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Skolas vispārīgs raksturojums  

 
Skola īsteno divas 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).  

 

Skolēnu skaits izglītības programmās: 

1. Vispārējā pamatizglītības programma 21011111 - 132 izglītojamie 

2. Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem 

21015611 -  66 izglītojamie         

 Kopā  189 izglītojamie  

 

Darbinieku skaits: 

 2017./2018.m.g. 45 - pedagogi,  37 tehniskie darbinieki. 

 

Skolas budžeta nodrošinājums: 

Pārskata periodā skolā veiktie remontdarbi skolas infrastruktūras pilnveidošanai. 

 2017.gadā veikti ēku, telpu remonti par 23 980 EUR: 

 - skolas kabinetu vienpadsmit durvju nomaiņa; 

 - divu mācību kabinetu remonts skolas ēkā; 

 - divu kabinetu grīdas nomaiņa; 

 Veikta skolas un internāta ēku ventilācijas kanālu tīrīšana par 1149 EUR. 

 

Pamatlīdzekļu kustība pārskata periodā. 

2017.gadā iegādāta datortehnika un biroja tehnika par 1272 EUR (Interaktīvā iekārta un 

projektors). 

Saimniecības līdzekļi (6 āra trenažieri, fotokamera u.c.) iegādāti par 5839 EUR.  

Bibliotēkas fondā iegādātas mācību un daiļliteratūras grāmatas par 3670 EUR. 

 

2017.gadā bez atlīdzības saņemti 20 lietoti iRobot roboti un to piederumi  1453 EUR vērtībā.  

2017.gadā bez atlīdzības saņemtas grāmatas par 25 EUR.  

 

Norakstīti pamatlīdzekļi: žalūzijas. 

 

No bibliotēkas fonda norakstītas grāmatas par summu 3480 EUR.  

 

Paredzamie notikumi, kas varētu ietekmēt skolas darbību nākotnē: 

 



Iecavas internātpamatskola   PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2017./2018. 

 

4 

Skolas darbību nākotnē ietekmēs skolas kā internātskolas uzturēšanas valsts finansējuma 

pārtraukšana 2018.gada beigās. Paredzama skolas nosaukuma maiņa  Skolas uzturēšanai   

finansējumu piešķirs no Iecavas novada domes.  

Ieguvums būs sporta zāles projekta izstrāde 2018.gadā un celtniecība. Ministru kabineta 

noteikumi Nr.610 no 27.12.2002. „ Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās 

pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības programmas” nosaka 

prasības mācību telpu nodrošinājumam no  2020.gada. Skolai nepieciešama arī sporta laukuma 

rekonstrukcija. 

Jārisina jautājums par autosstāvvietas izbūvi un skolas pagalma seguma sakārtošanu, kā arī 

jāturpina  skolas apkārtnes labiekārtošanas darbi. 

Jāplāno skolas internāta efektīva izmantošana.  

Energoefektivitātes paaugstināšanai skolā aktuāla skolas ēkas siltināšana, kā arī internāta ēkas 

siltināšana, lai samazinātu apkures izmaksas.   

 

4. Skola mācību un audzināšanas darbības pilnveidošanai turpina  realizēt šādus projektus: 

- Skolēnu veselīga uztura veicināšanas projektus - „Skolas piens” un „Skolas auglis” 

- Fotokonkurss Školas auglis”, 

- STEM Vides joms Skolas auglis,  

- Mamma daba meistarklases, 

- Eseju konkurss "Mana jaukākā klases stunda" sadarbībā ar izdevniecību Zvaigzne ABC,  

- Muzikālais projekts Rīgas mūzikas internātskolā veltīts Z.Liepiņa daiļradei, 

-  Lielās talkas dienas ietvaros internātpamatskolas skolēni sakopa vairākas Iecavas novada 

teritorijas, 

- Lasīšanas veicināšanas programma - Bērnu un Vecāku žūrija, sadarbībā ar Latvijas 

Nacionālo bibliotēku, 

- Starpnovadu konkurss „Gada skolēns 2017”,  

- Barikāžu muzejs „Mans barikāžu stāsts”, 

- Deju svētki Šēnbergā, starpnovadu konkurss, 

- Novada konkurss, komandu skrējiens „Latvijas vēsturei”, 

- Zemgales novada konkurss „Toņi un pustoņi”,  

- Konkurss Zemgales reģiona pedagogiem „Laiks iespējām”, 

- Novada bibliotēku organizētais konkurss Adventes vainagu izgatavošanā, 

- Novada sacensības futbolā un citos sporta veidos, 

- Dzejas dienas novadā, 

- NSUS labdarības biedrības konkurss „Eņģeļa pasts”,  

- Atbalsta programma APU, 

-  Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Nacionālās attīstības plāna 2020 projekts "Atbalsts 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" SAM832 (8.3.2.2/16/1/001) 

 -     Dalība Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Nacionālās attīstības plāna  2020   

         projektā  "Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Iecavas 

          novadā" (9.2.4.2/16/1/038) 

-  "eTwinning" skolu partnerības projekts "Mirdzi Latvija." (G.Godaine); 

-   ,,Džimbas 9 soļu drošības programma" (L.Griška); 

ESF fonda projekts "Atbalsta programmu īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto 

jauniešu atbalsta sistēmas izveidei"; 
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JOMA -1. 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.  

Pedagogi mācību programmas apgūšanai izmanto IZM apstiprinātos un VISC 

izstrādātos pamatizglītības mācību priekšmetu programmu paraugus, izvēle ir saskaņota  

atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

  Nepieciešamo palīdzību un atbalstu pedagogiem kvalitatīvi nodrošina Metodiskā 

padome, metodisko komisiju  vadītāji, direktora vietnieks mācību darbā, kā arī novada 

metodisko apvienību vadītāji. 

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, ievietots sistēmā e-klase, skolas mājas lapā. 

Pedagogi, izglītojamie un vecāki tiek savlaicīgi iepazīstināti ar izmaiņām stundu 

sarakstā. Mācību stundu saraksts ir ievietots skolas mājas lapā un sistēmā e-klase. Par 

izmaiņām stundu/nodarbību sarakstā skolotāji savlaicīgi tiek informēti individuāli. 

Izglītojamo mācību stundu slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Pedagogi, kuri realizē izglītības programmas, ir izstrādājuši mācību satura  apguves  

tematiskos plānus. 

Diferencēti plānojot darbu, tiek ievērotas izglītojamo spējas, intereses un 

individuālās vajadzības. Pedagogi veic individuālu un diferencētu darbu mācību 

priekšmetu satura apguvē. Savlaicīgi  tiek veiktas  korekcijas gan mācību priekšmetu 

tematiskajos plānos, gan sistēmas e-klase žurnālā. 

Pedagogi sadarbojas izglītības programmu īstenošanā, saņem skolas vadību 

atbalstu. 

Skolā ir izstrādāta kārtība individuālajam darbam ar izglītojamajiem kam  

nepieciešams  atbalsts ikdienas mācību darbā, kā arī padziļinātai mācību vielas apguvei 

darbā ar talantīgajiem skolēniem.  

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 ar direktores vietnieku izglītības jomā, nepārsniedzot izglītojamam divus 

pārbaudes darbus dienā. 

Skolā ir nodrošināti izglītojamo dzīvībai un veselībai droši apstākļi. 

Metodiskajās komisijās izvērtē nepieciešamo mācību literatūras un līdzekļu 

nodrošinājumu nākamajam mācību gadam, saskaņojot to ar skolas vadību un bibliotēku. 

Skola garantē izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo līdzekļu iegādi. Skola 

abonē metodisko izdevumu “Skolas vārds” pedagogu tālākizglītībai.  
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Skolas bibliotēka regulāri papildina fondu, tā nodrošinot skolotājus un skolēnus ar 

jaunāko mācību, metodisko un pedagoģisko literatūru, visus skolēnus nodrošina ar 

mācību līdzekļiem. 2017./2018.m.g. iegādātas 364 mācību grāmatas, 70 eksemplāru 

daiļliteratūras t.sk. metodiskā un uzziņu literatūra.   

Pedagogi un izglītojamie tiek nodrošināti ar mācību tehniskajiem līdzekļiem, 

iekārtām un aprīkojumu. 

Skolā darbojas atbalsta komisija, kas izskata nepieciešamību noteikt individuālus 

atbalsta pasākumus izglītojamiem mācību darbā. Pedagogi sniedz nepieciešamos 

atbalsta pasākumus izglītojamiem mācību satura apguvē. 

Ievērojot skolas audzināšanas darba prioritātes, izstrādāta skolas audzināšanas 

darba programma. Katras klases audzinātājs plāno un īsteno audzināšanas darba plānu 

atbilstoši vecumposmam un valstī izvirzītajām audzināšanas prioritātēm. Klašu plāni 

veidoti, iekļaujot tēmas, kuras ir atbilstošas noteiktajai klasei. 

Audzināšanas programma regulāri tiek pilnveidota. Klases stundu saturs tiek 

aktualizēts atbilstoši politiskajām, ekonomiskajām, sociālajām un citām aktuālajām 

norisēm  pasaulē, valstī,  novadā, skolā un klasē. 

Ievērojot pakāpenību, izglītojamiem atbilstošā un saistošā formā klašu dzīvē tiek 

īstenotas aktivitātes, kuras veicina patriotisma jūtu un pilsoniskuma  veidošanos. 

Saskaņā ar šo programmu, internāta skolotāji izstrādā audzināšanas plānus 

darbam ar izglītojamiem internātā. Audzinātāji sadarbojas ar atbalsta personālu 

izglītojamo izpētē  un atbalsta pasākumu noteikšanā. 

Mācību un  audzināšanas procesā skolotāji mācību saturu īsteno  ievērojot 

vispusības un pēctecības principu, atbilstoši mūsdienu aktualitātēm, izmanto 

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

objektiem, ražošanas uzņēmumiem. Skolotāji un klases audzinātāji piedalās un īsteno ne 

tikai skolas darba plānā iekļautos pasākumus, bet arī veicina skolas atpazīstamību valstī 

(tautiskās dejas, radošie darbi, latviešu valodā). 

 

Stiprās puses: 

 Pedagogi veiksmīgi organizē savu darbu, veido tematiskos plānus, 

pārbaudes darbu grafikus un individuālos plānus  darbam ar izglītojamiem, 

mērķtiecīgi sniedz atbalsta pasākumus izglītojamiem, mācību priekšmetu 

apguves secību atspoguļo sistēmā e-klase; 

 Skolā jau divus gadus fakultatīvi tiek mācīts datorikas priekšmets, sākot no 

1.klases; 

 Skolā ir pietiekams izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību 

līdzekļu  nodrošinājums, kas ļauj dažādot mācību priekšmeta satura 

pasniegšanas metodes; 

 Pedagogi sadarbojas ar skolas vadību gan izglītības programmu īstenošanā, 

gan nepieciešamo mācību līdzekļu nodrošinājuma plānošanā, pedagogi 

saņem izglītības iestādes vadības atbalstu; 

 Pedagogi sadarbojas ar skolas atbalsta personālu – logopēdu, psihologu, 

sociālo pedagogu un speciālo pedagogu.  

 Tiek plānots audzināšanas darbs un notiek tā izvērtēšana, ir izveidota   

veiksmīga sadarbība ar atbalsta personālu. 
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Tālākās attīstības vajadzības: 

 Sekojot jaunākajai informācijai, iekļaut mācību saturā lietpratības izglītības 

idejas; 

 Regulāri sekot izglītojamo vajadzību nodrošināšanai mācību satura apguvē 

un nepieciešamības gadījumā mērķtiecīgi nodrošināt  atbalsta pasākumus 

mācību procesā. 

 Turpināt realizēt iekļaujošo  izglītību.  

 Pedagogiem,  savstarpēji vērojot mācību stundas, veidot refleksiju un izdarīt 

secinājumus, pilnveidojot savu profesionālo kompetenci. 

 
Kritērija „Iestādes īstenotās izglītības programmas”  vērtējums:  labi 
 

JOMA 2. -  MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 
 

Kritērijs 2.1. -  Mācīšanas kvalitāte 

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

noteikumu Nr.468 „Noteikumu par pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību 

priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem”  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.  

Savstarpēji vērojot mācību stundas, pedagogi secina, ka kolēģi profesionāli izvirza 

stundās sasniedzamos mērķus un uzdevumus un prognozē paredzamos rezultātus. 

Mācību gada laikā tiek apkopotas stundu vērošanas veidlapas par savstarpēji 

vērotām  mācību stundām. 2017./2018.mācību gadā uzsākta pedagogu profesionālās 

kvalitātes vērtēšana. 

Stundu vērošanas laikā  pedagogi ieguvuši  būtisku pieredzi, kas jau mācību gada 

laikā rosinājusi diskutēt, analizēt un veikt uzlabojumus mācību stundu darbā. Vēroto 

mācību stundu stiprās un vājās puses, kā arī citi vērojumi apkopoti, lai izvirzītu jaunus 

uzdevumus mācību darbam. 

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 skolotāju, klašu audzinātāju un vecāku sadarbību. 

Ir aktualizēts jautājums par mājas darbu apjomu un lietderību, kompetenču 

attīstībai. Mājas darbu apjoms ir sabalansēts, optimāls un daudzveidīgs. 

Skolā tiek organizētas mācību priekšmetu olimpiādes, sporta pasākumi, notiek 

veiksmīga sadarbība ar uzņēmumiem, mācību ekskursijas.  

Atbilstoši apstiprinātajam mācību literatūras sarakstam, mācību grāmatas un darba 

burtnīcas tiek regulāri atjaunotas un papildinātas, skolas bibliotekāre sadarbībā ar 

metodisko komisiju vadītājiem un mācību priekšmetu skolotājiem izvērtē jaunu mācību 
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grāmatu nepieciešamību. Ar skolas vadības atbalstu regulāri tiek iegādāti dažādi 

interaktīvi mācību līdzekļi - spēles, interaktīvas grāmatas, darba burtnīcas, CD diski u.c. 

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

interaktīvā tāfele u.c.). Mācību satura apguvē tiek iesaistīti elektroniski resursi 'Soma.lv", 

''e-klase'', ''mācību video.lv'', ''dzm.lv'' utt. Tiek aktualizēta vietnes uzdevumi.lv u.c 

mācību platformu izmantošana mācību procesā. 

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, kas sekmē un attīsta kompetenču veidošanos. 

Mācību satura apguvē lielākā daļa pedagogu nodrošina tā saikni ar reālo dzīvi un 

mūsdienu aktualitātēm. 

Klases stundu saturs tiek regulāri pilnveidots, saistot mūsdienu aktualitātes ar 

reālo dzīvi un klases vajadzībām. 

Pastāvīgi tiek veicināta izglītojamo pašvērtēšanas prasmju attīstība un 

atgriezeniskā saite. 

Izglītības iestāde nodrošina mācību sasniegumu izaugsmes dinamiku lielākajai 

daļai no izglītojamo skaita. 

  Notiek regulāra mācību un audzināšanas darba kvalitātes analīze. Šajā mācību 

gadā darbu skolā uzsākusi jauna sociālā pedagoģe, kas risina kavējumu un uzvedības 

korekcijas jautājumus. 

 

Stiprās puses: 

 Pedagogu ieinteresētība paaugstināt sava organizētā mācību procesa 

kvalitāti, nepārtraukti pilnveidojot savas kompetences. 

 Mācību procesā izmantojamo metožu daudzveidība un to elastīga 

pielāgošana izglītojamo spējām un individuālajām vajadzībām; 

 Plānveidīgs un mērķtiecīgs metodiskās padomes un metodisko komisiju 

darbs; 

 Izglītojamo iesaistīšana daudzpusīgos papildu mācību pasākumos, dažādojot 

mācību procesu un veicinot mācību motivāciju. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Veidot jaunas sadarbības iespējas mācību procesā, aktivizējot izglītojamo 

līdzdarbību izglītošanās procesā; 

 Rosināt pedagogus efektīvāk izmantot darbu ar IT un digitālajiem mācību 

līdzekļiem, veidojot elektroniskus mācību stundu materiālus; 

 Pilnveidot mācīšanas darbības metodiku, ieviešot jēgpilnas pārmaiņas 

mācību procesa organizēšanā un vadīšanā; 

 Organizēt pedagogu savstarpējo sadarbību pāros, izstrādājot mācību 

starpdisciplinārās tēmas.  

 
Kritērija „Mācīšanas kvalitāte” vērtējums: labi 
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Kritērijs 2.2. - Mācīšanās kvalitāte 

 
Skolā izglītojamajiem ir iespējams saņemt savām vajadzībām un spējām atbilstošu 

kvalitatīvu  izglītību. Katra mācību gada sākumā izglītojamie tiek atkārtoti informēti par 

mācību darbam izvirzītajām 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 un attīstīt 

savas mācīšanās prasmes un intereses.  

Par mācību sasniegumu dinamikas avotu tiek izmantota sistēma e-klase 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.  

Lielākā daļa izglītojamo bez attaisnojoša iemesla nekavē mācību stundas. Skolā ir 

noteikta kārtība mācību stundu kavējumu uzskaitei. Klašu audzinātāji, sociālā pedagoģe 

un skolas administrācija mērķtiecīgi rīkojas  kavēto stundu skaita samazināšanai. 

Izglītojamie izmanto skolas piedāvātās iespējas mācību mērķu sasniegšanai 

(individuālais darbs, pagarinātās dienas grupas, pedagoga palīgs). 

 

Stiprās puses: 

 Izglītojamie zina un izprot mācību darbam izvirzītās prasības, izmanto 

mācīšanās prasmes mācību satura apguvē; 

 Skolā tiek izmantotas daudzpusīgas iespējas izglītojamo atbalstam mācību 

procesā; 

 Notiek sistemātisks un atbildīgs darbs pie izglītojamo kavējumu uzskaites 

un novēršanas; 

 Izglītojamie prot strādāt gan individuāli, gan grupu darbā, gan projektos. 

 Skolā ir noteikta kārtība iekšējas informācijas apritei par skolas 

pasākumiem, izglītojamie ir informēti un aktīvi piedalās skolas 

organizētajos pasākumos, novadu un valsts olimpiādēs, konkursos, 

sacensībās, skatēs. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Aktivizēt skolēnu pašvērtējuma un savstarpējā vērtējuma izmantošanu 

mācību procesā; 
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 Paaugstināt izglītojamo un viņu vecāku līdzatbildību veidošanos izglītošanās 

procesā, rosināt mērķtiecīgāk izmantot piedāvātās individuālo konsultāciju 

iespējas; 

 Turpināt un veicināt izglītojamo iesaistīšanos ārpusskolas konkursos un 

projektos. 

 
Kritērija „Mācīšanās kvalitāte” vērtējums: labi 

 

Kritērijs 2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 
Pedagogi sistemātiski vērtē izglītojamo mācību sasniegumus, ievērojot 

pamatizglītības standartos noteikto un skolā noteikto vērtēšanas kārtību. Skolā 

vērtēšanas procesa organizēšana un prasības atbilst valstī noteiktajai mācību 

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

Vispārējās izglītības likums, MK noteikumi  un skolā izstrādātais iekšējais normatīvais 

akts „Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”.  

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.  

Papildinājumi un uzlabojumi, kā arī ieteikumi  vērtēšanas kārtībā tiek apspriesti 

mācību priekšmetu metodiskajās komisijās,  izskatīti metodiskajā padomē un iesniegti 

direktoram apstiprināšanai. Pēc apstiprināšanas izmaiņas kļūst par kārtības sastāvdaļu. 

Vērtēšanas kārtība tiek aktualizēta arī atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām. 

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 sniedz 

iespējas pedagogiem veikt korekcijas savā mācību procesa plānojumā, informēt skolēnus 

par iespējām paaugstināt savu sasniegumu līmeni. 

Mācību gada noslēgumā izglītojamiem, saskaņā ar skolā izstrādāto vērtēšanas 

kārtību, izsniegtas „Zelta” un „Sudraba” liecības. Izglītojamie, kuru gada vidējais 

vērtējums bija 7,5 balles un augstāks,  saņem pateicības. Speciālās izglītības programmas 

izglītojamie ar augstākajiem mācību sasniegumiem un pozitīvu motivāciju saņem 

pateicības par centību mācību darbā. 

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 noteikti „n/v” un „a” lietošanas 

gadījumi.  Lielākā daļa pedagogu izmanto visas sistēmas e-klase piedāvātās vērtējumu 

reģistrācijas un rezultātu analīzes iespējas. Pedagogi pamato un izskaidro izglītojamiem 

viņu mācību sasniegumu vērtējumus. Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo mācību 

sasniegumu uzlabošanai, par to ir informēti izglītojamie un viņu vecāki. Izglītojamajiem 
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un viņu vecākiem ir zināma un saprotama vērtēšanas kārtība skolā. Izglītojamo vecāki 

regulāri tiek informēti par izglītojamo mācību sasniegumiem un kavējumiem. Vienu reizi 

mēnesī vecāki saņem sekmju izrakstus, kurus (pēc e-klases piedāvātās metodikas) 

sagatavo klases audzinātājs. 

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. Metodiskajās komisijās tiek apkopota priekšmeta skolotāju  informācija par 

klašu mācību sasniegumiem dažādos mācību priekšmetos, tiek veikta izpēte, analīze, 

izdarīti secinājumi un izvirzīti uzdevumi mācību procesa uzlabošanai. Pārbaudes darbu 

analīze notiek automātiski elektroniskajā vidē, ja pārbaudes darba analīzē tiek  ievadīti 

iegūtie punkti. Visi skolotāji ir apguvuši pārbaudes darbu analīzes sagatavošanu. Jāstrādā 

pie pārbaudes darbu  analītiskas analīzes veikšanas.  

Skolas administrācija pārrauga  izglītojamo vērtējumu uzskaiti un sistemātiskumu. 

Direktores vietniece mācību darbā, 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 aicināti 

izglītojamo vecāki. Sarunu rezultātā tiek meklēti nepietiekošo vērtējumu un motivācijas 

trūkumu cēloņi.  

Pedagoģiskās padomes sēdēs 1.semestrī un mācību gada noslēgumā  tiek veikta 

mācību darba rezultātu analīze, kā arī mācību gada noslēgumā tiek plānots pagarinātais 

mācību gads, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

 

Stiprās puses: 

 Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanai, 

izglītojamie ir informēti par vērtēšanas kritērijiem; 

 Izglītības iestādē regulāri tiek apkopota informācija par izglītojamo 

sasniegumiem, veikts starpvērtējums un mācību sasniegumu dinamika; 

 Izglītojamiem tiek nodrošinātas iespējas paaugstināt savus mācību 

sasniegumus; 

 izglītojamie un viņu vecāki regulāri saņem informāciju par skolas darbu, 

mācību sasniegumiem. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt pilnveidot  izglītojamo prasmi veikt pašvērtējumu un savstarpējo 

vērtējumu; 

 Pedagogu  darbā pilnveidot  pārbaudes darbu analītiskās analīzes prasmes  

un sekmēt vienotu prasību ievērošanu; 

 Pilnveidot un papildināt mācību sasniegumu vērtēšanas kritērijus. 

 
Kritērija „Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa” vērtējums: labi 
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Joma 3. -  IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI  

Kritērijs 3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā  

 

Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu vērtēšanā, uzskaitē, analīzē un 

datu glabāšanā. No 2007. gada skolā izmanto sistēmu e-klase, kas sniedz iespēju 

elektroniski uzkrāt un apkopot informāciju par klašu un izglītojamo mācību 

sasniegumiem mācību priekšmetos. Sistēma dod iespēju iegūt informāciju diagrammu 

veidā gan par katru izglītojamo, gan pa klašu grupām, mācību priekšmetiem un mācību 

gadiem. Šāda elektroniski uzkrāta statistika dod iespēju katram pedagogam pētīt 

izglītojamo izaugsmes dinamiku un izvirzīt turpmākā darba uzdevumus atbalsta 

sniegšanai izglītojamajiem, kā arī dod iespēju salīdzināt mācību rezultātus savā 

priekšmetā ar izglītojamo sasniegumiem citos priekšmetos. Izglītojamo mācību 

sasniegumu analīze tiek izmantota pedagoģiskā procesa pilnveidošanai. 

Izglītojamo izaugsmes dinamika tiek vērota gan mācību stundās individuāli, gan 

izmantojot sistēmu e-klase. Pedagogi audzināmajās klasēs sistemātisku analīzi veic katru 

mēnesi, kā arī mācību priekšmetu skolotāji izglītojamo izaugsmes dinamiku pārrunā un 

analizē individuālās sarunās. Izglītojamiem, kuru mācību sasniegumi nav pietiekami, 

dinamika, sadarbībā ar skolas atbalsta komisiju, tiek analizēta reizi nedēļā, pēc 

individuāla plāna veicot pārrunas ar izglītojamo. Mācību stundu beigās pedagogi veido 

izglītojamo prasmes veikt stundas darba pašnovērtējumu, kā arī gūt atgriezenisko saiti – 

ko es iemācījos šajā stundā/kas vēl būtu jāapgūst. 

2.-4.klašu posmā 2015./2016. mācību gadā vidējais vērtējums ir 5,9, 2016./2017. – 

6,07, 2017./2018. – 6,3.  

5.-9.klašu posmā 2015./2016. mācību gadā vidējais vērtējums ir 5,9, 2016./2017. – 

5,9, 2017./2018. – 5,8.  

 

 
Klašu mācību gada sasniegumu vidējo vērtējumu dinamika  ir stabila. 
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Skolas mācību sasniegumu vērtējumu apkopojuma salīdzinājums 3 gadu periodā 

Mācību 
gads 

Izglīto
jamo 
skaits 

Sekmība 
Nav 

vērtējum
a 

Nepietiekam
s 

Pietiekams Optimāls Augsts 

  

Bez 1.klasēm 
100%   % 

ska
its 

% skaits % 
skait

s 
% 

skai
ts 

% skaits 

2015./ 
2016. 

183 
100
% 

91,3
% 

1,09
% 

2 
7,65

% 
14 

65,57
% 

120 
25,14

% 
46 

0,55
% 

1 

2016./ 
2017. 

177 
100
% 

93,2
% 

0,00
% 

0 
6,78

% 
12 

68,93
% 

122 
24,29

% 
43 

0,00
% 

0 

2017./ 
2018. 

175 
100
% 

91,4
% 

0,00
% 

0 
8,57

% 
15 

66,86
% 

117 24,% 42 
0,57

% 
1 

 

Pēdējo trīs mācību gadu laikā proporcionāli visaugstākais izglītojamo skaits mācās 

pietiekamā līmenī – 67,12%, nepietiekami 7,67%, optimāli 24%, augsti vērtējumi 0,37%.  

 

2017./2018. mācību gadā skolas izglītojamo kopējā sekmība ir 91,43% Visi skolēni 

bez pēcpārbaudījumiem ir pārcelti 3.a, 3.c un 5.a klasēs. Nepietiekami vērtējumi ir 

8,57%, pietiekami 66,86%, optimāli  vērtējumi 24% izglītojamo, augsts 0,57% 

izglītojamo. 

2017./2018.mācību gadā papildus mācību pasākumi noteikti 27 izglītojamiem. Pēc 

papildus mācību pasākumiem pēcpārbaudījumus nokārtojuši un uz nākamo klasi 

pārcelts 21 izglītojamais. Seši izglītojamie atkārtos mācības tajā paša klasē. 

Ilgtermiņa novērojumi 5.klašu adaptācijas posmā  izglītojamo mācību 

sasniegumiem ir tendence pazemināties. Ir vērojamas grūtības apgūt standarta prasmes 

matemātikā. Viens no svarīgākajiem izglītojamo zemo mācību sasniegumu iemesliem ir 

nepietiekama lasītprasme, kā arī uzmanības trūkums vai nespēja ilgāku laiku 

koncentrēties un atmiņas nenoturība. Lai sniegtu atbalstu izglītojamiem, 

2017./2018.mācību gadā projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” ietvaros tika rasta iespēja nodrošināt pedagoga palīga darbu 1.-9 klasēs, kā arī 

organizēt lasītprasmes nodarbības lasītprasmes apguves veicināšanai. 

Izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem skolā vidēji ir 33,51% no izglītojamo 

kopskaita. Izglītojamie ar  mācīšanās grūtībām ir apmēram 2015./2016. mācību gadā - 

18,6%, 2016./2017. mācību gadā 17%, 2017./2018. mācību gadā - 23% no kopējā 

izglītojamo skaita. Apmēram pusei izglītojamo ir nepieciešami dažādi atbalsta pasākumi. 

Skolā ir atsevišķas klases izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, skolotāji 

strādā, sniedzot individuālu atbalstu katram izglītojamajam. Darbs tiek organizēts 

atbilstoši izglītojamā spējām, attīstības līmenim un veselības stāvoklim. Saskaņā ar 

speciālās izglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem tiek 

organizētas individuālās un grupu korekcijas un rehabilitācijas nodarbības. Lai 

nodrošinātu diferencētu pieeju un pedagoģisko atbalstu, izglītojamajiem tiek veidoti 

individuālie plāni, kuros paredzēti atbalsta pasākumi, kā arī ārstnieciskā vingrošana, 

ritmikas nodarbības, logopēdiskās nodarbības. 
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2017./2018.mācību gada mācību darba sasniegumu vērtējumi mācību 

priekšmetos speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem (kods 21015611). 

 

Mācību priekšmets 

Nepietieka
ms 

Pietiekams Optimāls Augsts   
Izliktu 
vērtēju

mu 
skaits 

Vidēji '1-3' '4-5' '6-8 (O)' '9-10 (A)' 'A + O' 

sk
ait
s 

% skaits % skaits % 
skai

ts 
% 

skait
s 

% 

Angļu valoda 2 3,8% 41 78,8% 8 15,4% 1 1,90% 9 17,3% 52 4,9 

Bioloģija 0 0% 13 54,2% 11 45,8% 0 0% 11 45,8% 24 5,3 

Dabaszinības 0 0% 16 72,7% 6 27,3% 0 0% 6 27,3% 22 4,8 

Fizika 0 0% 11 91,7% 1 8,3% 0 0% 1 8,3% 12 4,7 

Ģeogrāfija 0 0% 14 58,3% 10 41,7% 0 0% 10 41,7% 24 5,1 

Informātika 0 0% 12 42,9% 14 50,0% 2 7% 16 57,1% 28 6 

Krievu valoda 1 3% 22 71,0% 8 25,8% 0 0% 8 25,8% 31 4,9 

Ķīmija 1 8% 8 66,7% 3 25,0% 0 0% 3 25,0% 12 4,7 

Latviešu valoda 0 0% 35 67,3% 17 32,7% 0 0% 17 32,7% 52 4,9 

Latvijas vēsture 0 0% 17 54,8% 14 45,2% 0 0% 14 45,2% 31 5,4 

Literatūra 0 0% 22 47,8% 24 52,2% 0 0% 24 52,2% 46 5,6 

Matemātika 5 10% 30 57,7% 17 32,7% 0 0% 17 32,7% 52 4,9 

Mājturība un 
tehnoloģijas 

0 0% 16 34,8% 29 63,0% 1 2% 30 65,2% 46 6,1 

Mūzika 0 0% 8 17,4% 30 65,2% 8 17,40% 38 82,6% 46 6,8 

Pasaules 
vēsture 

0 0% 19 61,3% 12 38,7% 0 0% 12 38,7% 31 5 

Sociālās zinības 0 0% 28 60,9% 18 39,1% 0 0% 18 39,1% 46 5,4 

Sports 0 0% 3 6,5% 32 69,6% 11 23,90% 43 93,5% 46 7,7 

Vizuālā māksla 0 0% 17 37,0% 29 63,0% 0 0% 29 63,0% 46 6 

KOPĀ: 9 
1,38

% 
332 54,54% 283 41,15% 23 2,92% 306 44% 647 5,5 

Kopējais vidējais vērtējums - 5,5. Vidējais vērtējums 6,0 balles un augstāk  ir 

sekojošos mācību priekšmetos: informātikā, mājturībā un tehnoloģijās, mūzikā, sportā 

un vizuālajā mākslā. 
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2017./2018.mācību gada mācību darba sasniegumu vērtējumi mācību 

priekšmetos izglītojamiem pamatizglītības programmā (kods 21011111) 

 

Mācību priekšmets 

Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts   Izliktu 
vērtēju

mu 
skaits 

Vidēji '1-3' '4-5' '6-8 (O)' '9-10 (A)' 'A + O' 

skai
ts 

% skaits % skaits % 
skai

ts 
% skaits % 

Angļu valoda 3 2,8% 49 45,4% 51 47,2% 5 4,6% 56 51,9% 108 5,6 

Bioloģija 1 2,1% 20 42,6% 24 51,1% 2 4,3% 26 55,3% 47 6 

Dabaszinības 0 0% 31 63,3% 18 36,7% 0 0,0% 18 36,7% 49 5,3 

Fizika 3 9,1% 13 39,4% 15 45,5% 2 6,1% 17 51,5% 33 5,5 

Ģeogrāfija 2 4,3% 22 46,8% 22 46,8% 1 2,1% 23 48,9% 47 5,6 

Informātika 0 0% 11 25,6% 30 69,8% 2 4,7% 32 74,4% 43 6,4 

Krievu valoda 2 3,3% 24 40,0% 30 50,0% 4 6,7% 34 56,7% 60 5,9 

Ķīmija 3 9,1% 16 48,5% 12 36,4% 2 6,1% 14 42,4% 33 5,2 

Latviešu valoda 1 0,8% 61 49,6% 57 46,3% 4 3,3% 61 49,6% 123 5,7 

Latvijas vēsture 0 0% 37 61,7% 23 38,3% 0 0,0% 23 38,3% 60 5,2 

Literatūra 2 2,1% 37 38,5% 51 53,1% 6 6,3% 57 59,4% 96 5,9 

Matemātika 6 4,9% 55 44,7% 59 48,0% 3 2,4% 62 50,4% 123 5,5 

Mājturība un 
tehnoloģijas 

0 0% 32 33,3% 53 55,2% 11 11,5% 64 66,7% 96 6,4 

Mūzika 0 0% 16 16,7% 63 65,6% 17 17,7% 80 83,3% 96 7 

Pasaules 
vēsture 

0 0% 31 51,7% 29 48,3% 0 0,0% 29 48,3% 60 5,4 

Sociālās zinības 0 0% 39 40,6% 54 56,3% 3 3,1% 57 59,4% 96 5,8 

Sports 0 0% 9 9,5% 56 58,9% 30 31,6% 86 90,5% 95 7,8 

Vizuālā māksla 0 0% 33 34,4% 55 57,3% 8 8,3% 63 65,6% 96 6,2 

KOPĀ: 23 1,7% 536 39,4% 702 51,6% 
10
0 

7,3% 802 58,9% 1361 6 

Kopējais vidējais vērtējums – 6. Vidējais vērtējums 6 balles un augstāks  ir bioloģijā, 

informātikā, mājturībā un tehnoloģijās, mūzikā,  sportā un vizuālajā mākslā. 
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3.klašu diagnosticējošo darbu rezultātu salīdzinājums ar gada vērtējumiem. 

Diagnosticējošā darba vērtējums procentos atspoguļojumam izteikts ekvivalents ballēs. 

  
6.klašu diagnosticējošo darbu rezultātu salīdzinājums ar gada vērtējumiem. 

Diagnosticējošā darba vērtējums procentos atspoguļojumam izteikts ekvivalents ballēs. 

  

 
 

Stiprās puses: 

 Izglītojamo mācību sasniegumu analīzes rezultāti regulāri tiek izmantoti 

turpmākā pedagogu darba plānošanā; 

 Stabila klašu mācību gada sasniegumu vidējo vērtējumu dinamika; 

 Izglītojamiem tiek nodrošinātas iespējas paaugstināt savus mācību sasniegumus; 

 Vērtējumi valsts pārbaudes darbos atspoguļo izglītojamo zināšanas atbilstoši 

ikdienas darba vērtējumiem; 

Tālākās attīstības vajadzības; 

 Iesaistīt un motivēt izglītojamos pozitīviem ikdienas mācību sasniegumiem, 

aktīvāk izmantojot pašvērtējuma un skolēnu savstarpējā vērtējuma metodes; 
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 Sniegt aktīvāku preventīvu atbalstu izglītojamo nepietiekamu mācību sasniegumu 

paaugstināšanai; 

 Turpināt regulāri izvērtēt atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā. 

 

Vērtējums kritērijā „Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā”: labi 

 

Kritērijs 3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Valsts diagnosticējošie darbi 2017./2018. 

Valsts diagnosticējošos darbus februārī un martā kārtoja 3., 6. klases. Skolēnu 

zināšanas vērtēja apguves procentos. Diagnosticējošo darbu rezultāti netiek izmantoti, 

lai vērtētu konkrētās skolas vai kādas skolu grupas mācību darba kvalitāti, bet norāda uz 

nepieciešamību pilnveidot nepietiekamu zināšanu jomas. 

 

3.klašu diagnosticējošajā darbā latviešu valodā 4% rezultāti nepietiekami, 30% 

pietiekami, 58% optimāli, 8% augsti un matemātikā 4% rezultāti nepietiekami, 79% 

pietiekami, 17% optimāli.  
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6.klašu diagnosticējošajā darbā latviešu valodā 8% nepietiekami, 34% pietiekami, 

58% optimāli, augsti 0%, matemātikā 33% nepietiekami, 46% pietiekami, 13% optimāli, 

8% augsti un dabaszinībās 4% rezultāti nepietiekami, 58% pietiekami, 34% optimāli, 

augsti 4%.  

 

Pamatizglītības noslēguma valsts pārbaudes darbi 9.klasē 

2015./2016.mācību gadā no valsts pārbaudījumiem 9.klasē atbrīvoti 8 izglītojamie, 

kas mācās pēc speciālās programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. 

2016./2017.mācību gadā no valsts pārbaudījumiem 9.klasē atbrīvoti 2 izglītojamie, 

kas mācās pamatizglītības programmā, 11 izglītojamie, kas mācās pēc speciālās 

programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. 

2017./2018.mācību gadā no valsts pārbaudījumiem 9.klasē atbrīvoti 3 izglītojamie, 

kas mācās pamatizglītības programmā, 5 izglītojamie, kas mācās pēc speciālās 

programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. 

 

 

Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem 9.a 

klases pieci izglītojamie (9.a klase) mācību gadu beidza sekmīgi, saskaņā ar MK 

112.noteikumiem un Iecavas pašvaldības administrācijas rīkojumu 89PA visi saņēma 

pedagoģiski medicīniskās komisijas ieteikumu par skolēnu atbrīvošanu no pārbaudījumu 

kārtošanas. Mācību darbs turpinājās līdz 31.maijam. 

Pamatizglītības programmā (9.c klasē) izglītojās astoņi skolēni, saskaņā ar MK 

112.noteikumiem un ar pedagoģiski medicīniskās komisijas lēmumu no Valsts 

pārbaudījumiem eksāmenu kārtošanas atbrīvoti trīs.  

Kopā no valsts pārbaudījumiem atbrīvoti 13 izglītojamie. Seši skolēni kārtoja valsts 

pārbaudījumus. Visi skolēni pārbaudījumus nokārtojuši ar pietiekamiem rezultātiem.  

 

Mācību priekšmets Gadā Eksāmenā  

Latviešu valoda 6,3 6,9   

Angļu valoda 7,6 8,6 5 izglītojamie 

Krievu valoda 6,4 7,1 7 izglītojamie 

Matemātika 5,4 5,3   

Latvijas un pasaules vēsture 5,3 6,0   
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Secinājums. Vidējie eksāmenu rezultāti ir augstāki nekā vidējais vērtējums gadā.  

Gada vidējā vērtējuma aprēķinā iekļauti tikai to skolēnu vērtējumi, kuri kārtoja konkrētos 

eksāmenus. 

 
2017./2018.mācību gadā eksāmenu rezultāti latviešu valodā ir līdzīgi kā 

iepriekšējā mācību gadā, angļu valodā augstāki, krievu valodā, matemātikā un Latvijas 

vēsturē zemāki. Latvijas vēsturē iegūts viens nepietiekams vērtējums. 

Rezultāti ir atbilstoši konkrēto klases izglītojamo spējām. 

 

 

Vērtējums kritērijā „Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos”: labi 
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Joma 4. – ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM. 

Kritērijs- 4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais  atbalsts. 

Izglītības iestādē  darbojas atbalsta personāls – psihologs, sociālais pedagogs, 

speciālais  pedagogs, logopēds, medicīnas darbinieks.  

Izglītojamo psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās vajadzības tiek regulāri apzinātas. 

Informācija tiek izmantota izglītojamo atbalstam un sadarbībai ar valsts un pašvaldības 

atbildīgajām institūcijām. Skolā zina izglītojamo individuālās vajadzības un nepieciešamo 

informāciju par skolēnu veselību un sniedz nepieciešamo atbalstu. 

Katrs darbinieks plāno savu darbu. Izglītības iestāde analizē izglītojamo uzvedību, 

risina jautājumus par uzvedības problēmām. Skolas personāls un izglītojamie zina kā 

rīkoties gadījumos, ja tiek apdraudēta viņu vai citu personu drošība, veselība vai dzīvība. 

Ir izveidota atbalsta komisija. Skolā izstrādāta mācību un audzināšanas darba atbalsta  

komisijas  kārtība. 

Personāls ir apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Skola 

joprojām ikdienas darbā iedzīvina vairākus gadus atpakaļ uzsāktā Eiropas Sociālā fonda 

projekta “Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam 

pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” galvenos pamatprincipus: atbildība, 

drošība, cieņa. 

Skolā sākumskolas klasēs tiek piedāvātas  pagarinātās dienas grupas nodarbības. 

Izglītības iestāde  nodrošina  ēdināšanas pakalpojumus, popularizē veselīgu 

dzīvesveidu, organizē veselību veicinošus pasākumus, piedalās programmās „Skolas 

piens”, un „Skolas auglis”, iesaista skolēnus novada un starpnovadu konkursos, 

projektos. Sadarbībā ar pašvaldību ik gadu tiek piešķirtas brīvpusdienas visiem 

izglītojamajiem. 

2017./2018.mācību gadā skolā uzsākta projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai” realizācija, kura ietvaros 1.-9.klašu izglītojamiem mācību satura 

veiksmīgākai apguvei tiek nodrošināts pedagoga palīga atbalsts matemātikas stundās 

(12 stundas nedēļā), lasītprasmes, vides izglītības un praktiskās nodarbības „Mācos 

darot”, bet ārpusstundu laikā papildus interešu izglītībai tiek piedāvātas robotikas, 

datorprasmju un sporta spēļu un peldēšanas nodarbības baseinā Daugmalē. 2.klašu 

skolēniem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt peldēšanas nodarbības projekta “Vietējās 

sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Iecavas novadā” ietvaros. 

Izglītojamo vajadzības  tiek regulāri apzinātas un iegūtā informācija tiek izmantota 

atbalsta sniegšanai. Izglītojamie  zina pie kāda atbalsta personāla griezties pēc 

palīdzības. 

Izglītojamie un personāls zina kā rīkoties psihoemocionālās vardarbības 

gadījumos. Izglītojamiem šīs tēmas ir iekļautas klases stundu tematiskajā plānā. Skolā 

darbojas atbalsta komisija, kas strādā pie atbalsta darba koordinēšanas.  

Skolas psiholoģe reizi nedēļā sniedz individuālās konsultācijas, grupu 

konsultācijas, vada tematiskas klases stundas, veic sociometriju, psihodiagnostiku, 

sociālās  adaptācijas un gatavības skolai izpēti. Pedagogu atbalstam tiek  sniegtas 

individuālās konsultācijas pedagogiem, kā arī psiholoģiskā atbalsta sniegšanā notiek 

darbs ar vecākiem. Psiholoģe piedalījusies klases vecāku sanāksmēs. 
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Skolas medmāsa nodrošina veselības aprūpi un izglītošanu par veselību saistītiem 

jautājumiem un veselīgu dzīvesveidu, seko līdzi ēdienkartes sastādīšanai un izvērtē 

uztura kvalitāti, organizē padziļinātas medicīniskās pārbaudes. Piedalās klases stundās 

veicot  pārrunas par traumām un apmāca PMP sniegšanā. 

 Regulāri seko izglītojamo  veselībai, veic pārbaudes, nosūta pie stomatologa un uz  

profilaktiskajām potēm. Informē vecākus par bērna saslimšanas gadījumiem, 

nepieciešamības gadījumā izsauc NMP. 

Sociālais pedagogs sadarbībā ar atbalsta personālu (arī klases audzinātāju) 

izstrādā konkrētu, individuālu darbības plānu atbalsta sniegšanai izglītojamajiem, 

kuriem nepieciešams psiholoģiskais un sociālpedagoģiskais atbalsts. 

Piedaloties mācību stundās vēro izglītojamo savstarpējās attiecības un izglītojamo  

attiecības ar skolotājiem. Iegūto informāciju pielieto atbalsta sniegšanai. 

Regulāri konsultē izglītojamos par saskarsmes problēmu un konfliktu risināšanu, 

uzvedības problēmu risinājumiem, smēķēšanu, neattaisnotiem kavējumiem, veicot 

sarunas un sagatavojot vienošanās. Regulāri tiek sniegta palīdzība jaunpienākušajiem 

izglītojamajiem adaptācijas veiksmīgai nodrošināšanai. 2017./2018.mācību gadā 

organizēti daudzveidīgi grupu/ klašu profilakses pasākumi: akcijas, diskusijas un 

pozitīvas saskarsmes nodarbības, organizētas tikšanās ar speciālistiem un tematiski 

pasākumi: izglītojoša nodarbība 7.kl. skolēniem par smēķēšanu, izglītojoša nodarbība 8 – 

9.kl.skolēniem par alkoholu un narkotisko vielu lietošanas profilaksi, pasākums 1 – 4.kl. 

par godu Valentīndienai u.c. 

Skola sadarbojas ar sociālo dienestu, sociālais pedagogs kopā ar sociālā dienesta 

darbiniekiem nepieciešamības gadījumos  apmeklē arī skolēnu ģimenes. 

Speciālais pedagogs sadarbībā ar direktora vietnieku izglītības jomā sniedz 

atbalstu individuālas nodarbībās, analizē un apkopo informāciju par mācīšanās grūtībām 

katram izglītojamam, izveido individuālos izglītības plānus izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem (izglītības programmas kods 21015611), sniedz atbalsta pasākumus 

izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām, veic darbu ar dinamikas kartēm 1.-4. klasei, 5.-

9.klasei. 

9 izglītojamie apmeklē individuālās nodarbības pie speciālā pedagoga, gūstot 

atbalstu individuālu traucējumu koriģēšanai - vizuālās uztveres traucējumi, lasītprasmes 

iemaņas apguves grūtības, rakstītprasmes iemaņu apguves grūtības, matemātisko 

iemaņu apguves grūtības. 

Sadarbībā ar klases audzinātājiem ieteikumiem 12 izglītojamiem sniegts atbalsts 

mācību priekšmetos, veiktas individuālās sarunas par uzvedību.  

Pedagogiem izstrādāti un ieteikti dažādu veidu uzmanības treniņi, dinamiskās 

pauzes darbā ar izglītojamiem. Tiek veikta regulāra mācību stundu vērošana un sniegts 

atbalsts mācību stundās 1.-9. klasei. 

Izmantotas dažādas metodes darbā ar izglītojamiem – verbālās metodes 

(stāstījums, pārrunas), uzskatāmības metode (ilustrēšana), praktiskās metodes (dažādi 

vingrinājumi valodas apguvei, nostiprinot matemātiskās izpratnes), prāta vētras metode, 

spēles. 

Logopēds veic specifisko logopēdisko atbalstu izglītojamiem pēc vajadzības, 

sadarbojas ar mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem, ar vecākiem. 
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2017./2018.mācību gadā veiktas 1.-6.klašu skolēnu frontālās un padziļinātās runas 

pārbaude, logopēdisko grupu komplektēšana, valodas karšu aizpildīšana, lasīšanas un 

rakstīšanas iemaņu pārbaude. Mācību laikā logopēdiskās nodarbības apmeklēja 30 

izglītojamie. Logopēdiskās nodarbības beidza 12 izglītojamie, bet valodas korekcija 

jāturpina 18 skolēniem, jo valodas traucējumi novērsti daļēji. Tiek veidota laba sadarbība 

ar skolotājiem, kuri nodrošina regulāru skolēnu logopēdisko nodarbību apmeklējumu un 

seko runas un rakstīšanas iemaņu uzlabošanai un attīstībai.  

Stiprās puses: 

 Izglītības iestādē organizēts daudzpusīgs atbalsta personāla darbs; 

 Personāls ir apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā; 

 Tiek popularizēts veselīgs dzīvesveids un tiek organizēti veselību veicinoši 

pasākumi. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt un pilnveidot skolas atbalsta sistēmas nodrošinājumu 

izglītojamiem. 

 

Vērtējums kritērijā „Psiholoģiskais atbalsts,  sociālpedagoģiskais  atbalsts”: ļoti 

labi 

 

Kritērijs – 4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba 

aizsardzība) 

Skolā ir izstrādāti drošības noteikumi pasākumiem un mācību procesam, telpās ir 

izvietotas drošības instrukcijas un norādes, ir noteikta kārtība ārpusstundu pasākumu 

organizēšanai. 

Izglītojamie un izglītības iestādes personāls ir iepazīstināti ar evakuācijas plānu, 

iekšējās kārtības noteikumiem, darba kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem 

normatīvajos aktos  noteiktajā kārtībā. 

Ir izstrādāta drošības instruktāžas secība, tematika un parakstu veidlapas. Ārkārtas 

situācijās tiek veikta papildinstruktāža.  

Veiktais darbs tiek kontrolēts. 

Personāls ir apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā un zina kā 

nodrošināt izglītojamo drošību un darba aizsardzību. Ir izstrādāta kārtība, ja izglītības 

iestādē konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību 

izraisošas vielas. Tiek organizētas pārrunas, tematiskās klases stundas, tikšanās ar 

sociālo pedagogu un ārpusskolas institūciju pārstāvjiem. 

Pastāv noteikta kārtība ārpusstundu pasākumu organizēšanai –skolas 

pasākumiem, klases vakariem un ekskursijām, sporta sacensībām un pastaigām. 

Tiek  organizēta sadarbība ar Bauskas policiju, CSDD, Iecavas ugunsdzēsējiem, 

piedalāmies Drošības dienu pasākumos.  

Skolas medmāsa veic pirmās neatliekamās palīdzības sniegšanas apmācību 

personālam un izglītojamiem. 
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Izglītojamie un personāls zina, kā rīkoties fiziskas vardarbības gadījumā. Sastādīts 

preventīvais vardarbības novēršanas pasākumu plāns gadam. 

Izglītības iestāde strādā pēc APU projekta metodikas- atbalsts pozitīvai uzvedībai. 

Izglītības iestāde analizē izglītojamo uzvedības problēmas un vardarbības 

gadījumus. Tie tiek izskatīti Atbalsta komisija sēdēs. 

Izglītojamie jūtas droši gan skolā, gan skolas apkārtnē. Sociālā pedagoga veiktajā 

aptaujā „Kā tu jūties skolā?”, jautājumā par drošību visi izglītojamie ir atbildējuši, ka  

jūtas labi un droši. 

 

Stiprās puses: 

 Skolā izveidota sakārtota drošības instruktāžas sistēma, un notiek veikto 

drošības instruktāžu pārraudzība,  

 Izglītojamie un personāls zina kā rīkoties traumu vai saslimšanas gadījumā. 

 Skola piedalās divgadīgā  projektā ,,Džimbas 9 soļu  drošības programmā”,  

nodarbībās iesaistījās 5.c, 1.c, 2.a, 2.c klases . 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Jāaktivizē nākošajā mācību gadā  APU darbības principi – uzvedības likumi 

klasē un skolā jāizliek atkal redzamā vietā, biežāk jālieto atbalsta uzlīmes  

un ieraksti (zaļie) pozitīvai uzvedībai, kas liecinātu par vienotām prasībām. 

 Nepieciešams  organizēt  evakuācijas mācības. 

 

Vērtējums kritērijā „Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba 

aizsardzība)”: labi 

 

Kritērijs - 4.3. Atbalsts personības veidošanā. 

Vērtēšanai izmantoti – Skolēnu domes protokoli, audzināšanas plānu analīzes 

materiāli un pašvērtējums, piedalīšanās skolas pasākumos un projektos, ekskursijas un 

kultūras braucieni, interešu grupu vadītāju informācija.  

Skolā darbojas skolēnu pašpārvalde – Skolēnu dome, kurā tiek ievēlēti pārstāvji no 

6.-9.klasei. Darbs tiek plānots, protokolēts, analizēts. Skolēnu domes  sanāksmes notiek 1 

reizi nedēļā, skolēnu domes pārstāvji   informē par pārrunāto savas klases kolektīvus. 

Dome izveidota kā mobila aktīvistu grupa, visi iesaistās dažādu darbu veikšanā. 

Izglītojamo iniciatīvas un lēmumi vienmēr tiek izskatīti un atbalstīti. 

Sabiedriskās aktivitātes un pašapziņas veidošanai  Skolēnu dome  organizē 

starpklašu konkursu ,,Esi darbīgs un aktīvs”, kā arī konkursu ,,Gada skolēns” un 

erudīcijas konkursus. 

Motivācijai, gada noslēgumā, skola uzvarētājiem piešķir apmaksātus aktīvās 

atpūtas braucienus. 

Audzināšanas procesa organizēšanā skola balstās uz  izveidotu audzināšanas darba 

sistēmu, ārējo normatīvo aktu prasībām un skolas audzināšanas programmu, kā arī klašu 

audzinātāju darba plāniem. Aktualizēts jautājums par valstiskās un tikumiskās  
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audzināšanas jautājumiem, pievēršot  īpašu uzmanību izglītojamo audzināšanas   

vadlīnijām tikumiskajā un valstiskajā audzināšanā . 

Izglītības iestāde plāno un organizē valstiskās audzināšanas pasākumus, stiprinot 

izglītojamā valstiskuma apziņu, veicinot  katra pilsonisko līdzdalību. Izglītojamie  

piedalās skolas pasākumos un  skola veicina izglītojamo dalību dalība novada 

pasākumos. 

Klašu audzinātāju MK sanāksmē katra gada augustā  tiek pārrunātas  audzināšanas 

darba vadlīnijas, pilnveidota darba struktūra, audzinātāju pienākumi un citas 

audzināšanas aktualitātes. 

Klases stundas notiek vienotā laikā. 

2016.gada augustā klašu audzinātāji piedalījās kursos „Skolēnu disciplīnas 

problēmas”- lai veiksmīgāk sniegtu  atbalstu izglītojamiem dažādu problēmu risināšanā. 

Klases audzinātājs savai klasei  veido audzināšanas programmu, plāno skolēnu 

izpētes jautājumus, tematiskās klases stundas, vecāku sapulces un citas aktivitātes, lai 

veicinātu vispusīgu personības attīstību. 

Izveidota audzināšanas procesa struktūra, pilnveidota audzināšanas programma. 

Izstrādāti jauni internāta skolotāju pienākumi. Veikts audzināšanas darba pašvērtējums, 

tā analīze un izvirzītas jaunas veicamo darbu vadlīnijas. 

Sastādīts plāns Latvijas simtgades atzīmēšanai: novadu iepazīšanas ekskursijas, 

baltā galdauta svētki, dalība novada pasākumos un klašu dalība dažādos tematiskos 

projektos. 

Regulāri veiktas drošības instruktāžas, gatavoti atstarotāji. Veicināta skolēnu 

atbildība, organizējot klašu dežūras. Izvērsts darbs skolas iekšējās kārtības ievērošanai. 

Atbildība Skolēnu domes darbā. 

Plānotas un vadītas tematiskās klases stundas, veiktas individuālās sarunas un 

situāciju analīze. Sociālā pedagoga organizētās aktivitātes un nodarbības atsevišķās 

klasēs. 

Sastādīts karjeras izglītības plāns skolai un 9.klasēm. Tikšanās ar arodskolu 

pārstāvjiem. Karjeras izglītības pasākums „Vēstule manai nākotnei”. Apmeklēta izstāde 

„Skola 2018” un arodskolu profesionālā izstāde un Zemgales novada uzņēmumu diena. 

Organizētas peldētprasmes nodarbības projektu „Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai” un “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību 

profilakse Iecavas novadā” ietvaros. Aktīva, rezultatīva robotikas interešu grupas 

darbība, mācību gada beigās skolā organizēts čempionāts starpskolu projektā "Robotika 

- Latvijas internātskolās". Uzsācis darbu vecāko klašu deju kolektīvs. Noticis erudītu 

konkurss. 

Audzināšanas procesā tiek turpināts darbs pie APU projekta. 

2016./2017. m.g. ir uzsākta aktīvāka sadarbība ar Iecavas jauniešu centru, kur 

izglītojamiem  ir iespējas iesaistīties dažādās aktivitātēs, un apgūt lietderīgas brīvā laika 

pavadīšanas iespējas. Sadarbību palīdz nodrošināt sociālais pedagogs. 

6.klašu zēniem bija iespēja piedalīties  centra organizētajās ,,Jauno līderu klubs” 

aktivitātēs. 

Izglītības iestādē tiek plānoti un organizēti daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi. To 

sagatavošanā un norisē iesaistās izglītojamie un  līdzdarbojas arī pedagogi. 
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Izglītības iestāde veicina un atbalsta izglītojami individuālu piedalīšanos dažādos 

ārpusskolas projektos, kur vairāki skolēni ieguvuši labus rezultātus Klases piedalās arī 

kopīgos projektos un konkursos, bet aktivitāte varētu būt lielāka 

Izglītības iestādes bibliotekāre sniedz kvalitatīvu un profesionālu atbalstu 

izglītojamo personības veidošanā - veicina lasītprasmes attīstību, īsteno  lasīšanas 

veicināšanas pasākumus – Bērnu žūrijas darbs, dzejas lasījumi un tematiskas izstādes. 

Tiek sniegts atbalsts izglītojamiem informācijas meklēšanā un izglītojamie tiek rosināti 

preses izdevumu lasīšanā. Skolas bibliotekāre organizē un iesaista skolēnus un arī 

vecākus makulatūras vākšanā. 

Izglītības iestāde  piedāvā daudzpusīgu interešu izglītības klāstu – 

skolēni var  darboties  mākslas un kultūras jomā, dažādās sporta  

grupās, dzīvesprasmju  un radošo prasmju grupās. Izglītojamiem ir iespēja 

darboties novada sporta skolā un dažādās treniņgrupās. 

Vispusīgas personības attīstības veicināšanai skolā tiek strādāts  pie jaunu interešu 

grupu veidošanas- robotika, teātra sports, peldēšana. 

Interešu izglītības grupu darba vadītāji veic sava darba pašvērtējumu un rezultātu 

analīzi. 

Skolā darbojas muzejs, darbs muzeja materiālu papildināšanā tiek veikts 

sistemātiski, pie muzeja darbojas arī skolēnu interešu grupa. 

Tiek izdota skolas avīze- ,, Skolas logā”. Izglītojamie ir iesaistīti   avīzes  veidošanas 

darbā un izplatīšanā skolā. 

 

Stiprās puses 

 Izglītības iestādē ir  izveidota audzināšanas darba sistēma. 

 Precīzi izstrādāti klašu audzinātāju un internāta audzinātāju darba 

pienākumi. 

 Skolā plāno un organizē valstiskās un pilsoniskās audzināšanas 

pasākumus,skolā notiek daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi, 

 Darbojas Skolēnu dome. 

 Daudzveidīgs interešu izglītības piedāvājums. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Ārpusstundu pasākumu plānošanā, sagatavošanā  un norises organizēšanā 

iesaistīt vairāk izglītojamos. 

 Precizēt un papildināt skolas audzināšanas programmas saturu. 

 Sagatavot  jaunas interešu izglītības programmas, optimālāk plānot to 

nodarbību laikus. 

 Interešu izglītības programmu pedagogiem veidot izglītojamo motivāciju un  

lielāku atbildību   par  dalību un procesa norisēm. 

 Klašu audzinātājiem precīzāk pārdomāt  klases stundu tēmu  formulējumus 

un tematisko klases stundu plānošanu, akcentēt  dzīvesprasmju iemaņu 

apguvi.  

 

Vērtējums kritērijā „Atbalsts personības veidošanā””: labi 
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Kritērijs – 4.4.  Atbalsts  karjeras izglītībā. 

Izglītības iestādē ir izstrādāta karjeras Izglītības programma un tās realizācijas 

secība. Karjeras izglītības darbu koordinē Direktores vietnieki izglītības jomā. 

Skolā katru gadu tiek izveidots Karjeras izglītības pasākumu plāns visām klasēm. 

Klases audzinātājs 9. klasēm  sastāda īpašu karjeras izglītības plānu, seko līdzi nākotnes 

nodomu izvēles maiņām. 

Izglītības iestādē ir pieejama informācija, t.sk. elektroniskā formā par īstenotajām 

izglītības programmām, to apguves nosacījumiem. 

Audzināšanas programmā ir ieplānots katrai klasei noteikts tematisko klases 

stundu skaits karjeras izglītībai un  tēmas (iespējamas variācijas). 

Skolā tiek izvietoti atsūtītie  profesionālo vidusskolu reklāmas plakāti. 

Izglītojamiem ir iespēja pildīt dažādus ar karjeras izglītību  saistītus testus , taču tas 

notiek  fragmentāri. 

Karjeras izglītības saturs tiek integrēts īstenoto izglītības programmu saturā 

dažādos mācību priekšmetos. Pārsvarā visi pedagogi cenšas mācību priekšmetu saturu 

saistīt ar ikdienas prakses piemēriem par  dažādām profesijām. 

Skolā tiek organizētas tikšanās ar arodskolu pārstāvjiem  no Saulaines, Ogres, 

Olaines profesionālajām vidusskolām. 

Katru gadu skolā notiek 9.klašu izglītojamo karjeras izglītības  prezentācijas 

pasākums, kur izglītojamie ir iepazinušies ar izvēlētās profesijas niansēm. Šajā mācību 

gadā tēma bija – Domā, dari, iegūsti! 

Notiek tikšanās skolas absolventiem, kuri stāsta savu pieredzi. 

Regulāri notiek individuālas pārrunas par iespējamo tālākizglītību, sarunā iesaistās 

arī vecāki. 

Izglītojamiem tiek  dota iespēja apmeklēt izstādi SKOLA - 2018. un profesiju 

iepazīšanai apmeklēt Zemgales novada uzņēmēju dienas Jelgavā un šajā mācību gadā arī 

uzņēmumā  Getliņi EKO SIA. 

Izglītības iestādē tiek apkopota un analizēta informācija par turpmākajām 

absolventu  gaitām pēc izglītības programmas beigšanas skolā. 

Tiek veicināta izglītojamo iesaistīšanās  projektos, konkursos, olimpiādēs, 

sacensībās, ārpusstundu pasākumu sagatavošanā un norisē. 

 

Stiprās puses: 

 Karjeras izglītībā ir izstrādāta noteikta darba sistēma. 

 Regulāri notiek darba izvērtējums. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Jāaktivizē pasākuma ĒNU DIENAS  organizēšana. 

 Jāpilnveido sadarbība ar novada uzņēmumiem. 

 Jāpilnveido karjeras atbalsta īstenošanas plānošana, pārraudzība un 

izvērtēšana 

 

Vērtējums  kritērijā „Atbalsts karjeras izglītībai”:  labi 
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Kritērijs 4.5. 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. 

2017./2018.m.g. izglītojamajiem skolā tika piedāvātas olimpiādes visos 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. 

Skolā tiek organizēts darbs izglītojumiem, kuriem mācības sagādā grūtības, 

programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem notiek korekcijas un 

rehabilitācijas stundas pēc mācību plāna.  

 
Sasniegumi ārpusskolas konkursos un olimpiādēs: 
 Angļu valoda.  Skolotāja Tatjana Šalte: 

o Iecavas novada olimpiādē 8.-9. kl.  

 Niks Vīns 9.c 2.vieta 

 Mareks Oškalns 9.c atzinība 

o Rundāles un Iecavas novadu apvienības 9.kl. 

 Niks Vīns 9.c 3.vieta  

 Bioloģija (Tatjana Kapusto): 

o Iecavas un Vecumnieku starpnovadu bioloģijas olimpiādes 2.posms.  

 Niks Vīns 9.c Atzinība 

 Vēsture (skolotāja Sandra Sūna): 

o 2. posma Vēsture 9.kl.  

 Dārta Ušacka 9.c Atzinība 

 Krievu valoda  (skolotāja Dzintra Kraukle): 

o Iecavas novada olimpiādē 8.-9. kl.  

 Kristīne Platonova 3.vieta 

o 2.posma  starpnovadu 8.-9.kl.   

 Kristīne Platonova 9.c 1.vieta 

 Andžejs Zemtautis  9.c  3.vieta 

 Iecavas novada krievu valodas konkurss  "Kultūras kapsula", kas veltīts Latvijas simtgadei: 

 Andžejs Zemtautis 9.c Atzinība 

 Niks Vīns 9.c Atzinība 

 Mājturība un tehnoloģijas: 

o 2.posma  Mājturības olimpiāde 8.-9.kl. (skolotājs Alfrēds Kudžs): 

 Viktors Juhnevičs 8.c  3.vieta 

 Andžejs Zemtautis 9.c  3.vieta 

 Mareks Oškalns 9.c  3.vieta 

o Radošo darbu konkurss „Visa dieva radībiņa saulītē līgojās”. 2.kārta 

 Amanda Jakobi  9.c  2.vieta, skolotāja Iveta Putniņa 

 Jana Zabarovska  7.c  3.vieta, skolotāja Iveta Putniņa 

 5.a klase divas 3.vietas, skolotāja Aija Dementjeva 
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 Matemātika: 

o Atklātā matemātika (skolotāja Sarma Zepa): 

 Edgars Ivanovs 8.c  3.vieta 

 Vizuālā māksla: 

o Vecumnieku, Iecavas un Neretas novadu vizuālās mākslas olimpiāde 

 Valters Tarvids  3.c  1.vieta, skolotāja S. Kalderauska; 

 Arita Belkova  1.c  2.vieta, skolotāja G. Kopeika; 

 Elīna Glīzdiņa  6.c  3.vieta, skolotāja S. Dručka. 

 Sociālās zinības: 

o Iecavas novada Eseju konkurss sociālajās zinībās 7.klašu izglītojamiem (skolotāja Aija 

Semjonova) 

 Normunds Sūna  7.c  Atzinība,  

 Jana Zabarovska  7.c  Atzinība. 

 Mūzika: 

o Latvija vispārizglītojošo skolu konkurss "Latviešu komponistu mūzika Latvijai, 

izmantojot diaktisko spēli" (skolotāja Maruta Pitkeviča) 

 Skolas komanda 2.vieta 

 

Marta beigās skolā risinājās projektu nedēļa, kur izglītojamiem klašu grupās 

izstrādāja projektus saistībā ar dažādiem mācību priekšmetiem „Izcilu mūsdienu 

personību devums Latvijai”, gatavojoties sagaidīt Latvijas simtgadi. Projektu darbā tika 

iesaistīti visi izglītojamie. Projektu noslēgumā skolotāji rosina skolēniem veikt 

pašvērtējumu un savstarpējo grupas dalībnieku vērtējumu, kā arī piešķir pedagoga 

novērtējumu veiktajam darbam. Noslēgumā klašu grupās notiek prezentācijas un 

savstarpējā klašu prezentāciju vērtēšana. 

Mācību gada laikā tiek plānoti mācību priekšmetu metodisko komisiju organizēti 

pasākumi. Metodisko pasākumu ietvaros notiek dažādi konkursi, sacensības, viktorīnas 

un radošās darbnīcas, lietderīgi aizpildot izglītojamo ārpusstundu laiku.  Sekojot 

jaunākajām atziņām, skolēnus saistošās un interesantās mācību metodes, kuras tiek 

izmantotas ārpusstundu pasākumos un interešu izglītībā, vēlams izmantot arī mācību 

stundās, tāpēc metodiskie pasākumi un aktivitātes tiek iekļautas arī stundu darbā. 

2017./2018.mācību gada oktobrī tika organizēti valodu metodiskie pasākumi skolā. 

Aktivitātes vienoja nosaukums „Valoda sporto”, kas skolēniem bija interesants un 

aicināja iesaistīties. Skolēni tika sagatavoti Dzejas dienu pasākumiem un iesaistīti ,,Bērnu 

žūrijas” lasīšanas maratonā un Lasīšanas svētku aktivitātēs. Apmeklētas tikšanās ar 

grāmatu autori L.Pastori un kulturoloģi L.Piešiņu. 

Janvārī organizēti sociālo zinību metodiskie pasākumi: pasākums barikāžu atcerei; 

Sporta laureāts; Sporta aktivitātes; u.c.. Mācību gada laikā notiek daudzpusīgi sporta 

pasākumi – sacensības florbolā, futbolā, dambretē un citos sporta veidos dažādās 

vecuma grupās. Izglītojamiem tiek nodrošināta iespēja apgūt peldētprasmi projektu 

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un “Vietējās sabiedrības 

veselības veicināšana un slimību profilakse Iecavas novadā” ietvaros dažādās klašu 

grupās. Mājturības un radošo darbu konkursā „Visa dieva radībiņa saulītē līgojās” iegūtas 

četras godalgotas vietas.  

Aprīlī sākumskolas metodiskā komisija sagatavoja metodiskos pasākumus, kuru 

mērķis bija ar aktīvām darba metodēm  un pasākumiem palīdzēt atklāt sociālās zinības 
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kā integrētu mācību priekšmetu, kā vienlīdz nozīmīgus komponentus ietverot ētisko, 

pilsonisko, ekonomisko un veselības izglītību. Ļaut skolēniem  parādīt savas zināšanas, 

prasmes, izmantot esošo pieredzi un gūt jaunu. Veicināt saskarsmi kā tikumisku vērtību. 

Veiktās aktivitātes: laipnības, labas uzvedības diena; veselības, kustības diena ar rīta 

rosmi skolas gaitenī; profesiju diena; kopīgs ceļojums  pa stacijām, veicot dažādus 

uzdevumus par noteiktām tēmām. 

Sākumskolas pedagogi mērķtiecīgi organizē izglītojamos mācību darbam, māca 

veikt pašvērtējumu un savstarpējo vērtējumu mācību procesa laikā, veido motivāciju 

mācīties, īpaši – arvien uzlabot lasītprasmi. Metodiskās komisijas oktobra sēdē pedagogi 

dalījās pieredzē par atgriezeniskās saiknes un skolēnu pašvērtējuma veidošanas 

metodēm mācību procesa laikā.  

Lai veicinātu izglītojamo patriotismu un pilsonisko līdzdalību, sākumskolas 

pedagogi klases stundās izzināja Latvijas vēstures lappuses, rotāja klases un svinēja  

svētkus.  Visas sākumskolas klases piedalījās mācību ekskursijās, kurās iepazina Latvijas 

novadus, uzņēmumus utt.,  iesaistījās skolas projektā „Latvijas personības”, Dzejas dienu 

konkursā. 2017./18.m.g. Iecavas novada skolu Dzejas dienās „Tautasdziesmas iedvesmo” 

piedalījās septiņi sākumskolas skolēni, iegūstot četras godalgotas vietas. 

Aprīlī skolā risinājās arī dabaszinību un matemātikas nedēļas aktivitātes. 

Skolēniem tika piedāvātas daudzpusīgas aktivitātes un konkursi jomas zinātnēs – 

ātrrakstīšanas konkurss, radošās darbnīcas un liels izaicinājums – „60 elementi tavā 

kabatā”, kurā izglītojamiem praktiskā darbnīcā bija iespēja iepazīties ar mobilo telefonu 

sastāvu. Skolā tiek piedāvātas iespējas apgūt tehnoloģiju prasmes – projekta “Atbalsts 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros skolēni apgūst padziļinātas 

datorprasmes – attēlu apstrādi, mūzikas, filmu rediģēšanu un veidošanu, 

programmēšanas pamatus programmā „Scratch”, ka arī ir iespēja iesaistīties robotikas 

nodarbībās. 2017./18.m.g. izglītojamie ieguva četras godalgotas vietas pašbūvēto robotu 

cīņu starpskolu turnīrā „Roboti – Latvijas internātskolās”.  

Mācību olimpiādes, ar mērķi izvirzīt dalībniekus ārpusskolas konkursiem, 

tradicionāli notiek visos mācību priekšmetos pamatskolā un galvenajos priekšmetos 

sākumskolā. Maijā olimpiāžu uzvarētājiem tika organizēta olimpiāžu uzvarētāju 

pēcpusdiena – atpūtas pasākums ar atraktīvu zināšanu viktorīnu, kurā visi uzvarētāji 

saņem balvas un pateicības. 

Atbalsta sniegšanā notiek veiksmīga sadarbība klašu audzinātājiem un mācību 

priekšmetu skolotājiem, iesaistot izglītojamā ģimeni un skolas atbalsta personālu. 

 

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; 

 Skola iesaistās inovatīvos projektos un iesaista izglītojamos mūsdienīgu, 

aktuālu prasmju apguvē; 

 Mācību procesā skolotāji ņem vērā skolēnu spējas, izvēloties dažādas 

mācību metodes, strādājot individuāli, veidojot diferencētus uzdevumus; 
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 Skolotāji regulāri un sistemātiski organizē darbu ar skolēniem, kuriem 

mācības sagādā grūtības – korekcijas nodarbībās un individuālās 

nodarbībās. Tiek sastādīti individuālie plāni, izmantoti atbalsta pasākumi; 

 Lai veicinātu izglītojamo motivējošas vērtēšanas sistēmas izveidi, izstrādāta 

pilnveidota mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Iekļauties kompetenču satura  ieviešanas metodikas iepazīšanā un 

pielietošanā; 

 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 4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

Skolā ir pieejami pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumi un skolotāji ievēro 

norādītās rekomendācijas atbalsta sniegšanai izglītojamajiem. 

Skolā ir atbilstošs pedagoģiskais personāls un atbalsta personāls. Regulāri skolā 

pārrauga un koordinē darbu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. Skolā veiksmīgi 

nodrošina izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšanu mācību un audzināšanas 

procesā. Ir izstrādāti individuālie izglītības programmas apguves plāni. Ir laba sadarbība 

ar izglītojamo un izglītojamā ģimeni.   

1. klasē netika atvērta speciālā klase izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. Gan 

1.c, gan 2.c klasē mācījās 15 izglītojamie, 1.klasē iekļaujot divus, bet 2.klasē trīs skolēnus, 

kuriem bija noteikta speciālā izglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem. 3.a klasē mācījās septiņi, bet 4.a klasē pieci izglītojamie ar mācīšanās 

traucējumiem. Katrā klasē šajā mācību gadā mācījās pieci bērni.  

Mācību procesa laikā pedagogi izvērtē skolēnu spējas un novēro iespējamo 

nepieciešamību pēc papildus atbalsta mācību darbā. Sadarbībā ar vecākiem un skolas 

atbalsta personālu (psihologu, logopēdu) tiek veikti nepieciešamie pasākumi, lai noteiktu 

individualizētus atbalsta pasākumus izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās. 

Gadījumos, kad tas nepieciešams, vecākiem tiek ieteikts izglītojamā spējas novērtēt   

pedagoģiski medicīniskajā komisijā, lai bērns saņemtu nepieciešamo atbalstu mācību 

darbā.  

Mācību gada laikā strādā atbalsta komisija, izvērtējot visas situācijas un veicot 

individuālu darbu ar izglītojamiem, kuriem mācību procesa laikā bija nepietiekami 

vērtējumi. Notiek regulāra sadarbība starp klašu audzinātājiem, direktores vietnieku 

izglītības jomā, speciālo pedagogu, psihologu, logopēdu un sociālo pedagogu.  

Skolā tika realizēts projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai”, ko finansē Eiropas Sociālais fonds un koordinē Valsts izglītības satura centrs. 

Projekta mērķis – nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz 

individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi 
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uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Saskaņā ar skolā izstrādāto 

programmu izglītojamiem tika piedāvāts nepieciešamais atbalsts: 

• skolotāja palīgs matemātikā 1.- 9.klasēm – A.Veipa 

• praktiskās nodarbības vides izglītībā – L.Griška 

• lasītprasmes nodarbības – L.Kraukle 

• praktiskās nodarbības „Mācos darot” 1.-4.klasei – A.Veipa. 

 

Stiprās puses: 

• Speciālas programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem realizācija 

dod lielāku  iespēju individuālajam darbam un izglītojamā individuālo 

vajadzību nodrošināšanai; 

• Pedagogu speciālā izglītība un pieredze darbā ar speciālās programmas 

izglītojamiem; 

• Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, ko finansē 

Eiropas Sociālais fonds un koordinē Valsts izglītības satura centrs, realizācija 

skolā.  

• Mācību darba diferenciācija. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

• Turpināt speciālas programmas izglītojamo integrēšanu pamatizglītības klasēs, 

nodrošinot nepieciešamo atbalstu mācību darbā; 

• Pedagogiem pilnveidot darba formas un atbalstu izglītojamiem, kuriem ir 

nepietiekamu vērtējumu un otrgadniecības risks; 

• Turpināt projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 

realizāciju skolā. 

 

Kritērija „Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” vērtējums:  ļoti labi 

 

Kritērijs- 4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni. 

Izglītības iestādē ir izstrādāta kārtība kādā veicama sadarbība ar ģimeni un 

ģimenes informēšanai tiek izmantotas dažādas saziņas formas: ieraksti dienasgrāmatā 

un e-klasē, savstarpēji telefona zvani un individuālas personīgas  tikšanās, aicinājums 

līdzdarboties klases un skolas pasākumos. Skola vienmēr sadarbojas izglītojamo 

ģimenēm, kad izglītojamajam ir nepieciešams atbalsts. 

Tiek organizēta  vecāku diena –martā,  Mātes dienas koncerts -maijā, kā arī tēvu 

sveikšana tēvu dienā- septembrī. Vecāku dienā tiek izdota īpaša skolas avīze ,,Jums, 

vecāki.” 

Tikšanās ar skolas vadību  tradicionāli notiek 1.septembrī. 

Vecāki zina, ka var izteikt savus priekšlikumus  un ierosinājumus par skolas darbu. 

Izteiktie priekšlikumi tiek analizēti un secinājumus izmanto  skolas darba procesā. 

Skolas sniegtā informācija par izglītojamo sasniegumiem, skolas apmeklējumu, 

uzvedību un attieksmi pret mācību darbu  ir regulāra. Skola vecākus informē par skolas 

sniegto atbalstu izglītojamo personības attīstībai.  

Skolas mājas lapā regulāri tiek  ievietota aktuālā informācija . 
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Izglītības iestādes padomē darbojas vecāku pārstāvji, bet darbs ir formāls. Vecāki ir 

atsaucīgi un iesaistās skolas darbības pilnveidošanā un atbalsta sniegšanā, savas 

kompetences robežās. 

Sadarbībā ar ārvalstu organizāciju Zviedrijā  ,,Zviedru draugi Iecavai „ tiek 

nodrošināta dažāda veida humānā palīdzība ģimenēm. 

 

Stiprās puses: 

 Par  pozitīvāko darba formu var uzskatīt individuālo darbu ar izglītojamā 

vecākiem,  Vecāku dienu un Mātes dienas koncertu. 

 Iepriecina sākumskolas vecāku līdzdarbošanās klases pasākumos. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 1 reizi semestrī plānot tematisku klases  vecāku  sapulci,  

 norisi protokolēt . 

 Aktivizēt un vairāk iesaistīt izglītojamo vecākus atbalsta sniegšanā. 

 

Kritērija  „Sadarbība ar izglītojamā ģimeni” vērtējums: labi  
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Joma 5. – IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE 

Kritērijs 5.1. Mikroklimats. 

Izglītības iestāde kopj savas tradīcijas, rūpējas par iestādes tēla veidošanu un 

nodrošina Latvijas valsts simbolu lietošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos noteiktajai  kārtībai. 

Pedagogi ir objektīvi, mācību un audzināšanas procesā ievēro politisko lojalitāti, 

profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma principus, ar savu rīcību nediskritē 

izglītības iestādi un valsti. 

Izglītojamie un personāls jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, reliģiskās, 

nacionālās piederības un citiem apstākļiem , skolā ievēro  katra izglītojamā individuālās 

īpatnības, dažādas spējas un individuālās vajadzības. 

Izglītības iestādē ievēro vienlīdzīgas attieksmes principu un pozitīvu savstarpējo 

saskarsmi. Pārpratumi tiek savlaicīgi un ātri risināti. 

Demokrātiski tiek deleģēti pienākumi un uzdevumi personālam un izglītojamiem. 

Personāls un izglītojamie tiek iesaistīti projekta APU (atbalsts pozitīvai uzvedībai ) 

aktivitātēs. 

Pozitīva mikroklimata veidošanai  personālam tiek organizēta sveikšana dzīves 

jubilējās, organizētas kopējas ekskursijas, un ir iepēja doties arī tālākos ceļojumos.  

Tradicionāla ir kopēja Ziemassvētku svinēšana. 

Tiek veicināda personāla un izglītojamo iesaistīšanās novada politiskos, sporta un 

kultūras pasākumos. 

Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi ir demokrātiski izstrādāti. 

Izglītojamie un personāls ar noteikumiem ir iepazīstināti. Attiecības skolā veidojas 

cieņpilnas, tajās ir labvēlīga attieksme, radušās konfliktsituācijas tiek risinātas savlaicīgi 

un taisnīgi. 

Skolā analizē radušos pārkāpumus  un  vienmēr meklē tiem risinājumus . 

Attieksme pret apmeklētājiem ir laipna un korekta. 

 

Stiprās puses: 

 Skolai ir sakārtota, pozitīva mikrovide.  

 Skolā visi jūtas vienlīdzīgi,  tiek ievērotas katra izglītojamā attīstības 

individuālās īpatnības un speciālās vajadzības. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Lielāku atbalstu sniegt jaunajiem izglītojamiem un personālam, iekļaujoties 

izglītības iestādes dzīvē 

 Turpināt strādāt pie atbalsta sniegšanas  pozitīvas uzvedības veicināšanai.  

 

Vērtējums  kritērijā „Mikroklimats”: labi 
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Kritērijs – 5.2. Fiziskā  vide un vides pieejamība. 

Izglītības iestādē izglītības programmas īstenošana tiek nodrošināta izglītojamo 

dzīvībai un veselībai drošos apstākļos. Izglītības iestādes telpu platība un tehniskais 

aprīkojums atbilst būvniecības, drošības un higiēnas prasībām. 

Sanitārhigiēniskie apstākļi- apgaismojums, temperatūra, uzkopšana, vēdināšana  ir 

atbilstoša mācību un audzināšanas procesa prasībām.Telpas ir funkcionālas, tīras un 

kārtīgas. 

Izglītības iestāde motivē un iesaista izglītojamos piedalīties vides veidošanā, 

sakārtošanā. Izglītības iestādei piederošā teritorija ir sakopta.  

Ir kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls, pārbaužu 

dokumenti ir pieejami. 

Pie izglītības iestādes  ēkas ir Latvijas valsts karogs, viesošanās reizēs tiek izliks arī 

sadarbības partneru – Zviedrijas karogs. Skolā redzamā vietā stendā  ir ievietots valsts 

karogs, lielais valsts ģērbonis un valsts himnas teksts. 

Internāta guļamtelpas ir tīras un kārtīgas, par gultu klājumu un personīgo mantu 

kārtību atbild paši izglītojamie. Skolas medmāsa pārrauga  telpu estētiskā un higieniskā 

stāvokļa atbilstību prasībām. 

Izglītības iestādes apkārtnē  ceļu satiksme  organizēšana nav pietiekoša, jo ielai nav 

gājēju ietves, starp skolu un internātu atrodas iela uz kuras ir gājēju pāreja un ātruma 

slieksnis. 

 

Stiprās puses: 

 Skolas telpas ir tīras, gaišas sakoptas atbilstoši normatīvajām prasībām. 

 Tiek veikts  mērķtiecīgs audzināšanas darbs izglītojamo pozitīvai motivācijai 

par skolas vides saudzēšanu un uzturēšanu kārtībā. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Labiekārtots un drošs ceļš uz skolu, ierīkotas gājēju ietves; 

 Skolas pagalma labiekārtošana un rekonstrukcija ar automašīnu stāvvietas 

uzbūvi; 

 Klašu telpu estētiskās vides uzturēšana, vairāk iesaistot izglītojamos  

informācijas un svētku elementu  izvietojumā un izveidē; 

 Pilnveidot plānošanu  un svinēt valsts  svētku un atceres dienas skolā; 

 Veicot remonta un rekonstrukciju darbus skolā, jāplāno vides pieejamības 

objektu izveide. 

 

Vērtējums  kritērijā „Fiziskā  vide un vides pieejamība”:  labi 
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Joma 6   -  IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI 

Kritērijs - 6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Izglītības iestādē ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas. 

Telpu iekārtojums un platība ir atbilstoša normatīvo aktu prasībām. 

Izglītības iestāde nodrošina ar izglītības programmas apguvei atbilstošiem mācību 

līdzekļiem- mācību grāmatām, papildus literatūru, uzskates līdzekļiem, digitāliem 

mācību līdzekļiem - datoriem, projektoriem, interaktīvajām tāfelēm, dokumentu kameru. 

Skola plānveidīgi papildina un atjauno mācību tehniskos līdzekļus un aprīkojumu.  

Skolā ir noteikta kārtība telpu un materiāltehnisko līdzekļu izmantošanai. 

Tiek plānots un regulāri veikts telpu remonts un komunikāciju atjaunošana. 

Ir noteikta kārtība klašu telpu, bibliotekas, datorklases  un mācību līdzekļu 

izmantošanai, to skolā ievēro. Ir atbilstošas telpas un resursu nodrošinājums interešu 

izglītības un ārpusstundu nodarbībām. 

Šajā mācību gadā iegādāti jauni mācību tehniskie līdzekļi, projektā saņemts sporta 

inventārs un mācību līdzekļi; projektā, ko organizēja tirdzniecības tīkls „Maksima”-  

iegādātas  krāsas, kartes, papīrs, basketbola grozi un vairogi, bumbu komplekti ,  utt. 

 

Stiprās puses: 

 Skola nodrošina ar izglītojamo skaitam, veselības stāvoklim, izglītojamo 

vecumam un mūsdienu izglītības procesa prasībām  atbilstošiem resursiem 

un iekārtām. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Sadarbībā ar novada pašvaldību risināt jautājumu  par internāta un skolas 

ēkas siltināšanu, 

 Plānot sporta laukumu rekonstrukciju un iesniegt prasību sporta manēžas 

celtniecībai pie skolas 

 Veidot izglītojamajos lielāku atbildību par iekārtu un resursu saglabāšanu 

 

Vērtējums kritērijā „Iekārtas un materiāltehniskie resursi”: labi 

 

Kritērijs 6.2. Personālresursi 

Skolā ir viss izglītības programmas īstenošanai nepieciešamais personāls un 

darbojas atbalsta personāls - logopēds, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, 

bibliotekārs. Iestādes pedagoģiskā personāla kvalifikācija un profesionālās kompetences 

pilnveide ir atbilstoša normatīvo aktu prasībām. 

Pedagogu tālākizglītība tiek pārraudzīta, analizēta, aktualizēta un plānota. 

Skolā tika organizēti profesionālās kompetences pilnveides kursi audzināšanas 

jautājumos.  Personāls ir apguvis speciālās zināšanas  bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

Pedagogiem tiek piedāvātas iespējas piedalīties profesionālās pilnveides 

pasākumos (E-prasmju diena Jelgavā, "Iespēju Tilts" u.c.), individuāli sniegta informācija 

un atbalsts par nepieciešamo tālākizglītību." 
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Iestādes vadība atbalsta pedagogu individuālo tālākizglītību, veic pasākumus, lai 

nodrošinātu iespējas piedalīties nepieciešamajos kursos, semināros un konferencēs, kuri 

tiek organizēti mācību stundu laikā. Skolas vadība atbalsta un motivē pedagogu iesaisti 

ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs. 

Skolotāji aktīvi apmeklē tālākizglītības kursus, kuros gūtās zināšanas pielieto savā 

tālākajā darbā. Direktora vietniece regulāri seko pedagogu tālākizglītības kursu 

atbilstībai normatīvo aktu prasībām. 

Skolotājas I.Plēsuma un D.Oškalne 2016./2017.mācību gadā apmeklējušas 

S.Amonašvilli pedagoģiskos lasījumus Minskā, bet 2017./2018.mācību gadā – Baku. 

Sākumskolas skolotāju grupa apmeklēja izglītības līderu forumu „Iespēju tilts, - 

Atgriezeniskā saikne - pamats izaugsmei” Valmierā, skola organizēja skolas pedagogu 

dalību E-prasmju dienā Zemgales reģiona pedagogiem 2017, kur devās lielākā daļa 

skolas pedagogu. Pedagogi regulāri seko personīgajai izaugsmei un individuāli vai grupās 

apmeklē nepieciešamos tālākizglītības pasākumus. Ir apmeklēti tālākizglītības pasākumi, 

kas ļauj tuvāk iepazīties un izprast jaunieviešamā kompetenču izglītības modeļa būtību - 

E-prasmju dienas, Latste, Iespēju Tilts, E-klases konference u.tt. LMSA konference 

Alūksnē ''Vērtēšana kompetenču izglītībā'' (I.Putniņa, S.Zepa) 

 

2017./2018.mācību gadā: 

Vārds Uzvārds Kursi 

DAIGA BAHA 

Izglītojamo ar kustību traucējumiem un stājas vājumu iekļaušana 
sporta nodarbībās pirmskolas un pamatskolas izglītības iestādēs  

Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas.  

Sports, veselība un aktīva novecošana  

Vērtībizglītības integrēšana mācību un audzināšanas darbā  

ANNA BAUMANE 

Atbalsta pasākumi izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 
iekļaujošā vidē  
Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas.  

Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar 
mācīšanās traucējumiem 
Izglītojamā ar mācīšanās traucējumiem intelektuālās attīstības 
psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana periodā no 7 līdz 12 gadu 
vecumam 
Aktuāli jautājumi logopēdijā 

INGA ČIPENA 

Kompetenču pieejas ieviešana , strādājot skolotāju komandā 

Metodiskais darbs  konferencē E-KLASE 2018  

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma 
"Vizuālās programmēšanas pamati Strach platformā" 

Ievads e Twinning  

Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas.  

Inovatīvu  mācību metožu un moderno izglītības tehnoloģiju 
izmantošana mūsdienīgā mācību procesā (profesionālais līmenis) 

AIJA DEMENTJEVA Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas.  

SANTA DRUČKA 

Ievads  eTwinning  

Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas.  

Netradicionālās vizuālās mākslas tehnikas un uzdevumi 

GERDA GODAINE 
"Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbā ar 
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Iekļaujošās izglītības 
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veicināšana valstī.  

Vai spēļu elementi būtu jāizmanto izglītība procesā?  

 Ievads  eTwinning  

LINDA GRIŠKA 

par piedalīšanos LU 76.Starptautiskās zinātniskās konferences 
nozares "Klimata pārmaiņas un dabas resursu ilgtspējīga 
izmantošana" Ģeogrāfijas izglītības sekcijā  
Latvijas saldūdens zivis - to daudzveidība, aizsardzība un dzīves 
vide  
Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas.  

LIZDA pirmorganizāciju priekšsēdētāju apmācību seminārs  

SARMĪTE IGNATJEVA Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas.  

INESE JIRGENA 
Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas.  

Atgriezeniskā saikne - pamats izaugsmei 

SANITA KALDERAUSKA 

Ievads  eTwinning  

Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas.  

Atgriezeniskā saikne - pamats izaugsmei 

TATJANA KAPUSTO 

Ievads  eTwinning  

Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas.  

Komunikācijas tehnikas. Darbs ar klientiem bāriņtiesā  

GINTA KOPEIKA 
Ievads  eTwinning  

Atgriezeniskā saikne - pamats izaugsmei 

KRISTS KOZLOVS Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas.  

DZINTRA KRAUKLE 

Mācību priekšmetu standartā noteikto prasmju, ziāšanu, 
attieksmju un kompetenču apguves plānošanba un sasniegtā 
rezultāta novērtēšana.  
"Skolu bibliotekāru seminārs".  

Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas.  

Kompetences personas izaugsmei - ceļš uz pārmaiņām izglītībā 

Bērnu tiesību aizsardzības sistēma un normatīvie akti bērnu 
tiesību aizsardzības jautājumos 

LINDA KRAUKLE 

Izglītības iestādes bibliotekārs  

Mācību procesa organizācija izglītojamiem ar mācīšanās 
traucējumiem 
Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas.  

Mobings skolā 

Bērnu tiesību aizsardzība 

DAINA KREIERE 

Ievads  eTwinning  

Individualizēta pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana 
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem A  

Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas.  

Izglītojamā ar mācīšanās traucējumiem intelektuālās attīstības 
psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana periodā no 7 līdz 12 gadu 
vecumam A  

LIĀNA KREZEVSKA Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas.  

ALFRĒDS KUDŽS 
Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas.  

"Izglītojamo uzvedības tās korekcijas iespējas.  

VALIJA LUKSTIŅA 

"Piens un augļi skolai"metodisko un izdales materiālu aprobācijas 
seminārs  
Ievads  eTwinning  

Mācību procesa organizācija izglītojamiem ar mācīšanās 
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traucējumiem 

Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas.  

DACE MEŽIŅA 
Latviešu klaviermūzika un J.Ivanova mantojums 

Solfedžo - efektīvi risinājumi ceļā uz panākumiem 

DZIDRA MIEZERE 

Individualizēta pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana 
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 

Individuāla pieeja darbā ar talantīgajiem bērniem un skolēniem 
ar mācīšanās grūtībām  
Izglītojamā ar mācīšanās traucējumiem intelektuālās attīstības 
psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana periodā no 7 līdz 12 gadu 
vecumam 
Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas.  

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma 
"Mūsdienīga mācību procesa organizēšana atbilstoši kompetenču 
pieejai skolēniem ar speciālām vajadzībām iekļaujošā vidē" 
Uzvedības traucējumi - dusmas un agresīva uzvedība  

DALE OŠKALNE 

Ievads  eTwinning  

Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas.  

Humānās pedagoģijas principu un metožu pielietojums mācību un 
audzināšanas darbā 

MARUTA PITKEVIČA 
Ievads  eTwinning  

Ērģelnieku kursi  

IEVA PLĒSUMA 

Ievads  eTwinning  

Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas.  

Vērtēšana kompetenču izglītībā  

Mācību priekšmeta "Literatūra" laikmetīga īstenošana 
vispārizglītojošās skolās 
Humānās pedagoģijas principu un metožu pielietojums mācību un 
audzināšanas darbā 
Aktiermeistarības prasmju apguves un personības pilnveides 
iespēju nodrošināšana skolu teātrī  

IVETA PUTNIŅA 

Ievads  eTwinning  

Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas.  

Vērtēšana kompetenču izglītībā  

Matemātika kompetenču izglītībā 

Ziedu kārtošanas pamati  

LIGITA PUTNIŅA Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas.  

ROBERTS RUČEVSKIS Vērtībizglītošanas nozīme personības izaugsmē  

ANDA RŪSIŅA Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas.  

ZANE SAFRONOVA 
 Ievads  eTwinning  

Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas.  

AIJA SEMJONOVA 

Kompetenču pieejas ieviešana , strādājot skolotāju komandā A  

Konference par metodisko darbu  E - klase 2018  

Vispārējās izglītības iestāžu darbības un izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes vērtēšana 
Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas.  

Profesionālās kompetences pilnveides (A) programma "Izglītības 
iestādes vadītāju līderības veicināšana izglītības kvalitātes 
nodrošināšanai izglītības iestādēs" 

JĀNIS SIUGALIS 

Daudzveidīgu fizisko aktivitāšu ieviešana skolēnu dzīvei 
nepieciešamo pramju attīstīšanai  
Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas.  
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SANDRA SŪNA ,,Aktuālie cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana''  

TATJANA ŠALTE 
Ievads eTwinning  

Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas.  

IVANDA ŠŪPULNIECE Saskarsmes procesa virzība efektīvai sadarbībai ar vecākiem 

AGNESE VEIPA 

Ievads eTwinning  

Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas.  

Mobings skolā 

Programma profesionālās kvaliifikācijas pilnveides programma 
bērnu tiesību aizsardzības JOMĀ 

SARMA ZEPA 

Ievads  eTwinning  

Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas.  

Humānās pedagoģijas principi un metožu pielietojums mācību un 
audzināšanas darbā  
Matemātika kompetenču izglītībā 

BAIBA ŽŪRIŅA 

Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas.  

Kompetences personas izaugsmei - ceļš uz pārmaiņām izglītībā 

Humānās pedagoģijas principu un metožu pielietojums mācību un 
audzināšanas darbā 
Ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāju vasaras skola  

 

Skolā organizēti K.Bikšes kursi „Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas” un 

eTwinning seminārs „Ievads eTwinning”. 

Pieredzes brauciens uz Biržu ģimnāziju (I.Putniņa, B.Žūriņa, S.Zepa, Z.Safronova ) 

Metodiskajās komisijās apspriež izmantojamās mācīšanas metodes, notiek 

pieredzes apmaiņa, tiek sniegta informācija kolēģiem par kursos iegūto. 

Pedagoģiskās padomes  sēdēs tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar jaunākajām 

metodiskajām atziņām, kā izzināt skolēnu, kā mācīt izglītojamajiem mācīties. 

Pedagoģiskās padomes sēdē skolēnu pavasara brīvdienās pedagogi dalās pieredzē ar 

saviem metodiskajiem materiāliem, kursos gūtajām atziņām un apgūtajām inovatīvajām 

prasmēm. 

Pedagogi pielieto konferencēs un semināros gūtās zināšanas un prasmes mācību un 

audzināšanas procesa kvalitatīvai īstenošanai un pilnveidei, dalās ar iegūto informāciju 

ar kolēģiem. Izglītības iestādes pedagogi savlaicīgi iesniedz izglītības iestādes vadībai 

profesionālās kompetences pilnveides programmu apguves apliecinošu dokumentu 

kopijas. 

Iestādes vadība nodrošina savlaicīgu datu ievadi par pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveidi  sistēmā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Pedagogu darba kvalitātes vērtējums tiek izvirzīts kā viens no svarīgākajiem 

pedagogu profesionālās kompetences raksturojošiem kritērijiem. 

Skolā notiek aktīvs savstarpējais mācību stundu vērošanas darbs. Pedagogi 

vērojumus apkopo stundu vērošanas veidlapās, savstarpēji pārrunā stiprās puses un 

pilnveidojamo. 

2017./2018.mācību gadā realizēta pedagogu profesionālās kvalitātes vērtēšana, 

kuras ietvaros skolā izveidotā komisija vēroja 4-6 stundas septiņiem pedagogiem, kas 

bija pieteikušies uz profesionālās kvalitātes vērtēšanu. Pedagogu vadītās stundas tika 

analizētas gan individuāli, gan komisijas sēdē. Visiem pedagogiem, kuri bija pieteikušies 
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uz profesionālās kvalitātes vērtēšanu, tika piešķirtas atbilstošās pedagogu profesionālās 

kvalitātes pakāpes – pieciem pedagogiem 2.pakāpe, diviem pedagogiem – 1.pakāpe. 

Skolā ir pieprasīta informācija par personālu Sodu reģistram. 

Personāls ievēro vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības un ētikas normas, ir 

lojāls Latvijas republikai un tās Satversmei, ievēro politisko un reliģisko neitralitāti, ar 

savu rīcību un pausto viedokli nediskreditē izglītības iestādi un valsti. 

 

Stiprās puses: 

 Skolā ir viss izglītības programmas īstenošanai nepieciešamais personāls un 

darbojas atbalsta personāls. 

 Pedagogi ir ieinteresēti un piedalās profesionālās kompetences pilnveides 

pasākumos. Skolas vadība atbalsta skolotāju kvalifikācijas celšanu, 

mūžizglītību, organizē kursus skolā.  

 Skolotāji piedalās dažādos ar mācību un audzināšanas darbu saistītos 

projektos. 

 

Tālākas attīstības vajadzības: 

 Pedagogu regulāra tālākizglītības vajadzību izzināšana un turpmāka 

plānošana. 

 Pedagogiem aktīvi piedalīties un apgūt kompetenču izglītības 

pamatnostādnes un jauno mācību saturu. 

 

Vērtējums  kritērijā „Personālresursi”: ļoti  labi 
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Joma -7 IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN 

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA  

Kritērijs 7.1. - Izglītības iestādes darba pašvertēšana un attīstības plānošana 

Skolas pašvērtēšanas sistēma ir strukturēta un veiksmīgi plānota.  Pašvērtēšanas 

process tiek virzīts uz skolas attīstību, pašvērtējums ir objektīvs un pamatots, balstīts uz 

konkrētiem faktiem un pierādījumiem.. Administrācija sistemātiski un mērķtiecīgi 

organizē un īsteno pārraudzību  visos skolas darba aspektos. 

Katru gadu skolas pedagogi iesaistās skolas stipro pušu apzināšanā un tālākās 

attīstības noteikšanā.  Tiek izvērtēti izglītojamo izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

un valsts pārbaudes darbos. Skolas vadība regulāri izvērtē visu pašvērtēšanas 

organizēšanā, vadīšanā un pārraudzīšanā iegūto informāciju. Pašvērtēšanas rezultāti tiek 

apspriesti un izmantoti tālākai darbībai. Skolas administrācija  katru gadu izvērtē 

sniegumu prioritārajās jomās 

Skolā ir labvēlīga sadarbības vide, kas veicina visu darbinieku, skolēnu un vecāku 

iesaistīšanos pašvērtēšanā. 

Darbinieki  pārzina skolas pašvērtēšanas sistēmu un iesaistās pašvērtēšanas 

procesā. Pašvērtēšanā konstatētās skolas darba stiprās puses un nepieciešamos 

uzlabojumus personāls zina un prasmīgi izmanto, plānojot turpmāko darbu. Skolas 

pašvērtēšanas process notiek regulāri un kvalitatīvi..  

Pašvērtējuma ziņojums ir publiskots Iecavas internātpamatskolas mājas lapā. 

Stiprās puses: 

 Pašvērtēšanas sistēma ir mērķtiecīga un plānota. 

 Skolā ir labvēlīga sadarbības vide pašvērtējuma veikšanai. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot   skolas darba pašvērtēšanas procesu,  regulāri  skolēnu un 

vecāku, skolas personāla un Skolas padomes  iesaistīšana skolas darba 

vērtēšanā. 

 Attīstības plāna izstrāde un prioritāšu noteikšana 3 gadiem. 

 

Vērtējums kritērijā „Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības 
plānošana”:  labi 

Kritērijs 7.2. –Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Skolā ir visa obligātā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija, tā atbilst likumu 

un citu normatīvo aktu prasībām. 

Ir izglītības iestādes nolikums, kas atbilst normatīvo aktu prasībām, skolas gada 

darba plāns, un pārskats par iepriekšējā gada darba plāna izpildi, personāla amatu 

apraksti, u.c. 

Iekšējie normatīvie dokumenti izstrādāti atbilstoši dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas prasībām un ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. 

Skolā ir noteikta skolas vadības struktūra. Izstrādāti administrācijas darba 

pienākumi un tiesības. Precīza pienākumu sadale, tiesības un atbildības jomas ir 

noteiktas amatu aprakstos. Skolas vadība savā darbā ievēro politisko, reliģisko 
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neitralitāti ar savu rīcību un pausto viedokli nediskreditē savu skolu un valsti, rosina 

personālu un izglītojamos ievērot demokrātijas vērtības un būt lojāliem Latvijas 

Republikai un tās Satversmei. 

Izglītības iestādes vadītājs plāno, organizē un vada izglītības iestādes darbu, deleģē 

pienākumus un pārrauga to izpildi,nodrošina labvēlīgu vidi un  ievieš inovācijas. 

Skolas administrācija sadarbojas ar skolēnu domi un skolas padomi. 

Skolas administrācijas sanāksmes ir plānotas un notiek regulāri, tiek 

dokumentētas. Administrācijas sēdes nodrošina nepieciešamās informācijas apmaiņu 

par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. Skolas vadības sadarbība ir profesionāla, 

radoša un efektīva gan savā starpā, gan ar skolas personālu, izglītojamiem  un viņu 

vecākiem.  

Vadība nodrošina regulāru informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un 

to izpildi.  

Direktore un vietnieki uzklausa un izvērtē skolas darbinieku ierosinājumus skolas 

darba pilnveidošanai. Skolotāji atzīst, ka skolā atbalsta jaunas idejas un iniciatīvas, rosina 

piedalīšanos projektos.  

 Ir izveidotas metodiskās komisijas. Skolas vadība koordinē un pārrauga metodisko 

komisiju darbu, deleģējot komisiju vadītājiem pienākumus un atbildību par to izpildi, 

pārrauga  pieņemto lēmumu īstenošanas laiku un kvalitāti. 

Izglītības iestādes vadītājs pieprasa nepieciešamās ziņas par personālu Sodu 

reģistram. 

Izglītības iestādes vadība noteiktos laikos pieņem apmeklētājus. Vienmēr ir iespēja 

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

Stiprās puses: 

 Izglītības iestādē ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā 

informācija; 

 Izglītības iestādes dokumenti izstrādāti atbilstoši normatīvo aktu un 

noformēšanas  prasībām, un ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. 

 Skolas vadība veiksmīgi pārrauga skolas darbu, kvalitatīvi veic uzticētos 

pienākumus, veiksmīgi īsteno savstarpējo sadarbību gan sadarbību ar 

personālu, izglītojamajiem un viņu ģimenēm. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Plānot vietnieku darba organizāciju, saistībā ar administrācijas darba likmju 

izmaiņām, sakarā ar  normatīvo aktu izmaiņām pedagogu darba samaksas 

noteikumos. 

 Izstrādāt skolas attīstības plānu. 

 

Vērtējums kritērijā „Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība”:  
labi 

Kritērijs 7.3. – Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām  

Izglītības iestādes  vadībai ir regulāra sadarbība ar izglītības iestādes dibinātāju – 

Iecavas novada domi. Direktore un vietnieki veiksmīgi organizē mērķtiecīgu sadarbību 

ar pašvaldības, valsts institūcijām un  nevalstiskajām organizācijām.    Lai risinātu skolas 

darba problēmas skolas direktore  regulāri piedalās novada domes sēdēs. Novada 



Iecavas internātpamatskola   PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2017./2018. 

 

43 

pārstavji piedalās skolas svarīgākajos svētku pasākumos - Zinību dienā un skolas 

izlaidumā. Valsts svētkos tiek organizēti kopīgi pasākumi. 

Kopā ar domi tiek  risināti jautājumi par skolas prioritārajiem virzieniem kārtējam 

budžeta gadam, par iespējām piedalīties projektos un skolas darba plānošanā materiālo 

resursu uzlabošanai. 

Sadarbības partneri ir novadu sociālie dienesti, bāriņtiesa un novada kārtību 

sargājošās institūcijas, Iecavas jauniešu centrs. Galvenais sadarbības mērķis atbalsta 

sniegšana izglītojamiem.  

Notiek sadarbība ar citām izglītības iestādēm. Sadrbība izpaužas kā kopējas 

aktivitātes kultūras pasākumos, sportā, mācību konkursu un olimpiāžu norises 

organizēšanā. 

Skola rūpējas par izglītības iestādes tēla veidošana sabiedrībā, veicina piederību 

savam  novadam, valstij: 

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. 

Popularizējam skolu, aicinot mācīties skolā, sadarbībā ar bērnudārziem aicinam  

iepazīties ar skolu pirmsskolas iestāžu bērnus un audzinātājas. 

Piedalāmies  novadā metodisko darbu skatē. 

Izveidots informatīvs skolas buklets. 

Piedalāmies dažādos novada pasākumos. 

Visi skolas darbinieki rūpējas par skolas prestižu sabiedrībā. 

Sadarbības partneri ir zviedru sabiedriskā organizācija „Latvijas draugi Iecavai”, 

Zviedrijas skola - Liljanskolan,  Latvijas Valsts kontrole, Latvijas koncerti, Rīgas Mūzikas 

internātvidusskola, vietējie uzņēmēji  u.c. 

Skola iesaistās starptautiskos projektos, veicinot izglītības iestādes atpazīstamību 

un prestižu. 

Skolas darba stiprās puses: 

 Skolas vadība sadarbojas ar citām iestādēm un organizācijām skolas 

attīstības prioritāšu īstenošanā. 

 Skolai ir regulāra, mērķtiecīga un abpusēji ieinteresēta sadarbība ar Iecavas 

novada domi. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Sadarbībā ar dibinātāju- Iecavas novada pašvaldību,  nākamajā  mācību gadā  

jārisina jautājums par skolas tālāko attītības vīzīju. 

  

 
Vērtējums kritērijā „Iestādes sadarbība ar citām institūcijām”:   labi 

 

 

Direktore          A.Semjonova 

 


