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Pašnovērtējuma ziņojuma struktūra: 
 
 

• izglītības iestādes vispārīgs raksturojums; 

• izglītības iestādes pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu 

prioritātes un konkrēti rezultāti); 

• iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde; 

• izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu 

atbilstošajos kritērijos; 

• citi sasniegumi (izglītības iestādei svarīgais, specifiskais); 

• turpmākā attīstība (balstīta uz pašvērtējumā iegūtajiem 

secinājumiem) 
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Skolas vispārīgs raksturojums  
 
Skola īsteno 2 izglītības programmas: 

- pamatizglītības programma, 21011111 (akreditācijas lapa Nr.8259, 2014.gada 

29.aprīlī) akreditācijas termiņš no 2014.gada 6.maija līdz 2020.gada 5.maijam, 

licences numurs V-1382; 

- speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, 

21015611(akreditācijas lapa Nr.8260, 2014.gada 29.aprīlī), akreditācijas termiņš no 

2014.gada 6.maija līdz 2020.gada 5.maijam, licences numurs V-1383;.  

 

Skola akreditēta no 2014.gada 6.maija līdz 2020.gada 5.maijam (IKVD  izsniegtā 

Izglītības iestādes akreditācijas lapa Nr.2892, 2014.gada 29.aprīlī).  

 

1.1. Skolēnu skaits izglītības programmās: 
 

N.

p.

k. 

Izglītības programma 
Programma

s kods 

Skolēnu 

skaits 

2013./201

4.m.g. 

Skolēnu 

skaits 

2014./201

5.m.g. 

Skolēnu 

skaits 

2015./201

6.m.g. 

1. 
Vispārējā pamatizglītības 

programma 
21011111 136 145 144 

2. 

Speciālā pamatizglītības 

programma 

izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

21015611 89 79 62 

 Kopā  225 224 206 
 

Skolēnu skaits ir samazinājies. Speciālās izglītības programmas, skolēniem ar mācīšanās 

traucējumiem apguvei, bērnu mazā skaita dēļ nav nokomplektēta 1. un 2.klase, bet šie 

skolēni mācās integrēti vispārizglītojošajā klasē. 

 

1.2. Darbinieku skaits: 
 2013./2014.m.g. 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 

Pedagogi 53 51 51 

Saimnieciskie darbinieki 37 37 37 
 

Pedagogu un saimnieciskā personāla skaitā būtisku izmaiņu nav. 

 
2. Būtiskas pārmaiņas skolas darbībā un to ietekme uz finanšu rezultātiem 
 

2.1. Skolas budžeta nodrošinājums: 
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2013.gads 

EUR 
2014.gads 

EUR 
2015.gads 

EUR 

Finansējums 
salīdzinot 

2014.-
2015.g. 

% 
Budžeta kopsumma 1 133 091 1 126 124 1 068 575 -5.1 

Valsts mērķdotācija  1 064 554 973 761 1 002 880 +2.9 

t.sk. pedagogu darba 

samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām 

594 441 565 609 591 228 +4.3 

 
2.2. Pārskata periodā skolā veiktie remontdarbi skolas infrastruktūras pilnveidošanai. 

2015.gadā veikti ēku, telpu remonti par 15242EUR, t.sk., būtiskākie: 

- skolas 1.stāva četru kabineta durvju nomaiņa; 

- skolas ēkas jumta remonts; 

- tualetes izbūve skolas ēkas 3.stāvā 
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2015./2016.m.g. skolas darba  aktualitātes 

Iecavas internātpamatskolā un to realizācija  

 Uzdevums, prioritāte  

1. 
Kompetencēs balstīts izglītības saturs mācību stundās. Digitālo kompetenču  
apguve. 

2. Iekļaujošās izglītības principu īstenošana mācību un audzināšanas darbā  

3. 
Izglītojamo mācību motivācijas un paškontroles izvirzīto mācību uzdevumu 
izpildē akcentēšana . 

4. 
Veselīga dzīvesveida aktualizēšana un dažādu mācību metožu un aktivitāšu 
nodrošināšana sporta stundās, nodrošinot higiēnas prasību ievērošanu. 

5. 
Patriotisma un valstiskās identitātes apziņas veidošana, dalība vietējās 
kopienas valstiski svarīgos notikumos un aktivitātēs. 

6. 
Izglītojamo līderības prasmju un skolēnu pašpārvaldes darbības  
pilnveidošana, radot iespējas  piedalīties izglītības iestādes vides veidošanā 
un lēmumu pieņemšanā 

7. 

Izglītojamo pilsoniskās atbildības attīstība : 
–  saskarsmes un savstarpējo attiecību kultūras aktualizēšana, 
- LR likumdošanā noteikto pienākumu ievērošana atbilstoši vecumam, 
- apkārtējās vides sakopšana un saglabāšana, resursu jēgpilna 

izmantošana, 
- cilvēkdrošība. 

8. 

Bērnu un jauniešu iesaistīšana interešu izglītības programmās; 
- kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana, saglabāšana un tradīciju 

izkopšana, 
- karjeras izglītība un vadība, 
- saturīga un lietderīga brīvā laika pavadīšanas organizēšana un sociālo 

aktivitāšu veicināšana. 

9. 
Preventīvo pasākumu nodrošināšana atkarību un vardarbības  risku 
novēršanai. 
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IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS 

1. pamatjoma. MĀCĪBU SATURS– iestādes īstenotās izglītības programmas 

Skola īsteno divas izglītības programmas – vispārējo pamatizglītības programmu (kods 

21011111) un speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem (kods 21015611). Mācību priekšmetu un stundu plāni atbilst licencētajām 

programmām. Nodarbību saraksti ir apstiprināti un atbilst izglītības programmas 

saturam un īstenošanas periodam. Skolas pedagogi pārzina mācību priekšmetu 

standartus un savā darbā ievēro mācību priekšmetu programmu prasības. Nepieciešamo 

palīdzību un atbalstu pedagogiem kvalitatīvi nodrošina MP, MK vadītāji, direktora 

vietnieki mācību darbā, kā arī novada metodisko apvienību vadītāji. 

Pedagogi pārzina mācību priekšmetu standartus, savā darbā izmanto IZM apstiprinātos 

programmu paraugus. Programmu paraugu izvēle ir apstiprināta ar direktora rīkojumu. 

Direktors apstiprina mācību priekšmetu un stundu plānu, kā arī mācību priekšmetu 

stundu sarakstu. Saraksts ir izlikts izglītojamiem un vecākiem pieejamā vietā- pie skolas 

ziņojumu dēļa, Klašu audzinātāji sagatavo stundu sarakstus ielīmēšanai vai ierakstīšanai 

skolēnu dienasgrāmatās. Pedagogi, izglītojamie un vecāki tiek savlaicīgi iepazīstināti ar 

izmaiņām stundu sarakstā. 

Izglītojamo mācību stundu slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Pedagogi, kuri realizē izglītības programmas, ir izstrādājuši mācību vielas sadales 

tematiskos plānus visam periodam, mācību plāni ir izstrādāti ievērojot mācību 

priekšmetu pēctecību un ir ievērota mācību priekšmetu savstarpējā 

mijiedarbība.Diferencēti plānojot darbu, tiek ievērotas izglītojamo spējas, intereses un 

vajadzības. Nepieciešamības gadījumā tiek veiktas savlaicīgas korekcijas gan mācību 

priekšmetu tematiskajos plānos, gan e- klases žurnālā. 

Par izmaiņām stundu sarakstā izglītojamie un pedagogi ir  savlaicīgi informēti. 

Skolā ir izstrādāts plāns individuālajam darbam ar izglītojamajiem visos mācību 

priekšmetos, kas paredzēts izglītojamo atbalstam ikdienas mācību darbā, kā arī 

padziļinātai mācību vielas apguvei darbā ar talantīgajiem skolēniem. Pedagogi veic 

individuālu un diferencētu darbu mācību priekšmetu apguvē. 

Mācību priekšmeta satura apguves secība, kārtējie un nobeiguma pārbaudes darbi, 

speciālo individuālo un grupu nodarbību un individuālā darba ar izglītojamiem saturs 

tiek atspoguļots elektroniskajā skolvadības sistēmā „e - klase”. Pārbaudes darbu grafiks 

tiek saskaņots skolas mērogā, nepārsniedzot izglītojamam divus pārbaudes darbus 

dienā. 

Metodiskajās komisijās izvērtē nepieciešamo mācību literatūras un līdzekļu 

nodrošinājumu nākamajam mācību gadam, saskaņojot to ar skolas vadību un bibliotēku. 
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Skola garantē izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo līdzekļu iegādi. Skola 

abonē metodisko izdevumu “Skolas vārds “pedagogu tālākizglītībai. 

Ievērojot skolas audzināšanas darba prioritātes, izstrādāta skolas audzināšanas 

programma. Saskaņā ar šo programmu,internāta skolotāji izstrādā klases audzināšanas 

plānus, iekļaujot sešas audzināšanas jomas ar atilstošu stundu skaitu. Klašu plāni 

veidoti, iekļaujot tēmas, kuras ir atbilstošas noteiktajai klasei, iekļaujot prasmes, 

iemaņas, attieksmi un karjeru. Katru gadu audzināšanas programma tiek pilnveidota. 

Mācību procesā skolotāji mācību saturu īsteno atbilstoši mūsdienu aktualitātēm, 

izmanto alternatīvas mācību formas – ekskursijas uz muzejiem, dabas, vēstures un 

kultūras objektiem, ražošanas uzņēmumiem. 

Mācību ekskursijās klases apmeklējušas dažādus objektus gan Iecavā: Iecavas bērnu 

bibliotēka, Iecavas jaunais stadions, Iecavas kultūras namā gleznu izstāde, Iecavas 

luterāņu un katoļu baznīca, Iecavas mūzikas un mākslas skola, Iecavas novada 

„Labirinti”, Iecavas novada dome, Iecavas policija, Iecavas ugunsdzēsēji, Kokaudzētava 

SIA „Skujenieki”, Lauku saimniecība „Drostalas”, Z/S „Mazgrāvīši”. Objekti tuvākajā 

apkaimē: Autoretro muzejs, Bārbeles Ausekļa dzirnavas, Jelgavas Promenāde, 

Skaistkalne ”Jūras”, Skaistkalnes katoļu baznīca, Stelpes skola. Rīgā: Atpūtas centrs 

„Lido”, Doma baznīca, Ķīpsala „Skola 2016”, Latvijas Dabas muzejs, Nacionālais teātris, 

Prezidenta pils, Rīgas koncertzāle, Klases devušās arī uz tālākiem objektiem: Aglonas 

bazilika, Ādažu čipsu fabrika, Gaujas nacionālais parks, Krusta kalns- Lietuva, Kungu 

kalns Aglonā, Preiļu Leļļu muzejs, Privātuzņēmums „Auseklis”, Saulkrastu velosipēdu 

muzejs, Skrīveru gotiņu fabrika, Šauļi-Kaķu un velosipēdu muzejs, Tērvetes dabas parks. 

Stiprās puses: 

 Profesionāls un stabils pedagoģiskais kolektīvs. 

 Pedagogi organizē savu darbu, veido tematiskos plānus un pārbaudes darbu 

grafikus; 

 Skolā ir pietiekams tehniskais nodrošinājums, kas ļauj dažādot mācību 

priekšmeta satura pasniegšanas metodes. 

 Gandrīz visiem skolas pedagogiem ir speciālā izglītība darbam ar izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem. 

 No pedagogiem tiek prasīta atbildība, precizitāte par plānošanas un darba 

kvalitāti. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Mācību stundu saraksta ikdienas izmaiņas publicēt arī skolas elektroniskajā vidē. 

 Izskatīt iespējas veicināt atbalsta komisijas aktīvāku palīdzību darbā ar 

izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās. 

 Pedagogiem metodisko komisiju ietvaros savstarpēji piedalīties mācību stundu 

vērošanā un pieredzes apmaiņā. 
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 Pilnveidot skolas iekšējās informācijas apriti, mācību saturu un metodiku, 

izmantojot moderno tehnoloģiju iespējas. 

 Īpašu vērību veltīt speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem (kods 21015611), realizējot iekļaujošo izglītību. 

Kritērija  Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas vērtējums –labi 

 

2. pamatjoma. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Skolas darba galvenā forma ir mācību stunda. Skolotāji savā darbā ievēro 

pamatizglītības un vidējās izglītības standarta prasības, pārzina attiecīgo mācību 

priekšmetu programmas un skolas izvirzītos mācību un audzināšanas darba mērķus un 

uzdevumus. 

Skolotāji izmanto dažādas mācību satura apguvei piemērotas mācību metodes. Mācību 

metožu izvēle stundās ir daudzveidīga, tā tiek pakārtota skolēnu vecuma un uztveres 

īpatnībām, atbilstoša mācību priekšmeta specifikai un mācību satura prasībām. Mācību 

stundu mērķi ir skaidri formulēti, sasniedzami un izglītojamajiem saprotami. Skolotāji 

savas stundas plāno, izvirza mērķus un uzdevumus.  

Atkarībā no priekšmeta specifikas tiek uzdoti un regulāri pārbaudīti mājas darbi. Mājas 

darbu formas atbilst mācību priekšmeta specifikai un ir daudzveidīgas. Par mājās 

veicamajiem darbiem tiek veikti ieraksti izglītojamo dienasgrāmatās un ieraksti e-klasē, 

nodrošinot mācību priekšmetu, internāta skolotāju un vecāku sadarbību. 

Skolotāji aktīvi apmeklē tālākizglītības kursus, kuros gūtās zināšanas pielieto savā 

tālākajā darbā. Direktora vietniece regulāri seko pedagogu tālākizglītības kursu 

atbilstībai. 

Metodiskajās komisijās apspriež izmantojamās mācīšanas metodes, notiek pieredzes 

apmaiņa, tiek sniegta informācija kolēģiem par kursos iegūto.  

Pedagoģiskajās sēdēs tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar jaunākajām metodiskajām 

atziņām, kā izzināt skolēnu, kā mācīt izglītojamajiem mācīties. 16.marta pedagoģiskajā 

sēdē pedagogi dalījās pieredzē par izstrādātajiem metodiskajiem darbiem. 

Arvien vairāk mācību procesā tiek izmantotas tehnoloģijas (dators, projektors, 

interaktīvā tāfeleu.c.) 

Mācīšanas procesu veicina izglītojamo iesaistīšana praktiskā darbībā, piemēram, darbs 

projektu nedēļā. Izglītojamiem ir iespēja apgūt informācijas apstrādes, prezentācijas un 

sadarbības prasmes. Izglītojamie tiek rosināti pētnieciskās darbības veikšanai. 
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Skolā ir izveidota un darbojas izglītojamo kavējumu uzskaites sistēma, notiek sadarbība 

ar atbildīgajām personām un institūcijām kavējumu novēršanai. Notiek regulāra mācību 

un audzināšanas darba kvalitātes analīze. 

Tiek meklētas arvien jaunas sadarbības formas darbam ar skolēnu ģimenēm un 

turpmākā uzlabošana. 

Stiprās puses: 

 Individuāla pieeja izglītojamo mācību vajadzībām; 

 Mācību metožu daudzveidība; 

 Metodiskais darbs – mācību metodiskās nedēļas, konkursi, olimpiādes. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas kritēriju sistēmu skolā; 

 Aktivizēt izglītojamo līdzdarbību izglītošanās procesā; 

 Pilnveidot darbu ar digitālajiem mācību līdzekļiem, veidot elektroniskus mācību 

materiālus, darīt tos pieejamus izglītojamiem; 

 Pakāpeniski atjaunināt novecojušos mācību resursus. 

Kritērija vērtējums –labi 

Kritērijs 2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Skolā izglītojamajiem ir iespējams saņemt savām vajadzībām un spējām atbilstošu 

augstas kvalitātes izglītību. Katra mācību gada sākumā izglītojamie tiek atkārtoti 

informēti par mācību darba prasībām. Pedagogi mērķtiecīgi organizē izglītojamos 

mācību darbam un veido viņos motivāciju mācīties, rosina katrā stundā izrādīt iniciatīvu 

jaunu zināšanu un prasmju apguvē, māca vērtēt savu un citu izglītojamo darbu, strādāt 

radoši un atbilstoši savām spējām. Visiem izglītojamiem tiek piedāvāta iespēja parādīt 

savas prasmes, zināšanas. Pedagogi izmantojot dažādas metodes - izsakot uzslavas, 

pamudinājumus, rada klasē pozitīvu mikroklimatu, dibina savstarpēji cieņpilnas 

attiecības saskarsmē un izglītojamo savstarpējās attiecībās. Par mācību darbam 

izvirzītajām prasībām regulāri tiek informēti arī izglītojamo vecāki. 

Mācību priekšmetu skolotāji un klašu audzinātāji veic mācību sasniegumu dinamikas 

analīzi un izveidoto datu apkopojumu izmanto problēmsituāciju konstatēšanai, 

motivētākos izglītojamos rosinot gatavoties dažādiem ārpus ikdienas mācību procesa 

pasākumiem, vāji motivētos rosinot apmeklēt konsultācijas. Par mācību sasniegumu 

dinamikas avotu tiek izmantota e-klases sistēma un sekmju izraksti. Pedagogi aktīvi 

iesaista izglītojamos mācību procesā rosinot uzņemties līdzatbildību par mācību procesa 

norisi, mācot izvērtēt savu darbu gan mācību stundās, gan gatavojoties mācību stundām 

– mājas darbu izpildē, attieksmē un iekšējās kārtības noteikumu ievērošanā, 

papildiespēju izmantošanā. Izglītojamie bez attaisnojoša iemesla nekavē mācību 

stundas. Klašu audzinātāji, sociālā pedagoģe, skolas administrācija uzrauga un reaģē 
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kavējumu gadījumā. Izglītojamie izmanto skolas piedāvātās iespējas mācību mērķu 

sasniegšanai (konsultācijas, individuālais darbs, pagarinātās dienas grupas). 

Stiprās puses: 

 Izglītojamie zina un izprot mācību darbam izvirzītās prasības; 

 Skolas radītās iespējas atbalstam mājas darbu sagatavošanā; 

 Skolas iekšējas informācijas aprite par skolas pasākumiem; 

 Izglītojamo kavējumu uzskaite. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Radīt iespējas izglītojamiem ar prasībām mācību darbā iepazīties elektroniskajā 

vidē; 

 Pilnveidot izglītojamo atbildības veidošanos pret izvirzīto prasību izpildi mācību 

darbā; 

 Veicināt izglītojamo jēgpilnu mācību un citu atbilstošu resursu izmantošanu 

mācību darbā (bibliotēkas, interneta u.c.); 

 Aktivizēt izglītojamo ierakstu veikšanu dienasgrāmatās par mājas darbu izpildi;  

 Aktivizēt ikdienas mācību tēmu saistību ar reālo dzīvi. 

Kritērija – Mācīšanās kvalitāte vērtējums  pietiekami 

 

Kritērijs 2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Skolā izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis ir objektīvi un profesionāli 

izvērtēt izglītojamā sasniegumus mācību procesā, kas sekmē katra izglītojamā 

individuālo izaugsmi, attīsta katra individuālās prasmes, iemaņas un veido pozitīvu 

attieksmi pret mācību darbu. 

Skolā vērtēšanas procesa organizēšana un prasības atbilst valstī noteiktajai mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtībai un pamatprincipiem, tiek ievēroti- Izglītības likums, 

Vispārējās izglītības likums, MK noteikumi (par pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izgļītības standartiem, mācību priekšmetu standartiem un mācību priekšmetu 

paraugprogrammām) un skolā izstrādātais iekšējais normatīvais akts „Izglītojamo 

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība” Skolas normatīvajā aktā ir izvirzīti uzdevumi: 

 Sekmēt izglītojamā līdzdalību mācību procesā, veidot prasmes veikt 

pašnovērtējumu. 

 Motivēt izglītojamos iegūt iespējami labākas zināšanas un prasmes. 

 Veikt nepieciešamās korekcijas un uzlabojumus mācību procesā izglītojamo 

sasniegumu uzlabošanā. 

 Veicināt vērtēšanas procesā pedagogu sadarbību ar izglītojamajiem un viņu 

vecākiem. 
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Papildinājumi un uzlabojumi vērtēšanas kārtībā tiek izstrādāti mācību priekšmetu 

metodiskajās komisijās, metodiskajā padomē tie tiek apspriesti, saskaņoti un iesniegti 

direktoram apstiprināšanai. Pēc apstiprināšanas izmaiņas kļūst par kārtības sastāvdaļu. 

Mācību sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, metodiskos paņēmienus, pārbaudījumu 

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

pedagogs, ievērojot attiecīgā mācību priekšmeta standartu, saturu un izglītības iestādē 

īstenoto izglītības programmu. 

Katra mācību semestra sākumā pedagogs izstrādā stundu tematisko plānus, norādot 

vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus. Ar tematiskajiem plāniem iepazīstas 

mācību priekšmeta MK vadītājs, to saskaņošanu veic direktora vietnieks izglītības jomā. 

Izglītojamajiem un viņu vecākiem ir zināma un saprotama vērtēšanas kārtība skolā. 

Pirms rudens un pavasara brīvdienām pedagogi visos mācību priekšmetos izliek 

starpvērtējumu, kas savlaicīgi informē izglītojamos un viņu vecākus par mācību procesa 

rezultātu, dod iespējas redzēt jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi, dod iespējas 

izglītojamajam salīdzināt rezultātus ar savu pašvērtējumu. 

Starpvērtējums dod iespējas pedagogiem veikt korekcijas savā mācību procesa 

plānojumā, informēt skolēnus par iespējām paaugstināt savu sasniegumu līmeni, plānot 

konsultāciju darbu, saredzēt un novērtēt izglītojamo individuālos mācību rezultātus. 

Skolā ir noteikta kārtība vērtējumu uzskaitē, tās ievērošanu pārrauga un kontrolē skolas 

administrācija. 

Pedagogi, atbilstoši e-žurnāla aizpildīšanas kārtībai, regulāri veic ierakstus, reģistrējot 

kavējumus un iegūtos vērtējumus. 

Vērtēšanas veidi, metodiskie paņēmieni atbilst izglītojamo vecumam, individuālajām 

spējām, mācību priekšmeta specifikai un izvirzītajiem mērķiem. Izglītojamā mācību 

sasniegumus mācību priekšmetos vērtē 10 ballu skalā. Pārbaudes darbos, kuros nav 

iespējams mācību sasniegumus vērtēt atbilstoši 10 ballu skalai, pedagogs vērtē ar „i” vai 

„ni”. Skolas vērtēšanas kārtībā ir atrunāti „n/v” un „a” lietošanas gadījumi. Pedagogi 

izmanto visas e-klasē piedāvātās vērtējumu reģistrācijas un rezultātu analīzes iespējas. 

Dabaszinību mācību priekšmetos tiek izmantota e-klasē pieejamā pētniecisko 

laboratorijas darbu metodika, vērtēšana tiek veikta atbilstoši VISC metodiskajām 

prasībām. Pētniecisko laboratorijas darbu vērtēšanai ir vienots princips, un tiek īstenota 

starppriekšmetu saikne. 

Pedagogi izmanto iespējas veidot vienotus pārbaudes darbus, veidojot atbilstošus 

vērtēšanas kritērijus. Pēc vērtējumu reģistrācijas pedagogi veic matemātisko un 

statistisko pārbaudes darbu analīzi, veic datu salīdzināšanu katram izglītojamajam un 

klasēm. Šāda darba organizācija ir uzlabojusi pārbaudes darbu metodiku un kvalitāti. 

MK un MP tiek apkopota priekšmeta skolot informācija par klašu mācību sasniegumiem 
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dažādos mācību priekšmetos, tiek veikta izpēte, analīze, izdarīti secinājumi un izvirzīti 

uzdevumi mācību procesa uzlabošanu. 

Izglītojamo vecāki regulāri tiek informēti par izglītojamo mācību sasniegumiem Katru 

gadu pirmajā semestrī skolas vecāku kopsapulcē vecāki saņem informāciju par 

vērtēšanās kārtību skolā un skolas e-klases administratora informāciju par jaunākām e-

klases izmantošanas iespējām, par iespēju sekot līdzi uzdotajiem mājas darbiem, 

sekmēm, uzvedības ierakstiem, stundu kavējumiem. Vienu reizi mēnesī vecāki saņem 

sekmju izrakstus, kurus (pēc e-klases piedāvātās metodikas) sagatavo klases 

audzinātājs. 

Skolas administrācija, atbalsta personāls kopā ar klases audzinātāju un priekšmeta 

skolotāju tiekas ar izglītojamajiem, kuru vērtējumi mācību priekšmetos ir nepietiekami 

un ir zema izglītojamā mācību motivācija. Uz sarunu tiek pieaicināti izglītojamo vecāki. 

Sarunu rezultātā tiek meklēti nepietiekošo vērtējumu un motivācijas trūkumu cēloņi. 

Īpaša uzmanība tiek pievērsta 9. klašu izglītojamajiem. Skolā mācību rezultātu 

jautājumus risina mazās pedagoģiskās sēdes, kuras tiek organizētas pēc klašu 

audzinātāju iniciatīvas, pieaicinot priekšmetu skolotājus, administrācijas vai atbalsta 

personāla pārstāvjus. 

Pedagoģiskās padomes sēdēs 1.semestrī un gadā tiek veikta mācību darba rezultātu 

analīze, kā arī mācību gada noslēgumā tiek plānots pagarinātais mācību gads atbilstoši 

skolas vērtēšanas kārtībai. 

Stiprās puses: 

 Izglītības iestādē tiek apkopota informācija par izglītojamo sasniegumiem. 

 Izglītojamiem teik nodrošinātas iespējas paaugstināt savus mācību sasniegumus; 

 Pārbaudes darbos tiek veikta pārbaudes darbu rezultātu analīze; 

 Starpvērtējuma veikšana, mācību sasniegumu dinamikas veidošana; 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Veicināt izglītojamo motivējošas vērtēšanas sistēmas izveidi, izstrādāt 

pilnveidotu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību; 

 Aktivizēt izglītojamo prasmi veikt pašvērtējumu un savstarpējo vērtējumu; 

 Veicināt pedagogu un izglītojamo secinājumu veidošanu par paveikto darbu 

izpildi. 

Kritērija Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa vērtējums – labi 

Joma – 4. Atbalsts izglītojamiem 

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 
garantēšana. 
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Kvalitātes rādītājs 
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Vērtējuma pamatojums 

1.Izglītības iestādē darbojas 
atbalsta personāls, kas regulāri 
apzina izglītojamo vajadzības. 

   + 

Skolā darbojas vispusīgs atbalsta 
personāls- mediķis, psihologs, 
sociālais pedagogs, speciālais 
pedagogs,logopēds. 

2.Konstatēto informāciju izmanto 
izglītojamo atbalstam un 
sadarbībai ar pašvaldību 
sociālajiem dienestiem un 
institūcijām. 
 

   + 

Regulāri tiek nodrošināta 
sadarbība ar novadu sociālajiem 
dienestiem, bāriņtiesu un 
kārtībsargājošām institūcijām. 

3.Izglītības iestādē ir izstrādāti 
iekšējie normatīvie akti, kuri 
regulē kārtību,kā tiek organizēti 
pasākumi izglītības iestādē vai 
ārpus tās, nodrošinot izglītojamo 
drošību. 

   + 

Skolā ir izstrādāti nepieciešamie  
iekšējie normatīvie akti, tie tiek 
reguāri pārskatīti,tiek veikti 
precizējumi. 

4.Telpās izvietota drošības 
prasībām atbilstoša informācija 
(norādes, instrukcijas) 

   + 

Telpās ir izvietoti evakuācijas 
plāni,drošības noteikumi sporta 
zālē , darbmācības  un mājturības 
kabinetā.Iezīmēta kāpņu drošība. 

5.Ir rīcības plāns, ja izglītības 
iestāde konstatē alkohola, 
cigarešu, narkotisko, toksisko un 
psihotropo vielu, gāzes baloniņu 
un pistoļu, auksto ieroču 
iegādāšanās, lietošanas, 
glabāšanas un realizēšanas 
aizlieguma pārkāpumu  
izglītības iestādē un tās teritorijā. 

   + 
Ir sastādīts rīcības plāns šādiem 
gadījumiem. 

6. Ir organizēti pasākumi 
atkarību profilaksei.   +  

Notiek individuālas 
sarunas,policijas darbinieku  
lekcijas 

7.Izglītojamie ir iepazīstināti ar 
evakuācijas plānu.   +  Plāni ir redzami, pārrunāti. 

      

      

8.Izglītības iestādē izglītojamie 
tiek mērķtiecīgi izglītoti par 
iekšējās kārtības noteikumiem un 
citiem normatīvajiem aktiem visa 

   + 

Audzināšanas darbā  izglītojamie 
tiek sistemātiski informēti par 
iekšējās kārtības noteikumu 
ievērošanas nepieciešamību 
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mācību gada laikā. ,divreiz gadā tiek veikta instruktāža 
ar parakstu apliecinājumiem.  

9.Izglītības iestāde analizē 
izglītojamo uzvedību, to starp 
uzvedības problēmas un 
vardarbības gadījumus. 

   + 
Jā par katru gadījumu notiek 
individuālas sarunas, sarunas ar 
vecākiem, klases stundās par APU. 

10.Izglītojamo iestāde informē 
izglītojamos par vardarbību,tās 
veidiem un izpausmēm,kā arī 
rīcību vardarbības gadījumā. 

  +  
Tiek plānotas tematiskas klases 
stundas un notiek individuālas 
sarunas. 

11. Izglītojamie ir iepazīstināti ar 
iekšējās kārtības noteikumiem un 
citiem drošības noteikumiem 
normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 

   + 
Darbs šajā jomā notiek sistemātiski 
un mērķtiecīgi. 

12.Izglītojamie jūtas droši 
izglītības iestādes telpās un tās 
apkārtnē. 

   + 

Izglītojamie jūtas droši, par to 
liecina individuālās sarunas un 
situāciju analīze. Ik pārgadu notiek 
skolēnu aptauja. 

13. Izglītojamie zina, kā rīkoties 
ārkārtas situācijās vai 
evakuācijas gadījumā, notiek 
praktiskas mācības par rīcību 
ārkārtas situācijās. 

  +  
Izglītojamie zina kā rīkoties 
ārkārtas situācijās piem. sirēnas 
signāla gadījumā. 

14.Izglītības iestādei ir  mācību 
procesa organizēšanai 
nepieciešamā informācija par 
izglītojamo veselību un 
individuālājām vajadzībām. 

  +  
Medicīnisko informāciju apkopo 
skolas medmāsa. 

15.Izglītojamie un iestādes 
personāls ir informēts, kā 
rīkoties traumu un pēkšņas 
saslimšanas gadījumā. 

   + 

Personāls apmācīts pirmās 
palīdzības sniegšanā un zina kā 
jārīkoties, lai  
izsauktu PNM, ir izvietoti 
informatīvie telefoni. 

16. Izglītības iestādē nodrošina 
apmācību pirmās medicīniskās 
palīdzības sniegšanā. 

   + 
Skolas medmāsa  apmācību veic  
klases audzināšanas stundās. 

17.Izglītības iestādes 
izglītojamiem ir pieejami 
sertificētas ārstniecības personas 
pakalpojumi ,ir ierīkots kabinets 
un noteikts tā darba laiks. 

  +  
Iestādē ir ierīkots medicīniskais 
kabinets,noteikts darba laiks un 
veicamie pienākumi. 

18.Izglītības iestāde nodrošina 
profesionālās ievirzes izglītības 
programmas sportā izglītojamo 
profilaktisko veselības aprūpi un 
pirmās palīdzības pieejamību, 
nodrošina izglītojamo 
piedalīšanos obligātajās veselības 

   
 
+ 

 
Reizi gadā tiek veikta padziļināta 
medicīniska apskate un skolotāji 
tiek informēti par izglītojamo 
piedalīšanos sporta nodarbībās. 
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pārbaudēs. 

19. Izglītības iestāde popularizē 
veselīgu dzīvesveidu un organizē 
veselību veicinošus pasākumus. 

   
 
+ 

Skola piedalās projektos SKOLAS 
PIENS UN SKOLAS AUGLIS,kā arī 
tiek veikts audzinošais darbs par 
pareiza uztura nozīmīgumu. 

20.Izglītības iestādē 
izglītojamiem piedāvā 
ēdināšanas pakalpojumus, 
veicina veselīgas pārtikas 
lietošanu. 
 

   
 
+ 

Skola  organizē pilnvērtīgu 
ēdināšanas procesu, tiek 
nodrošināta kvalitātes kontrole. 

21.Izglītības iestādē piedāvā 
pagarinātās dienas grupas 
nodarbības. 

  
 
+ 

 

 Nav tieša pagarinātā grupa, bet 
skolēniem tiek dota iespēja tūlīt 
pēc stundām izmācīties un tad 
doties mājās. 

22.Mācību priekšmetu saturā 
iekļauti darba un civilās 
aizsardzības jautājumi. 

  
 
+ 

 
 
Ieplānoti atbilstoši standartiem un 
mācību programmai. 

23.Izglītības iestādes personāls ir 
apguvis zināšanas bērnu tiesību 
 Aizsardzības jomā. 

   
 
+ 

 
Notika piedalīšanās kursos 2015.g.  
oktobrī. 

 
Secinājumi    

 
+ 

Pie šī kritērija izpildes tiek daudz 
strādāts. 

 
Turpmākā attīstība     

Atjaunot tematiskās  avīzes 
veidošanu par smēķēšanas 
kaitīgumu. 
 
Organizēt evakuācijas apmācības. 
Pēc vasaras no vecākiem prasīt 
zīmi par izmaiņām bērna  veselības 
stāvoklī. 
Medmāsai divas dienas ieplānot 
darba laiku  no plkst.8 00 

 
Kritērija- Atbalsts izglītojamiem, 
vērtējums 

   
 
+ 

 
Daudz tiek strādāts pie tā izpildes 
organizēšanas.  
Vērtējums – ļoti labi 

  



Pašvērtējuma ziņojums   

16 
 

Kritērijs 4.2. Atbalsts personības veidošanā. 

Kvalitātes rādītājs 
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Vērtējuma pamatojums 

1.Izglītības iestādē 
darbojas izglītojamo 
pašpārvalde 

    
+ 

Izglītojamo pašpārvalde saukta 
Skolēnu Dome darbojās  aktīvi un 
mēķtiecīgi. 

2. Pedagogi atbalsta un 
veicina izglītojamo 
iesaistīšanos izglītības 
iestādes pašpārvaldē un 
izglītības iestādes 
padomes darbā. 

    
+ 

 
Klašu audzinātāji ieinteresēti sekoja 
līdzi savas klases pārstāvju darbam 
Skolēnu Domē,dažādās aktivitātes 
atbalstīja arī citi pedagogi. 

3.Izglītojamie ir informēti 
par izglītojamo 
pašpārvaldes aktivitātēm 
un darbības rezultātiem 

    
+ 

Domnieki pulcējās uz sanāksmēm 
katru pirmdienu,pārrunāja veicamos 
darbus un citas aktualitātes. 

4.Izglītojamie aktīvi 
darbojas izglītojamo 
pašpārvaldes aktivitātēs. 

   
+ 

 
 

Pārsvarā visi aktīvi iesaistījās SD 
darbā ( aktīvāk varēja 
darboties 6.c kl.pārstāvji) 

5.Izglītības iestādē plāno 
un organizē daudzveidīgus 
ārpusstundu pasākumus. 

    
+ 

Ārpusstudu pasākumi  tiek 
mērķtiecīgi plānoti, tie ir 
daudzveidīgi. 

6.Izglītības iestāde veic 
audzināšanas  pasākumu 
satura un norises analīzi. 

    
+ 

Katra pasākuma norise tiek pārrunāta 
ar pasākumā iesaistītajām personām, 
kopumā pasākumi tiek analizēti 
kl.audz.MK 

7.Audzināšanas stundas 
tiek tematiski plānotas un 
notiek regulāri, 
nepieciešamības gadījumā 
veicot norises korekcijas. 

   
+ 

 Katram semestrim  klasei tiek 
sastādīts kalendāras audzināšanas 
plāns, tas tiek izskatīts un pārrunāts 
ind.sarunās. 

8. Pedagogi veicina 
izglītojamo iesaistīšanos 
izglītības iestādes iekšējās 
kārtības noteikumu 
izstrādē, atbalsta pozitīvu 
uzvedību. 

   
+ 

 Pedagogi  regulāri pārrunā ar 
izglītojamiem skolas iekš. kārtības 
noteikumus, skaidro to nozīmīgumu, 
veic APU aktivitātes, iesaista atsevišķu 
iekš. kārtības punktu izstrādē. 

      

9. Tiek veicināta 
izglītojamo dalība 
projektos, konkursos, 
izstādēs, olimpiādēs, 
dažāda līmeņa sacensībās, 
ārpusstundu pasākumu 

  
+ 

 
 

  
Klašu audzinātāji tiek rosināti šādām 
aktivitātēm, bet atsaucība ir dažāda. 
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sagatavošanā un norisē. 
10.Izglītības iestāde plāno 
un organizē, kā arī 
 Iesaistās ārpusskolas 
organizētajos sporta un 
kultūras pasākumos. 

   
 

 
+ 

 
Skola piedalās 
 novada sporta aktivitātēs futbolā, 
florbolā kā arī koru un dziesmu deju 
svētkos, konkursos, arī patriotiskajos 
pasākumos. 

11. Izglītības iestāde 
piedāvā  
kolektīvās 
muzicēšanas iespējas. 

   
+ 

 Ir iespēja dziedāt korī vok.ans. 
Pasākumos tiek veicināta 
kopdziedāšana un karaoke. 

12.Izglītības iestādē ir 
vispusīgas personības 
veicinošs interešu 
izglītības piedāvājums, 
interešu izglītības 
programmu izvēle ir 
pamatota un mērķtiecīga. 

   
+ 

 Interešu grupu piedāvājums ir 
daudzpusīgs- kultūrizglītības jomā, 
sportā, radošās prasmes,  
Dzīvesprasmes, bet ir noskaidrotas arī 
izglītojamo citas vēlmes. 

13.Izglītojamiem un 
vecākiem ir pieejama 
informācija par interešu 
izglītības programmām un 
nodarbību laikiem. 

   
+ 

  
Ir pieejama informācija, bet ir 
ierosinājums to dažādot un papildināt. 

14.Notiek interešu 
izglītības programmu 
īstenošanas analīze. 

   
 

 
+ 

Interešu grupu vadītāji katru gadu 
veic pašvērtējumu. 

15. Klašu audzināšanas 
darba programmā ir 
ietverti visi paredzētie 
temati. 

    
+ 

Klašu audzinātāju darba programmās 
tiek ieplānotas visas jomas, tās tiek 
papildinātas  

Secinājumi    
+ 

 Kritērijs- par atbalstu personības 
attīstībai vērtējams labi,tiek veikts 
mērķtiecīgs darbs. 

Turpmākā attīstība     Ierosinājumi darba uzlabošanai: 
-aktivizēt dalību ārpusskolas 
projektos, 
-meklēt iespējas interešu grupu 
dažādošanai, 
-e- klasē  un skolēnu dienasgrāmatas 
ievietot interešu grupu nodarbību 
laikus, 
-Klašu audz.MK precizēt  
audzināšanas darba procesu 
2016./2017.m.g. 



Pašvērtējuma ziņojums   

18 
 

 
Kritērija-  atbalsts 
personības attīstībā 
vērtējums 

   
+ 

  
 
vērtējums labi 

 

Kritērijs 4.3.  Atbalsts karjeras izglītībā. 

1.Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc pamatizglītības ieguves. 

 

Apkopota  klašu audzinātāju sniegtā informācija. 

Izglītības iestāde sniedz izglītojamiem informāciju par karjeras izvēles iespējām t.sk.e-
vidē. 

Skolā sastādīts KI pasākumu plāns,katrai 9.klasei ir  izsrādāts savs KI plāns.Galvenās 
darba  formas: 

- Tikšanās ar dažādu skolu pārstāvjiem..Saulaine, Olaine, Ogre, 
- Izstādes Skolas-2016.apmeklējums, 
- Individuālas sarunas ar skolēniem un vecākiem par iespējamo atvērto durvju 

apmeklēšanu, 
- Tikšanās ar novada pārstāvjiem, novada darba vides  iepazīšana, 
- KI testu pildīšana e- vidē. 
- pasākums savu nākotnes plānu prezentācijai 9.klasēs. 

Mācību gada sākumā un vairākkārt gada laikā tiek apzinātas izglītojamo vēlmes un tām 
tiek pieskaņotas nepieciešamās darba formas. 

Izzinot izglītojamo intereses izglītības iestāde organizē ekskursijas uz uzņēmumiem, 
tikšanās ar profesiju pārstāvjiem, darba devējiem,  dalību ēnu dienās. 

Došanās uz uzņēmumiem būtu jāplāno vairāk, jārosina uzņēmumu pārstavjiem piedāvāt 
izglītības apguves iespējas viņiem nepieciešamajās specialitātēs. 

Pamatizglītību 
ieguvušo skaits 

Turpina 
mācības 
vispārējās 
vidējās 
izglītības 
iestādēs 

Turpina 
mācības 
profesionālās 
izglītības 
iestādēs 

Neturpina 
mācības 

 
 Strādā  

 
Piezīmes 

 
 
   23 

 
 
   5 

 
 
   11 

 
 
   3 

 
 
   2 

 
Par 2  nav 
informācija 
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 Turpmākā attīstība:  Jāturpina iesāktās aktivitātes. Jāveic analīze, kāpēc daži skolēn 

tomēr pēc laika neturpina mācības izvēlētajā mācību iestādē. Vēlāma analīze, kuri no 

skolas organizētajiem pasākumiem ierosinājuši turpināt mācības konkrētajā skolā. 

Kritērija  Atbalsts Karjeras izglītībā vērtējums - labi. 

Kritērijs 4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Skolā pedagoģiskais kolektīvs mērķtiecīgi strādā pie izglītojamo spēju un talantu 

attīstīšanas. Izglītojamajiem ir dotas iespējas piedalīties dažādās mācību priekšmetu 

olimpiādēs, konkursos, projektos, projektu nedēļās, mācību priekšmetu nedēļās, mācību 

ekskursijās un citos ar mācību procesu saistītos pasākumos. Mācību priekšmetu 

metodiskās komisijas saturiski un organizatoriski sagatavo skolas olimpiādes. 

2015./2016.m.g. izglītojamajiem skolātika piedāvātas olimpiādesvisos mācību 

priekšmetos. Skolas olimpiādes notiek pēc noteikta grafika, lai skolā to norisi varētu 

saskaņot ar mācību darbu un dotu iespēju tajās iesaistīties visiem ieinteresētajiem 

izglītojamajiem. 

Šogad daudz labu sasniegumu novada, starpnovadu un pat reģionālājā olimpiādē.  

 Edijs Veršinskis (9.c) starpnovadu Mājturības un tehnoloģiju olimpiādē ieguvis 

2.vietu,Kristiāna Viktorija Kudrjavceva (8.c) – atzinību. Skolotāji Aldis Bensons 

un Valija Lukstiņa. 

 Dita Laura Cinate (7.c) Iecavas novada sociālo zinību eseju konkursā ieguvusi 

1.vietu.Rolands Romašenoks (7.c) – atzinību. Skolotāja Aija Semjonova. 

 Oļegs Kovaļovs (9.c) starpnovadu krievu valodas olimpiādē ieguvis 3.vietu. 

Skolotāja Irina Jakušenoka. 

 Inese Markūna (4.c) starpnovadu latviešu valodas olimpiādē ieguvusi 1. vietu. 

Skolotāja Agnese Āboliņa. 

 Niks Vīns (7.c) starpnovadu informātikas olimpiādē ieguvis 2.vietu,Mareks 

Oškalns (7.c) – atzinību. Skolotāja Inga Čipena. 

 Kristiāna Kudrjavceva (8.c) starpnovadu latviešu valodas olimpiādē ieguvusi 

3.vietu,Laura Novicka (8.c) – atzinību. Skolotāja Dale Oškalne. 

 Roberts Zabarovskis (8.c) Iecavas novada angļu valodas olimpiādē ieguvis 

2.vietu, Iecavas un Vecumnieku starpnovadu angļu valodas olimpiādē ieguvis 

1.vietu un ar labiem panākumiem piedalījies Zemgales reģiona olimpiādē angļu 

valodā 8.klašu grupā. Skolotāja Tatjana Šalte. 

 Anna Kalniņa (6.c) starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē ieguvusi 3.vietu.Juris 

Māris Belkovs (8.a) un Raivo Bērziņš (5.a) starpnovadu vizuālās mākslas 

olimpiādē ieguvuši atzinību. Skolotāja Santa Dručka. 

 Dārta Ušacka (7.c) un Edgars Ivanovs (6.c) starpnovadu matemātikas olimpiādē 

ieguvuši atzinību. Skolotāja Agafija Buša. 

Panākumi ārpusskolas konkursā 
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Iecavas internātpamatskolas komanda ieguvusi 1.pakāpi Rīgas Mūzikas 

internātvidusskolas atklātajā konkursā “Latviešu komponista Raimonda Paula mūzikas 

aktualizācija, izmantojot didaktisko spēli”. Skolotāja Maruta Pitkeviča. 

Projektu nedēļu organizācijā tiek pielietotas dažādas metodes un darba formas. 

2016.gadā tika organizēta projektu nedēļa „ Dažādā pasaule”. Projektu nedēļas mērķis 

bija īstenot izglītojamo praktiskas, izzinošas un pētnieciskas aktivitātes, veidojot 

izpratni par globālām un vietējām vides problēmām. Projektu nedēļas noslēgumā skolā 

tika organizētas tematiskās prezentācijas un konferences.  

Diferencēta pieeja mācību darbam nepieciešama gan izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem, gan talantīgajiem. 

Stiprās puses: 

 Skola atbalsta talantīgo skolēnu dalību novada un starpnovadu olimpiādēs, 

pasākumos, konkursos un projektos; 

 Skolā regulāri tiek organizēti mācību darba, erudīcijas konkursi, skates un 

viktorīnas, izglītojamie ņem aktīvu dalību arī novada un ārpus novada aktivitātēs; 

 Mācību procesā skolotāji ņem vērā skolēnu spējas, izvēloties dažādas mācību 

metodes, strādājot individuāli, veidojot diferencētus uzdevumus; 

 Skolotāji regulāri un sistemātiski organizē darbu ar skolēniem, kuriem mācības 

sagādā grūtības – korekcijas nodarbībās un individuālās nodarbībās. Tiek 

sastādīti individuālie plāni, izmantoti atbalsta pasākumi. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Veicināt izglītojamo motivējošas vērtēšanas sistēmas izveidi, izstrādāt 

pilnveidotu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību; 

 Veicināt pēcpusdienu brīvā laika izmantošanā dažādas sporta aktivitātes - 

sacensības, stafetes un citas fiziskas aktivitātes; sporta skolotājiem aktivizēt 

katram izglītojamam atbilstošu sporta veida izvēli brīvajā laikā.  

Kritērija Atbalsts mācību darba diferenciācijai  vērtējums – ļoti labi 

 

Kritērijs 4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

1.un 2.klasē netika atvērtas speciālās klases izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. 

1.c klasē no mācību gada sākuma mācījās četri izglītojamie, kuriem ir speciālā izglītības 

programma. Visiem izglītojamiem tikai sastādīti individuāli izglītības plāni, sniegts 

nepieciešamais atbalsts mācību darbā. Skolotāja Sanita Kalderauska ieguva papildus 

izglītību darbam ar izglītojamiem, kuriem ir īpašas vajadzības. Vispārizglītojošajā klasē 

integrētie speciālās izglītības skolēni nesaņem papildus rehabilitācijas nodarbības – 

ritmiku, ārstniecisko vingrošanu, individuālo un grupu darbu mācību priekšmetu 

apguves pilnveidei, bet tiek nodrošinātas logopēda konsultācijas. 
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Maijā PMK atzinumu saņēma vēl divi izglītojamie, 1.c klasē sasniedzot sešu skolēnu 

skaitu, kuriem ir mācīšanās traucējumi. 

2.c klasē maijā PMK atzinumu saņēmuši pieci izglītojamie. 

7.c klasē PMK atzinumu rudenī saņēma viens izglītojamais. Izglītojamais tika pārcelts 

mācībām klasē izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, tomēr šajā klasē nespēja 

adaptēties. Sākās neattaisnoti stundu kavējumi. Saskaņā ar vecākiem skolēna interesēs 

tika pieņemts lēmums skolēnam sniegt iespēju mācīties ierastajā vidē, integrējot 

izglītojamo vispārizglītojošajās programmas klasē, kurā viņš bija mācījies līdz šim, 

realizējot iekļaujošo izglītību. Pirmajā semestrī pēc PMK atzinuma piešķiršanas 

skolēnam visos mācību priekšmetos tika veidoti individuālie plāni, otrajā – tajos, kuros 

mācību sasniegumi ir nepietiekami. Izglītojamam mācību gadā ir četri nepietiekami 

vērtējumi. Pagarinātajā gadā ar pietiekamu vērtējumu nokārtojis ģeogrāfiju, kārtoja 

angļu valodu, bet ieguva nepietiekamu vērtējumu.  Uz pēcpārbaudījumiem matemātikā 

un bioloģijā neieradās. Nav pārcelts nākamajā klasē. 

9.a klasē 13.decembrī uzsāka mācības izglītojamais, kurš šajā mācību gadā nebija 

apmeklējis skolu. Izglītojamam tika sniegts pastiprināts atbalsts mācību darbā, veidoti 

individuālie plāni visos mācību priekšmetos. Ar papildus atbalsta pasākumiem 

izglītojamais ir nokārtojis nepieciešamos darbus un pabeidz speciālo pamatizglītības 

programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. 

Stiprās puses: 

 Speciālas programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem realizācija; 

 Pedagogu speciālā izglītība un pieredze darbā ar speciālās programmas 

izglītojamiem; 

 Mācību darba diferenciācija. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot speciālas programmas izglītojamo integrēšanu pamatizglītības klasēs, 

nodrošinot nepieciešamo atbalstu mācību darbā; 

 Izglītojamo lasītprasme pilnveide. 

Kritērija  atbalsts izglītojamiem  ar speciālām vajadzībām  vērtējums – ļoti labi 

 

Kritērijs 4.6. Sadarbība ar izglītojamo ģimeni. 

  
Kvalitātes kritērijs 
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Kvalitātes kritērijs 
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1.Vecāki tiek regulāri 
informēti par izglītības 
iestādes darbību. 

    
+ 

Informācija tiek sniegta vecāku 
dienā, vienu reizi gadā tiek 
veidota avīze    
 vecākiem, informācija skolēnu 
dienasgrāmatās un skolas mājas 
lapā, raksti novada avīzē.. 

2.Vecākiem sniegtā 
informācija 
ir kvalitatīva un savlaicīga. 

    
+ 

 
Ļoti laba 

3.Ir noteikta kārtība, kā 
vecāki var izteikt savus 
iebildumus un 
ierosinājumus, vecāki par 
šo kārtību ir informēti. 

  
+ 

  Vecāku sapulcēs, sarunā pie  
skolas administrācijas, 
individuālās sarunās ar klases 
audzinātājiem. 

4.Vecāku izteiktos 
priekšlikumus analizē, 
secinājumus izmanto   
turpmākam darbam, 

  
+ 

  Ieteikumi tiek analizēti 
administrācijas sēdēs, tiek 
lemta ieteikumu relizēšana. 

5.Izglītības iestādes 
sniegtā informācija par 
izglītojamo sasniegumiem, 
mācību stundu 
/nodarbību 
apmeklējumiem, uzvedību 
un attieksmi pret mācību 
darbu ir pamatota, korekta 
un lietderīga. 

   
+ 

  
Tika analizēti ieraksti 
dienasgrāmatās un e-klasē, 
sarunas atbalsta komisijas 
sēdēs un MPS 

6.Izglītības iestāde mācību 
gada sākumā vecākus 
informē par izglītības 
iestādes darbību 
izglītojamo personības 
attīstības 
atbalstam,problēmu 
risināšanas iespējām, kā 
arī par vecāku 
iesaistīšanos šajās 
darbībās. 

   
+ 

  
Aicinājums uz sarunu ar skolas 
administrāciju 1.09. un skolas 
mājas lapa un e-klasē 

7.Par izglītības iestādes 
darbību vecāki var iegūt 
informāciju izglītības 
iestādes tīmekļa vietnē. 

    
+ 

 
Jā, tā tiek regulāri  pilnveidota 
papildināta ar jaunāko 
informāciju. 

8.Izglītības iestāde plāno 
un regulāri organizē 
pasākumus (sapulces un 
dienas u.c. vecākiem 
pieejamā laikā. 

    
+ 

Tikšanās ar vecākiem 1.09. 
klašu sapulces , vecāku 
klātbūtne koncertos vecāku 
diena, Mātes dienas koncerts, 
individuālas sarunas. 

9.Pasākumu kvalitāti un     Pasākumi tiek pārrunāti klašu 
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lietderību  analizē un 
secinājumus izmanto 
turpmākā darbā. 

+ audz MK 

10..Izglītības iestāde 
mācību gada sākumā 
informē vecākus par 
savstarpējās sadarbības 
iespējām. 

   
+ 

 Vecāki tiek uzklausīti 1.09 pēc 
svinīgā pasākuma. 

11.Izglītības iestādes 
padomes sastāvā vecāku 
pārstāvji ir vairākumā. 

    
+ 

 
Jā. 

12.Izglītības iestādes 
padomes vadītājs ir 
ievēlēts no vecāku 
pārstāvju vidus. 

    
+ 

 
Jā 

13.Vecāku pārstāvji 
izstrādā un sniedz 
priekšlikumus izglītības 
iestādes ikdienas darbam. 

   
+ 

  Atsevišķos gadījumos 

14.Izglītības iestāde 
regulāri informē par 
mācību procesa norisi. 

   
+ 

 Vienu reizi mēnesī tiek izdotas 
sekmju lapas, regulāri ieraksti 
e-žurnālos , individuālas 
tikšanās ar vecākiem pēc 
nepieciešamības. 

15. Vecākus savlaicīgi 
informē par pasākumu, 
ekskursiju u.c. laiku 

   
+ 

 Ieraksti ,ielīmes 
dienasgrāmatās un saziņa 
telefoniski. 

16. Izglītības iestāde 
sadarbojas ar vecākiem, ja 
ir nepieciešams 
individuāls atbalsts. 

    
+ 

Tiek organizēta visa iespējamā 
palīdzība. 

 
Secinājumi 

  +  Kritērijs kopumā izpildīts, bet 
atsevišķos punktos nepieciešami 
uzlabojumi. 

Turpmākā attīstība     Nepieciešama kārtība kādā 
vecāki var izteikt savus 
ierosinājumus. 
Turpināt  organizēt tikšanos ar 
vecākiem 1.09. 
Aktivizēt Skolas Padomes darbu. 

 
Kritērija – Sadarbība ar 
izglītojamā ģimeni 
vērtējums 

   
 

  
vērtējums -labi  
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Joma -5.   Iestādes vide. 

Kritērijs 5.1. Mikroklimats. 

Kvalitātes kritērijs. 
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Vērtējuma pamatojums 

1.Izglītības iestāde plāno un 
veido izglītības iestādes 
tēlu.kopj esošās tradicijas un 
ievieš jaunas. 

   
+ 

 Izveidota mājas lapa, kas ļauj 
ikvienam interesentam iepazīties ar 
skolas darbu. 
Skola organizē skolotāju un 
izglītojamo piedalīšanos novada 
pasākumos. 
Skolā notiek novada mācibu 
konkursi . 
Skola aicina pirmsskolas bērnu 
iestādes iepazīt skolu. 

2. Izglītības iestādē ievēro 
vienlīdzīgas attieksmes 
principu neatkarīgi no 
dzimuma, vecuma,u.c.  
Konfliktsituācijas tiek 
risinātas konstruktīvi un 
savlaicīgi. 

  
 
+ 

   
Katrs konkrētais gadījums 
tiek skatīts  individuāli. 

3. Personāls un izglītojamie 
savstarpēju sadarbojas, 
attiecībās valda labvēlība un 
savstarpēja cieņa. 

  
 

 
+ 

  
Personāls cenšas ievērot cieņpilnas 
attiecības. 

4.Personāls un izglītojamie 
atbalsta cieņpilnas attiecības, 
pozitīvu uzvedību. 

  
+ 

  Cenšamies strādāt ievērojot APU 
principus, bet pie tā vēl rūpīgi 
visiem jāpiestrādā. 

5.Personāls, izglītojamie, 
vecāki savstarpēji sadarbojas, 
kopīgi veidojot izglītības 
iestādes iekšējās kārtības 
noteikumus un atbalsta 
pozitīvu uzvedību. 

  
+ 

   
Vērojama vecāku vēlme sastrādāties 
ar skolotājiem klases problēmu 
risināšanā. 

6. Izglītības iestādē analizē 
pārkāpumus, izvēlas 
nepieciešamos risinājumus 
pārkāpumu novēršanai. 

    
+ 

 
Tiek ievērota APU darba sistēma. 

7. Jaunie darbinieki izjūt 
atbalstu, iekļaujoties 
izglītības iestādes darbā. 

  
+ 

   
Atbalsts tiek veikts epizodiski ..DVIJ, 
vecākā audz., darba kolēģi 
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8.Izglītības iestāde nodrošina 
cieņpilnu attieksmi pret 
valsts simboliem un to 
lietošanu atbilstoši 
normatīvajos aktos 
paredzētai kārtībai. 

   
+ 

  
Normatīvie akti tiek ievēroti. 
Notiek pasākumi patriotisma un 
mīlestības pret valsti veidošanai. 

9. Personāls ievēro politisko 
neitralitāti mācību un 
audzināšanas procesā. 

    
+ 

  
Tiek ievērota. 

10.Personāls ievēro 
pedagoģijas, profesionālās 
ētikas, cilvēktiesību un 
humānisma principus. 

   
+ 

  
Visi darbinieki ir informēti 
par principiem, kas jāievēro. 

11.Personāls un izglītojamie 
savā darbībā ievēro un 
audzināšanas darbā veicina 
vispārcilvēcisko un 
demokrātijas vērtību apguvi. 

   
+ 

  
Darbinieki ir informēti 
par pareizu rīcību. 

12.Personāls ar savu rīcību 
nediskritē  
Izglītības iestādi un valsti. 

   
+ 

  
Ievēro nepieciešamo 
pareizo rīcību. 

13.Precīzi tiek ievēroti 
noteikumi izglītības iestādes 
apmeklētājiem; 
Attieksme pret 
apmeklētājiem ir laipna un 
korekta. 

    
+ 

 Šo darbu veiksmīgi 
 veic skolas dežurante. 

 
Secinājumi 

   
 

  

 
Turpmākā attīstība 

    Darba grupa uzskata, ka pie šī 
kritērija uzlabošanas ir jāpiestrādā 
izstrādājot  konkrētu darbības 
plānu. 

 
Kritērija - Skolas vide, 
mikroklimats - vērtējums 

   
+ 

  
Vērtējums labi. 
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Kritērijs 5.2. Fiziskā vide  

Atzinumi iestādes darbības turpināšanai 

Izglītības programmas īstenošanas vietas adrese: Skolas iela 19, Iecava. 

Atzinums no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 29.01.2016. un 22.04.2016. 

Atzinums no Veselības inspekcijas 12.05.2016. 

1. Sanitārhigiēniskie apstākļi –  

Telpas ir tīras un kārtīgas, pamatā estētiski noformētas, jāpadomā par internāta 

dzīvojamo istabiņu mājīguma pilnveidošanu, arī klašu noformējumu atbilstoši 

svētkiem, gadalaikiem, notikumiem. 

Izglītības iestādes telpu grupas: mācību telpas atbilstošas prasībām, praktisko 

mācību darbnīcas iekārtotas mājturības un tehnoloģiju apgūšanai zēniem un 

meitenēm, ir bioloģijas un ķīmijas laboratorija, rekreācijas un brīvā laika telpas 

internātā, tās ir atbilstīgas  izglītības programmas īstenošanai. Apgaismojums 

skolā un klasēs ir atbilstošs normatīvo aktu prasībām. Telpās temperatūra ir 

atbilstoša, tās ir atbilstošas platības. Notiek regulāra telpu uzkopšana 

Veselības inspekcijas atzinums ļauj skolai darboties. 
2. Izglītības iestādes teritorija  

Izglītības iestādei piederošā teritorija  atrodas Raiņa un Skolas ielas krustojumā, 

Raiņa iela šķērso teritoriju, funkcionālās zonas -sporta zona atrodas aiz skolas un 

rotaļlaukums jaunāko klašu skolēniem, brīvā laika pavadīšanai atrodas aiz 

internāta ēkas. 

Saimniecības zona ir sakārtota, ietves nav izveidotas, skolas iela tiks rekonstruēta 

un sakārtota tuvāko 2 gadu laikā. Skolā ir ābeļdārzs. 

 Pie skolas ir plaša zaļā zona, ir nožogojumi, taču skolas teritorija nav 

viengabalaina , bet atrodas abās Raiņa ielas pusēs. Regulāri tiek uzturēta kārtībā , 

iekopts zālājs, vienmēr atjaunoti puķu stādījumi. 9.klašu absolventi iestādīja 2 

rododendrus, veidojas ziemciešu un mūžzaļo krūmu dobes.  

- Nepieciešams skolas pagalma seguma remonts un rekonstrukcija. 

-  Skolai nepieciešams izveidot autotransporta novietošanas stāvlaukumu. 

3. Izglītības iestādes apkārtnē ceļu satiksmes organizēšana un drošība. 

Skola atrodas starp Skolas un Raiņa ielu, internāta ēka atrodas otrā pusē Raiņa 

ielai. Uz  Raiņa ielas ir gājēju pāreja un viens drošības elements (ātruma valnis), 

gar Skolas ielu ir žogs. Drošība un ceļu satiksme tiek organizēta. uz Skolas ielas no 

plkst.7.00- līdz 17.00  ir noteikts ātruma ierobežojums, taču būtu nepieciešams šo 

drošību uzlabot, lai ievērojamāk samazinātu satiksmes plūsmu un braukšanas 

ātrumus skolas mikrorajonā.  

4. Tiek veicināta ilgtspējīga attīstība – resursu taupīga izmantošana, droša veselīga 

un dabai draudzīga rīcība.  
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5. Skolā regulāri veic pasākumus un uzlabojumus sakoptas, estētiskas un drošas 

vides  uzturēšanai izglītības iestādē un tās apkārtnē. 

6. Skola izglīto un māca, ar Labo darbu akcijām  motivē un iesaista izglītojamos 

dalībai iestādes vides veidošanā un sakopšanā. skolēni piedalās lielajā talkā, kopj 

savas skolas apkārtni, piedalās apzaļumošanā. 9.klašu absolventi, beidzot skolu 

iestāda košumkrūmus, tūju dzīvžogu, rožu stādījumus. 

7. Izglītības iestāde veicina izglītības pieejamību visiem, taču skolā vēl nepieciešams 

daudz ieguldīt, lai nodrošinātu fiziskas iespējas pieejamību visiem. 

 Kvalitātes kritērijs. 

N
ep

ie
ti

ek
am

i 

P
ie

ti
ek

am
i 

L
ab

i 

Ļ
o

ti
 la

b
i 

Vērtējuma 

pamatojums 

1. Sanitārhigiēniskie apstākļi ( 

apgaismojums, temperatūra, uzkopšana,) 

izglītības iestādes telpās ir atbilstoši 

mācību un audzināšanas procesa 

prasībām. 

   * Tiek nodrošināti 

visi nepieciešamie 

apstākļi  

2. Izglītības iestādes telpas atbilst izglītības 

programmas īstenošanai , ir funkcionālas , 

estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. 

  *  Dažās klasēs 

nepieciešams 

nomainīt žalūzijas, 

kā arī iegādāties 

videoprojektorus.  

3. Izglītības iestādes teritorija ir sakopta un 

tajā tiek uzturēta kārtība  
   *  

4.  Skolas apkārtnē ceļu satiksme organizēta 

tā , lai izglītojamie varētu justies droši 
  *  Pašreizējā situācija 

ir iespējama 

uzlabot 

5. Izglītības iestādes vidē tiek veicināta 

ilgtspējīga attīstība- resursu taupīga 

izmantošana, droša, veselīga un dabai 

draudzīga rīcība  

   *  

       

 Secinājumi   Skolā nepārtraukti strādā pie 

sanitārhigiēnisko apstākļu uzlabošanas 

un skolas uzturēšanas atbilstoši 
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normatīvo aktu prasībām. 

Telpas ir tīras, tiek plānota resursu 

taupīga izmantošana  

 Turpmākā attīstība   Atsevišķās klasēs jādomā par 

estētiskās vides pilnveidi! 

Jāplāno mazās zāles grīdas remonts 

internātā, skolas un internāta ēku 

siltināšana, sportlaukuma 

rekonstrukcija un skolas pagalma 

rekonstrukcija ar automašīnu 

stāvvietas izbūvi. 

 Budžeta ietvaros jāturpina plānveidīga 

klašu telpu remontēšana 

 Kritērijā  Fiziskā vide vērtējums Labi  

 

Joma -6. Iestādes resursi 

Kritērijs 6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi  

 

 Kvalitātes kritērijs. 
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Vērtējuma 
pamatojums 

 Izglītības iestādē ir izglītības programmu  
īstenošanai nepieciešamās telpas; telpu  
iekārtojums un platība ir atbilstoša 
izglītības  
iestādes īstenojamās izglītības 
programmas  
specifikai un izglītojamo skaitam 
 

  *   

 Visu izglītības programmu īstenošanai  
nepieciešamo ēku un/vai telpu nomas  
līgumu/nodomu līgumu termiņi atbilst  
izglītības programmas īstenošanas 
periodam. 
 

   *  

 Izglītības iestāde ir apzinājusi sadarbības  
partnerus un/vai noslēgusi atbilstošus  

   *  
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sadarbības līgumus par ārpus izglītības  
iestādes organizējamo mācību, prakšu 
(tajā  
skaitā darba vidē balstīto mācību), mācību  
treniņu īstenošanu. 
 

 Izglītības iestāde nodrošina ar izglītības  
programmu specifikai un apguvei  
atbilstošiem mācību tehniskajiem 
līdzekļiem  
un materiāliem, iekārtām, aprīkojumu, tie 
ir  
pieejami un droši lietošanai, notiek to 
regulāra apkope un remonts 
 

  *   

 Izglītības iestāde nodrošina ar izglītības  
programmas apguvei atbilstošu  
mācību literatūru, papildliteratūru, 
uzskates  
līdzekļiem, didaktiskām spēlēm, 
digitāliem  
mācību līdzekļiem un resursiem, izdales  
materiāliem un metodiskajiem līdzekļiem  
pedagogu vajadzībām utt., tie ir pieejami  
lietošanai, tos pārskata un papildina. 
 

   *  

 Izglītības iestāde nodrošina ar izglītības  
programmas apguvei  atbilstošām 
informācijas un komunikāciju  
tehnoloģijām, tās tiek pilnveidotas. 
 

  *   

 Izglītības iestādē ievēro un regulāri  
aktualizē noteikto kārtību telpu 
izmantošanai. 
 

  *   

Secinājumi:  skola plāno skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu. Pārskata periodā 
skolā veiktie remontdarbi skolas infrastruktūras pilnveidošanai ir sekojoši: 
2015.gadā veikti ēku, telpu remonti par 15242EUR, t.sk., būtiskākie: 
- skolas 1.stāva četru kabineta durvju nomaiņa; 
- skolas ēkas jumta remonts; 
- tualetes izbūve skolas ēkas 3.stāvā. 
 
 Pamatlīdzekļu kustība pārskata periodā. 
2015.gadā iegādāta datortehnika un biroja tehnika par 904EUR(2 projektori). 
Saimniecības līdzekļi (lapu pūtējs) iegādāti par 239EUR.  
Bibliotēkas fondā iegādātas mācību grāmatas un daiļliteratūras grāmatas par 2893EUR.  
Norakstīti pamatlīdzekļi: televizors. No bibliotēkas fonda norakstītas grāmatas par 
summu 1726EUR.  
2015.gadā bez atlīdzības saņemtas grāmatas par 105EUR.  
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Turpmākā attīstība -  mērķtiecīgi jāplāno materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai, 
projektoru iegādei, mācību metodisko līdzekļu iegādei. 
 
Vērtējums  kritērijā – Iekārtas un materiāltehniskie resursi -  labi  

 

Kritērijs 6.2. Personālresursi  

 Kvalitātes kritērijs. 
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Vērtējuma 
pamatojums 

 Izglītības iestādē ir pedagogu 
profesionālās  
kompetences pilnveides plāns, to izpilda,  
analizē un aktualizē. 
 

  *  Plāns jāaktualizē, 
jāveic analīze un 
izvērtēšana 

 Izglītības iestādes vadība atbalsta  
pedagogu dalību dažādās ar pedagoģisko  
darbu saistītās un/vai profesionālās 
aktivitātēs  
gan izglītības iestādē, gan ārpus tās. 
 

   * Skolotāji tiek 
aktivizēti dalībai ar 
pedagoģisko darbu 
saistītās 
aktivitātēs,  
Forumos, kursos, 
metodiskā darba 
sanāksmēs un 
aktivitātēs, 
pieredzes 
apmaiņas 
braucienos u.c.  

 Ar pedagoģisko darbību saistītajās un  
profesionālajās aktivitātēs iegūto 
pedagogi  
izmanto, ieviešot jauninājumus mācību  
priekšmeta/kursa saturā, metodikas 
pilnveidē  
u.c. 
 

  *  Kursos gūtās 
atziņas  tiek 
apspriestas 
metodisko 
komisiju 
sanāksmēs, 
jāplāno kā 
veiksmīgāk 
iepazīstināt 
pārējos kolēģus 
skolā ar kursos 
gūto pieredzi . 

Secinājumi  
Pamatā visi skolas pedagogi un tehniskie darbinieki ir piedalījušies  12stundu kursos 
„Bērnu tiesību aizsardzība’, 30 pedagogi piedalījās  12 stundu kursos  ‘Skolēnu 
disciplīnas problēmas’ 
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Kā arī sākumskolas skolotāji  un skolas vadība iepazinās ar izglītības attīstības 
prioritātēm un jaunām tehnoloģijām forumos Valmierā un Liepājā „Iespēju tilts” 
Mācoties „B” kursos  1 skolotājs ieguva matemātikas skolotāja specialitāti, 1- vēstures 
skolotāja specialitāti, 1 speciālās izglītības skolotāja kvalifikāciju. 
 
Turpmākā attīstība  
 
Izveidot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides plānu nākamajiem 3 gadiem 
 
Vērtējums kritērijā  Personālresursi                   labi 

 
Joma -7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana  

 
Kritērijs – 7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 
 

 Kvalitātes kritērijs. 
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Vērtējuma 
pamatojums 

 Izglītības iestādes pašvērtēšanas 
sistēma ir  
strukturēta. 
   *  

Ir izveidotas darba 
grupas pašvērtējuma 
kopsavilkuma 
veidošanai. 

 Pašvērtēšanā konstatētos izglītības 
iestādes sasniegumus un 
nepieciešamos uzlabojumus 
personāls zina un izmanto, plānojot 
turpmāko attīstību. 

  *  

Pedagoģiskās 
padomes sēdē tiek 
analizēta skolas 
darbība,aktualizēti 
tālākas darbības 
uzdevumi. Materiāls 
ievietots skolas 
mājas lapā un 
pieejams katram. 

 Izglītības iestādes pašvērtēšanā 
atbilstoši tās veidam piedalās 
izglītības iestādes personāls, 
izglītojamie, vecāki, izglītības iestādes 
padome, un atbalsta  
personāls 
   *  

Jāturpina pilnveidot 
izglītības iestādes 
padomes darbs. 

 Izglītības iestādes pašnovērtējuma  
ziņojums ir publiskots iestādes vai tās  
dibinātāja tīmekļa vietnē un katru 
gadu tiek aktualizēts    * 

Ziņojums ir pieejams 
skolas mājas lapā. 
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 Izglītības iestādes attīstība tiek 
plānota, tā ir skaidra, to pilnveido un 
aktualizē atbilstoši reģiona, darba 
tirgus vajadzībām, nozares attīstības 
tendencēm u.c. 
 

  *  

Darbība tiek 
plānota.\Šobrīd 
valstī tiek plānota 
internātskolu 
reorganizācija, tāpēc 
attīstības plānošana 
ir apgrūtināta. 
veicams liels 
sadarbības ar drabs 
ar dibinātāju, lai 
varētu plānot skolas 
attīstību nākotnē, 
pec 2017.gada 
31.decembra. 

 Vismaz trim gadiem ir noteiktas 
izglītības  
iestādes attīstības prioritātes. 
Prioritāšu  
īstenošanas plānojums vismaz 
vienam gadam ietver sasniedzamos 
mērķus, uzdevumus un rezultātus. 
   *  

 

 Izglītības iestādē ir veikta iepriekšējā  
perioda sasniegto rezultātu analīze. 
    * 

 

 Izglītības iestādē ir darba plāns 
kārtējam  
mācību gadam vai laika periodam, to  
pilnveido un aktualizē. 
    * 

 

 Izglītības iestādes dibinātājs iesaistās  
attīstības plānošanā 
     

 

 Izglītības iestādes attīstības 
plānošanā  
atbilstoši tās veidam piedalās 
izglītības  
iestādes personāls, izglītojamie, 
vecāki,  
izglītības iestādes padome, konvents 
un citas ieinteresētās puses. 
   *  

 

 Informācija par plānoto izglītības 
iestādes  
attīstību ir iegūstama un pieejama. 
   *  
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Secinājumi:   Skolā regulāri tiek veikta darba analīze. Balstoties uz rezultātiem un veicot 
korekcijas tiek plānota skolas attīstība. Pamatā tiek liktas katra izglītojamā vajadzības, kā 
arī valstī noteikto prioritāšu īstenošana. Skola veic daļējas sociālās funkcijas, nodrošinot 
drošu vidi skolēniem, kuru mājas apstākļi ir slikti. 
  
Turpmākā attīstība:   
Jāplāno skolas attīstība, saredzot skolas vietu Iecavas novadā, kā Iecavas pamatskolu ar 
internātu, lai nodrošinātu izglītības ieguvi un normālus dzīves apstākļus daudzu Iecavas 
novada  maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu bērniem , kā arī pamatizglītības ieguvi 
jebkuram izglītojamajam, kurš izvēlas pamatskolu  kā mācību vietu. 
 
Vērtējums kritērijā  Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana - labi  
 
 

 
Kritērijs – 7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 

 Kvalitātes kritērijs. 
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Vērtējuma pamatojums 

1.  Izglītības iestādē ir tās 
darbību  
reglamentējošie dokumenti, 
kas atbilst normatīvo aktu 
prasībām. 
 

   * 

Šajā mācību gadā izstrādāts un 
Iecavas novada domē 
apstiprināts Skolas nolikums. 
Aktualizēti citi iekšējie 
normatīvie akti, saistībā ar jaunu 
ārējo normatīvo aktu 
apstiprināšanu. 

2. Izglītības iestādē ir personāla 
amatu apraksti. 
    * 

Ir izveidoti un nepieciešamības 
gadījumā  tiek aktualizēti un 
saskaņoti amatu apraksti. 

3, Dokumenti atbilst dokumentu  
izstrādāšanas un 
noformēšanas prasībām un ir 
sakārtoti atbilstoši lietu 
nomenklatūrai.  
    * 

Ir sakārtota un apstiprināta lietu 
nomenklatūra. 

4. Izglītības iestādē ir noteikta 
vadības organizatoriskā 
struktūra un katra vadītāja 
kompetences joma. 

   * 

Ir izstrādāta vadības 
ciklogramma, organizatoriskā 
struktūra un ir noteiktas 
direktora un vietnieku 
kompeteņču jomas. 

5. Iestādes vadība savā darbībā 
ievēro un veicina gan 
izglītojamos, gan personālu     * 

Iestādes vadība ievēro un veicina 
vispārcilvēcisko un demokratisko 
vērtību ievērošanu,tajā skaitā 
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ievērot vispārcilvēciskās un 
demokrātijas vērtības, tajā 
skaitā lojalitāti Latvijas 
Republikai un Satversmei, un 
ētikas normas. 
 

ētikas normu ievērošanu un 
stiprinot piederību un  lojalitāti 
pret  Latvijas valsti un Latvijas 
Republikas Satversmi . Skolā tiek 
organizēti svinīgi valsts svētku 
pasākumi. 

6. Izglītības iestādes vadītājs 
ievieš  
jauninājumus izglītības 
iestādes darbības un kvalitātes 
kultūras pilnveidei. 
 

   * 

 Skola seko jaunākajām atziņām 
un atklāsmēm, ievieš 
jauninājumus, skolas vadība 
piedalījās izglītības līderu forumā 
Iespēju tilts, par izglītības 
attīstību  un ideju par jaunu 
pedagoģiju skolotāju un skolēnu 
attiecībās iedzīvināšanu, un 
tehnoloģiju iespējām mūsdienīgā 
mācību vidē. 

7. Izglītības iestādes vadītājs 
pārrauga un nodrošina 
labvēlīgu vidi izglītības iestādē, 
veicina personāla izpratni par 
izglītības  
iestādes vīziju, misiju un 
mērķu sasniegšanu 
   *  

Regulāri notiek informācijas 
apmaiņa  izpratnes veidošanai 
par kompetencēs balstīta 
izglītības satura realizēšanu 
skolā. 

8. Izglītības iestādes vadība 
sadarbojas ar izglītības 
iestādes padomi  
   *  

Tiek organizēta vecāku diena, kā 
arī sanāksme skolas padomei un 
administrācijai, aktuālu 
jautājumu apspriešanai. 

9. Izglītības iestādes vadība 
sadarbojas ar  
izglītojamo pašpārvaldi. 
 

  *  

Direktores vietniece   strādā ar 
skolēnu domi, veicinot 
izglītojamo līdzdalību skolas 
dzīves organizēšanā un 
veidošanā. 

10
. 

Izglītības iestādes vadītājs 
plāno, organizē un vada 
izglītības iestādes darbu, 
deleģē  
pienākumus un pārrauga to 
izpildi.Izglītības iestādes 
vadības sanāksmes ir plānotas 
un notiek regulāri, ir 
dokumentētas 
    * 

Sanāksmes veicina 
administrācijas sadarbību, 
koleģiālu attieksmi, kopīgu 
jautājumu apspriešanu un skolas 
galveno attīstības virzienu 
noteikšanu. 
Darbs notiek regulāri, tiek 
plānots un protokolēts. 

11
. 

Izglītības iestādes vadība 
nodrošina informācijas 
apmaiņu ar personālu par 
pieņemtajiem lēmumiem un to 
izpildi. 
    * 

Personāls regulāri  tiek 
iepazīstināts ar pieņemtajiem 
lēmumiem un to izpildes gaitu. 
Reizi gadā tiek organizēta viu 
skolas darbinieku sanāksme. 
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12
. 

Izglītības iestādes vadība pilda 
uzticētos pienākumus, 
atbilstoši izglītības iestādes 
veidam sadarbojas gan savā 
starpā, gan ar izglītības 
iestādes personālu, 
izglītojamiem, vecākiem 
   * **

 

 

13
. 

Izglītības iestādes vadība 
koordinē  
metodisko komisiju darbu. 
 

   * 

Metodiskās komisijas strādā 
savstarpēji sadarbojoties, to 
koordinē skolas metodiskā 
padome un vada direktores 
vietniece izglītības jomā. 

14
. 

Izglītības iestādes vadība 
nodrošina izglītojamo mācību 
sasniegumu un uzvedības  
analīzi 
    * 

Regulāri, e-klasē, metodisko 
komisiju sanāksmēs, metodiskās 
padomes sanāksmēs, 
pedagoģiskās padomes sēdēs, 
individuālās sarunās un analīzē. 

15
. 

Izglītības iestādes personālam 
un  
izglītojamiem ir iespējas brīvi 
komunicēt ar iestādes vadību. 
    * 

Skolas vadība uzklausa personālu 
un skolēnu vajadzības, iespēju 
robežās lemj par priekšlikumu 
vai vēlmju realizāciju. 

16
. 

Izglītības iestādes vadītājam 
un  
Vadītāja vietniekiem  ir 
noteikts apmeklētāju 
pieņemšanas laiks. 
    


 

   
   

 

Ir noteikts konkrēts pieņemšanas 
laiks, taču skolas administrācija 
uzklausa un pieņem 
apmeklētājus, vecākus, skolēnus, 
pedagogus  jebkurā laikā, ja pai 
nav aizņemti. 

 
Secinājumi: skolas vadība strādā lai skolas darba organizācija būtu optimāla, uzklausa 
pedagogu un darbinieku vēlmes, sniedz metodisko palīdzību un atbalstu. 
 
 
 
Turpmākā attīstība -  izstrādāt skolas attīstības plānu turpmākajiem 3 gadiem, strādāt 
pie skolas iekšējo normatīvo dokumentu aktualizācijas. 
 
Vērtējums kritērijā  Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība  -  labi  
 
 

Kritērijs 7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām. 

1. Izglītības iestādes sadarbība ar izglītības iestādes dibinātāju. 

-  Lai risinātu skolas darba problēmas skolas direktore  regulāri piedalās 

novada domes sēdēs, 

- Novada pārstavji piedalās skolas svarīgākajos svētku pasākumos - Zinību 

dienā un skolas izlaidumā. 
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- Izglītības pārvaldes vadītāja V.Ieleja piedalījās vecāku dienā, sniedza 

informāciju par izglītības aktualitātēm. 

- Tiek risināti jautājumi par skolas prioritārajiem virziem bu’dzeta gadam, 

iespējām piedalīties projektos skolas darbaun materiālo resursu uzlabošanai. 

2.Galvenie sadarbības partneri ir novadu sociālie dienesti, bāriņtiesa un novada kārtību 

sargājošās institūcijas, Iecavas jauniešu centrs. Galvenais sadarbības mērķis atbalsta 

sniegšana izglītojamiem. 

3.Sadarbība ar citām izglītības iestādēm. 

Sadrbība izpaužas kā kopējas aktivitātes kultūras pasākumos, sportā,   mācību konkursu 

un olimpiāžu norises organizēšanā. 

4.Izglītības iestādes tēla veidošana sabiedrībā. 

Izveidota un regulāri tiek papildināta skolas mājas lapa internetā. 

Tiek  iesniegtas publikācijas ,,Iecavas ziņām” 

Tiek organizēta ,plašu informāciju aptveroša, vecāku diena. 

Dalāmies pieredzē ar citu skolu pārstāvjiem. 

Aicinājām iepazīties ar skolu pirmsskolas iestāžu bērnus un audzinātājas. 

Piedalāmies  novadā metodisko darbu skatē. 

Izveidots informatīvs skolas buklets. 

Piedalāmies dažādos novada pasākumos. 

5.Turpmākā attīstība. 

Ministru kabineta noteikumi paredz internātskolu finansēšanu no valsts līdz 2017.gada 

31.decembrim. Sadarbībā ar dibinātāju- Iecavas novada pašvaldību,  nākamajā  mācību 

gadā  jārisina jautājums par skolas tālāko attītības vīzīju. 

Vērtējums kritērijā -  Iestādes sadarbība ar citām institūcijām-   labs. 

Pielikumā  - mācību darba rezultāti un citi sasniegumi. 

 

 

Direktore       A.Semjonova 

 


