvērtēšanai. 

20. Realizētas ar IZM saskaņotas pedagogu profesionālās pilnveides programmas. 

 

3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU 

IZPILDE 

 

Skola – centrs akreditēta 2016.gada 1.februārī uz 6 gadiem, akreditācijas lapa 

Nr.3188, izdota 2016.gada 28. janvārī. 

 Akreditācijas komisijas priekšlikumu izglītības iestādes darbības pilnveidošanai 

nav. 
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4. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES 

RĀDĪTĀJOS VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS 

 

1. MĀCĪBU SATURS 

1.1. Izglītības iestādes īstenotās izglītības programmas 

1.1.1. Izglītības iestādes īstenoto izglītības programmu atbilstība normatīvajām 

prasībām 

2019./2020.m.g. Skola – centrs īsteno 4 (četras) vispārējās izglītības programmas, 4 

 (četras) speciālās pirmsskolas izglītības programmas un 2 (divas) profesionālās 

pamatizglītības programmu : 

- speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, 

kods 21015611, licences Nr. V – 6348; 

- speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās veselības 

traucējumiem, kods 21015711, licences Nr. V – 6349; 

- speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem, kods 21015811, licences Nr. V – 6312; 

- speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kods 21015911, 

licences Nr. V – 6313; 

- speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem saslimšanām, kods 01015511, licences Nr. V – 6308; 

- speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības 

traucējumiem, kods 01015611, licences Nr. V – 6309; 

- speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem, kods 01015811, licences Nr. V – 6310; 

- speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kods 

01015911, licences Nr. V – 6311; 

- profesionālās pamatizglītības programma „Ēdināšanas pakalpojumi”, piešķiramā 

profesionālā kvalifikācija – pavāra palīgs, kods 22811021, licencēšanas ID  

P_1106; 
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- profesionālās pamatizglītības programma „Kokizstrādājumu izgatavošana”, 

piešķiramā profesionālā kvalifikācija – galdnieka palīgs, kods 22543041, 

licencēšanas ID  P_1105. 

 

1.1.2. Izglītības programmu īstenošanas plānošana 

Izglītības programmas atbilst izglītības standartu prasībām, profesijas 

standartu un citām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

 100% pedagogu apzinās sava mācību priekšmeta lomu izglītības iestādes 

realizētajās izglītības programmās. Pedagogi labi pārzina mācību priekšmetu 

programmās noteiktos mērķus, uzdevumus, obligāto saturu, skolēnu sasniegumu 

vērtēšanas formas un kārtību, adekvāti pielieto mācību metodes un mācību līdzekļus. 

Mācību priekšmetos un audzināšanas jomā izstrādātas mācību priekšmetu un 

audzināšanas darba programmas.  

Metodiskajās komisijās un individuālajās konsultācijās pie direktora vietnieces 

izglītības jomā pedagogi saņem regulāru atbalstu mācību priekšmetu programmu, 

tematisko plānu izveidē un aktualizēšanā.  

Pedagogu darba plānošana ir noteikta izstrādātajos Skolas – centra iekšējās 

kārtības noteikumos. Plānojot savu darbu, pedagogs ņem vērā katras klases izglītojamo 

sastāvu, pamatzināšanu līmeni, attīstības līmeni un veselības stāvokli. Mācību gada 

sākumā pedagogi izstrādā mācību priekšmetu programmām atbilstošus tematiskos 

plānus un individuālos izglītības plānus, paredzot tajos darba individualizāciju un 

diferenciāciju. Tos izvērtē metodisko komisiju sanāksmēs, saskaņo ar direktores 

vietnieci izglītības jomā un apstiprina direktore. Ikdienas darbā pedagogi izmanto 

diferencētu un individuālu pieeju, veidojot izglītojamiem zināšanu praktisko 

pielietojamību, kas nodrošina saikni ar reālo dzīvi un atvieglo integrāciju sabiedrībā. 

Atbilstoši normatīvajiem dokumentiem un licencētajām programmām ir 

izveidots mācību stundu un korekcijas nodarbību plāns, sastādīti mācību priekšmetu un 

individuālo un korekcijas nodarbību saraksti. Tie ir pieejami un pārskatāmi. Ar tiem var 

iepazīties Skolas – centra mājas lapā un elektroniskajā žurnālā “E – klase”. 

Izglītojamo mācību slodze nepārsniedz atbilstošajās izglītības programmas 

noteikto stundu plānu.  
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1.1.3. Izglītības programmu satura pilnveide 

Skola – centrs nodrošina izglītības programmu īstenošanai atbilstošu mācību 

literatūru un mācību līdzekļus, kas palīdz realizēt kvalitatīvu mācību procesu. 

 Mācību priekšmetu pedagogi veiksmīgi plāno mācību satura apguves secību, 

dažādo tēmu apguvei paredzēto laiku, vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus, 

daudzveido darba formas un paņēmienus, diferencē mācību uzdevumus, veicinot 

optimālu zināšanu un prasmju apguvi gan sekmēs vājākiem, gan spējīgākiem 

izglītojamajiem. 

Metodiskajās komisijās reizi semestrī izvērtē izglītojamo sasniegumus, akcentē 

nepieciešamos uzlabojumus un piedāvā iespējamos risinājumus. Mazajās pedagoģiskās 

padomes apspriedēs mācību priekšmetu skolotāji dalās pieredzē, apmainās ar aktuālo 

informāciju, saskaņo savas darbības plānus optimālai izglītības programmu apguvei. 

 

Vērtējums - ļoti labi 

 

2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

2.1. Mācīšanas kvalitāte 

2.1.1. Mācību stundas kvalitātes vērtēšana 

Izglītības programmas realizē 42 profesionāli pedagogi. Pedagogiem ir bagāta  

darba pieredze, zināšanas un interese par aktualitātēm mācību priekšmeta pasniegšanas 

metodikā, prasmes darbā ar IKT. 

 Pedagogi iesaistījušies starptautiskos projektos “eTwinning” un “Erasmus +”.  

 Mācību gada ietvaros skolas – centra direktores vietniece izglītības jomā regulāri 

veic mācību stundu hospitēšanu, kam seko individuālas pārrunas ar attiecīgā mācību 

priekšmeta pedagogu, ieraksti mācību stundu vērošanas un novērtējuma lapās. 

Metodiskās komisijas organizē savstarpējās pieredzes apmaiņas mācību stundas, kuras 

izvērtē metodisko komisiju sanāksmēs, akcentējot katra mācību priekšmeta pedagoga 

pozitīvo ieguldījumu, prasmes un iemaņas darbā ar IKT, inovatīvu un interaktīvu darba 

formu un paņēmienu izmantošanu mācību procesa vadīšanā. 

 No 2012./2013. mācību gada 1.septembra mācību nodarbību uzskaite atspoguļota 

elektroniskajā žurnālā. Mācību priekšmetu pedagogi ierakstus žurnālā veic precīzi un 

regulāri. Ierakstu savlaicīgumu un precizitāti, pamatojoties uz ikmēneša darba 
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plānojuma un pēc nepieciešamības, kontrolē direktores vietniece izglītības jomā. Skolas 

– centra pedagogi ir apguvuši prasmes strādāt ar elektronisko žurnālu un ievēro sniegtos 

norādījumus žurnāla aizpildē. 

 

2.1.2. Mācību stundas organizācija 

 Mācību procesā izmanto atbilstošus mācību līdzekļus, aprīkojumu, iekārtas un 

materiālus. Mācību priekšmetus izglītojamie apgūst atbilstoši aprīkotā mācību telpā. 

Skolas – centra bibliotēkā ir pieejama plaša mācību literatūra, daiļliteratūra, attīstošas 

spēles, audio un video materiāli. Pedagogi sadarbībā ar Skolas – centra administrāciju 

regulāri paplašina un pilnveido materiāltehnisko bāzi kvalitatīvam mācību procesa 

nodrošinājumam, izmanto IKT. Izglītojamie ir informēti par mācību uzdevumiem, darba 

vērtēšanas kritērijiem, sasniedzamo rezultātu. Izglītojamie un viņu vecāki / aizbildņi ir 

informēti par prasībām optimālai mācību satura apguvei. Pedagogu skaidrojums ir 

mērķtiecīgs, atbilstošs mācību stundas tēmai, izglītojamo vecumam un attīstības 

līmenim. 

 Skolā – centrā ir izstrādāti pedagogu darba samaksas kritēriji, pēc kuriem  

mācību gada noslēgumā administrācija izvērtē katra pedagoga pedagoģisko kompetenci 

un sniegumu novada, reģiona, valsts un starptautiskā mērogā, par pamatu ņemot 

konkrētā pedagoga pašvērtējumu un iekšējās pārraudzības dokumentus par attiecīgo 

mācību gadu. Izglītojamo mācību sasniegumu dinamiku izvērtē Mazo pedagoģisko 

padomju apspriedēs, Metodisko komisiju sanāksmēs, Pedagoģiskās padomes sēdēs, 

izvirzot korekcijas uzdevumus turpmākajam darbam un mācību sasniegumu 

paaugstināšanai. 

 

2.1.3. Mācību metožu izvēle 

Skolas – centra pedagogu izmantotās mācību metodes un darba paņēmienu ir 

daudzveidīgi un atbilst skolēnu attīstības līmenim, veselības stāvoklim, spējām, 

vecumam, mācību priekšmeta specifikai un mācību satura prasībām. Mācīšanās procesā 

izmantotie mācību materiāli ir piemēroti, diferencēti atbilstoši izglītojamo spējām. 

Izglītojamie ir ieinteresēti aktivitātēs, kas saistītas ar IKT. Tās paplašina redzesloku un 

attīsta sadarbības prasmes. Klašu telpu un kabinetu iekārtojums veicina iespēju izmantot 

jaunākās tehnoloģijas un mūsdienīgas mācību metodes un paņēmienus – astoņās mācību 

telpās uzstādītas interaktīvās tāfeles un projektori, viena telpa aprīkota ar interaktīvo 

galdu, interaktīvo tāfeli un 20 planšetdatoriem.  
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Skolas – centra pedagogi mērķtiecīgi pilnveido izglītojamo sadarbības un 

līdzdalības prasmes, mācību stundās izmantojot pāru un grupu darbu, mācību saturu 

maksimāli pietuvinot skolēnu izpratnes līmenim. Pedagogi savā darbā izmanto jaunas, 

inovatīvas un interaktīvas darba formas un paņēmienus, kas skolēnos rada interesi, veido 

pozitīvu motivāciju, palīdz labāk apgūt mācību priekšmetu saturu, sagatavo izglītojamos 

pēc iespējas veiksmīgākai integrācijai sabiedrībā. 

 Mājas darbu formas ir daudzveidīgas, tie ir mērķtiecīgi, piemēroti skolēnu 

spējām, apjoms – optimāls un atbilstošs izglītojamā attīstības līmenim. 

        Visu mācību priekšmetu programmu īstenošanā veiksmīgi nodrošināta mācību 

procesa saikne ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. Skola – centrs mērķtiecīgi 

organizē kvalitatīvas mācību ekskursijas un pārgājienus. 

         Plānojot darbu, pedagogi respektē izglītojamo individuālās spējas un vajadzības, 

paredzot izglītošanas darba individualizāciju un diferenciāciju. 

Pedagogi veiksmīgi iesaista mācību procesā visus klases skolēnus, rosinot 

savstarpējam vērtējumam un pašvērtējumam par paveikto. Skolotāji prasmīgi veido un 

vada dialogu ar skolēniem, uzklausa un ņem vērā viņu izteiktās domas. 

 

Vērtējums - ļoti labi 

 

2.2. Mācīšanās kvalitāte 

2.2.1. Izglītojamo mācīšanās darba organizēšana 

Skolas – centra pedagogi mērķtiecīgi organizē izglītojamo mācīšanās procesu, 

sniedz atbalstu mācību laika plānošanā, veido pozitīvu mācību motivāciju, rosina 

mācību procesā izmantot Skolas – centra rīcībā esošās iespējas (bibliotēku, informātikas 

kabinetus, sporta zāli, sensoro jeb sajūtu istabu u.c.). Pedagogi motivē izglītojamos 

strādāt mērķtiecīgi, atbilstoši spējām, novērtēt savu un citu darbu, iesaistīties ar mācību 

procesu saistītos konkursos, viktorīnās u. c. pasākumos, atbalstīt mācību priekšmetu 

mēnešu aktivitātes.  

Pedagogi mācību procesā radoši izmanto daudzveidīgas mācību metodes un 

darba formas, piemērotus mācību materiālus. Izglītojamiem ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem ir izstrādāti 

individuālie izglītības plāni, kas atbilstoši attīstības līmenim nodrošina individuālu 

pieeju.  
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Skolā – centrā regulāri apkopo informāciju un izvērtē izglītojamo mācību 

sasniegumu dinamiku, izvirzot korekcijas uzdevumus turpmākajam darbam. 

 

2.2.2. Izglītojamo līdzdalība un sadarbība mācību procesā 

Izglītojamie un viņu vecāki/aizbildņi zina izglītības iestādes piedāvātās iespējas 

un pieejamos resursus, ir informēti par Skolas – centra izvirzītajām prasībām. Izglītības 

iestādē ir labiekārtoti mājturības un tehnoloģiju, informātikas, arodmācības, mūzikas, 

dabaszinību / vēstures, vizuālās mākslas, logopēdijas kabineti, mācību klases, sporta 

zāle, rehabilitācijas zāle, sensorā istaba, bibliotēka. Izglītojamie zina darba organizāciju 

mācību telpās, prot izmantot tajās esošos materiālus un iekārtas. 

Izglītojamie mācību procesā iesaistās ar interesi, prot strādāt individuāli, pāros 

un grupās, palīdz viens otram mācīšanās procesā, mācās uzņemties atbildību par mācību 

darba rezultātiem. Izglītojamos darbam stundās motivē jaunāko informāciju tehnoloģiju 

izmantošanas iespējas, interaktīvas darba formas un paņēmieni, pedagogu radoša pieeja 

mūsdienīgas mācību stundas organizēšanā. 

Mācību priekšmetu skolotāji un internāta skolotāji regulāri uzskaita izglītojamo 

kavējumus, izzina un izvērtē to iemeslus un sadarbībā ar sociālo pedagogu, psihologu, 

Skolas – centra administrāciju, pašvaldību sociālajiem dienestiem meklē risinājumus 

situācijas uzlabošanai. 

Ikviens Skolas – centra izglītojamais saņem nepieciešamo atbalstu un 

individuālu palīdzību.  

 

Vērtējums -  labi 

 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

2.3.1. Vērtēšanas metodes un vērtēšanas kvalitāte 

Skolā – centrā ir izstrādāta “Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”. 

Skolas – centra pedagogi regulāri vērtē izglītojamo mācību darbu, ievērojot 

valstī noteikto vērtēšanas kārtību, izmantojot daudzveidīgas, skolēnu vecumam un 

mācību priekšmeta specifikai atbilstošas vērtēšanas metodes un formas. Pedagogi 

iepazīstina izglītojamos ar vērtēšanas kārtību savā mācību priekšmetā, katrā mācību 

stundā nosakot skaidrus vērtēšanas kritērijus. Izglītības iestādē ir vienotas prasības 

semestra pārbaudes darbu veidošanai un vērtēšanai. Pedagogi tās ievēro. 
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 Vecāki/aizbildņi regulāri reizi mēnesī ir iepazīstināti ar izglītojamo mācību 

sasniegumiem, saņemot sekmju izrakstu izdrukas. 

 

2.3.2. Vērtējumu uzskaite un vērtējumu analīzes rezultātu izmantošana 

Pedagogi regulāri uzskaita vērtējumus izglītības iestādes noteiktajā veidā. 

 Notiek vērtējumu uzskaites pārraudzība. 

 Skolā – centrā apkopo informāciju par katra izglītojamā mācību sasniegumiem. 

Mācību sasniegumus analizē mazo pedagoģisko padomju apspriedēs, metodisko 

komisiju sanāksmēs un pedagoģiskās padomes sēdēs, secinājumus un izvirzītos 

uzdevumus izmantojot mācību procesa kvalitātes paaugstināšanai. Semestra un mācību 

gada beigās mācību sasniegumus apkopo sekmju kopsavilkuma žurnālos e – klasē. 

Metodiskajās komisijās un pedagoģiskās padomes sēdēs izvērtē arī atsevišķos mācību 

priekšmetos sasniegtos rezultātus.  

 No 2012.gada 1. septembra izglītojamo mācību sasniegumus regulāri atspoguļo 

elektroniskajos žurnālos, skolēnu dienasgrāmatās un sekmju izrakstos. 

 Arodklašu kvalifikācijas eksāmens notiek, pamatojoties uz 2011. gada 30. 

augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 662 „Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu 

norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās”. Kvalifikācijas 

eksāmena vērtēšanas komisijā piedalās normatīvo aktu prasībām atbilstošs 

personālsastāvs no sadarbības un darba devēju uzņēmumiem. Centralizēto profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu teorētiskās un praktiskās daļas norisei ir atbilstoši aprīkotas 

telpas un materiāli tehniskais nodrošinājums. Skolā – centrā ievēro Centralizēto 

profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtību, dokumentāciju noformē atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

 

Vērtējums -   labi 
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3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Skolā – centrā ir noteikta kārtība izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanai 

un uzskaitei. Sasniegumus vērtē diferencēti, ņemot vērā katra izglītojamā apgūtās 

zināšanas, prasmes un iemaņas, individuālo attīstības dinamiku. 

 Izvērtējot izglītojamo mācību sasniegumu apguves līmeņus mācību priekšmetos 

izmanto sekojošus vērtējuma līmeņus: 9, 10 – augsts sniegums; 6, 7, 8 – optimāls 

sniegums; 4, 5 – viduvējs sniegums; 1, 2, 3 – nepietiekams sniegums.  

Izglītojamo sasniegumu sistēma veidota uz daudzveidīgu, skolēnu darbību 

motivējošu un rosinošu individuāli diferencēta darba metožu, darba formu un paņēmienu 

sistemātisku izmantošanu izglītošanas procesā. Pilnveidoti, skolēnu spējām atbilstoši 

pārbaudes darbi. 

2018./2019. mācību gada rezultāti 1. – 4. klasēs pamatizglītības programmā 

21015811: 

 

Mācību priekšmets 

nepietiekams 

līmenis % 

pietiekams 

līmenis % 

optimāls 

līmenis % 

augsts 

līmenis % 

Latviešu valoda 16% 42% 42% 0% 

Literatūra 0% % 67% 33% 

Angļu valoda 0% 67% 33% 0% 

Matemātika 16% 42% 42% 0% 

Dabaszinības 0% 50% 50% 0% 

Sociālās zinības 0% 65% 45% 0% 

Mūzika 0% 50% 17% 33% 

Vizuālā māksla 0% 25% 58% 17% 

Kristīgā mācība 0% 66% 22% 12% 

Mājturība un tehnoloģijas 9% 33% 58% 0% 

Sports 0% 9% 74% 17% 
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2018./2019. mācību gada rezultāti 5. – 9. klasēs pamatizglītības programmā 

21015811: 

 

Mācību priekšmets 

1-3 balles  

nepietiekams 

līmenis % 

4-5 balles 

pietiekams 

līmenis % 

6-8 balles 

optimāls 

līmenis % 

8-9 balles 

augsts 

līmenis % 

Latviešu valoda 0% 55% 45% 0% 

Literatūra 0% 50% 50% 0% 

Matemātika 0% 58% 42% 0% 

Angļu valoda 0% 50% 50% 0% 

Informātika 0% 27% 73% 0% 

Dabaszinības 0% 63% 37% 0% 

Ģeogrāfija 0% 47% 53% 0% 

Sociālās zinības 0% 19% 81% 0% 

Latvijas vēsture 0% 44% 56% 0% 

Pasaules vēsture 0% 56% 44% 0% 

Mūzika 0% 40% 60% 0% 

Vizuālā māksla 0% 35% 55% 10% 

Mājturība un tehnoloģijas 

(zēniem) 

0% 36% 64% 0% 

Mājturība un tehnoloģijas 

(meitenēm) 

0% 0% 100% 0% 

Sports 0% 40% 55% 5% 

2018./2019. mācību gada rezultāti 1. – 4. klasēs pamatizglītības programmās 

21015611, 21015711: 

 

Mācību priekšmets 

nepietiekams 

līmenis % 

pietiekams 

līmenis % 

optimāls 

līmenis % 

augsts 

līmenis % 

Latviešu valoda 0% 0% 100% 0% 

Matemātika 0% 0% 100% 0% 

Dabaszinības 0% 0% 100% 0% 

Sociālās zinības 0% 0% 100% 0% 

Mūzika 0% 0%  25% 75% 

Vizuālā māksla 0% 0% 100% 0% 

Kristīgā mācība 0% 57% 43% 67% 

Mājturība un tehnoloģijas 0% 42% 58% 0% 

Sports 0% 0% 64% 36% 

Angļu valoda 0% 25% 50% 25% 
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2018./2019. mācību gada rezultāti 5. – 9. klasēs pamatizglītības programmās  

21015611, 21015711: 

 

Mācību priekšmets 

1-3 balles  

nepietiekams 

līmenis % 

4-5 balles 

pietiekams 

līmenis % 

6-8 balles 

optimāls 

līmenis % 

8-9 balles 

augsts 

līmenis % 

Latviešu valoda 0% 69% 31% 0% 

Literatūra 0% 72% 28% 0% 

Matemātika 0% 92% 8% 0% 

Angļu valoda 0% 76% 24% 0% 

Krievu valoda 0% 61% 39% 0% 

Vācu valoda 0% 45% 55% 0% 

Informātika 0% 92% 8% 0% 

Dabaszinības 0% 100% 0% 0% 

Bioloģija 0% 61% 39% 0% 

Ģeogrāfija 0% 67% 27% 0% 

Fizika 0% 67% 33% 0% 

Ķīmija 0% 92% 8% 0% 

Sociālās zinības 0% 20% 76% 4 

Latvijas vēsture 0% 75% 25% 0% 

Pasaules vēsture 0% 75% 25% 0% 

Mūzika 0% 62% 38% 0% 

Vizuālā māksla 0% 30% 70% 0% 

Mājturība un tehnoloģijas 

(zēniem) 

0% 45% 55% 0% 

Mājturība un tehnoloģijas 

(meitenēm) 

0% 0% 100% 0% 

Sports 0% 56% 44% 0% 
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2018./2019. mācību gada rezultāti profesionālajā pamatizglītības programmā 

“Ēdināšanas pakalpojumi”: 

 

Mācību priekšmets 

1-3 balles 

nepietiekams 

līmenis % 

4-5 balles 

pietiekams 

līmenis % 

6-8 balles 

optimāls 

līmenis % 

8-9 balles 

augsts 

līmenis % 

Lietišķā valoda 0% 45% 55% 0% 

Lietišķie aprēķini 0% 64% 36% 0% 

Profesionālā svešvaloda 0% 64% 36% 0% 

Lietišķā saskarsme 0% 45% 55% 0% 

Datormācība 0% 55% 45% 0% 

Fiziskās aktivitātes 0% 28% 72% 0% 

Darba aizsardzība 0% 75% 25% 0% 

Ēdienu gatavošanas 

tehnoloģijas pamati 

0% 14% 72% 14% 

Kalkulācijas pamati 0% 29% 57% 14% 

Sanitārija un higiēna 0% 0% 100% 0% 

Pārtikas produktu zinības 0% 29% 71% 0% 

Viesu apkalpošanas pamati 0% 28% 44% 28% 

Uztura fizioloģija, sanitārija, 

higiēna 

0% 28% 43% 29% 

Ēdienu gatavošana 0% 0% 100% 0% 

Ēdināšanas uzņēmuma 

aprīkojums 

0% 29% 71% 0% 

Ēdināšanas uzņēmuma darba 

organizācija 

0% 29% 71% 0% 
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2018./2019. mācību gada rezultāti profesionālajā pamatizglītības programmā 

“Kokizstrādājumu izgatavošana”: 

 

Mācību priekšmets 

1-3 balles 

nepietiekams 

līmenis % 

4-5 balles 

pietiekams 

līmenis % 

6-8 balles 

optimāls 

līmenis % 

8-9 balles 

augsts 

līmenis % 

Lietišķā valoda 0% 45% 55% 0% 

Lietišķie aprēķini 0% 64% 36% 0% 

Profesionālā svešvaloda 0% 64% 36% 0% 

Lietišķā saskarsme 0% 45% 55% 0% 

Datormācība 0% 55% 45% 0% 

Fiziskās aktivitātes 0% 28% 72% 50 

Darba aizsardzība 0% 33% 67% 0% 

Vides aizsardzība 0% 50% 50% 0% 

Kokapstrādes tehnoloģijas 0% 50% 50% 0% 

Rasējumu lasīšana 0% 100% 0% 0% 

Materiālmācība 0% 75% 25% 0% 

Praktiskās mācības 0% 50% 25% 25% 

 

Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Profesionālās pamatizglītības programmas „Ēdināšanas pakalpojumi”, 

programmas kods 22 811 021, audzēkņu sasniegumi profesionālās kvalifikācijas 

eksāmenos ir augsti un stabili: 

Mācību 

gads 

2016./2017. 2017./2018. 2019./2020. 

Vidējais 

rādītājs 
9,4 9,5 10,0 

  

Profesionālās pamatizglītības programmas „Kokizstrādājumu izgatavošana”, 

programmas kods 22 543041, audzēkņu sasniegumi profesionālās kvalifikācijas 

eksāmenos ir optimāli: 

Mācību 

gads 

2016./2017. 2017./2018. 2018./2019. 

Vidējais 

rādītājs 
- 8,0 6,5 
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2016./2017. mācību gadā profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmā 

„Kokizstrādājumu izgatavošana” nekārto. 

 Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem, programmas kods 21015611, un speciālās pamatizglītības programmā 

izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem, programmas kods 21015711, ir 

apkopoti valsts pārbaudes darbu  rezultāti.  

 

2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 

Klase Mācību 

priekšmets 

Vidējais 

rādītājs 

Klase Vidējais 

rādītājs 

Vidējais 

rādītājs 

3. klase Latviešu 

valoda 

71,72% 3. klase Latviešu 

valoda 

52,63% 

Matemātika 65% Matemātika 85,11% 

 

 

6. klase 

Latviešu 

valoda 

47,1%  

 

6. klase 

Latviešu 

valoda 

30,05% 

Matemātika  34,21% Matemātika  48,53% 

Dabaszinības 45,55% Dabaszinības 46,43% 

 

2018./2190. m.g. Skolas – centra 9. klašu izglītojamie (21015611, 21015711) ar 

Kokneses novada pašvaldības Komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts 

pārbaudījumiem lēmumu atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem par 

pamatizglītības ieguvi. 

Skolas – centra 9. klašu izglītojamie speciālās pamatizglītības programmā 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 21015811, un 

speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, programmas kods 

21015911, pamatojoties uz pedagoģiskās padomes ieteikumu ar direktores rīkojumu 

atbrīvoti no valsts pārbaudījumiem par pamatizglītības ieguvi. 

 

Vērtējums -  ļoti labi 
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4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociāli pedagoģiskais atbalsts un 

izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

4.1.1. Psiholoģiskās un sociāli pedagoģiskās palīdzības nodrošinājums 

 Psiholoģiskā un sociāli pedagoģiskā atbalsta pasākumu plānošanas un 

īstenošanas pamatā ir izglītojamo speciālo vajadzību nodrošināšana ar mērķi izprast 

konkrētā attīstības traucējuma iemeslu un mehānismu, lai izstrādātu adekvātus 

korekcijas pasākumus un nodrošinātu maksimālu izglītojamā sociāli psiholoģisko 

adaptāciju izglītības vidē un nepieciešamās palīdzības nodrošinājumu. 

 Skola – centrs sniedz palīdzību izglītojamiem, kuriem ir nepieciešams 

emocionāls, psiholoģisks vai sociāli pedagoģisks atbalsts, regulāri apzina izglītojamo 

psiholoģiskās un sociālās vajadzības. Īpaša uzmanība izglītības iestādē pievērsta jauno 

izglītojamo adaptācijas procesam, pozitīvas vides veidošanai. Skolā – centrā darbojas 

atbalsta personāls – psihologs, sociālais pedagogs, logopēdi, bibliotekārs, divas 

medmāsas, koriģējošās vingrošanas skolotājs, ritmikas skolotājs, metodiķi, kuriem ir 

cieša sadarbība ar administrāciju, pedagogiem, vecākiem/aizbildņiem, nodrošinot 

kvalitatīvu palīdzību izglītojamiem. Speciālisti strādā pēc noteikta darba grafika, 

individuāli izveidota darba plāna. Izglītojamo psiholoģisko un sociāli pedagoģisko 

vajadzību apzināšanā un nodrošināšanā atbalsta personāls sadarbojas ar mācību 

priekšmetu un internāta skolotājiem, apzinot izglītojamo psiholoģiskās un sociāli 

pedagoģiskās vajadzības. Izglītojamiem un viņu vecākiem/aizbildņiem atbalsta 

personāls pēc pieprasījuma sniedz individuālas konsultācijas psiholoģisku, ģimenes un 

sociālo jautājumu risināšanā. Skola – centrs sadarbojas ar pašvaldību sociālajiem 

dienestiem, bāriņtiesām u. c. institūcijām. Regulāri apzina izglītojamo psiholoģiskās un 

sociālās vajadzības, īpašu uzmanību pievēršot pozitīvam mikroklimatam un jauno 

izglītojamo adaptācijas procesam izglītības iestādē. 

 

4.1.2. Drošības pasākumi 

Izglītojamie ir iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem un drošības 

instrukcijām atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.  

Skolā – centrā, atbilstoši izglītojamā speciālajām vajadzībām, ir izstrādāti 

iekšējās kārtības un drošības noteikumi par uzvedību un drošību mācību telpās, drošību 

noteiktu instrumentu un tehnikas lietošanā, rīcību bīstamās un ārkārtas situācijās, 
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evakuēšanos, ugunsdrošību, elektrodrošību, uzvedību ārpusskolas pasākumos, sporta 

sacensībās, ekskursijās un pārgājienos, skolas rīkotajos pasākumos u. c. Izglītojamie 

regulāri iepazīstināti ar iekšējās kārtības un drošības noteikumiem. Instruktāžas par 

drošību izglītības iestādē, mācību stundā, ārpusstundu vai ārpusskolas pasākumos veic 

attiecīgā mācību priekšmeta skolotājs vai internāta skolotājs. Profesionālajos mācību 

priekšmetos iekļauti darba drošības jautājumi. Par iepazīšanos ar instruktāžām 

izglītojamie parakstās instruktāžu žurnālā.  

Izglītojamo vecāki/aizbildņi ar Skolas – centra iekšējās kārtības noteikumiem 

iepazīstināti vecāku sapulcēs. 

Skolas – centra darbinieki ar darba aizsardzības un drošības noteikumiem 

iepazīstas saskaņā ar Darba aizsardzības likumā noteiktajām prasībām un parakstās 

instruktāžu žurnālā.  

Skolā – centrā ir ierīkota ugunsdrošības signalizācija, internātā uzstādīta 

ugunsaizsardzības sistēma, regulāri notiek evakuācijas mēģinājumi. Evakuācijas plāni 

un rakstiska instrukcija par rīcību evakuācijas gadījumā atrodas mācību un internāta ēku 

katrā stāvā, katrā telpā.  

Darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību izpildi regulāri kontrolē. Izglītības 

iestāde veic visus pasākumus, lai izglītojamie un darbinieki justos droši.  

 Skolā – centrā regulāri notiek pasākumi, kuros aktualizē jautājumus par ceļu 

satiksmes noteikumu ievērošanu, drošību ikdienas dzīves situācijās. Skolā – centrā 

notiek drošības nedēļas, tikšanās un praktiskas nodarbības sadarbībā ar Ceļu policiju, 

Kokneses novada policijas inspektoriem, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, 

AS „Latvenergo” un VAS „Latvijas dzelzceļš” pārstāvjiem, Aizkraukles nodaļas 

nepilngadīgo lietu inspektori.   

 

4.1.3. Izglītojamo profilaktiskās veselības aprūpe 

Skolā – centrā veselības aprūpi pēc noteikta darba grafika nodrošina divas 

medmāsas. Izglītības iestādē ik gadu apkopo informāciju par skolēnu veselības stāvokli, 

veic profilaktiskās veselības aprūpes pasākumus.  

Izglītības iestādes veselības punkts ir aprīkots ar visu nepieciešamo pirmās 

palīdzības sniegšanai. Pirmo palīdzību sniedz skolas veselības punktā, nepieciešamības 

gadījumā izsaucot Neatliekamo medicīnisko palīdzību un nekavējoši informējot 

izglītojamo vecākus/aizbildņus, internāta skolotājus, Skolas – centra administrāciju, 
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veicot ierakstu Skolas – centra dežūržurnālā. Skolā – centrā izstrādāti dažādi dokumenti, 

kas nosaka kārtību mediķu rīcībai palīdzības sniegšanā. Skolā – centrā tiek organizētas 

redzes pārbaudes izglītojamajiem. 

 Katra mācību gadā sākumā izglītojamiem veic profilaktisko veselības apskati. 

Katram izglītojamam ir veselības karte, kurā ir ziņas par veselības stāvokli, saslimšanām 

un izmeklējumiem. Ievērojot normatīvajos aktos noteikto konfidencialitāti, Skolas – 

centra mediķi informē vecākus/aizbildņus par izglītojamo veselības stāvokli, 

nepieciešamības gadījumā, iesaka konsultācijas pie speciālistiem. Skolā – centrā regulāri 

apkopo vecāku, pedagogu un medicīnas darbinieku sniegto informāciju par izglītojamo 

veselības stāvokli un izglītojamo individuālajām vajadzībām.   

Skolā – centrā ir pirmās palīdzības sniegšanas aptieciņas. Tās atrodas pie 

dežuranta, sporta skolotāja, kulinārijas kabinetā, darbnīcās, veselības punktā / medicīnas 

kabinetā, internātā. Personāls un izglītojamie ir informēti par rīcību traumu un nelaimes 

gadījumu situācijās. 

 Skolā – centrā popularizē veselīgu dzīvesveidu, organizē veselību veicinošus 

pasākumus. 

 Izglītības iestādē ir nodrošināta izglītojamo ēdināšana četras reizes dienā. 

Ēdienkartes sastāda, ievērojot normatīvos aktus. Izglītojamiem pēc nepieciešamības 

sastāda individuālas ēdienkartes. Ēdināšanas kvalitāti ikdienā rūpīgi kontrolē.  

 

Vērtējums - ļoti labi 

 

4.2. Atbalsts personības veidošanā 

4.2.1. Izglītojamo pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšana 

Izglītojamo pozitīvās attieksmes, personības īpašību un sociālo iemaņu 

attīstīšanu veicina izglītības iestādē noteiktās mācību un audzināšanas darba prioritātes. 

Skolotāji plāno savu darbu atbilstoši izvirzītajām prioritātēm, sniedzot atbalstu 

izglītojamo personības veidošanā gan mācību priekšmetu programmu apguvē, gan 

audzināšanas darbā, gan ārpusstundu pasākumos. 

Audzināšanas darbs Skolā – centrā ir plānots un organizēts atbilstoši skolēniem 

ar speciālām vajadzībām internātskolas specifikai. Internāta skolotāji ir izveidojuši un 

realizē perspektīvos audzināšanas plānus, kuri sniedz atbalstu izglītojamo personības 

veidošanā un sociālo iemaņu attīstīšanā.  
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Perspektīvie audzināšanas plāni ir sastādīti katrai grupai, ņemot vērā Skolas – 

centra audzināšanas darba paraugprogrammu „Audzināšanas darba organizēšana”, tajā 

izvirzītos mērķus un uzdevumus, izglītojamo vecumposma īpatnības un Skolā – centrā 

izvirzītās prioritātes. Audzināšanas plāni ir izvērtēti internāta skolotāju metodiskās 

komisijas sanāksmē. Lai pilnveidotu un plānotu audzināšanas darbu ir izstrādāta 

audzināšanas darba stratēģija 2017. – 2020. gadam.  

Internāta skolotāji, sadarbojoties ar mācību priekšmetu skolotājiem, atbalsta 

personālu un administrāciju, risina ar izglītojamo personības veidošanu un attīstību 

saistītus jautājumus, rūpējas par psiholoģiski labvēlīgu grupas vidi, veido klases 

kolektīvu. Plānojot darbu, audzināšanas nodarbībās skolotāji, veido prasmes un iemaņas 

izglītojamajiem sabiedriskā līdzdalībā, kopā ar medicīnas darbiniekiem pārrunā veselīga 

dzīvesveida, drošas un sakārtotas vides nozīmi ikdienā. 

Divas reizes gadā tiek apkopota izglītojamo izpētes dokumentācija, kurā izvērtē 

izglītojamo apgūtās prasmes, iemaņas, attieksmes un sasniegumus, ievērojot izglītojamo 

ar speciālām vajadzībām īpatnības, un izvirza korekcijas uzdevumus izglītojamo 

turpmākai attīstībai. Internāta skolotāji strādā ciešā sadarbībā ar administrāciju, mācību 

priekšmetu skolotājiem, atbalsta personālu, sniedzot atbalstu izglītojamo personības 

veidošanās un socializācijas procesā. Mācību gada noslēgumā pedagogi veic sava darba 

pašvērtējumu.  

Skolā – centrā plāno, organizē un piedāvā daudzveidīgas ārpusstundu aktivitātes 

un pasākumus, veido Skolas – centra tradīcijas, veicinot pozitīvu savstarpējo saskarsmi, 

patriotisko jūtu veidošanos, pilnveidojot sociālās iemaņas un sadarbības prasmes.  

 Skolā – centrā darbojas skolēnu pašpārvalde. Tās darbību konsultē un koordinē 

direktores vietniece audzināšanas darbā. Skolēnu pašpārvalde piedalās Skolas – centra 

izglītības, vides, sporta, kārtības un kultūras jautājumu risināšanā un ārpusstundu 

pasākumu organizēšanā. 

 

4.2.2. Interešu izglītības organizēšana 

Skola – centrs nodrošina izglītojamiem dažādas aktīva un radoša brīvā laika 

izmantošanas iespējas, sekmējot saskarsmes un sadarbības prasmes. Skolā – centrā 

realizē daudzveidīgas interešu izglītības programmas, veicinot vispusīgas un radošas 

personības attīstību. Interešu izglītības programmas izvēlas atbilstoši izglītojamo 

interesēm, spējām un veselības stāvoklim. Pulciņu nodarbību grafiks plānots un sastādīts 
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atbilstoši skolēnu vajadzībām un skolas iespējām. Izglītojamo panākumus atzinīgi 

novērtē. Direktores vietniece audzināšanas darbā koordinē, kontrolē un analizē interešu 

izglītības programmu realizāciju. 

Izglītojamie savus talantus un prasmes attīsta interešu izglītības pulciņos: 

“Čaklās rokas”, “Sporta pulciņš”, “Mājturība”, “Floristika”, “Taustiskās dejas”, 

“Kakapstrāde”, “Zīmulītis”, “Jaunais ķīmiķis”. Nodarbības notiek pēc apstiprināta 

grafika. Katram izglītojamajam ir iespējas izvēlēties savām interesēm un spējām 

atbilstošāko interešu izglītības programmu. Viena no skolas tradīcijām ir ikgadēja 

„Jauno amatnieku dienu” organizēšana, kurās piedalās visi Skolas – centra izglītojamie.  

Skolas – centra izglītojamie ar augstiem sasniegumiem regulāri piedalās 

Latvijas speciālo skolu sporta olimpiādēs un starptautiskās sacensībās.  

 Vecāki/aizbildņi savu bērnu dalību interešu pulciņos apstiprina, aizpildot 

iesnieguma veidlapu. Pedagogi regulāri informē vecākus par izglītojamo sasniegumiem, 

organizē radošo darbu izstādes un koncertus.  

 Viena no Skolas – centra prioritātēm ir vides izglītības veicināšana. Skola – 

centrs jau septīto gadu aktīvi piedalās Starptautiskajā Vides izglītības fonda programmā 

„Ekoskola”. Ekoskolu programma ir viens no populārākajiem vides izglītības modeļiem 

pasaulē. Tā ir ANO Vides programmas un UNESCO sadarbības partnere vides izglītības 

jomā un darbojas kā demokrātisks pamats vides izglītības procesa organizēšanā 

izglītības iestādēs. Ekoskolu programma ļauj izglītojamiem būt aktīviem vides un dabas 

draugiem, pašiem pieņemt lēmumus par vides uzlabošanu skolā un mājās, veicot 

dažādas aktivitātes, piemēram, atkritumu šķirošanu. 2013. gadā Skolai – centram 

piešķirts Ekoskolas nosaukums, no 2014.gada Skolai – centram ir piešķirts – Ekoskolu 

Zaļais karogs un Starptautiskais Ekoskolu sertifikāts, kurš simbolizē ilgtspējīgas 

attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē. Skola 

– centrs ir ieguvusi Starptautisko sertifikāti par dalību  Starptautiskajā projektā “Ēdam 

atbildīgi”, izzinot pārtikas tēmu.  

Skolas – centra izglītojamie un pedagogi aktīvi darbojoties Latvijas valsts mežu 

iniciatīvā „Mammadaba” vides izglītības programmā „Izzini mežu”, ir ieguvuši Meistaru 

diplomu. Dalībnieki pierādīja savas zināšanas un prasmes meža izzināšanā dodoties 

sakopt dabu, izliekot putnu būrīšus, stādot mežu, piedaloties Meža olimpiādē un braucot 

meža izziņas ekskursijās uz Mammadaba atpūtas objektiem. Skolas – centra pirmsskolas 

izglītojamie jau trešo mācību gadu darbojas AS „Latvijas valsts mežu” ekoprogrammā 
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pirmsskolām „Cūkmena detektīvi”. Programmas mērķis ir rosināt izglītojamos atbildību 

pret vidi, vairojot izpratni par vērtīgo un lieko dabā.  

 

Vērtējums - ļoti labi 

 

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

4.3.1. Informācija par izglītības programmām 

Skolā – centrā ir pieejama daudzveidīga informācija par tālākizglītību, karjeras 

izvēles iespējam un ar to saistītajiem jautājumiem - grāmatas, žurnāli, bukleti un CD 

Izglītojamie ir iepazīstināti ar invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” izstrādāto 

rokasgrāmatu „E – vide”: vienlīdzībai, iespējām, darbam!”, kas dod iespēju ikdienā 

plašāk izmantot mājas lapu www.viegls, kurā apkopota informācija par nodarbinātību 

cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem vieglajā valodā. Skolas – centra mājas lapā ir 

ievietota informācija par profesionālās izglītības apguves iespējām izglītības iestādē. 

Karjeras izglītības jautājumi aktualizēti arī audzināšanas nodarbībās.  

 Izglītojamie pēc 9. klases absolvēšanas turpina mācības Skolā – centrā, apgūstot 

izglītības iestādē realizētās profesionālās pamatizglītības programmas „Ēdināšanas 

pakalpojumi” un „Kokizstrādājumu izgatavošana”, iegūstot virtuves darbinieka vai 

koksnes materiālu apstrādātājs kvalifikāciju.  

Skolas – centra metodiskais dienests katru mācību gadu apzina 9. klašu audzēkņus 

reģiona vispārizglītojošajās skolās, kuri apgūst speciālās pamatizglītības programmas, 

piedāvājot apgūt profesionālās pamatizglītības programmas Skolā – centrā un iegūt 

1.līmeņa profesionālo kvalifikāciju virtuves darbinieks vai koksnes materiālu 

apstrādātājs.  

 Mācību priekšmetu skolotāji un internāta skolotāji 8. un 9. klašu izglītojamos un 

viņu vecākus/aizbildņus informē par tālākās profesionālās izglītības iespējām Latvijā, 

iepazīstina ar atbilstošo mācību iestāžu informatīvajiem materiāliem.  

 Izglītojamie mācību ekskursiju laikā iepazīstas ar dažādu profesiju darba 

specifiku, kas palīdz jauniešiem novērtēt savas spējas un iespējas apgūt izvēlēto arodu. 

Skolotāji, psihologs un sociālais pedagogs veic pārrunas ar vecāko klašu izglītojamiem 

par iespējām iesaistīties darba tirgū skolas brīvlaikos un pēc skolas absolvēšanas. 

Karjeras izglītības mērķis ir veidot izglītojamo prasmi pēc iespējas objektīvāk izvērtēt 

savas intereses un spējas, fiziskās un garīgās veselības atbilstību izvēlētajai profesijai. 

http://www.viegls/
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=59794&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=59794&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=59794&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx


28 

 

Skola – centrs dod iespēju izglītojamiem iegūt zināšanas, apgūt sadzīves, praktiskā 

darba iemaņas un prasmes, akcentējot izglītošanas praktisko ievirzi. 

 

4.3.2. Karjeras izglītības organizēšana un pasākumi 

Karjeras izglītība ir svarīga izglītības procesa sastāvdaļa. Lai nodrošinātu 

atbalstu karjeras izglītībā, tiek izmantotas dažādas darba formas. Internāta skolotāji 

audzināšanas programmās un priekšmetu skolotāji mācību priekšmetu programmās 

iekļauj tēmas, kas saistītas ar karjeras izvēli. 

 Internāta skolotāji audzināšanas nodarbībās izglītojamiem sniedz vispusīgu 

informāciju par darba nozīmi cilvēka dzīvē, par profesiju daudzveidību un apgūšanas 

iespējām. Skolas – centra pedagogi izvērtē katra izglītojamā intereses, individuālās 

spējas, veselības stāvokli, viņa fizisko un garīgo spēju saistību ar izvēlēto profesiju. 

Jautājumi, kas saistīti ar karjeras izglītību ir integrēti arī mācību priekšmetu stundās, 

projektu nedēļās, ārpusklases un ārpusskolas pasākumos. 

 Ikgadējā pasākumā „Jaunais amatnieks” izglītojamie tiekas ar dažādu profesiju 

pārstāvjiem un amata meistariem, vēro viņu amata prasmes un piedalās radošajās 

darbnīcās. 

 Skolā – centrā viesojas skolas absolventi, kas dalās pieredzē par izvēlēto 

profesiju un uzsāktajām patstāvīgā darba gaitām. 

Skolas – centra bibliotēkā ir pieejama jaunākā informācija par karjeras izvēles 

iespējām. Izglītojamiem ir iespēja izmantot interneta resursus karjeras jautājumos, iegūt 

informāciju un noskaidrot savas intereses. 

 

Vērtējums - ļoti labi 

 

4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

4.4.1. Talantīgo izglītojamo izaugsmes veicināšana 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību, pedagogi veic izglītojamo zināšanu, 

prasmju, spēju un iemaņu izpēti, uz kā pamatojoties izstrādā mācību priekšmeta 

programmai un skolēnu veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošus tematiskos 

plānus mācību priekšmetu zināšanu, prasmju un iemaņu apguvei, ikvienam nodrošinot 

individuālu un diferencētu pieeju. 
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Atbilstoši internātskolas specifikai Skolā – centrā organizē vakara mācības. Šajā 

laikā skolotājiem ir iespēja veikt papildus diferencētu izglītojošo darbu. Dienas režīms 

plānots atbilstoši izglītojamo spēju un vecuma īpatnībām. 

Izglītojamos motivē plānot un izmantot savu laiku lietderīgi. Mācību stundās 

realizē konsekventu mācību darba diferenciāciju un individualizāciju. Skolotāju 

profesionālā darbība veido sekundāro atbalstu izglītojamo darba vides optimizācijai. 

Skolā – centrā regulāri izvērtē izglītojamo mācību sasniegumu dinamiku, nosakot 

korekcijas uzdevumus turpmākai mācību sasniegumu uzlabošanai. 

Izglītojamo talantu un spēju izaugsmi veicina piedalīšanās interešu izglītības 

nodarbībās un ārpusskolas pasākumos. 

Skola – centrs veicina un atbalsta talantīgo skolēnu līdzdalību konkursos, sporta 

olimpiādēs un projektos. Izglītojamie rezultatīvi piedalās arī vispārizglītojošo skolu un 

starptautiska mēroga aktivitātēs mākslā, kultūrā un sportā. Čaklākos, uzcītīgākos un 

veiksmīgākos izglītojamos godina Skolas – centra pasākumos. 

 

4.4.2. Palīdzība izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības 

Skolā – centrā mācās izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem, mācīšanās 

traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem, tāpēc mācību grūtības ir objektīva 

parādība – tās ir ne tikai grūtības kāda konkrēta mācību priekšmeta apguvē, bet grūtības 

visa mācību satura apguvē, kā rezultātā nodrošināts individuāls un diferencēts mācību 

darbs, kas palīdz aktivizēt esošos resursus, apzināties grūtības, tās izvērtēt. Izglītības 

iestādes pedagogi sadarbībā ar vecākiem/aizbildņiem, izglītības iestādes atbalsta 

personālu izstrādā individuālos izglītības plānus, ievērojot izglītojamā spējas un 

attīstības līmeni. Konsultācijas pie jebkura atbalsta personāla speciālista ir pieejamas 

gan izglītojamajiem, gan viņu vecākiem/aizbildņiem, gan mācību priekšmetu un 

internāta skolotājiem. 

 

4.4.3. Atbalsta personāla ieguldījums mācību procesa organizācijā 

Izglītojamajiem, iestājoties izglītības iestādē, atbalsta personāls veic 

psiholoģiskās, emocionālās, intelektuālās attīstības novērtējumu, īsteno attīstības un 

izglītības novērošanu. Atbilstoši iegūtajiem rezultātiem atbalsta personāls sadarbībā ar 

pedagogiem mācību procesu organizē, to piemērojot izglītojamo attīstības līmenim. 

Psihiatrs konsultē vecākus par izglītojamā psihiskās veselības stāvokli, aprūpi, 

medicīnisko rehabilitāciju. 
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Psihologs veic izglītojamā psihisko procesu (domāšanas, atmiņas, uzmanības 

uztveres, iztēles) attīstības līmeņa un psihiskā stāvokļa (pašvērtējuma, darba tempa 

emocionālā stāvokļa utt.) novērtēšanu. Izstrādā un realizē korekcijas programmas 

izglītojamo uzvedības un psihoemocionālā stāvokļa stabilizēšanai. Psihologs konsultē 

izglītojamā vecākus/aizbildņus un pedagogus par izglītojamā attīstību, uzvedību un 

intelektuālajam spējām, sagatavo psiholoģiskās izpētes atzinumus VPMK (Valsts 

pedagoģiski medicīniskai komisijai), DEĀK (Darba ekspertīzes ārstu komisijai). 

Sociālais pedagogs veic izglītojamā sociālo apstākļu novērošanu, sadarbojas ar 

valsts un pašvaldības institūcijām izglītojamo sociālo vajadzību nodrošināšanai, uzkrāj 

dokumentālo datu bāzi. 

Darbā ar izglītojamo ievērotas katra speciālista ētikas normas. Speciālisti 

savstarpēji apmainās ar pieejamo informāciju, viedokļiem tikai profesionālos nolūkos – 

pedagoģiskās padomes sēdēs (PPS), mazajās pedagoģiskajās padomēs (MPP). Esošo 

informāciju analizē, sadarbojoties pedagogiem, Skolas – centra atbalsta personālam, 

vecākiem/aizbildņiem un administrācijai, veidojot pilnīgāku izpratni par izglītojamo 

attīstību un uzvedību, ar mērķi nodrošināt izglītojamo speciālās vajadzības, organizēt 

mācību procesu atbilstoši viņu individuālajām īpatnībām. 

Pedagogi un atbalsta speciālisti vienojas par kopīgiem darba uzdevumiem, izvirza 

tuvākus un tālākus mērķus, kuri ir sistemātiski un reāli sasniedzami. Izglītības iestādes 

darbinieku un speciālistu darbība ir saskaņota un vērsta uz atbalsta pasākumiem mācību 

diferenciācijā, kā vērtību izvirzot izglītojamā psiholoģisko veselību. 

 

Vērtējums - ļoti labi 

 

4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

4.5.1. Izglītojamo speciālo vajadzību uzskaite un ievērošana 

Katram izglītojamam ar speciālām vajadzībām ir atbilstošs pedagoģiski 

medicīniskās komisijas atzinums. Galvenie uzdevumi, kas tiek veikti, īstenojot atbalsta 

pasākumus izglītojamiem ar speciālām vajadzībām ir: 

 mācību un audzināšanas darba nodrošināšana atbilstoši katra izglītojamā 

speciālām vajadzībām, īstenojot individuālās izglītības programmas; 

 izglītošana organizēta atbilstoši attiecīgās speciālās izglītības programmas un 

Skolas – centra Nolikuma prasībām, ievērojot galvenos darbības principus: 
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- izglītības satura praktiskā ievirze; 

- vispusīgs izglītojamo izpētes, rehabilitācijas un korekcijas darbs; 

- pedagogu un izglītojamo vecāku/aizbildņu sadarbība individuālo 

izglītības plānu izstrādē; 

- labestīga, veselību saudzējoša mikroklimata radīšana; 

- plānots, pārdomāts darbs attīstības traucējuma kompensēšanai, 

nodrošinot iespējami pilnvērtīgākas personības attīstības iespējas; 

- aroda iemaņu un darba prasmju veidošana, veicinot konkurētspēju 

darba tirgū pēc izglītības iestādes beigšanas. 

 

4.5.2. Vides un izglītības pieejamības nodrošināšana ar speciālām vajadzībām  

Skolā – centrā kvalitatīvas mācību vides nodrošināšanai mērķtiecīgi un 

plānveidīgi veikti renovācijas darbi izglītības iestādes fiziskās vides uzlabošanai.  

Laika posmā no 2010. gada līdz 2019. gadam : 

- iekārtots un tehniski aprīkots otrs informātikas kabinets; 

- renovēta un aprīkota hidromasāžas telpa; 

- iegādāts autobuss VW CRAFTER ar pacēlāju; 

- renovētas virtuves bloka trauku mazgātuves un ēdienu gatavošanas telpas, 

atjaunotas iekārtas; 

- renovēta nedzīvojamā telpa par mazo aktu zāli un skolotāju istabu; 

- izbūvēts žogs ap skolas teritoriju; 

- labiekārtots atpūtas laukums, uzstādīti trenažieri aktivitātēm brīvā dabā; 

- ierīkota “zaļā klasē”; 

- izglītojamo sadzīves prasmju pilnveidošanai, korekcijai, izziņas darbības 

aktivizēšanai iekārtota atpūtas telpa internātā; 

- izveidota sensorā taka; 

- veikta internāta ēkas piebūves jumta seguma nomaiņa; 

- veikta skolas ēku un katlumājas jumtu seguma nomaiņa; 

- renovēta un aprīkota otra pirmsskolas grupa; 

- pārbūvēts un nomainīts galdniecības darbnīcu jumta segums; 

- renovētas galdniecības darbnīcu telpas, atjaunotas iekārtas; 

- izveidota sensorā istaba; 

      -    atjaunots skolas stadiona apgaismojums; 

      -    veikts sporta zāles grīdas seguma remonts; 
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      -    nomainīta siltumtrases daļa uz galdniecības darbnīcām;  

      -     ieklāts asfalta segums iekšpagalmā; 

      -   mācību korpusa 1., 2. un 3. stāvā nomainīts grīdas segums; 

      -  saimnieciskajām vajadzībām iegādāts mini traktors; 

      - pie centrālās ieejas uzlikts bruģis, ierīkota uzbrauktuve izglītojamiem ar kustību 

traucējumiem; 

  -   atjaunota un modernizēta  materiāli tehniskā bāze un mēbeles; 

 -  ēdamzālē atjaunota ventilācijas sistēma un mēbeles; 

  -  labiekārtota apkārtne.  

Skolas – centra darba specifika paredz komandas darbu, lai īstenotu atbalsta 

pasākumus, kas veicina izglītojamo attīstību, labsajūtu un emocionālo komfortu. Ar 

izglītojamo strādā medmāsas, pedagogi, psihiatrs, psihologs, sociālais pedagogs. 

Atbalsta pasākumu centrā izglītojamiem ar speciālām vajadzībām ir izglītojamā 

psiholoģiskā un emocionālā veselība, personības attīstība un intereses. 

Uzņemot bērnu izglītības iestādē, atbalsta personāls iepazīstas ar pedagoģiski – 

medicīniskās komisijas atzinumu, izvērtē esošās un iespējamās izglītošanas grūtības, 

apzinās izglītības iestādē pieejamos resursus šo grūtību pārvarēšanā, lai veiktu atbilstošu 

attīstošo darbu. 

 

Vērtējums - ļoti labi 

 

4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

4.6.1. Informācijas apmaiņa ar izglītojamo vecākiem 

Skola – centrs izmanto dažādas informācijas apmaiņas formas, kas veicina 

izglītības iestādes un vecāku/aizbildņu sadarbību – e vidi, individuālas telefonsarunas, 

individuālas tikšanās, klašu vecāku dienas utml. Informācijas apmaiņu starp mācību 

priekšmetu skolotājiem, internāta skolotājiem un vecākiem/aizbildņiem nodrošina e – 

klase, kur vecāki/aizbildņi var sekot savu bērnu mācību sasniegumiem, kavējumiem un 

uzdotajiem mājas darbiem. Vecāki/aizbildņi ir regulāri informēti par izglītojamo mācību 

sasniegumiem reizi mēnesī saņemot sekmju izrakstu.  

Skolotāji vecākus/aizbildņus regulāri informē par Skolā – centrā notiekošajiem 

pasākumiem, kā arī par visām izglītības iestādes darba izmaiņām. Vecāki regulāri 

ssaņem informāciju par izglītojamo mācību un ārpusstundu aktivitāšu sasniegumiem, 
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aktualitātēm, mācīšanas, mācīšanās un mācību satura jautājumiem. Vecāki/aizbildņi ir 

informēti par kārtību, kādā viņi var tikties ar Skolas – centra administrāciju, mācību 

priekšmetu skolotājiem, internāta skolotājiem un skolas atbalsta personālu. 

Vecākiem/aizbildņiem sniegtā informācija ir regulāra, savlaicīga, saprotama, lietderīga 

un estētiski noformēta. Skolā – centrā vecāku sapulces organizē reizi semestrī vai pēc 

nepieciešamības.  

  

4.6.2. Pasākumi vecākiem un vecāku līdzdalība izglītības iestādes darbā 

Skola – centrs plāno un regulāri organizē pārdomātus un sirsnīgus pasākumus 

vecākiem/aizbildņiem ar mērķi, iesaistīt viņus izglītības iestādes dzīvē, piemēram, 

Zinību dienu, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinīgu pasākumu, 

Ziemassvētku pasākumu, Jauno amatnieku pēcpusdienu, Vecāku dienu, Mīļuma dienu, 

Mācību gada noslēguma u.c. pasākumus. Vecāku dienā izglītojamo vecāki/aizbildņi 

individuāli tiekas ar mācību priekšmetu skolotājiem, internāta skolotājiem, atbalsta 

personālu, citiem izglītības iestādes darbiniekiem, iegūst informāciju par savu bērnu 

mācību sasniegumiem, uzvedības problēmām, veselības stāvokli, iepazīstas ar mācību 

programmu saturu un rehabilitācijas darbu. Ikdienā informācijas apmaiņa starp izglītības 

iestādi un vecākiem/aizbildņiem notiek individuālās tikšanās reizēs vai sazinoties 

telefoniski un ar e – klases starpniecību. 

Skolā – centrā ir izveidota un atbilstoši nolikumam darbojas skolas padome, 

kuras sastāvā ir vecāku/aizbildņu pārstāvji, pedagogi, administrācijas pārstāvji. Skolas 

padome izskata un risina jautājumus par Skolas – centra turpmākās attīstības 

vajadzībām, izglītojamo veselības un drošības jautājumiem u. c. 

 

Vērtējums -  ļoti labi 

 

5. IESTĀDES VIDE 

5.1. Mikroklimats 

5.1.1. Kopības apziņas veidošana, vienlīdzība un taisnīgums izglītības iestādē 

Skolas – centra darbinieki lielu uzmanību pievērš skolas tēla veidošanai, tradīciju 

izkopšanai gan Kokneses novadā, gan Zemgales reģionā. 
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 Skolas – centra darbība, tradīcijas, atribūtika kolektīvā veicina piederības apziņu 

un lepnumu par savu darba vidi. Ikviens darbinieks apzinās, ka viņš ar savu darbu, 

attieksmi un izteikumiem ietekmē skolas tēla veidošanos sabiedrībā.  

Attieksme pret Skolas – centra viesiem ir sirsnīga, labvēlīga un korekta. 

Skolai - centram ir sava mājas lapa, kas tiek regulāri papildināta un uzlabota. Ir 

izstrādāti informatīvi materiāli par izglītības iestādes aktualitātēm un pakalpojuma 

spektru, izveidota emblēma un himna.  

 Izglītības iestādē ir savas tradīcijas:  

- Zinību diena; 

- Skolotāju diena, kuru organizē izglītojamo pašpārvalde;  

- Olimpiskā diena; 

- Ražas svētki; 

- Latvijas valsts svētku pasākumi; 

- Ziemassvētku pasākums; 

- Popiela;  

- Amatnieku pēcpusdiena; 

- Projekta nedēļa; 

- Mācību priekšmetu tematiskās pēcpusdienas; 

- Vecāku dienas, kurās organizētas izglītojamo darbu izstādes, koncerti, tikšanās ar 

atbalsta personālu, mācību priekšmetu skolotājiem u.c. 

Skolas – centra darbinieki zina savas tiesības un atbildīgi veic uzticētos 

pienākumus, ciena un atbalsta viens otru, kopīgi izvērtē un novērš nesaskaņas. 

Skolā – centrā ir izveidota Ierosinājumu un pretenziju grāmata, kurā ikviens var 

izteikt savus priekšlikumus, kritiku un ierosinājumus. Ikvienam darbiniekam ir izsniegti 

izglītības iestādes darbu reglamentējoši dokumenti. 

Katra mācību gada noslēgumā labākos pedagogus, darbiniekus un izglītojamos 

izvirza ierakstam Skolas – centra Goda grāmatā. 

 

5.1.2. Sadarbības vide izglītības iestādē 

Skolas – centra administrācija un arodorganizācijas pārstāvji veicina pozitīvu 

sadarbības vidi kolektīvā. Ir izstrādāts un parakstīts Skolas – centra Koplīgums. 

Administrācijas darbinieki ir pieejami ikvienam. Katrs darbinieks brīvi pauž 

savas vēlmes un redzējumu par Skolas – centra  darba uzlabošanu.  
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5.1.3. Izglītojamo uzvedība un disciplīna 

Skolā – centrā ir demokrātiski izstrādāti un aktualizēti kvalitatīvi Iekšējās 

kārtības noteikumi. Izglītojamie un personāls ar noteikumiem ir iepazīstināti. 

Izglītojamie zina Iekšējās kārtības noteikumus, taču ne vienmēr tos ievēro. Pedagogu un 

darbinieku prasības izglītojamo disciplīnas nodrošināšanā ir korektas un pietiekami 

stingras. Ļoti labs saziņas līdzeklis ar izglītojamo vecākiem/aizbildņiem ir 2012. gada 1. 

septembrī ieviestā e – klase. 

Kā tālāko attīstības vajadzību Skola – centrs izvirza skolēnu saskarsmes un 

uzvedības kultūras uzlabošanu līmeņos: 

* skolēns – skolēns;  

            *skolēns – pedagogs 

            *skolēns – darbinieks 

 

Vērtējums - ļoti  labi 

 

5.2. Fiziskā vide 

5.2.1. Izglītības iestādes iekšējās vides sakoptība 

Skolas – centra telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas, to 

iekārtojums atbilst mācību un audzināšanas procesa vajadzībām. Tās atbilst sanitāri 

higiēnisko normu prasībām. 

2010. gadā, piesaistot ERAF finansējumu, Skolā – centrā veikti apjomīgi 

renovācijas darbi mācību telpās un gaiteņos. 

2010. – 2011. gadā mācību klasēs, kabinetos un internāta istabiņās 100% 

nomainītas mēbeles, atjaunota un modernizēta materiāli tehniskā bāze. 

2015. – 2018. gadā iegādātas jaunas mēbeles un mīkstais inventārs pirmsskolas 

grupiņām.  

2016.un 2017. gadā renovētas galdniecības darbnīcas. 

Skolas – centra telpas ir pieejamas personām ar kustību traucējumiem. 

Izglītojamie regulāri piedalās izglītības iestādes telpu noformēšanā, uzkopšanā 

un uzturēšanā. 

Skolas – centra telpas ir drošas – gaiteņos redzamā vietā ir novietoti 

ugunsdzēšamie aparāti (to skaits ar katru gadu pakāpeniski tiek palielināts), evakuācijas 

plāns, norādītas ieejas, izejas un tālruņa pieejamība neatliekamās palīdzības izsaukšanai.  
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Internāta ēkā, telpās, kurās nakšņo izglītojamie, uzstādīta automātiskā balss ugunsgrēka 

izziņošanas sistēma. 

Skolas – centra iekšējo vidi kontrolē dažādas institūcijas. To kontroles akti ir 

pieejami pie izglītības iestādes direktores. 

 

5.2.2. Izglītības iestādes ārējās vides sakoptība 

Skolas – centra apkārtne ir sakopta, ainaviski veidota un uzturēta labā kārtībā. 

Ap skolas teritoriju ir veidotas skujeņu dobes, ziedošo krūmāju takas, akmensdārzs. 

Zaļajā zonā ir iekārtots ekoloģisks bērnu atpūtas laukums. Tajā labprāt atpūšas arī 

vietējo iedzīvotāju bērni. 

Izglītības iestādei pieder 2 ha liels ābeļdārzs. 

Skola – centrs ir iesaistījies dabas projektos – Mamma daba un Ekoskola. Šie 

projekti ļauj veidot  skolas ārējo vidi fiziski pievilcīgu,  iesaistīt izglītojamos dažādu 

aktivitāšu realizēšanā. 

 

Vērtējums - ļoti labi 

 

6. IESTĀDES RESURSI 

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

6.1.1. Nodrošinājums ar telpām atbilstoši programmas īstenošanai 

Skolai – centram ir visas nepieciešamās telpas mācību un interešu izglītības 

programmu realizēšanai – skolas ēka, internāta ēka, mājturības un tehnoloģiju darbnīca 

zēniem u.c. Telpu iekārtojums atbilst izglītojamo skaitam, vecumam un augumam. 

Telpas ir estētiski noformētas. Pēc nepieciešamības veic telpu kosmētisko remontu. 

Pēc 2010. gada izglītības iestādē labiekārtoti informātikas, angļu valodas, 

mūzikas, sociālo zinību un kristīgās mācības, ģeogrāfijas, dabaszinību un vēstures 

kabineti, pabeigti apjomīgi remontdarbi skolas baseina ēkā, kura pārveidota par sporta 

rehabilitācijas kompleksu. 

Skolā ir nodrošināts interneta pieslēgums. 

Skolas – centra 8 kabinetos ir uzstādītas interaktīvās tāfeles. 

Bibliotēkas mācību un daiļliteratūras fondu regulāri papildina un atjauno. 

Bibliotēkā ir pieejami 15 nosaukumu periodiskie izdevumi. Regulāri papildina lekotēku. 
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Izglītības iestādē ir labiekārtota hidromasāžas telpa, kabineti psihologam, 

medicīnas darbiniekiem, logopēdiem, sociālajam pedagogam, masierim, izveidota 

sensorā istaba. 

Skolā – centrā ir pieejami kopētāji, printeri, skeneri, fotoaparāti, multimediju 

projektori, portatīvie datori, planšetdatori, spirāļu iesiešanas iekārtas, laminēšanas 

ierīces, datu kamera. 

Izglītības iestāde aktīvi sadarbojas ar Kokneses novada Sporta centru. 

Izglītojamiem ir iespēja apmeklēt peldēšanas nodarbības, trenažieru zāli. 

Profesionālās pamatizglītības programmas „Ēdināšanas pakalpojumi” 

realizēšanai veikts kosmētiskais remonts mācību telpā, atjaunota materiāli tehniskā bāze. 

Profesionālās pamatizglītības programmas „Kokizstrādājumu izgatavošana” 

realizēšanai veikta renovācija galdniecības darbnīcās, atjaunota materiāli tehniskā bāze. 

Skolā – centrā visas materiālās vērtības ir marķētas un atrodas stingrā uzskaitē. 

 

6.1.2. Iekārtu un materiāltehnisko resursu izmantojums mācību procesā 

Skolai – centram ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apstiprināts budžets. 

Izglītības iestādes budžetu veido valsts mērķdotācijas, ieņēmumi – maksas pakalpojumi, 

sponsoru ziedojumi. Direktore pastāvīgi seko finanšu līdzekļu izlietojumam. Izglītības 

iestādes finanšu resursi ir pietiekami izglītības programmu realizēšanai, darbinieku 

tālākizglītībai, kvalitatīvai izglītības iestādes darbības nodrošināšanai.  

Skola – centrs aktīvi iesaistās valsts un pašvaldības projektos finanšu līdzekļu 

piesaistīšanai. 

Izglītības iestādes specifikai un izglītības programmu apguvei ir atbilstošas 

mācību grāmatas un mācību līdzekļi. Mācību grāmatu un mācību līdzekļu izvēle ir 

pamatota un pietiekoša. Esošais mācību līdzekļu, mācību grāmatu un inventāra klāsts 

pilnībā nodrošina izglītības programmu apguvi, regulāri notiek esošā fonda 

inventarizācija un papildināšana. Bibliotekāre regulāri informē pedagogus un 

izglītojamos par bibliotēkā pieejamajiem materiāliem. 

Izglītības programmu apguvē izmanto mūsdienīgus materiāltehniskos līdzekļus, 

jaunākās tehnoloģijas (interaktīvās iekārtas, datorprogrammas, audio un videoiekārtas). 

Skolā – centrā ir 2 labiekārtoti un nokomplektēti informātikas kabineti. Datortehnika 

tiek regulāri papildināta un atjaunota. Tā ir pieejama ne tikai izglītojamajiem, bet arī 

pedagogiem.  
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Izglītojamiem ar komunikācijas problēmām iegādātas dažādas saziņas iekārtas. 

Arodklases aprīkotas ar mūsdienīgām iekārtām. Izglītības iestādē pieejams internets. Ir 

noteikta kārtība mācību telpu un materiāltehnisko līdzekļu izmantošanai.  

Materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba kārtībā un droši lietošanā. Notiek 

regulāra materiāltehnisko līdzekļu un iekārtu apkope un remonts. Materiāltehnisko 

līdzekļu un iekārtu izmantojums ir efektīvs. 

 

Vērtējums - ļoti labi 

 

6.2. Personālresursi 

6.2.1. Izglītības iestādes personāla nodrošinājums un pedagoģiskā personāla atbilstība 

normatīvajām prasībām 

 Skolā – centrā ir nepieciešamie personāla resursi izglītības programmu 

īstenošanai. Izglītības iestādē ir atbalsta personāls – sociālais pedagogs, psihologs, divas 

medicīnas māsas, koriģējošās vingrošanas skolotājs, logopēdi. Ir 46 profesionāli 

pedagogi, no kuriem 11 (23,9%) pedagogi ar maģistra grādu, 3 (6,52%) ieguvuši 

4.kvalitātes pakāpi, 9 (19,56%) pedagogiem ir 3.kvalitātes pakāpe. Viens pedagogs ir 

ieguvis tiesības veikt Dibel Next testu (lasīšanas prasmju un problēmu noteikšanai), divi 

pedagogi ir ieguvuši tiesības veikt LMST – II testu latviešu valodas un matemātikas 

spēju novērtēšanai. Psihologs ir ieguvis sertifikātu par tiesībām veikt Vudkoka 

Džonsona testu intelektuālo spēju izpētei, sertifikātu Ahenbaha aptauju lietošanai un 

interpretācijai uzvedības problēmu novērtēšanai, kā arī metodikas domāšanas procesa 

attīstības un traucējumu diagnostikai – „Priekšmetu klasifikācija” un „Liekā izslēgšana”. 

Liela uzmanība ir pievērsta personāla kvalifikācijas paaugstināšanai. Atbilstoši 

normatīvajiem dokumentiem pedagogi regulāri apmeklē tālākizglītības kursus. Aktīvi 

iesaistās dažādos projektos, izstādēs, metodisko darbu konkursos un skatēs. 

Divi skolotāji ir izveidojuši un sadarbībā ar uzņēmumu SIA „VieTA 

Poligrāfiskie pakalpojumi” publicējuši mācību materiālus matemātikā (D. Isajeva – 

„Katram ciparam ir vārdiņš savs”, I. Kalniņa – „Uzdevumu krājums matemātikā 

speciālo skolu 8. klasei”). Ir publicētas speciālā pedagoga Mg.sc.educ. L.Apsēnas 

sagatavotās atgādnes „Senie mēri”, kā arī sagatavotas atgādnes „Ģeogrāfija 5.klasei” 

(programmai 21015811) un atgādnes „Matemātika 5.- 6.klasei”(programmai 21015611, 

21015711).   
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Izglītības iestādes metodiskais dienests regulāri organizē seminārus, kursus un 

metodiskās dienas. Skolas – centra darbinieki regulāri dodas pieredzes apmaiņas 

braucienos uz speciālās izglītības iestādēm Latvijā un ārvalstīs. Ilggadēja un laba 

sadarbība ir izveidojusies ar Kedaiņu speciālo pamatskolu Lietuvā. 

Skolas – centra pedagogi uzņem viesus no novada, reģiona vispārizglītojošām un 

speciālajām skolām, popularizējot savu pedagoģisko pieredzi. 

Uz Skolu – centru popularizēt savu pieredzi uzaicināti zinoši un profesionāli 

speciālisti – neirologs Dr. Robin Pauc (Lielbritānija), lektores no Krievijas Federācijas – 

medicīnas zinātņu kandidāte, ārste – psihiatre Svetlana Beņilova un docente, 

pedagoģijas zinātņu kandidāte, logopēde Natālija Košeļeva. 

 Katru gadu izglītības iestāde organizē Zemgales reģiona skolotāju konferenci. 

Konferencē Skolas – centra pedagogi dalās pieredzē un zināšanās, uzstājas vieslektori. 

Pasākums ir guvis plašu popularitāti un atzinību visā Latvijā. 

6.2.2. Pedagogu profesionālā pilnveidošanās 

Lai kvalitatīvi realizētu izglītības iestādes attīstības plānu, ir izstrādāta sava 

sistēma personāla tālākizglītībai. Finanšu iespēju robežās plāno un nodrošina pedagogu 

un darbinieku tālākizglītību maksas kursos. Pedagogi dalās pieredzē ar kolēģiem ar 

tālākizglītības kursos iegūtajām teorētiskajām un praktiskajām zināšanām. 

Pedagoga darba kvalitātes vērtējums izvirzīts kā viens no pedagoga profesionālās 

pilnveides nepieciešamību raksturojošiem kritērijiem. 

Skolas – centra pedagogi apmeklē profesionālās un speciālās mācību iestādes 

bērniem ar speciālām vajadzībām – Igaunijā, Lietuvā un Latvijā. 

Pedagogi piedalās dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs gan 

izglītības iestādē, gan ārpus tās. Skolas – centra pedagogi vada lekcijas speciālās 

izglītības jautājumos tālākizglītības kursos. Visi mācību priekšmetu un internāta grupu 

skolotāji regulāri papildina savas zināšanas speciālās izglītības jomā. 

Izglītības iestādes pedagogi cieši sadarbojas ar skolēnu vecākiem/aizbildņiem, 

gūstot noderīgu informāciju, jaunākās atziņas bērnu ārstēšanā un rehabilitācijā (delfīnu 

terapija, slinga terapija, suņu terapija u.c). 

 

Vērtējums - ļoti labi 
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7. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN 

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

 

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

7.1.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšanas organizēšana 

Skolas – centra pašvērtēšanas sistēma ir skaidri strukturēta un veiksmīgi plānota. 

Pašvērtēšana aptver visas izglītības iestādes darba jomas. Izglītības iestādes vadība 

plāno un organizē izglītības iestādes darba izvērtējumu, analizējot sasniegumus un 

nosakot tālākās attīstības vajadzības. Izglītības iestādes pašvērtēšana notiek pēc iekšējās 

kontroles plāna, balstoties uz gada plānu un izglītības iestādes attīstības projektu. 

Pašvērtējums ir objektīvs, loģisks un secīgs.  

Pašvērtēšanā izmanto daudzveidīgas metodes. Skolas – centra vadība rosina 

darbiniekus regulārai pašvērtēšanai. Pedagogi labi pārzina izglītības iestādes 

pašvērtēšanas struktūru. Skolas – centra vadība rūpīgi analizē pašvērtējuma rezultātus. 

Vadība konstatē izglītības iestādes darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus. 

Izglītības iestādes darba pašvērtējumu regulāri izskata izglītības iestādes pedagoģiskās 

padomes sēdēs, skolas padomes sapulcēs, metodisko komisiju un vecāku sapulcēs. 

 

7.1.2. Izglītības iestādes attīstības plānošana 

Skolas – centra attīstības plāns ir saprotams un loģisks, tajā izvirzīto prioritāšu 

plānojums ir strukturēts un pārskatāms. Attīstības plāns nosaka prioritātes trim gadiem. 

Attīstības plāna veidošanai izmantota skolu darbības kvalitātes vērtēšanas metodika. 

Prioritāšu plānojums ietver konkrētus, sasniedzamus mērķus, rezultātu novērtēšanas 

kritērijus un precīzu ieviešanas gaitu. Plāna izstrāde notiek demokrātiski. Skolas – centra 

darba plāns veidots saskaņā ar attīstības plāna pamatjomām un prioritātēm. 

Attīstības plāna saturs ir pārdomāts un reāls. Tas ir pieejams visām 

ieinteresētajām personām un saskaņots ar Kokneses novada Domi. Plāna īstenošanu 

regulāri pārrauga, izvērtē rezultātus un veic nepieciešamās korekcijas. 

Skolā – centrā plāno materiāli tehnisko resursu atjaunošanu. Plānošanā iesaistās 

visi skolas darbinieki. 

 

Vērtējums - ļoti labi 
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7.2. Izglītības iestādes darbs un personāla pārvaldība 

7.2.1. Vadības darba organizēšana un plānošana 

Izglītības iestāde savu darbību īsteno, pamatojoties uz izstrādāto Nolikumu, ko 

apstiprinājusi Kokneses novada Dome. 

 Administrācija pēc nepieciešamības veic izmaiņas izglītības iestādes struktūrā. 

Pamatojoties uz nepieciešamību attīstīt izglītojamo prasmes un iemaņas, Skolā – centrā 

mācību process ir nodrošināts ar nepieciešamo darbinieku skaitu un materiāli 

tehniskajiem resursiem.  

Skolā – centrā darbojas Skolas padome un Skolēnu  pašpārvalde. To darbība tiek 

regulāri plānota un organizēta. Pedagoģiskās padomes un skolas darbinieku sanāksmes 

notiek saskaņā ar gada darba plānu. Sanāksmes protokolē.  

Mācību procesu izglītības iestādē organizē, pamatojoties uz normatīvajos aktos 

minētajām nostādnēm. Katrs darbinieks savu profesionālo darbību īsteno,  pamatojoties 

uz amatu aprakstiem.  

  Skolas – centra darba reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti, saskaņā ar 2010. 

gada 28. septembra MK noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība”.  

Izglītības iestādē ir izveidota organizatoriskā vadības struktūra. Skolas – centra 

administrācijas darbinieki veic  uzticētos pienākumus, veiksmīgi sadarbojoties savā 

starpā un  ar pārējo personālu.  

Lai objektīvi izvērtētu izglītības iestādes darba kvalitāti, izvērtēšanas procesā 

tiek iesaistīti un anketēti skolotāji un darbinieki. 

 

7.2.2. Izglītības iestādes darba organizēšana un personāla pārvaldība 

Skolas – centra vadība saskaņā ar izstrādātajām prioritātēm ievieš darbā 

nepieciešamās izmaiņas.  

Izglītības iestādes dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

prasībām un ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai.  

Izglītības iestādes vadītāja vietniekiem ir atbilstoša kvalifikācija un pieredze, viņi 

pārzina un realizē izglītības iestādes vajadzības. Katra vadītāja kompetences joma ir 

precīzi noteikta amatu aprakstā.  

 Skolā – centrā ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra, kas aptver visas 

izglītības iestādes darbības jomas.  
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 Direktore plāno, organizē un vada izglītības iestādes darbu, deleģē pienākumus 

un pārrauga to izpildi. Regulāri notiek izglītības iestādes administrācijas un informatīvās 

sanāksmes, kas tiek protokolētas. Skolas – centra direktore pirms lēmuma pieņemšanas 

konsultējas ar attiecīgajā jautājumā kompetentiem darbiniekiem. Izglītības iestādes 

administrācija nodrošina informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un to 

izpildi.  

 Skolas – centra direktore atbalsta un motivē savus darbiniekus labāku rezultātu 

sasniegšanai. Skolas – centra administrācija iepazīstina pašvaldību, skolas padomi, 

vecākus/aizbildņus ar izglītības iestādes prioritātēm, nodrošina informācijas apmaiņu par 

pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. 

Skolas – centra pedagogu darba slodzes ir sadalītas atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām, pedagogu kvalifikācijai un pieredzei un izglītības iestādes darba kārtībai.   

Administrācija pārrunā ar pedagogiem vēlamāko variantu slodžu sadalē. 

Skolā – centrā notiek regulārs metodiskais darbs. Izglītības iestādē aktīvi 

darbojas 5 pedagogu metodiskās komisijas, kuru darbību koordinē direktores vietniece 

izglītības jomā. Ir izstrādāts mācību metodiskā darba plāns. 

  Pedagogi savu pieredzi popularizē izglītības iestādes organizētajās ikgadējās 

pedagogu konferencēs, IZM organizētajos pasākumos, starptautiskajos projektos. 

 

Vērtējums - ļoti labi 

 

7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

7.3.1. Sadarbība ar izglītības iestādes dibinātāju 

Skolai – centram ir veiksmīga sadarbība ar izglītības iestādes dibinātāju – 

Kokneses novada domi. Sadarbība izglītības iestādes budžeta veidošanā un izglītības 

iestādes darbības nodrošināšanā ir abpusēji ieinteresēta.  

Sadarbībā ar Kokneses novada Domes Izglītības darba speciālistu Skolas – 

centra administrācija piedalās dažādos semināros, pedagogi apmeklē kvalifikācijas 

celšanas un tālākizglītības kursus, kā arī darbojas Kokneses novada mācību priekšmetu 

skolotāju metodiskajās apvienībās. 

Piedaloties kā sadarbības partneris Kokneses novada Domes projektos Skola – 

centrs pilnveido materiāli tehnisko bāzi.  
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Kokneses novada Dome kā sadarbības partneris atbalsta Skolas – centra dalību 

Eiropas Sociālā fonda projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”. Projekta 

īstenošanas ilgums ir pieci gadi – no 2016.gada 17.oktobra līdz 2021.gada 16.oktobrim. 

 

7.3.2. Sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām 

Skolai – centram dažādās jomās ir regulāra un laba sadarbība ar: 

 Kokneses novada domi; 

 Izglītības un zinātnes ministriju; 

 Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības nodaļu; 

 Izglītības kvalitātes valsts dienestu; 

 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju; 

 Latvijas Humānās Pedagoģijas asociāciju; 

 Latvijas Skaņas un Valodas Terapijas asociāciju; 

 Atbalsta centru Dardedze; 

 Resursu centru cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”; 

 Latvijas Autisma centru; 

 Latvijas Autisma apvienību; 

 Rīgas 5. internātpamatskolu – attīstības centru; 

 Pelču speciālo internātpamatskolu – attīstības centru;  

 Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centru; 

 Ģimenes krīzes centru “Dzeguzīte”; 

 pašvaldības aģentūru "Kokneses sporta centrs"; 

 amatu, atpūtas un mācību centru "Mazā kāpa”; 

 Aizkraukles mākslas skolu; 

 pašvaldību sociālajiem dienestiem un bāriņtiesām; 

 dažādām kultūras iestādēm (Dabas muzejs, Izstāžu zāle „Ķīpsala", „Rīgas cirks", 

u.c.). 

 SIA “Bormaņi”; 

 z/s “Zemītes” u.c. 

 Skola – centrs regulāri iesaistās dažādos pasākumos un projektos, lai padarītu 

skolas dzīvi interesantāku, organizētu izglītojoša satura pasākumus skolēniem, atjaunotu 

materiāli tehnisko bāzi, veicinātu pedagogu profesionālo pilnveidi: 

http://www.pelcuskola.lv/
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 2016.gadā realizēts Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts 

atbalsta programmas 2016.gadam projekts “Atbalsts jauniešiem Koknesē”. 

Projekta ietvaros Skolas – centra sadarbības partneris bija Kokneses Ģimenes 

atbalsta dienas centrs. Projekta „Atbalsts jauniešiem Koknesē” mērķis ir jauniešu 

ar invaliditāti un jauniešu ar garīgās attīstības un funkcionāliem traucējumiem, 

jauniešu no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm iesaistīšana neformālās 

mācīšanās aktivitātēs, sekmējot jaunu zināšanu, pieredzes un prasmju apgūšanu, 

kas pilnveidos komunikācijas un sadarbības iemaņas, attīstīs radošumu un 

uzņēmīgumu, uzlabos sociālās prasmes. Projektā piedalījās 133 jaunieši ar 

invaliditāti un jaunieši ar garīgās attīstības un funkcionāliem traucējumiem, 

jaunieši no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Projekta laikā jaunieši 

darbojās praktiskās darbnīcās, kurās apguva iemaņas maizes cepšanā, aušanā, 

iepazinās ar seno amatu meistariem un vienu no Latvijas novadiem – Latgali, 

piedalījās neformālās izglītības pasākumos un aktivitātēs, mācījās risināt 

konfliktus, organizēt pasākumus un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, uzlaboja 

sociālās prasmes un kompetences, kas veicina personisko izaugsmi. 

 No 2016.gada Skola – centrs pārstāv Kokneses novadu Eiropas sociālā fonda 

projektā “ Kompetenču pieeja mācību saturā” un ir viena no 100 Latvijas 

pilotskolām. 

 Izglītības un Zinātnes ministrijas finansētā Kokneses novada domes projekta 

„Sporta inventāra iegāde Kokneses novada izglītības iestādēs” ietvaros Skola - 

centram iegādāts jauns sporta inventārs. Turpmāk audzēkņi sporta nodarbībās āra 

apstākļos varēs izmantot jaunus, kvalitatīvus futbola vārtus. Ziemas sezonā vārti 

tiks izmantoti iekštelpu nodarbībās, sākot ar pavasari tie tiks uzstādīti pie 

izglītības iestādes esošajā stadionā. Inventāra pieejamība un kvalitāte ir 

priekšnosacījums kvalitatīvu sporta stundu un treniņu nodrošināšanai.  

 ESF projektā „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālā riska mazināšanai 

un integrācijai izglītībā Bebru internātvidusskolā, Kokneses speciālajā 

internātpamatskolā – attīstības centrā un I. Gaiša Kokneses vidusskolā" Skola – 

centrs piedalās kā sadarbības partneris. Projekta ietvaros profesionālajā izglītības 

programmā „Kokizstrādājumu izgatavošana" ir nodrošināts skolotāja palīgs un 

izglītojamiem nodrošināts atbalsta personāls, iespēja piedalīties vasaras 

nometnēs. 
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 ESF projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība" ietvaros pedagogi 

apmeklē profesionālās pilnveides kursus.  

 Eiropas programmā „Augļi skolai”, kuras laikā izglītojamie ar Eiropas Kopienas 

finansiālu atbalstu saņem svaigus augļus un dārzeņus. 

 

7.3.3. Starptautiskā sadarbība 

Lai pilnveidotu Skolas – centra darbu un veiksmīgi attīstītos, būtisks nosacījums 

ir piedalīšanās Eiropas Savienības un starptautiskos projektos, pasākumos: 

- Ziemeļvalstu Ministru padomes 2019. gada vasarā apstiprinātais izglītības un 

pētniecības mobilitātes programmā Nordplus projekts “Kompetents skolotājs 

digitālā vidē” – Skola – centrs iesniedzējs un koordinators, sadarbības partneris 

Kedaiņu speciālā skola Lietuvā. 

- Eiropas Savienības ERASMUS+ 2018.gada programmas Pamatdarbības Nr.1 

(KA1) “Mācību mobilitāte skolu sektorā” projektā “Pedagogu profesionālo 

prasmju pilnveidošana mūsdienīgai izglītībai” – Skola – centrs iesniedzējs un 

koordinators, sadarbības partneri – EduFuture, “Areadne Lifelong Learning 

Centre” un EUROTEACH EGITIM PROJE DANISMANLIK LTDSTI. 

- Eiropas Savienības ERASMUS + 2017.gada programmas Pamatdarbības Nr.1 

(KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projektā “Mācāmies un mācām” – 

Skola – centrs iesniedzējs un koordinators, sadarbības partneri – starptautisks 

izglītības mācību centrs“EUROPASS TEACHER ACADEMY”, starptautisks 

izglītības mācību centrs  “Polaris Ltd”. 

- Eiropas Savienības ERASMUS + 2016.gada programmas Pamatdarbības Nr.1 

(KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projektā “Koknese boarding primary 

school – development centre teaching staff profesional competence 

development” (Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra pedagoģiskā 

personāla profesionālās kompetences pilnveide) – Skola – centrs iesniedzējs un 

koordinators, sadarbības partneri – starptautisks izglītības mācību centrs  

“English Matter” (Spānija), starptautisks izglītības mācību centrs  “ITC – 

INTERNATIONAL” (Čehija), “AR Vocational Investment and Solutions” 

(Rumānija).  

Šī projekta ietvaros Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra pedagogi 

piedalījās izglītojoša satura pasākumos ārvalstīs, uzlaboja un dažādoja 
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metodiskās zināšanas un prasmes, veidoja plašāku izpratni par izglītības 

sistēmām Eiropā. Projekta realizēšanas laikā pedagogi papildināja zināšanas un 

pieredzi skolēnu ar specialām vajadzībām izglītošanā, guva zināšanas inovatīvu 

un modernu mācību metožu, metodisko paņēmienu, darba organizācijas formu 

pielietošanai, papildināja svešvalodu kompetences, veicināja sadarbību ar 

Eiropas izglītības iestādēm inovāciju, pieredzes un labās prakses apmaiņas 

veicināšanai. Projekta laikā tika paaugstināta skolas vadības kompetence. 

- eTwinning skolas – centra projekts „Young scientists” (Jaunie pētnieki) ir 

eTwinning Eiropas balvas 2016 Marijas Sklodovskas Kirī balvas ieguvējs.  

- 2014. gadā iegūta atzinība par dalību „Vienotā masu futbola nedēļā” Baltkrievijā. 

- 2014. gada jūnijā trīs skolas centra – audzēkņi piedalās starptautiskā futbola 

turnīrā Igaunijā. 

- 2014. gada jūlijā divi skolas – centra skolēni piedalās Pasaules Jauniešu kausā 

futbolā Gēteborgā.  

- Divi Skolas – centra izglītojamie kļūst par bērnu un jauniešu vizuālās mākslas 

konkursa „ES EIROPAS SAVIENĪBĀ” laureātiem. Viņu darbi izstādīti Latvijas 

Republikas pastāvīgajā pārstāvniecībā ES Briselē. 

- Starptautiskās vizuāli plastiskās mākslas projektā „Es dzīvoju pie jūras" skolas – 

centra audzēkņi iegūst atzinību. 

- eTwinning skolas – centra projekts „Europe so many faces” un “Сила 

маленъкой откритки” 2014. gadā ieguvuši Eiropas kvalitātes sertifikātus. 

- eTwinning projektā “Figūru pārvērtības” iegūts Latvijas kvalitātes sertifikāts.  

- Nordplus Jauniešu programmas mobilitāšu projektā „Teachers international 

cooperation and exchange of experience" (Skolotāju starptautiska sadarbība un 

pieredzes apmaiņa) – Skola – centrs iesniedzējs un koordinators, sadarbības 

partneris – Jaagu pamatskola, Igaunija.  

Šī projekta ietvaros abu skolu pedagogi viesojas viens pie otra četrās aktivitātēs – 

iepazīstas ar kolēģu darbu un labās prakses piemēriem, gūst jaunu pieredzi 

kvalitatīva un radoša izglītības procesa organizēšanā, uzlabo svešvalodu prasmes, 

kā arī iepazīstas ar valsts kultūru un kultūrvēsturiskajiem objektiem.  

- Skola – centrs sadarbojas ar Kedaiņu speciālo internātskolu Lietuvā, lai iepazītos 

ar kolēģu pieredzi un gūtu jaunas idejas turpmākajam darbam. 

 

Vērtējums - ļoti labi 

http://www.etwinning.net/lv/pub/connect/browse_people_schools_and_pro/profile.cfm?f=2&l=lv&n=59386
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5. CITI SASNIEGUMI 

 

 Dalība Starptautiskajā Vides izglītības fonda programmā „Ekoskola”. 2013. gadā 

skolai – centram piešķirts Ekoskolas nosaukums, 2014. – 2019. gadam iegūts Ekoskolu 

Zaļais karogs.  

Dalība Latvijas valsts mežu iniciatīvā „Mammadaba” vides izglītības programmā 

„Izzini mežu”, 2014.gadā iegūts Meistaru diploms. 

Dalība Starptautiskā projektā “Ēdam atbildīgi”, iegūta atzinība par dalību. 

 No 2006.gada Skola – centrs regulāri organizē Zemgales reģiona skolotāju 

konferences:  

  2019.gads – “Uzvedība kā skolēnu sasniegumus motivējošs faktors” 

 2018. gads – “Kompetenču pieeja mūsdienīgā mācību procesā” 

 2017.gads – “Efektīva un radoša matemātika iekļaujošas izglītības procesā” 

 2016.gads – “Lasītprasme – mācīšanās atslēga” 

 2015.gads – „Interaktīvu tehnoloģiju izmantošana mūsdienīgā mācību procesā ”  

 2014.gads – “Humānā pedagoģija skolotāja darbā” 

 2013.gads – “Mācīt mūsdienīgi – inovācijas izglītības procesā”  

 2012.gads – „Riti raiti valodiņa” 

Skola – centrs noorganizējis seminārus un kursus Kokneses un citu novadu pedagogiem:  

 Kursi „Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana (individualizēta mācību 

procesa elementi, skolas atbalsta komandas darba organizēšana, izglītojamā 

snieguma progresa izvērtējums) izglītojamiem ar – garīgās attīstības 

traucējumiem, smagiem garīgās attīstības traucējumiem, garīgās veselības 

traucējumiem" A (8.st.) Barkavas pamatskolā (15.04.2019.) 

 Seminārs – metodiskā diena Aizkraukles reģiona sociālo dienestu darbiniekiem 

“Skolēni ar speciālām vajadzībām iekļaujošā izglītības vidē” Kokneses 

internātpamatskolā – attīstības centrā (10.04.2019.) 

 kursi „Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana (individualizēta mācību 

procesa elementi, skolas atbalsta komandas darba organizēšana, izglītojamā 

snieguma progresa izvērtējums) izglītojamiem ar - garīgās attīstības 

traucējumiem, smagiem garīgās attīstības traucējumiem, garīgās veselības 

traucējumiem" A (8.st.) Rubeņu pamatskolā (18.03.2019.) 
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 Profesionālās pilnveides seminārs “Mācību procesa organizēšana skolēniem ar 

speciālām vajadzībām un mācīšanās traucējumiem iekļaujošā vidē” Salaspils 

1.vidusskola (11.03.2019.) 

 kursi „Pedagoģiskais un korekcijas darbs kvalitatīva izglītības procesa 

organizēšanai speciālajās izglītības programmās” A (6 st.) (saskaņots Kokneses 

novada domē 2018.gada 5.martā Nr.2/2018) 

 kursi “Bērnu valodas attīstības vecināšana kompetenču ieejas aspektā” A (8          

st.) (saskaņots Kokneses novada domē 2018.gada 11.oktobrī Nr.4/2018) 

 kursi “Informāciju un komunikācijas tehnoloģijas – mūsdienīgais, kvalitatīvai 

izglītības videi” A (4 st.) (saskaņots Kokneses novada domē 2018.gada 

11.oktobrī Nr.5/2018) 

 informatīvi izglītojošais seminārs “Iekļaujošas izglītības virzība un atbalsts 

bērniem ar speciālām vajadzībām” Jelgavas pilsētas PII “Lācītis”(28.11.2018.) 

 informatīvi izglītojošais seminārs “Iekļaujošas izglītības virzība un atbalsts 

bērniem ar speciālām vajadzībām” Jelgavas pilsētas PII “Lācītis”(27.12.2018.) 

 kursi sadarbībā ar IZM „Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana 

(individualizēta mācību procesa elementi, skolas atbalsta komandas darba 

organizēšana, izglītojamā snieguma progresa izvērtējums) izglītojamiem ar - 

garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības traucējumiem, 

garīgās veselības traucējumiem" A (8.st.) (saskaņots Kokneses novada domē 

2017.gada12.maijā Nr.1/2017) 

 kursi sadarbībā ar IZM „Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski 

pedagoģiskā novērtēšana (procedūra, rezultāti, to analīze, atgriezeniskā saite, 

individuālais izglītības programmas apguves plāns, starpinstitūciju sadarbības 

organizēšana) periodā no 7 līdz 12g.v."A(8.st.) (saskaņots Kokneses novada 

domē 2017.gada12.maijā Nr.2/2017) 

 kursi „Kompetenču pieejas ieviešana izglītības procesā” A ( 8.st.) (saskaņots 

Kokneses novada domē 2017.gada12.oktobrī Nr.4/2017) 

 sadarbībā ar Latvijas Autisma centru realizēta pedagogu profesionālās 

kvalifikācijas pilnveides A (24 st.) kursu programma „Uzvedības problēmas un 

korekcijas iespējas bērniem ar speciālām vajadzībām” (saskaņots Kokneses 

novada domē 2016.gada 2.novembrī Nr.14)  
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 informatīvi izglītojošais seminārs “Iekļaujošas izglītības virzība un atbalsts 

bērniem ar speciālām vajadzībām” Jelgavas pilsētas PII “Lācītis”(27.12.2018.) 

 sadarbībā ar Resursu centru cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem “Zelda” 

(Rīga) noorganizēts seminārs “Mācību metodes un paņēmieni lasītprasmes 

apguves mācīšanai cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem” (20.10.2016.) 

 seminārs – metodiskā diena “Skolēni ar speciālām vajadzībām izglītības iestādē” 

Balvu novada Stacijas pamatskolas pedagogiem (29.08.2016.) 

 sadarbībā ar Latvijas Autisma centru, Rīgas 5. internātpamatskolu – attīstības 

centru, Latvijas Autisma apvienību realizēta pedagogu profesionālās 

kvalifikācijas pilnveides A (8 st.) kursu programma „Bērni ar autiska spektra un 

uzvedības traucējumiem skolā” (saskaņots Kokneses novada domē 2016.gada 

5.maijā Nr.1) (08.06.2016.) 

 sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru konference “Lasītprasme – mācīšanās 

atslēga” (11.05.2016.) 

 sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru seminārs “Mūsdienīga un atbilstoša 

mācību procesa īstenošana izglītojamajiem ar attīstības 

traucējumiem”(26.11.2015.). 

o seminārs „Interaktīvu tehnoloģiju izmantošana mūsdienīgā mācību 

procesā”(28.10.2015.). 

o sadarbībā ar Latgales mācību centru kursi „Bērnu tiesību 

aizsardzība”(20.08.2015.) 

o sadarbībā ar portālu Uzdevumi.lv seminārs „Portāls Uzdevumi.lv mācību 

procesa modernizācijai”(19.08.2015.). 

o realizēta A kursu programma „Ģeogrāfijas un dabas zinību skolotāju 

profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide”(19.03.2015.). 

o sadarbībā ar Latvijas pašvaldību mācību centru kursi „Bērnu tiesību 

aizsardzība”(17.03.2015.) 

o sadarbībā ar Apple Certified Trainer M.Porieti seminārs „iPad izmantošanas 

iespējas skolā”(16.01.2015.). 

o sadarbībā ar Latvijas Skaņas un Valodas Terapijas asociāciju seminārs 

"Emocionālais toksiskums skolu vidēs - problēma un risinājumi" 

(27.10.2014.). 
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o sadarbībā ar Latvijas Humānās pedagoģijas asociāciju kursi „Humānā 

pedagoģija skolotāja darbā” ( 03.01.2014. ). 

o sadarbībā ar Latvijas pašvaldību mācību centru kursi „Interneta atbildīga un 

droša lietošana” ( 08. 11.2013. ). 

o sadarbībā ar Latvijas Humānās pedagoģijas asociāciju seminārs „Ievads 

Humānā pedagoģija” ( 27.09.2013. ). 

o seminārs „Interaktīvo mācību materiālu izmantošana mācību procesā 

izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām” ( 01.03.2013. ). 

o ar IZM saskaņota A kursu programma, 24 stundas „Jaunākās tendences 

logopēdiskās korekcijas darbā”  ( 31.10.2012. – 02.11.2012.). 

Dalība ikgadējā konferencē LatSTE 2015 ( Ķegums), novadīta darbnīca 

“Planšetdatoru un interaktīvā galda izmantošana mācību procesā skolēniem ar speciālām 

vajadzībām”(29.11.2015.,30.11.2015.) 

Skolas – centra pedagogu radošo darbu skates: 

o “Ideju tirgus 2019”  

o  “Patriotisma un valstiskās apziņas stiprināšana kompetenču pieejā” (2018) 

o “Radoša pieeja audzināšanai izglītības procesā” (2017) 

o “Lasīšana mācīšanās atslēga” (2016) 

o “Interaktīvi mācību materiāli”(2015.) 

o “Mežs”(2014.) 

 

Izglītojamo gūtie sasniegumi: 

 

1. Speciālās olimpiādes pasaules vasaras spēles Apvienotajos Arābu Emirātos Abu 

Dabī (2019) – 2 zelta medaļas, sudraba medaļa peldēšanā. 

2. Atklātās starptautiskās peldēšanas sacensībās speciālo skolu audzēkņiem Rīgā 

(2019) – trīs 1. vietas, 2. vieta, trīs 3. vietas. 

3. Latvijas speciālās olimpiādes vieglatlētikas sacensības (2019)– divas 1. vietas, 2. 

vieta, trīs 3. vietas. 

4. Latvijas speciālās olimpiādes badmintona sacensības (2019) – 4. vieta. 

5. Speciālo skolu informātikas olimpiāde (2019) – 3.vieta, 2 pateicības.  

6. Latvijas speciālās olimpiādes “Cerību futbola” sacensības (2019) – 1. vieta. 

7. Daugavas Labā krasta Boče sacensības (2019) – 5. vieta. 
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8. Starptautiskais Latvijas speciālās olimpiādes  atklātais 50 gadu jubilejas turnīrs 

futbolā (2018) – 1. vieta. 

9. Konkursā “Valodiņa 2018” iegūta atzinība 

10. Atklātās starptautiskās peldēšanas sacensībās speciālo skolu audzēkņiem Rīgā 

(2018) – trīs 2. vietas, trīs 3. vietas, 4. vieta. 

11. Speciālo skolu informātikas olimpiāde (2018) – divas 2.vietas, 3.vieta.  

12. Daugavas labā krasta Boče kausa sacensības - 3.vieta. 

13. Latvijas speciālās olimpiādes Vidzemes reģiona futbola sacensībās Spārē (2016) 

iegūta 3.vieta. 

14. Konkursā “Carnikavas ritmi 2018” iegūta atzinība. 

15. Konkursā “Valodiņa 2017” iegūta atzinība. 

16. Speciālo skolu informātikas olimpiāde (2016) – godalgotas vietas ieguva visi 

Skolas – centra dalībnieki: 1.vieta, 2.vieta, 3.vieta.  

17. Atklātās starptautiskās peldēšanas sacensībās speciālo skolu audzēkņiem Rīgā 

(2016) iegūta pateicība par dalību.  

18. Dalība Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu 

un jauniešu žūrija 2016" un 16 skolēni ieguva eksperta statusu un iespēju 

piedalīties noslēguma pasākumā "Lielie lasīšanas svētki". “ 

19. Konkursā “Carnikavas ritmi 2016” iegūta atzinība. 

20. Konkursā “Valodiņa 2016” iegūta atzinība. 

21. Iegūta eTwinning Eirpoas balva 2016 par projektu “Young scientist”. 

22. Iegūti eTwinning Eiropas kvalitātes sertifikāti par projektiem “ eTwinning tree” 

un “Meet and Draw” (2016). 

23. Starptautiskā projektā “Ēdam atbildīgi” saņemta atzinība par dalību. 

24. Izteiksmīgas runas konkursā „Valodiņa 2015” iegūti uzslavas raksti un pateicība. 

25. Speciālo skolu informātikas olimpiādē Pelčos (2015.) iegūtas divas 3. vietas. 

26. Radošās apvienības “Mazā taka” dzejas konkursā (2015.) iegūti 3 godaraksti un 

19 pateicības izglītojamiem, 4 atzinības skolotājiem. 

27. Dalība Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu 

un jauniešu žūrija 2014" un 6 skolēni ieguva eksperta statusu un iespēju 

piedalīties noslēguma pasākumā – "Lielie lasīšanas svētki 2015". 

28. Pateicība par piedalīšanos festivālā „Likteņupes dziesma” Likteņdārzā (2015.). 

29. Atzinības raksts un veicināšanas balvas par piedalīšanos festivālā „Carnikavas 

ritmi 2015”. 
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30. III vieta LSO Vidzemes zonas sacensībās futbolā Spārē (2015.). 

31. II vieta „Cerību” futbola turnīrā LSO sacensībās Daugavpilī (2015.). 

32. LSO starptautiskajās sacensībās peldēšanā Rīgā (2015.) I vieta 25m distancē, I, II 

un III vietas 50m distancē, III vieta komandas stafetē. 

33. III vieta Baltijas kausā futbolā (2015.). 

34. Izteiksmīgas runas konkurss „Valodiņa 2014”, sasniegumi – iegūta pateicība.  

35. Speciālo skolu informātikas olimpiādē Pelčos (2014.) – iegūtas divas 3. vietas. 

36. Radošo darbu konkursā „Tīra Baltijas jūra sākas tavā vannasistabā”(2014.), 

sasniegumi – iegūta pateicība. 

37. Likteņdārza stāstu konkurss (2014.) sasniegumi – iegūta pateicība.. 

38. AS „Balticovo” rīkotajā radošo darbu konkursā „Krāso! Sūti! Svini!”(2014), 

sasniegumi – iegūta pateicība.  

39. II vieta LSO sacensībās futbolā „UNIFIED Draudzības kauss” 

40. I vieta LSO sacensībās futbolā „Cerību futbols” finālsacensībās. 

41. III vieta LSO Republikas Unified Futsal finālsacensībās.  

42. II vieta LSO Republikas FUTAZĀLA sacensībās. 

43. III vieta LSO futbola sacensībās. 

44. Festivāls „Zemes un Uguns tikšanās” Likteņdārzā (2014.), sasniegumi – 

pateicība.  

45. Festivāls „Carnikavas ritmi 2014”, sasniegumi – pateicība.  

46. eTwinning projekti, sasniegumi – iegūti divi eTwinning projektu kvalitātes 

sertifikāti.  

47. 2014.gada jūnijā trīs skolas – centra audzēkņi piedalās starptautiskā futbola 

turnīrā Igaunijā – Latvijas izlases sastāvā - iegūta 1. vieta. 

48.  Pasaules Jauniešu kauss futbolā Gēteborgā 2014.gada jūlijā. Latvijas izlases 

sastāvā izcīnīta 5. vieta.  

49. Diploms par dalību LSO Vidzemes zonas sacensībās florbolā. 

50. Pateicība par dalību LSO „Baltijas kauss futbolā” Gulbenē. 

51. R.Blaumaņa literārās prēmijas 10. konkurss (2014.) – atzinība. 

52. Pateicība par dalību mini – futbola sacensībās „Bērzupe 2014”. 

53. IV vieta LSO tautas bumbas sacensībās Rīgā. 
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6. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA 

 

 Dalība Eiropas sociālā fonda projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” un 

aktīva iesaistīšanās uz kompetenču pieeju balstīta vispārējās izglītības satura 

izstrādāšanā, aprobēšanā un pēctecīgā ieviešanā, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei 

uz 21.gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes. 

 Sadarbības ar Izglītības un zinātnes ministriju turpināšana pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveides A programmu īstenošanā vispārējās 

izglītības iestāžu pedagogiem, kuri iesaistīti izglītības programmu 

izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām īstenošanā, lai paaugstinātu pedagogu 

profesionālo kompetenci darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir dažādas speciālās 

vajadzības. 

 ESF projektu apgūšana, piesaistot līdzekļus Skolas – centra materiāli tehniskās 

bāzes pilnveidošanai, pedagogu profesionālās kvalifikācijas celšanai un 

konkurētspējas veicināšanai. 

 Sadarbības ar masu mēdijiem nostiprināšana, informējot sabiedrību par 

aktualitātēm izglītības iestādē un Skolas – centra piedāvātajām iespējām.  

 Kursu, semināru un izglītojoša satura pasākumu speciālajā pedagoģijā un 

psiholoģijā organizēšana. 

 Pedagoģiskās pieredzes elektroniskās bāzes papildināšana un uzlabošana, 

veicinot moderno informāciju tehnoloģiju pielietošanu mācību procesā. 

 Turpināt popularizēt labās prakses un metodiskos materiālus, ievietojot 

informāciju Skolas – centra mājas lapā. 

 Rehabilitācijas centra materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana. 

 Sensorās istabas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana. 

 Pieredzes mācību stundu organizēšana, akcentējot inovatīvo un interaktīvo darba 

formu izmantošanas iespējas, kompetenču pieeju izglītības procesā un caurvijas 

principu integrāciju. 

 Pedagogu zināšanu un prasmju pilnveidošana darbā ar IKT. 

 Pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšana kompetenču pieejas 

ieviešanai mācību saturā, sekmīgai mācīšanās pieejas maiņai izglītības iestādē. 

 Darba formu dažādošana izglītojamo kavējumu, disciplīnas pārkāpumu un 

uzvedības traucējumu novēršanā. 
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 Izglītojamo izaugsmes izpētes materiālu pilnveidošana. 

 Skolas – centra un ģimenes ciešākas sadarbības pilnveidošana, radot 

izglītojamiem un viņu vecākiem/aizbildņiem iespēju līdzdarboties izglītības 

iestādes sabiedriskās un kultūras dzīves veidošanā, rosinot iesaistīties dažādu 

pasākumu organizēšanā. 

 Izglītojamo atbildības un rīcības veicināšana, akcentējot pozitīvu saskarsmi un 

savstarpējo attiecību kultūru. 

 Sadarbības ar sociālajiem partneriem un darba devējiem pilnveidošana izglītības 

programmu satura aktualizācijai, nodrošinot starppriekšmetu saikni un mācību 

satura apguves pēctecību. 

 Profesionālo pamatizglītības programmu īstenošanai nepieciešamās materiāli 

tehniskās bāzes modernizēšana. 

 

 

 

Kokneses pamatskolas - 

attīstības centra  direktore:                    Anita Ščerbinska  _______________________ 

                                                                            Z.v. 

 

 

SASKAŅOTS 

Kokneses novada domes priekšsēdētājs 

Dainis Vingris    ___________________ 

              Z.v. 

 

 

 

 

  


