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1. Vispārējais skolas raksturojums 

 

Adamovas speciālā internātpamatskola ir Rēzeknes novada pašvaldības dibināta un tās 
pakļautībā esoša izglītības iestāde. 
 

Skola ir juridiska persona, tai ir sava simbolika, spiedogi, noteikta parauga veidlapas. 
Skola saskaņā ar normatīvajiem aktiem izmanto valsts simboliku. 

 

Skolas atrašanās vieta 

 

Izglītības iestāde atrodas Rēzeknes novada Vērēmu teritorijā. Šī ainava izceļas ar krāšņu 
ezera ainavu. Skolas ēkas atrodas Adamovas ezera krastā, Latgales senās kultūrvēsturiskās 
Adamovas muižas (1851.g.) teritorijā. Savu darbību skola uzsāka 1962.gada 1.septembrī.
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Īstenojamās izglītības programmas un izglītojamo skaits 

katrā no tām 

 

Skola piedāvā un īsteno trīs izglītības programmas: 

 

1. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem – 
programmas kods – 21015711 ( licencēta 31.08.2015., licences Nr.V-8268)  

 
2. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem – 
programmas kods – 21015611 ( licencēta 31.08.2015., licences Nr.V-8267)  

 

2. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar somatiskajām saslimšanām – 
programmas kods – 21015411 ( licencēta 31.08.2015., licences Nr.V-8266) 
 
 
 

 

Izglītojamo skaita sadalījums pa izglītības programmām 

 

2016./ 17. m. g. 2017./18. m . g. 2018./19. m . g. 

21015711 21015611 21015711 21015611 21015711 21015611 

57 25 62 18 54 15 
 
 

 

Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bērnu 
tiesību aizsardzības likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī Adamovas speciālās 
internātpamatskolas nolikums, kuru apstiprina Rēzeknes novada Dome. 
 
 
 

 

Izglītojamo skaits skolā 
 
 
 

2018./2019. m. g. 69 

2017./2018. m.g. 80 

2016./2017. m. g. 84 
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Izglītojamo skaits no pašvaldībām 2017./18. m.g.  
  

Rēzeknes nov.- 21 
Jēkabpils nov.- 2 
Rīga - 7  
Ogres nov.- 5 
Gulbenes nov.-1  
Dobeles nov.-3  
Koknese nov.- 1 
Ciblas nov. -1  
Pļaviņu nov. -2 
Krāslavas nov.- 2 
Viesītes nov.- 2 
Smiltenes nov.- 2  
Preiļu nov.- 1 
Daugavpils nov.- 1 
Valkas nov.- 1  
Alūksnes nov.-1 
Tērvetes nov.- 2 
Amata-2  
Viļānu nov.- 1 
Madona-2 
Priekuļu nov.- 1 
Salas nov.- 2 
Apes nov.- 1  
Strenču nov.- 1 
Malnavas nov.- 1  
Cēsu nov.- 1 
Salacgrīvas nov.-1 
Talsu nov.- 1 
Baldone-1  
Beverīna-1 
Aizkraukle1 
Zilupe-2  
Aknīste-2 
Nīca-1 
Ozolnieki-1  
Ķegums-1 
Riebiņi-1 
Jūrmala-1 
Cibla-1 
Nereta-1  
Varakļāni-1
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Skolas personāla kvalitatīvais sastāvs  
 

2018./2019.m.g. skolā strādā 27 pedagogi, no tiem: 

 pamatdarbā – 25 (92 %);  

 augstākā pedagoģiskā izglītība - 26 (96 %); 
 apgūst augstāko pedagoģisko izglītību - 1 (3,7 %); 
 divas augstākās pedagoģiskās izglītības - 6 (22 %);  
 maģistra grāds - 5 (18 %);  
 25 pedagogiem ir iegūts speciālās izglītības skolotāja sertifikāts (92 %);  
 1 pedagogam ir  3.kvalitātes pakāpe ( 3,7 % );  
 7 pedagogi ir ieguvuši 2.kvalitātes pakāpi ( 26% ).  

 
 
 

Izglītība 
 

 

Pedagogu izglītība atbilst ārējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un regulāri 
tiek papildināta un pilnveidota tālākizglītības kursos. 
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Pedagogu skaita sadalījums pēc vecuma 

 

 
    

 25 – 29 2  

 30 – 34 0  

 35 - 39 2  

 40 - 44 5  

 45 - 49 5  

 50 - 54 4  

 55 - 59 6  

 60 - 64 2  

 65 gadi un vecāki 1  

 Kopā 27  
 
 
 

Vidējais pedagoga vecums – 49 gadi 

 

Skolā darbojas 2 metodiskās komisijas: priekšmetu skolotāju MK un internāta skolotāju 
MK. 

 

Skolā strādā 29 tehniskie darbinieki un 2 ārstniecības speciālisti.
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Skolas darba organizācijas struktūra sakārtota sekojošās nodaļās 

 

1. Mācību darbs, ko koordinē direktora vietnieks izglītības jomā – mācību darbā:   
1.1. mācību priekšmetu skolotāji;  
1.2. bibliotekārs.   

2. Audzināšanas darbs, ko koordinē direktora vietnieks izglītības jomā – 
audzināšanas darbā:   
2.1. internāta skolotāji;   
2.2.interešu izglītības programmu skolotāji. 

 
3. Saimnieciskais darbs, ko koordinē direktora vietnieks saimnieciskajā 

darbā: 3.1.virtuves vadītājs;   
3.1.1. pavāri;   
3.1.2. virtuves strādnieki;  

 
3.2. aukles, apkopējas, katlu mašīnisti, noliktavas pārzinis, sētnieks, šoferi, 
remontstrādnieki, veļas pārzinis.             

4. Atbalsta personāla joma, ko koordinē skolas direktors:  
4.1. ārsti;  
4.2. medmāsas;  
4.3. psihologs;  
4.4. sociālais pedagogs.  

5. Lietvedības joma, ko koordinē skolas direktors: 
5.1. sekretāre- lietvede;   
5.2. galvenā grāmatvede, grāmatvedis – kasieris.  

 

 Iestādē ir veikti ikgadēji personāla statistiskie pārskati: pedagogu un tehnisko 
darbinieku – skolas VS 1 atskaitē. Veikti arī darbinieku likmju skaita un darba slodzes 
aprēķini: pedagogiem – tarifikācijas atskaitē un tehniskajiem darbiniekiem – štatu sarakstā. 

 

Skolas budžeta nodrošinājums  
 

Skolas budžetu veido Valsts mērķdotācija. 
 

Gads 2015 2016 2017 

    

Budžets (EUR) 976959 820092 706216 

Atalgojums 675316 661986 516378 

Mācību literatūra 352 678 469 

Mācību līdzekļi, 8779 5072 4736 

materiāli    

Remonts un 138281 126535 135114 

pakalpojumi    

Ārpusbudžeta 20792 20225 21038 

ieņēmumi    
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Budžets 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolas vides raksturojums 
 

Fiziskā vide 
 

Skolai piederošā teritorija (6,7 ha) nav norobežota. Sporta un atpūtas vajadzībām svaigā 
gaisā tiek sporta stundu un aktivitāšu nepieciešamībai ierīkots laukums ar nestandarta 
ierīcēm. Skolas apkārtne regulāri tiek labiekārtota, skolas pagalms ir estētiski pievilcīgs, 
labiekārtots ar ziedošām puķu un mūžzaļo augu dobēm, skolas ēka ir nosiltināta, jaunais 
fasādes krāsojums estētiski iekļaujas vides ainavā. Ezermalā ir labiekārtota un peldēšanai 
aprīkota pludmale. 
 

Kopējā skolas ēku platība ir 2564,61 m
2
:  

 mācību telpas – 332,95 m
2
; 

 internāta telpas - 404,78 m
2
; 

 bibliotēka - 20,21 m
2
; 

 sporta zāle - 941,28 m
2
; 

 saimnieciskās darbības telpas - 500,08 m
2
; 

 citas telpas - 365,31 m
2
. 

 

Skolā ir ēdnīca, bibliotēka, moderna sporta halle (sporta zāle, trenažieru zāle, zāle 
ārstnieciskās vingrošanas nodarbībām), datorklase, konferenču (mācību stundu) telpa ar 
interaktīvo tāfeli, kopētāju, aktu zāle, fizioprocedūru telpas, darbnīca keramikas 
nodarbībām. Skolā uzstādīta videonovērošanas sistēma (16 telpu un 5 āra novērošanas

 

550000

700000

850000

1000000

2015 2016 2017
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kameras), iekārtotas un aprīkotas 11 mācību un audzināšanas darbam atbilstošas  telpas 
(TV, portatīvais dators),  uzstādīta bezvadu interneta lietošanas sistēma, ir mājturības un 
tehnoloģiju stundām (zēniem un meitenēm) atbilstoši aprīkoti mācību kabineti, skolotāju 
istabā pedagogu darba vajadzībām pieejami 3 stacionārie un 1 portatīvais dators, kopētājs, 
metodiskais kabinets pedagogiem ar 3 stacionārajiem un 1 portatīvo datoru, sociālā 
pedagoga un psihologa kabineti, ārsta un medmāsu kabinets, 3 izolatora telpas, pagrabstāvā 
atrodas 10 labiekārtotas garderobes, veļas māja, dušu telpas. 
 

Skolas speciālie piedāvājumi 

 

Korekcijas un rehabilitācijas nodrošinājums 
 

Balstoties uz materiālo bāzi, medicīnisko, psiholoģisko un pedagoģisko potenciālu, kā 
arī darba pieredzi palīdzības sniegšanā bērniem ar garīgas veselības traucējumiem (56 gadu  
darba  pieredze šajā  virzienā), skola  piedāvā  šādus  rehabilitācijas  un  korekcijas 

pasākumus, turpina  izstrādāt un  realizēt  projektus,  meklē  jaunus  risinājumus 
 
rehabilitācijas procesa efektivitātes paaugstināšanai un kvalitātes nodrošinājumam: 
medicīnisko palīdzību  
- medikamentozā ārstēšana psihoneiroloģiskā veselības traucējuma un blakussaslimšanu 
novēršanai (skolas psihiatrs, pediatrs, medicīnas māsas, sadarbība ar ģimenes ārstiem, ar 
Rēzeknes pilsētas poliklīniku un slimnīcu -zobu sanācija un korekcija, okulista, ķirurga 
konsultācijas u.c.);  
fizioterapijas pakalpojumus 
 

 hidroterapija - zemūdens tvaika vanna, zemūdens masāžas vanna, ūdens masāžas 
tvaika kabīne; 

 manuālā terapija (muguras masāža, masāža „apkakle”, kopējā masāža); 

 termoterapija (sauna+ūdens, infrasarkano staru sauna); 
 sālsterapija (halokamera);

 
sadarbības nodrošinājumu ar veselības aprūpes iestādēm (Rēzeknes Veselības aprūpes 
centrs, Rēzeknes slimnīca, Daugavpils PS, Jelgavas PS, Bērnu klīniskās universitātes 
slimnīca Rīgā, Gaiļezera slimnīca, Ainažu PS); 

 

pilnvērtīga uztura nodrošinājumu - speciālu diētu nodrošinājums somatisku saslimšanu 
gadījumos (celiakija, ar gremošanas sistēmu saistīti veselības traucējumi);  
rehabilitācijas  nodarbības:  

 logopēdija; 

 ārstnieciskā vingrošana; 

 māla terapija; 
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  individuālās nodarbības mācību priekšmetos un individuālo  
izglītības plānu nodrošinājums audzēkņiem ar mācīšanās traucējumiem 

(21015611). 
 

Interešu izglītības programmas (2017./2018.m.g.)   
Skolas interešu izglītības programmas atbilstošas skolēnu interesēm un spējām: 

 mūzika; 

 mehānika; 

 radošā darbnīca;

 sporta; 

 „break dance”; 
 datorzinības; 

 vizuālā māksla; 
 māla terapija;



Tradīcijas:  

 Zinību diena; 
 Dzejas diena septembrī; 
 Drošības nedēļas pasākumi septembrī; 

 Skolotāju diena; 
 Miķeļdienas pārgājiens; 

 Mārtiņi; 
 Latvijas Republikas proklamēšanas diena; 
 Adventes 1.svecītes iedegšana; 
 Pasaku luga Ziemassvētku priekšvakarā; 
 Sporta pasākumi – basketbola, tautas bumbas turnīri, „Drošie – veiklie”; 

 „Superpuika”, „Supermeitene”; 
 Valentīndienas „Popiela”; 

 Pēdējais zvans; 
 Izlaidums; 

 Konkursi; 

 Starpskolu un ārpusģimenes aprūpes iestāžu (7) pavasara sporta spēles;
 Mātes dienas pasākums; 

 Interešu izglītības programmu darba rezultātu izvērtēšanas pasākums. 



11 
  

Sociālās vides raksturojums 

 

Adamovas skola ir labvēlīga vide izglītojamo rehabilitācijai un personības attīstībai 
(vērtību veidošanai, zināšanu un prasmju apguvei, pozitīvai saskarsmei). Skolas 
ģeogrāfiskais izvietojums ir pamats labvēlīgas fiziskās vides radīšanai – laba piekļuves 
pieejamība, gleznains dabas apvidus. Skolas attīstības politika vērsta uz sakoptas un 
estētiskas apkārtnes un sadzīves, mācību darba un rehabilitācijas vides veidošanu. Radīts 
labs tehniskais nodrošinājums sadzīvei un rehabilitācijai (telpu aprīkojums higiēnas 
normu ievērošanai, mūsdienīga un estētiski noformēta ēdnīca, tehniski moderni aprīkota 
virtuve, kvalitatīvs ēdināšanas nodrošinājums, kvalitatīva veļas mazgātava, rehabilitācijas 
telpas un iekārtas veselības uzlabošanai – sāls kabīne, masāžas aprīkojums, infrasarkano 
staru kabīne un  sauna, tvaika un hidromasāžas vannas). 
 

Skolā ir liels to skolēnu īpatsvars, kuriem ir izteiktas saskarsmes problēmas. Daudzi 
bērni dzīvo trūcīgās ģimenēs, aizbildņu ģimenēs vai ārpusģimenes aprūpes iestādēs, 
daudzus audzina tikai viens no vecākiem vai vecvecākiem, atsevišķiem audzēkņiem 
vecāki izbraukuši darba meklējumos uz ārvalstīm, ir daudz šķirto ģimeņu, tāpēc skolai 
jāuzņemas liela atbildība vecāku lomas kompensēšanā šādiem bērniem. Visi izglītojamie 
saņem bezmaksas ēdināšanu, medicīnisko palīdzību, internāta pakalpojumus, mācību 
grāmatas, darba burtnīcas un citus mācību līdzekļus. 
 

Skolā skolēniem tiek nodrošināta regulāra atbalsta un medicīnas personāla palīdzība - 
strādā gan psihologs, gan sociālais pedagogs, psihiatrs, pediatrs, fizioprocedūru māsa, 
medmāsa. Zobārsta un citu medicīnas speciālistu palīdzība tiek nodrošināta sadarbībā ar 
Rēzeknes veselības aprūpes centra un citu republikas veselības aprūpes iestāžu 
speciālistiem.
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2. Skolas darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu 
prioritātes un konkrēti rezultāti) 

 

Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi 

Skolas darbības mērķi: 
 

 realizēt izglītības ieguves procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības standartā 
noteikto mērķu sasniegšanu izglītojamajiem ar garīgās veselības un mācīšanās 
traucējumiem un somatiskām saslimšanām atbilstoši viņu veselības stāvoklim un 
attīstības līmenim, nodrošinot sabiedriskajai un personīgajai dzīvei nepieciešamo 
zināšanu un prasmju apguvi; 

 radīt pamatu izglītojamo turpmākajai izglītībai un karjeras izvēlei; 
 veicināt harmonisku personības veidošanos un attīstību; 


 sekmēt skolēna atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, apkārtējo vidi un 

valsti. 
Skolas galvenie uzdevumi: 

 nodrošināt valsts speciālās izglītības mērķu un uzdevumu izpildi; 


 veikt individuālo medicīniskās un pedagoģiski – psiholoģiskās korekcijas un 
rehabilitācijas (izpēte, korekcijas etapu noteikšana, integrēšanas regulācija) darbu 
sadarbībā ar pašvaldību institūcijām, vecākiem un personām, kas īsteno vecāku 
aizgādību (turpmāk tekstā – vecāki); 

 izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas atbilstoši izglītības iestādes specifikai, 
izglītojamo veselības stāvoklim un attīstības līmenim; 

 pilnveidot rehabilitācijai un dzīves darbības prasmju veidošanai atbilstošu 
psiholoģisko un fizisko vidi; 

 izglītošanas procesa organizāciju vērst uz katra izglītojamā sagatavošanu praktiskajai 
dzīves darbībai un rīcībai nestandarta situācijās; 

 sniegt karjeras izvēles palīdzību izglītojamajiem ar garīgās veselības, mācīšanās 
traucējumiem un somatiskajām saslimšanām; 

 sniegt konsultatīvo palīdzību vispārējās izglītības iestādēm Rēzeknes novadā un citās 
Latvijas pašvaldībās, nodrošināt valsts speciālās izglītības mērķu un uzdevumu izpildi. 
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Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana un rezultāti 
 
 
 

 

Skolas darbības 

joma 

Darbības prioritāte Sasniegtais 

Mācību saturs Metodes un paņēmieni  

kompetenču pieejā 

balstīta mācību satura 

ieviešanai skolā. 

2017./2018 

 

 

 

 

Mācību programmas 
bērniem ar  somatiskām 
saslimšanām izstrāde un 
licenzēšana. 

2015./2016.m.g. 

- Notika PPS par tēmu „Metodes un 

paņēmieni kompetenču pieejā balstīta 

mācību satura ieviešanai skolā”, kurā 

tika analizēti anketēšanas rezultāti un 

pedagogi tika iepazīstināti ar metodēm 

kompetenču pieejā balstīta mācību 

satura ieviešanai. 

- Tika anketēti pedagogi (20) par 

metodēm, kuras pielietotas izglītības 

procesā. 

- Tika izpētīta pieejamā jaunākā literatūra 

par metodēm, kas balstās uz kompetenču 

satura ieviešanu. 

- Licencēta  mācību  programma  

izglītojamiem  ar somatiskajām 

saslimšanām. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Metodes un paņēmieni, 

izmantojot jaunākos IT 

sasniegumus mācību 
procesa organizācijā. 

2015./2016.m.g. 

- Bezvadu tīkla nodrošinājums visās 

skolas telpās. 

- E- klases žurnāla darbības veiksmīgs 

nodrošinājums. 

- IT tehnoloģiju  funkcionēšanas 

nodrošinājums 1.datorklasē. 

- Informācijas sagatavošana un sniegšana 

skolotājiem par elektronisko mācību 

materiālu piedāvājumu internetā. 

- Informācija skolotājiem par IT 

izmantošanas iespējām ārpusstundu 

pasākumos. 

Skolēnu 

sasniegumi 

Mācību sasniegumu 

uzlabošana, veidojot 
pozitīvu domāšanu un 
attieksmi pret mācību 
procesu. 

(2016./2017.m.g.) 

 PPS par tēmu „Mācību sasniegumu 

uzlabošana, veidojot pozitīvu domāšanu 

un attieksmi pret mācību procesu”, kurā  

analizēti skolēnu mācību sasniegumi. 

Tika pārrunātas metodes, kā veidot 

pozitīvu domāšanu. 

 Tika salīdzināts prognozējamais 

vērtējums un saņemtais vērtējums. Ar 
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skolēniem  veiktas pārrunas, kāpēc 

atšķiras prognozētais vērtējums no reālā. 

 Skolēnu anketēšana par mācību 

sasniegumu uzlabošanu. 

Atbalsts 

skolēniem 

Audzināšanas darba 

metodes un paņēmieni 

skolēnu atbildības un 

pozitīvas attieksmes pret 

savu un citu cilvēku 

veselību veidošanai. 

(2016./2017.m.g.) 

- Skolas pedagogu, atbalsta personāla, 

administrācijas regulārs  ikdienas  darbs  

ar  audzēkņu  grupām  un individuāli 

(darbības pārtraukšana, cigarešu 

konfiscēšana, iegādes ierobežošana, 

personīgo lietu kontrole, individuālas 

sarunas, sarunas ar audzēkņu grupām, 

informatīvi pasākumi mācību stundās, 

aptauju organizēšana, vecāku iesaiste, 

ārpusklases un sporta pasākumi skolā, 

u.c.); 
- Lekciju cikls sadarbībā ar speciālistiem  

no Rīgas (“Esi brīvs”); 

- Lekcija meitenēm sadarbībā ar 

Rēzeknes veselības aprūpes centra 

speciālisti; 
- Preventīvi  pasākumi  ar  

brīvprātīgajiem  jauniešiem no Ukrainas, 

Itālijas, Francijas; 
- Sadarbība  ar  NLI  speciālistiem  no  

Rēzeknes, informēšana par 

administratīvo atbildību nepilngadīgo 

smēķēšanas konstatācijas gadījumos; 

- Interaktīvas lekcijas sadarbībā ar skolas 

ārstiem par tēmu  „Veselīgs dzīvesveids, 

negatīvo ieradumu ietekme uz 

organismu”; 

- Tika  apzināta  un  analizēta  

smēķēšanas  situācija skolā,  katrā  klašu  

grupā,  veikts  pētījums  par situāciju, 

salīdzinot vairāku gadu situācijas izpētes 

rezultātus; 
- PPS   par   tēmu   (2 prezentācijas),   

audzēkņu   un pedagogu  anketēšanas  

rezultātu  apkopojums  un analīze, 

darbību un uzdevumu noteikšana 

turpmākajam darba periodam. 

 Audzināšanas darba 

paņēmieni un metodes 

skolēnu disciplinēšanai, 

veidojot saskarsmes 

prasmes un izpratni par 

cieņu pret 

- Pedagogu  un  skolas  atbalsta  personāla  

anketēšana (30)  ar  mērķi  analizēt  

skolā  esošo disciplīnas situāciju, 

analizēt problēmu cēloņus un 

ieteikumus pozitīviem risinājumiem. 

- Skolēnu (50) anketēšana  ar  mērķi   

noskaidrot, kādas ir audzēkņu  domas 
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pieaugušajiem 

cilvēkiem. 

2017./2018.m.g. 

par pašreiz esošo disciplīnas situāciju 

skolā, par audzēkņa personīgo  

disciplīnas situāciju skolā un iespējām 

situācijas uzlabošanai. 

- PPS par disciplinēšanas tēmu, anketu 

analīze, ziņojuma par pašdisciplīnas 

tendencēm pasaulē un Latvijā, 

disciplīnas problēmu veidošanās 

cēloņiem un sekām, skolu kā 

pašdisciplīnas attīstības platformu 

prezentēšana. 

- Regulārs (katru dienu) individuāls 

pedagogu darbs ar audzēkņiem, ar 

audzēkņu grupām disciplīnas, situāciju 

analīze, emociju kontroles treniņi, 

lēmumu pieņemšana  sadarbībā  ar  

vecākiem  (aizbildņiem) pozitīvas 

stimulēšanas pasākumu noteikšanai, 

situāciju  analīze  ar  audzēkņu  grupām. 

- Audzēkņiem saprotamu skolēnu IKN 

izstrāde skolā. 

- Skolas iekšējo resursu   pielietojums 

situācijas uzlabošanai (pedagogi, 

atbalsta personāls, interešu programmas, 

pasākumi, disciplinēšanas punktu 

sistēmas, uzteikumi, apbalvojumi, 

dažādi iekšējie iestādes lēmumi un 

darbības, paņēmienu un metožu 

maiņas). 

- Regulāra citu institūciju iesaiste 

(sociālie dienesti, bāriņtiesas, policija, 

nepieciešamības gadījumā ārstniecības 

iestāžu rekomendācijas un palīdzība). 

 Pilsoniskās atbildības 

veidošanas iespējas 

audzēkņiem, akcentējot 

skolas normatīvajos 

dokumentos un Latvijas 

likumdošanā noteikto. 

2015./2016.m.g. 

 Jautājuma  aktualizēšana  internāta  

skolotāju  MK 2015.augustā, aktivitāšu 

un darba plānošana. 

 Audzēkņu anketēšana (60) ar mērķi 

noskaidrot viņu izpratni par IKN 

ievērošanas nepieciešamību. 

 Skolas IKN pārstrāde vieglajā valodā, jaunā 

formātā, jaunā dokumenta pieejamības 

nodrošinājums katrā klašu telpā 

(internāta skolotāju MK oktobrī). 

- Tikšanās ar  NLI speciālistiem, policijas 

speciālistiem, interaktīvas lekcijas 

skolas audzēkņiem par LR likumdošanā 

noteikto atbildību  pārkāpumu 



16 
 

gadījumos (septembris, aprīlis). 
- Regulārs ikdienas darbs – individuāli un 

komandā (skolas  pedagogi,  atbalsta  

personāls)  pārkāpumu izskatīšanā, 

analīzē, lēmumu pieņemšanā situācijas 

maiņai. Situāciju izskatīšanas 

dokumentēšana   (psihologs,  sociālais  

pedagogs, direktora v. izglītības jomā – 

audz. darbā). 
- NLI speciālista regulārs darbs skolā 

(individuālas sarunas, iesniegumu 

izskatīšana, lēmumu pieņemšana). 
- Regulārs darbs ar audzēkņu vecākiem, 

aizbildņiem, bāriņtiesām, sociālajiem 

dienestiem, ārpusģimenes aprūpes  

iestāžu  speciālistiem,  probācijas  

dienestu (informēšana,  sarakste,  

tikšanās  klātienē,  lēmumu pieņemšana,   

rīcības   soļu   noteikšana,   noteiktā 

izpildes kontrole). 
- Paveiktā analīze 2016.gada martā skolas 

PPS. 

Skolas vide Priekšnosacījumu 

radīšana izglītojamo 

izpratnei par 

kultūrvēsturiskās vides 

saglabāšanas un 

sakopšanas 

nepieciešamību, 

realizējot projektu “ 

Adamovas dabas parka 

sajūtu taka” 

2016./2017.m.g. 

- Projekta pieteikuma sagatavošana, 

iesniegšana. 
- Atbalsta saņemšana, plāna izstrāde 

sajūtu takas veidošanai. 
- Uzstādīšanas materiālu sagatavošana 

kopā ar skolas 8.,9.  klašu  audzēkņiem  

mājturības  un  tehnoloģiju stundās 

(koka tiltiņš, koka karkasi dabas 

materiālu  ievietošanai, līdzsvara baļķis, 

dekoratīvās sēnes). 
- Takas ierīkošanai nepieciešamo dabas 

materiālu (čiekuri,   akmentiņi)   

vākšana   ar   audzēkņiem ārpusstundu 

laikā. 
- Ierīču uzstādīšana Adamovas dabas parkā. 

- Projekta noslēguma pasākums (objekta 

atklāšana). 

Resursi Resursu nodrošinājums IT 

bāzes pilnveidei 

(multimēdiju projekcijas 

sistēmas iegāde un 

uzstādīšana skolas aktu 

zālē, PD bāzes 

atjaunošana u.c.) 

2016./2017.m.g. 

- Multimēdiju projektora sistēmas iegāde 

un uzstādīšana skolas aktu zālē. 
- 6 statistisko datoru (dāvinājuma) 

uzstādīšana dažādās skolas telpās 

(sadarbībā ar Rietumu bankas LF). 
- Video- fotokameras (veikalu tīkla 

SONY dāvinājums) izmantošana un 

aprobēšana skolas ārpusklases 

pasākumos. 
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Skolas darba 

organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

Skolas vadības darba 

iespējas pedagogu, citu 

skolas darbinieku un  

atbalsta personāla 

izpratnes veidošanai par 

pozitīvas emocionālās 

inteliģences 

nepieciešamību darbā ar 

bērniem ar īpašām 

vajadzībām. 

2016./2017.m.g. 

- Pedagogu, skolas darbinieku anketēšana 

ar mērķi noskaidrot darbinieku izpratni 

par pozitīvas saskarsmes prioritāro 

nozīmi darbā ar bērniem, kam ir 

saskarsmes  problēmas un emocionālā 

nestabilitāte. 

- Skolas psihologa lekcija-diskusija PPS 

(pieaicinot atbalsta personālu un aukles) 

2016.gada decembrī par tēmām 

„Problemātiskas uzvedības mērķi un 

funkcijas”, „Uzvedības problēmas – 

mācību problēmas”. 
- Skolas vadības individuālas sarunas ar 

atsevišķiem pedagogiem, konkrētu 

saskarsmes situāciju  analīze (vadības 

ieteikumi, lēmumi situācijas 

uzlabošanai). 
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3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde. 

 

2014. gadā akreditācija tika veikta bez ekspertu komisijas klātbūtnes, tāpēc 
akreditācijas komisijas ieteikumu nav. Skola ir akreditēta līdz 2020.gada 3. 
decembrim.
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4. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu 
jomu atbilstošajos kritērijos  

Pamatojumu analīzes rezultātu iegūšanas metodes 
 

Skolas pašvērtējuma ziņojuma sagatavošanai tika izmantotas dažādas metodes: 
anketēšana, dokumentu un materiālu analīze, mācību stundu, nodarbību un pasākumu 
vērošana, intervijas un sarunas.  

Lai iegūtu informāciju, tika pētīti un analizēti šādi dokumenti un materiāli: 

 skolas nolikums; 
 skolas darba plāni; 

 mācību priekšmetu programmas un mācību stundu tematiskie plāni; 
 pedagogu tarifikācija; 
 materiāli par sadarbību ar pašvaldībām un citām institūcijām; 
 internāta skolotāju klašu audzināšanas programmas; 

 skolēnu izaugsmes dinamikas uzskaites dati; 
 interešu izglītības programmas; 

 mācību priekšmetu stundu saraksts; 
 interešu izglītības nodarbību saraksti; 

 pedagoģiskās padomes sēžu protokoli; 
 metodisko komisiju dokumentācija; 

 iekšējās kārtības noteikumi; 
 e-klases materiāli; 
 skolas iekšējie normatīvie dokumenti; 
 skolotāju pašvērtējumu materiāli; 
 stundu un nodarbību hospitāciju materiāli; 

 vecāku, skolotāju un skolēnu aptauju materiāli; 
 kontroles un uzraudzības dienestu pārbaužu akti; 

 projektu pieteikumi – finanšu pieprasījuma apliecinoši dokumenti; 
 skolas attīstības plāns; 

 materiālu un inventāra uzskaites dokumentācija; 

 prezentāciju materiāli; 

 skolas gada budžeta tāme; 

 dažādi statistikas dati; 
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4.1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas 

 

Skola realizē 3 speciālās pamatizglītības programmas: 
 

 speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās veselības 
traucējumiem, kods 21015711; 

 speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem mācīšanās traucējumiem, kods 
21015611. 

 speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar somatiskajām saslimšanām,  
kods 21015411. 

 
Skolas īstenotās izglītības programmas atbilst licencētajai izglītības programmai. Katrs 

mācību priekšmeta skolotājs un internāta skolotājs īsteno programmu, kura atbilst 
licencētajai izglītības programmai. 
 

Skolas pedagogi pārzina mācību priekšmetu standartus un programmas, vērtēšanas kārtību 
un formas, lieto standartu prasībām atbilstošas mācību metodes un mācību līdzekļus. 
Aptaujā to atzīst 100% pedagogu. 
 

Visi pedagogi savā darbā ņem vērā katras klases sastāvu, izglītojamo individuālo zināšanu 
līmeni un garīgās veselības traucējumu psihiskā stāvokļa īpatnības.  

Katrs pedagogs darba gaitā veic mācību plāna korekcijas. 
 

Izmaiņas plānotajā pamato neparedzēti slimību saasinājumi, skolēnu neadekvātas 
uzvedības gadījumi, kā rezultātā atsevišķas stundas tiek dezorganizētas. 
 

Sekmīgai mācību un audzināšanas darba realizācijai visi pedagogi veic pašnovērtējumu, 
analizē sava darba stiprās puses, nosaka uzlabojumus. 
 

Skolā 2017./18. m. g. pēc speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar 
mācīšanās traucējumiem mācījās 18 izglītojamie. Ir izstrādāti individuālie izglītības plāni, 
kurus mācību priekšmetu pedagogi realizē kopā ar atbalsta personālu. Mācību priekšmetos 
notiek papildnodarbības. 
 

Pedagogi pilnveido savu profesionalitāti dažādos tālākizglītības kursos, mācību satura 
realizēšanai izmanto dažādus mācību līdzekļus un metodes, jaunākās tehnoloģijas, skolas 
resursus, diferencē mācību darbu, kā arī izmanto atbalsta personāla konsultācijas. 
 

Mācību priekšmetu saraksts veidots, pamatojoties uz licencēto programmu mācību 
priekšmetu un stundu plānu. Izglītojamo slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. Direktora 
vietniece izglītības jomā seko līdzi mācību procesam un nepieciešamības gadījumā veic 
izmaiņas mācību stundu sarakstā. 
 

Skolas vadība sadarbībā ar metodisko apakškomisiju vadītājiem koordinē un pārrauga 
mācību programmu īstenošanu visa mācību gada laikā. 

  
Stiprās puses: 

 tiek īstenotas 3 izglītības programmas;   
 pedagogi pārzina mācību priekšmetu standartos noteiktos mērķus un uzdevumus, 

obligāto saturu, skolēnu sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību; 
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 kvalitatīvs   pedagogu   darbs, ievērojot   individuālo   skolēnu 

zināšanu līmeni. 
  

Tālākās attīstības vajadzības:  
 pedagogiem stiprināt starppriekšmetu saikni, sadarbojoties atbilstošās jomas ietvaros;  

 turpināt pilnveidot individuālo izglītības plānu pilnveidi.  

 

Vērtējums – 4 (ļoti labi) 
 
 
 

4.2.Mācīšana un mācīšanās 
 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 
 

Skolotāji izmanto daudzveidīgas, mācību priekšmeta specifikai, skolēna vecumam, 
speciālajām vajadzībām un spējām atbilstošas mācību metodes un formas. Skolā darbojas 
sistēma mājas darbu sagatavošanai – 2 mācību sagatavošanas stundas internātskolas dienas 
kārtības plānojumā. Mājas darbu gatavošana ir specifiska, ar internāta skolotāja – 
konsultanta klātbūtni un palīdzības sniegšanu gan mājas darbu sagatavošanas organizācijā.  
 

Skolotāji mācību priekšmetu programmu īstenošanā veido saikni ar reālo dzīvi, organizē 
mācību ekskursijas, veic projektu darbus. Ikdienas tēmu apguve vērsta uz sociālo prasmju un 
iemaņu veidošanu skolēniem, tādējādi sagatavojot viņus patstāvīgai dzīvei sabiedrībā. 
 

Skolotāji rosina skolēnus strādāt mērķtiecīgi un atbilstoši savām spējām. 
 

Skolotāju skaidrojums un stāstījums ir mērķtiecīgs, atbilstošs konkrētās skolēnu grupas 
darba spējām. Skolas speciālais piedāvājums ir korekcijas un individuālā darba stundas, kas 
dod iespēju uzlabot mācību rezultātus izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. 
 

Vērojot mācību stundas, var secināt, ka tās ir loģiski strukturētas, mērķi un uzdevumi 
skaidri formulēti, saprotami. 
 

Skolas pedagogi ir ieguvuši speciālā pedagoga kvalifikāciju. Tas nodrošina pedagogu 
prasmi veidot ar skolēniem pozitīvu dialogu mācību procesā. Ņemot vērā skolēnu veselības 
traucējumu specifiku, arī mācību procesa laikā  vērojamas saskarsmes konfliktsituācijas 
(skolēnu gribas trūkums, vājas pamatzināšanas, vāja motivācija, ātra uzbudināmība, 
uzmanības deficīts). 
 

Izvērtējot aptaujas rezultātus, gandrīz visi (79%) izglītojamie norāda, ka mācību procesā 
pedagogi cenšas veidot pilnvērtīgu dialogu ar skolēniem. Taču pedagogi (65 %) atzīst, ka 
dialogs ne vienmēr izdodas, jo skolēniem trūkst motivācijas un intereses par mācību procesu. 
Tā kā liela daļa mūsu skolas skolēnu nāk no sociālā riska vides, tad daudz uzmanības un 
laika tiek veltīts deviantas uzvedības un saskarsmes situāciju risināšanai.
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Pedagogi cenšas iesaistīt mācību procesā visus izglītojamos. Tas ne vienmēr izdodas, jo 
bieži vien, uzsākot mācības mūsu skolā, izglītojamo zināšanas un mācību sasniegumi ir 
nepietiekamā līmenī, izglītojamie ilgstoši nav apmeklējuši mācību stundas, ir klaiņojuši. 
Pedagogi rosina mācību stundās izteikt savu viedokli, analizēt, attīstīt pašvērtējuma prasmi, 
atbalsta skolēnus (80% aptaujāto pedagogu). Lielākā daļa vecāku (75%) apliecina, ka 
pedagogi palīdz skolēnam, ja ir radušās grūtības. 
 

Internāta skolotāji konsultē skolēnus vakara mācību laikā. Skolā ir izveidots individuālo 
nodarbību un konsultāciju grafiks, notiek arī individuālās nodarbības skolēniem ar 
mācīšanās grūtībām. 

 

Stiprās puses: 

 pedagogu aktivitāte sevis pilnveidošanā; 


 mācību sasniegumu vērtēšana atbilstoši izglītojamo spējām un individuālajam 
līmenim izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 pilnveidot IT tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā; 

 pilnveidot mācību darba formas, kas ir vērstas uz kompetenču izglītību. 


Vērtējums – 4 (ļoti labi)  


 

4.2.2. Mācīšanās  kvalitāte 
 

Mācīšanās darba organizācija notiek atbilstoši mācību plāniem, stundu, interešu izglītības 
nodarbību, fakultatīvo, korekcijas nodarbību un konsultāciju sarakstiem. 
 

Skolā izveidota sistēma skolēnu mācīšanās procesa organizācijai. Mācību darbs tiek 
organizēts mērķtiecīgi, saskaņā ar dienas kārtībā noteikto laiku, maksimāli izmantojot šim 
procesam paredzētos resursus – bibliotēku, 2 datorklases, 2 mājturību un tehnoloģiju 
kabinetus, bibliotēku, jauno, moderno sporta zāli, mācību tehniskos līdzekļus – interaktīvo 
tāfeli, multimēdiju projektoru, CD, datorus, videokameru u.c. Skolai raksturīga sistemātiska 
priekšmeta skolotāja un klases internāta skolotāju sadarbība problēmsituāciju aktualizēšanai 
un procesa norises pastāvīgai kontrolei un analīzei, 74% internāta skolotāju intervijās atzīst, 
ka sadarbība ar mācību priekšmetu skolotājiem ir regulāra un laba. 
 

Skola sistemātiski un mērķtiecīgi apkopo informāciju par katra skolēna mācību 
sasniegumiem un to dinamiku, ko veic gan priekšmetu, gan internāta skolotāji, procesu 
koordinē direktora vietnieki mācību un audzināšanas darbā. Katra mācību gada noslēgumā 
100% visiem skolas audzēkņiem tiek izvērtēta mācību un personības attīstības dinamika. 
 

Pedagogi veic darbu skolēnu personīgās atbildības veicināšanai mācību procesā, cenšoties 
radīt skolēniem pozitīvu attieksmi pret mācīšanos, radinot skolēnus plānot savu darbu. 
Vairums skolēnu nespēj izvērtēt zināšanu svarīgumu savā dzīvē, mācīšanās procesu uzskatot 
kā piespiedu darbību no vecāku un pedagogu puses.
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Skolēni vērtē savas zināšanas, norādot grūtības mācību procesā- vielas sarežģītību, savus 
kavējumus, slinkumu, motivācijas trūkumu. Vairumam izglītojamo mācības rada grūtības.  
Skolēnu rakstu darbu kultūra ir zema, rokraksts grūti salasāms. 
 

Daļa skolēnu ignorē mācību procesu, ilgstoši klaiņo. Šiem bērniem nevar novērtēt 
mācību sasniegumus, tāpēc parādās ieraksts „nav vērtējuma”. Ar šiem skolēniem tiek 
veiktas individuālās sarunas, iesaistot psihologu, sociālo pedagogu, administrāciju, 
vecākus. 
 

Regulāri uzskaitīti un analizēti skolēnu kavējumi, ko nosaka „Kārtība neattaisnotu 
stundu kavējumu novēršanai”. Neattaisnotu kavējumu gadījumos tiek iesaistīti skolas 
sociālais pedagogs, skolas vadība. Ilgstošu kavējumu rezultātā  iesaistās pašvaldību sociālo 
dienestu speciālisti skolēna dzīvesvietās, Bērnu tiesību aizsardzības speciālisti. Tomēr ir 
daži skolēni, kuriem neattaisnotu stundu kavēšanu nav izdevies novērst.  
Stiprās puses: 

 veiksmīga sadarbība starp mācību priekšmetu, internāta skolotājiem un atbalsta 
personālu;

 regulāra skolēnu mācību darba analīze. 

 
Tālākās attīstības vajadzības: 

 veicināt skolēnu pozitīvu attieksmi pret mācību procesu; 


 rosināt skolēnus izmantot skolas piedāvātos resursus, lai mācību procesu padarītu 
plānveidīgu un jēgpilnu.  

 

Vērtējums – 3 (labi) 
 

 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

Pedagogi sistemātiski vērtē skolēnu sasniegumus, ievērojot valstī noteikto vērtēšanas 
kārtību. Vērtēšanas pārbaudes formas un metodes atbilst skolēnu vecumam un mācību 
priekšmetu specifikai. Skolā ir vienotas prasības pārbaudes darbu rezultātu vērtēšanai. 68% 
izglītojamo norāda, ka zina vērtēšanai izvirzītās prasības, vērtēšanas kārtību, kritērijus. 
 

Skolotāji veic vērtējumu uzskaiti, tos ierakstot e-klases žurnālos un citos valsts 
noteiktajos dokumentos (sekmju kopsavilkuma žurnālos, liecībās, personu lietās). 
Vērtēšanas uzskaiti pārrauga direktora vietnieks mācību darbā. Veicot e-klases žurnāla 
pārbaudi, var secināt, ka vērtēšana notiek regulāri. Skolēnu sasniegumi regulāri tiek 
analizēti PPS, skolas pedagoģiski – medicīniskajos konsīlijos (3 reizes gadā). Rezultātus 
izmanto mācību procesa pilnveidošanai. Pēc noteiktiem kritērijiem (veidlapa) tiek analizēti 
katra skolēna nepietiekamo mācību sasniegumu cēloņi, izstrādāts plāns rezultātu 
uzlabošanai. 
 

Skolotāji veido savus metodiskos materiālus, pārbaudes darbu paraugus, portfolio. Kā 
atzīst lielākā daļa (78%) pedagogu, pārbaudes darbu laikā grūtības sagādā skolēnu vājā 
lasītprasme, nespēja pareizi uztvert uzdevumu nosacījumus, atsevišķiem skolēniem ir 
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vajadzība pēc neskaitāmiem atkārtotiem paskaidrojumiem, kas dezorganizē darbu pārējiem 
bērniem, neveiksmju gadījumā neadekvāta reakcija – darbu plēšana, bojāšana. Šādos 
gadījumos tiek piedāvāta iespēja darbu veikt atkārtoti konsultatīvo stundu vai individuālā 
darba laikā. 

 

Stiprās puses: 

 ir izstrādāta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība;  

 skolotāji sistemātiski vērtē un analizē skolēnu sasniegumus. 

 

Tālākas attīstības vajadzības:   
 attīstīt skolēnos patstāvīgā darba prasmi un veidot atbildību pret  mācību darbu  

 

Vērtējums – 3 ( labi) 

 

4.3. Izglītojamo sasniegumi  
 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā  
 

Mācību darbs ir vērsts uz to, lai skolēns apgūtu katrā klasē plānotās mācību 
priekšmetu standartu prasības un iegūtu kvalitatīvu pamatizglītību. Skolā ir izveidota 
sistēma, kā vērtē skolēnu sasniegumus ikdienas darbā, to nosaka skolēnu mācību 
sasniegumu vērtēšanās kārtība. 

 
Katra semestra noslēgumā skolēnu mācību sasniegumi tiek apkopoti un analizēti 

PPS, apspriedēs pie direktora, metodisko komisiju sanāksmēs. 
 

Mācību sasniegumi kopš 2012./13. m. g. tiek reģistrēti un uzkrāti sistēmā e-klase, 
tā radot daudzpusīgākas un plašākas iespējas skolēna un klases mācību sasniegumu 
kvalitatīvai dinamikas analīzei, ļaujot veikt vērtējumu analīzi atsevišķā mācību 
priekšmetā noteiktā laika posmā. 

 
Mācību sasniegumus ikdienas darbā kontrolē direktora vietniece izglītības jomā. 

 

Mācību sasniegumi, to vidējā balle atsevišķos priekšmetos, katrā klasē 

2017./2018.m.g. 

 
  

Klase 2 3. 4. 5. 6. 7. 8.a. 8.b 9. 

Māc.pr.          

Latviešu 5,00 5,00 4,67 4,33 4,4 4,1 4,2 4,00 3,9 

valoda          

Literatūra    4,8 4,8 4,4 4,6 4,73 4,1 

Angļu valoda  4,33 4,33 4,73 4,7 5,1 5,30 5,00 5,3 

Vācu valoda     4,8 4,33 5,50 3,8 3,4 

Krievu valoda     5,8 4,57 5,0 6,33 5,4 

Matemātika 4,5 4,67 4,33 4,33 4,10 3,9 3,5 4,45 3,7 

Dabas zinības   5,83 4,87 4,7     
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Bioloģija      4,4 4,2 4,36 4,9 

Ģeogrāfija      4,6 4,5 5,64 5,2 

Sociālās   6,0 5,47 5,30 4,60 4,70 5,18 5,20 

zinības          

Latvijas vēsture     4,2 4,2 4,7 4,45 4,60 

Pasaules     4,50 4,40 4,50 4,00 4,50 

vēsture          

Informātika    4,73 4,4 4,7    

Fizika       3,4 3,8 4,25 

Ķīmija       3,8 4,18 4,10 

Mājturība un   7,17 6,47 6,00 5,5 5,5 5,73 5,7 

tehnoloģijas          

Mūzika   5,5 5,07 5,2 5,0 4,6 5,36 4,9 

Vizuālā māksla   7,0 6,0 5,30 5,5 5,8 6,27 4,4 

Sports   6,67 6,53 6,5 4,8 6,22 5,36 5,89 

Vidējais 4,75 4,67 5,72 5,21 4,96 4,65 4,65 4,80 4,67 

vērtējums          
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Mācību sasniegumi pa līmeņiem mācību priekšmetos katrā klasē 

2017./2018. m.g. 
 

Klase Mācību Nav Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts 
 priekšmets vērtējuma līmenis 1 – 3 līmenis 4 – līmenis 6 līmenis 
   balles % 5 balles % – 8 balles 9 – 10 

     % balles% 

2. kl. Matemātika 0 0 100 0 0 

 Latviešu 0 0 50 50 0 

 valoda      

3. kl. Matemātika 0 0 100 0 0 

 Latviešu 0 0 100 0 0 

 valoda      

 Angļu 0 0 100 0 0 

 valoda      

4. kl. Latviešu 0 0 83 17 0 

 valoda      

 Angļu val. 0 0 100 0 0 

 Matemātika 0 0 83 17 0 

 Dabaszinības 0 0 17 83 0 

 Sociālās zin. 0 0 17 83 0 

 Mūzika 0 0 66 34 0 

 Mājturība 0 0 17 83 27 

 un      

 tehnoloģijas      

 Vizuālā 0 0 55 33 12 

 māksla      

 Sports 0 0 17 64 17 

5. kl. Latviešu 0 0 87 13 0 

 valoda      

 Literatūra 0 0 87 13 0 

 Angļu val. 0 0 80 13 7 

 Matemātika 0 20 60 20 0 

 Dabaszinības 0 0 73 27 0 

 Informātika 0 0 80 20 0 

 Sociālās zin. 0 0 60 40 0 

 Mūzika 0 0 73 27 0 

 Mājturība 0 0 27 73 0 
 un      

 tehnoloģijas      

 Vizuālā 0 0 33 67 0 

 māksla      

 Sports 0 0 14 73 13 

6. kl. Latviešu 0 0 90 10 0 

 valoda      

 Literatūra 0 0 62 15 0 
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 Angļu val. 0 0 80 20 0 

 Krievu val. 0 0 40 60 0 

 Vācu val. 0 0 80 20 0 

 Matemātika 0 10 90 0 0 

 Dabaszinības 0 0 90 10 0 

 Informātika 0 0 90 10 0 

 Latvijas 0 0 100 0 0 

 vēsture      

 Pasaules 0 0 90 10 0 

 vēsture      

 Sociālās zin. 0 0 60 40 0 

 Mūzika 0 0 60 40 0 

 Mājturība 0 0 30 70 0 
 un      

 tehnoloģijas      

 Vizuālā 0 0 60 40 0 

 māksla      

 Sports 0 0 30 50 20 

7. Latviešu 9 9 82 0 0 

kl. valoda      

 Literatūra 9 9 82 0 0 

 Angļu val. 9 0 64 27 0 

 Krievu val. 12 0 76 12 0 

 Vācu val. 0 0 100 0 0 

 Matemātika 9 9 82 0 0 

 Informātika 9 0 73 18 0 

 Bioloģija 9 0 82 9 0 

 Ģeogrāfija 9 0 82 9 0 

 Latvijas 9 0 91 0 0 

 

 vēsture      

 Pasaules 9 0 91 0 0 

 vēsture      

 Sociālās zin. 9 0 91 0 0 

 Mūzika 9 0 73 18 0 

 Mājturība 9 0 37 54 0 

 un      

 tehnoloģijas      

 Vizuālā 9 0 55 36 0 

 māksla      

 Sports 9 0 64 27 7 

8.a kl. Latviešu 0 20 80 0 0 

 valoda      

 Literatūra 0 0 90 10 0 

 Angļu val. 0 0 60 40 0 

 Krievu val. 0 0 75 25 0 
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 Vācu val. 0 0 50 50 0 

 Matemātika 0 30 70 0 0 

 Bioloģija 0 20 60 20 0 

 Fizika 0 30 70 0 0 

 Ķīmija 0 20 70 10 0 

 Ģeogrāfija 0 0 80 20 0 

 Latvijas 0 0 80 20 0 

 vēsture      

 Pasaules 0 0 90 10 0 

 

 vēsture      

 Sociālās zin. 0 10 70 20 0 

 Mūzika 0 0 100 10 0 

 Mājturība 0 0 50 50 10 

 un      

 tehnoloģijas      

 Vizuālā 0 0 40 60 0 

 māksla      

 Sports 0 0 20 80 0 

8.b Latviešu 9 18 73 0 0 

kl. valoda      

 Literatūra 0 27 36 37 0 

 Angļu val. 0 18 28 54 0 

 Krievu val. 0 16 48 0 32 

 Vācu val. 0 40 60 0 0 

 Matemātika 0 36 64 0 0 

 Bioloģija 0 27 64 9 0 

 Fizika 9 27 64 0 0 

 Ķīmija 0 36 37 27 0 

 Ģeogrāfija 0 18 19 63 0 

 Latvijas 0 18 55 27 0 

 vēsture      

 Pasules 0 18 63 9 0 

 vēsture      

 Sociālās zin. 0 9 72 9 0 

 Mūzika 0 0 55 45 0 

 Mājturība 0 18 19 54 9 

 un      

 tehnoloģijas      

 Vizuālā 0 18 9 73 0 

 māksla      

 Sports 0 9 45 46 24 

9. Latviešu 0 30 70 0 0 

kl. valoda      

 Literatūra 0 30 60 10 0 

 Angļu val. 0 10 50 40 0 



29 
 

 Krievu val. 0 0 60 40 0 

 Vācu val. 0 40 40 20 0 

 Matemātika 0 40 50 10 0 

 Bioloģija 0 20 40 40 0 

 Fizika 0 20 70 10 0 

 Ķīmija 0 30 70 10 0 

 Ģeogrāfija 0 10 60 30 17 

 Latvijas 0 0 90 10 0 

 vēsture      

 Pasaules 0 0 80 20 0 

 vēsture      

 

 Sociālās zin. 0 20 40 40 0 

 Mūzika 0 0 80 20 0 

 Mājturība 0 0 60 40 0 

 un      

 tehnoloģijas      

 Vizuālā 0 20 50 30 0 

 māksla      

 Sports 0 0 50 40 10 

 

Skolēni Adamovas speciālajā internātpamatskolā lielākoties ierodas ar nepietiekamiem 
mācību sasniegumiem, tāpēc tiek veikts sistemātisks darbs, lai mācību sasniegumus 
paaugstinātu vismaz pietiekamā līmenī. Daži skolēni ilgstoši klaiņo, tāpēc nav iespējams 
viņu sniegumu novērtēt baļļu sistēmā (nav vērtējuma). 

 
Skola stimulē skolēnus mācību sasniegumu uzlabošanai (novērtēšana ar atzinības, 

uzslavas rakstiem, pateicībām par labām sekmēm un centību mācībās, ārpusskolas 
pasākumiem, pateicības balvām, godināšanu skolas iknedēļas darba līnijās). 

 

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 
 

Saskaņā ar MK 11.03.2003.noteikumiem Nr.112”Kārtība kādā izglītojamie 
atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem”, Adamovas speciālās 
internātpamatskolas audzēkņi tiek atbrīvoti no valsts noteiktajiem pārbaudes darbiem, 
9.klašu audzēkņi – no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, beidzot 9.klasi. 

 

Stiprās puses: 
 

 skolēniem ir zināma mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kritēriji, uzskaite, 
sasniegumu uzlabošanas iespējas; 

 pedagogi veic sistemātisku darbu skolēnu mācību sasniegumu uzlabošanai. 
 

Tālākās attīstības vajadzības : 

 paaugstināt skolēnu mācību sasniegumus.
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4.4. Atbalsts izglītojamajiem  
 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts  

 

Izglītojamo emocionālo, psiholoģisko un sociālo vajadzību nodrošināšana  
Skolā pieejams psiholoģiskās un sociālās palīdzības nodrošinājums. Izglītojamie, 

vecāki, aizbildņi, bērnu namu vadītāji un sociālie darbinieki ir informēti par kārtību, kādā 
var saņemt nepieciešamo atbalstu. 
 

Lai izglītības iestādē veidotu labvēlīgu un drošu vidi, palīdzētu nodrošināt emocionālo 
drošību, sociālais pedagogs veic darbu ar izglītojamajiem un pedagogiem, sadarbojas ar 
izglītojamo vecākiem, aizbildņiem, bērnu namu vadītājiem, kā arī ar institūcijām ārpus 
skolas- bāriņtiesām, policiju, pašvaldību sociālajiem dienestiem, ar probācijas dienestu, 
aizstāv bērnu intereses, vada un organizē profilakses pasākumus skolā. 
 

Sociālais pedagogs mācību gada sākumā sadarbībā ar klašu audzinātājiem veic 
izglītojamo ģimeņu sociālo izpēti, iespējamo riska grupas izglītojamo uzskaiti, izraugās 
saturu, formas un metodes darbā ar audzēkņiem un viņu vecākiem. 
 

Katram skolēnam tiek noteikta un sniegta sociālā palīdzība audzēkņu sociālo 
jautājumu risināšanā. Sociālajam pedagogam notiek regulāra sadarbība ar priekšmetu, 
internāta skolotājiem, psihologu, medicīnas speciālistiem un citiem skolas darbiniekiem, 
skolēnu vecākiem, audžuģimenēm, aizbildņiem. Tiek veikta abpusēja informācijas apmaiņa 
par skolēnu uzvedības un disciplīnas problēmām, kavējumiem, mācību grūtībām, 
emocionāliem traucējumiem, savstarpējām attiecībām ar klases un skolas biedriem, skolas 
iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu. 
 

Tiek veikts darbs ar klašu kolektīviem psiholoģiskā klimata uzlabošanai, saskarsmes 
problēmu un konfliktu mazināšanai (grupu nodarbības, diskusijas, individuālas 
konsultācijas sadarbībā ar skolas psihologu), tiek veikts preventīvs darbs, juridiskās 
atbildības par nelikumīgu rīcību izskaidrošanā riska grupas audzēkņiem sadarbībā ar 
policijas nepilngadīgo lietu speciālistiem. 
 

Ik gadu tiek apzināti skolā esošie bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, un 
bērni, kam nodibināta aizbildnība, noteikts skolas audzēkņu sociālais portrets. Saskaņojot 
ar internāta skolotājiem, skolas psihologu, skolas administrāciju, tiek organizētas tikšanās 
skolā ar vecākiem, veiktas pārrunas, organizēti informatīvie pasākumi, vecāku konsultēšana 
par bērnu audzināšanas, izglītošanas jautājumiem. Visas sarunas tiek protokolētas. 
Nepieciešamības gadījumā tiek sagatavoti dokumenti (ziņojumi, iesniegumi, informatīvās 
vēstules, izziņas, pieprasījumi u.c.). 
 

Sociālais pedagogs nepieciešamības gadījumā (pamatojoties uz pilnvarojumu) pārstāv 
bērna intereses, ir viņa likumiskais pārstāvis nopratināšanās, tiesas un administratīvās tiesas 
sēdēs, medicīniskajās ekspertīzēs. Sociālais pedagogs ievēro konfidencialitāti, ētikas 
kodeksu, apkopo un pēc rakstiska pieprasījuma sniedz informāciju par skolēniem. 
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Izglītojamo sociālais portrets 
 

 

1. Pilna ģimene - 23   
2. Nepilna ģimene - 32   
3. Aizbildniecība - 8 
4. Audzina vecvecāki - 1  
5. Ārpusģimenes aprūpes iestādes- 20  

 

  
 

 

   

  

 

Sociālpedagoģiskais darbs ir vērsts uz to, lai palīdzētu izglītojamajiem apgūt 
problēmu risināšanas prasmes, spēju atrast alternatīvus risinājumus personisko grūtību 
pārvarēšanā. Tiek organizēts darbs individuāli un mazās grupās, piedāvājot izglītojamiem 
radošus, patstāvīgus uzdevumus, lai sekmētu bērnu sociālo prasmju attīstību. Tiek 
piedāvāta izglītojamo konsultēšana pēc pašu vēlēšanās, pēc internāta vai priekšmetu 
skolotāja ieteikuma.  
Konsultēšanas cēloņi: 

1) skolas kavēšana neattaisnotu iemeslu dēļ;   
2) strauja sekmju pazemināšanās;  
3) strauja uzvedības maiņa;   
4) radusies emocionāla rakstura problēma (vientulība, nomāktība, nespēja kontrolēt 
emocijas);   
5 ) problēmas ģimenē vai konfliktsituācijas skolā.  

 

 

 
 

23; 27% 

32; 38% 

8; 10% 
1; 1% 

20; 24% pilna ģimene

nepilna ģimene

aizbildniecībā

audzina vecvecāki

ārpusģim. aprūpes iest.
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Sociālajam pedagogam skolā ir visi nepieciešamie resursi sekmīga darba veikšanai 
(atsevišķs kabinets), lai bērns justos komfortabli un brīvi. 
 

Sociālo darbu apliecinošā dokumentācija ir konsultāciju žurnāls, satrunu protokoli, 
sazvanu žurnāls, sarakste ar institūcijām vēstuļu formātā (izejošās, ienākošās vēstules), 
izpētes darba dokumentālie apliecinājumi (anketas, testi, sarunu protokoli, u.c.). Ar šīs 
dokumentācijas palīdzību tiek noskaidrotas izglītojamā sociālās vajadzības, emocionālais 
stāvoklis, adaptācija skolas vidē, tiek risinātas problēmsituācijas un citi konkrētajai 
sociālajai situācijai akūti jautājumi. 
 

Sociālais pedagogs veicina pedagogu izglītošanu un sniedz sociālpedagoģiskās 
konsultācijas, koordinē sadarbību starp ģimeni, skolu un institūcijām, kuras atbildīgas par 
skolēnu sociālo problēmu risināšanu un viņu labklājību. 
 

Skolā ir apzināti izglītojamie, kuriem ir psiholoģiskā vai emocionālā rakstura problēmas 
vai grūtības mācībās. Psihologs sniedz palīdzību skolēniem, kuriem ir nepieciešams 
emocionāls un psiholoģisks atbalsts. Skolas psihologam ir atsevišķs kabinets. Psihologa 
darba laiks un kabineta atrašanās vieta skolēniem ir zināma. Lai izglītības iestādē veidotu 
labvēlīgu un drošu vidi, palīdzētu nodrošināt emocionālo drošību, psihologs sniedz atbalstu 
profilakses pasākumu organizācijā. Notiek sadarbība ar novada speciālās izglītības atbalsta 
centra speciālistiem un novada psihologiem. Regulāri tiek apmeklētas supervīzijas. 
 

Atbalsta komanda veic vērojumus, psiholoģisko analīzi, aptaujas, lai izpētītu skolēnu 
adaptāciju, jaunu izglītības posmu uzsākot. 

Psiholoģiskā darba virzieni: 

 izglītojamo psiholoģiskā konsultēšana; 
 vecāku un pedagogu konsultēšana par izglītojamā problēmām; 


 izglītojamo psihisko procesu psihodiagnostikas, attīstības līmeņa un personības 

īpatnību izvērtēšana; 
 korektīvi attīstošās grupas izveide mācību satura apguves grūtību gadījumos 

(kognitīvo procesu: atmiņas, uzmanības, domāšanas attīstīšanai); 
 saskarsmes grupu izveide, kuru mērķis ir padziļināti izprast sevi, savas emocijas, 

attīstīt sadarbības un saskarsmes iemaņas, apgūt jaunus emociju reaģēšanas modeļus; 
 palīdzības sniegšana saskarsmes konfliktu vai citu problēmsituāciju gadījumos; 

 skolēnu grupu savstarpējo attiecību izpēte, datu analīze un interpretācija. 
 

Psihologs konsultatīvo darbu plāno, pamatojoties uz vecāku, aizbildņu, pedagogu vai 
izglītojamo pieteikumiem. Izglītojamie individuālās nodarbības apmeklē pēc akūtas 
nepieciešamības vai plānoti. Korekcijas darbā psihologs izmanto smilšu terapijas, krāsu 
terapijas un citas metodes. 
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Informācija par psiholoģiskā atbalsta saņemšanu 2017./2018.m.g. 
 

Problēmas joma Problēmas raksturs Individuāli No tiem Kopējais 

  

konsultēto konsultēti konsultāciju 

skolēnu atkārti skaits (tajā 

skaits (skolēnu skaitā 

 skaits) diagnostika 

  konsultēšanas 

  vajadzībām 

Mācību grūtības Saistībā ar izziņas procesu 
traucējumiem 48 36 140  

 Saistībā ar uzvedības 
problēmām 

56 41 125 
    

     

Savstarpējo attiecību 
veidošanas problēmas 

(konfliktsituācijas) 

Attiecībās ar vienaudžiem 39 26 95 

    

 

Emocionālā rakstura 

Depresīvā rakstura domas, 
bailes, trauksme, nervozitāte 

21 18 58 
grūtības    

    
     

Pašizzināšana Personības izpēte 25 20 75 

Saskarsmes problēmas 

Saistībā ar zemu 
pašvērtējumu 

 

27 13 58 

      

Adaptācijas problēmas Saistībā ar uztveres 23 9 35 
 īpatnībām     

      

Atkarības profilakse 
(smēķēšana) 

  25 22 81 

     

Psiholoģisks atbalsts   28 19 61 

Arodizvēle   24 19 53 
        

 
 

 

Vairums skolas pedagogu atzīst, ka skolēnu emocionālo, psiholoģisko un sociālo 
vajadzību nodrošināšana skolā ir labā līmenī. Skolas pedagogi un vecāki vai aizbildņi 95% 



34 
 

problēmgadījumos (psiholoģiska vai sociāla rakstura) ir saņēmuši skolas psihologa 
atbalstu. 
 
 
 

           

Stiprās puses: 

 kompleksas, ilgstošas, kvalificētas palīdzības sniegšana rehabilitācijas jomā; 

 veiksmīgs starpprofesionāļu komandas darbs;  
labs  fizioterapijas resursu    nodrošinājums  ārstēšanai  un  saslimšanu profilaksei; 

 skolas vadības politika drošības pasākumu ievērošanā un kontrolē. 


Tālākās attīstības vajadzības: 

 meklēt jaunas metodes un risinājumus izpratnes veidošanai par atkarību izraisošo 
vielu kaitīgumu izglītojamajiem; 

 veicināt audzēkņu emocionālo stabilitāti, mazinot konfliktsituācijas un saskarsmes 
grūtības starp audzēkņiem.

 

Vērtējums: 4(ļoti labi) 

 
 

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)  
Drošības pasākumu ievērošana 

 
 Skolā izstrādātas drošības tehnikas instrukcijas, ar kurām tiek iepazīstināti skolēni, 

pedagogi un tehniskais personāls.
 Skolēniem katrā klasē un skolas     gaiteņos  noteiktās  vietās  redzams  

telpuevakuācijas plāns.
 

 Skolas tradīcija ir adaptācijas diena (katras klases internāta skolotāji pirmajās 
septembra dienās iepazīstina skolēnus ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem un 
drošības tehnikas instrukcijām). 

 Visi skolas personāla darbinieki ir apmācīti pirmās palīdzības sniegšanā. 


 Visu klašu audzināšanas darba programmās paredzētas un tiek realizētas nodarbības 
par drošības tēmām (ceļu satiksmes drošība, drošība uz ūdens un ūdens tuvumā, 
drošība uz ledus, elektrodrošība, ugunsdrošība u.c.). 


 Skolas metodiskajā kabinetā ir plašs klāsts metodisko materiālu par drošības tēmām. 
 Katru gadu septembra mēnesī skolā tiek organizēta drošības nedēļa, kur šī tēma tiek 

aktualizēta dažādās audzināšanas darba formās - situāciju izspēlēs, sarunās ar 
policijas darbiniekiem, ekskursijās uz neatliekamās medicīniskās palīdzības 
dienestu. 


 Izglītojamie skolā uzturas visu diennakti, tāpēc skola nodrošina diennakts 

uzraudzību audzēkņiem, naktsmiera laikā par audzēkņu drošību rūpējas aukles.
 Skolas iekštelpās izvietotas 16 videonovērošanas kameras (par sistēmas esamību 



35 
 

liecina informācija pie ieejas skolā). 
 Skolas teritorijā izvietotas 5 ārējās videonovērošanas kameras; 


 Regulāras pārbaudes skolā veic VI, PVD, VUGD. Skolā ir izstrādāts un VUGD 

apstiprināts Civilās aizsardzības plāns. 
 Kārtību gaiteņos starpbrīžu laikā koordinē mācību priekšmetu skolotāji. 

 

 

Stiprās puses: 

 Skolā ir izstrādāta kompleksa sistēma audzēkņu drošības garantēšanai;  
 

Tālākās attīstības vajadzības: 
 

 Turpināt sadarbību ar bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem, policijas, ceļu 
policijas, ugunsdrošības inspektoriem u.c. speciālistiem. 




Vērtējums: 4(ļoti labi) 
 

 

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā 
 

Izglītojamo pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšana 
 

Audzināšanas darbs skolā tiek plānots un organizēts atbilstoši iepriekšējā mācību gada 
internāta skolotāju vērtējuma rezultātiem un izvirzītajām prioritātēm, skolas attīstības 
plāna prioritātēm, Valsts izglītības satura centra un Rēzeknes novada pašvaldības 
Izglītības pārvaldes prioritātēm konkrētajā mācību gadā. 
 

Skolā audzināšanas  darbu  plāno  un  organizē    internāta  skolotāju  metodiskā 
 
komisija (2017./2018.m.g. -13 klašu internāta skolotāji, psihologs, sociālais pedagogs, 
direktora vietnieks izglītības jomā -audzināšanas darbā). Audzināšanas darbs tiek 
plānots, organizēts un vērtēts 17 virzienos: 
 

 sadarbība ar vecākiem; 


 darbs ar “rūpju bērniem”; 


 sadarbība ar bāriņtiesām, pagasttiesām un citām juridiskām institūcijām; 


 valsts noteikto bērnu tiesību aizsardzības normatīvu ievērošana; 


 darba audzināšana; 


 karjeras izglītība; 


 pilsoniskā audzināšana; 


 tikumiskā audzināšana; 


 veselīga dzīvesveida popularizēšana; 


 pedagogu izglītošanās; 
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 sociālo dzīves darbības prasmju apguve; 


 kultūras audzināšana (apģērba kultūra, valodas kultūra, saskarsmes 
kultūra); 


 skolēnu pašpārvaldes darbs; 


 skolēnu brīvā laika lietderīga organizēšana; 


 interešu pulciņu darbs; 


 konkursi, viktorīnas, izstādes; 


 tikšanās, lekcijas; 


 pēcpusdienas, vakari; 


 sporta pasākumi; 


 piedalīšanās ārpusskolas pasākumos (novada, pagasta, valsts); 


 negatīvo atkarību situācijas apzināšana, novēršana; 

 

  pasākumi,  kas  vērsti  uz  personīgās    atbildības  par  savu  rīcību 

veidošanu. 
 

 

Skolas  specifika  nosaka    īpašu  audzināšanas  darba  virzību  labvēlīgas  saskarsmes,  
pozitīvas pedagoģiski – psiholoģiskās vides nodrošinājumam, skolēnu apziņas un 
uzvedības maiņai, negatīvo atkarību situācijas novēršanai, tikumiskajai un kultūras 
audzināšanai, personīgās atbildības par savu rīcību un veselību audzināšanai. 

Savas sociālās prasmes un iemaņas skolēni attīsta, darbojoties skolēnu pašpārvaldē, 
kur darbs tiek organizēts 3 komisijās – mācību darba komisijā, sporta un kultūras komisijā, 
veselības un internāta komisijā. 

Skolēni tiek iesaistīti ārpusstundu pasākumu plašajā klāstā, 92% no plānotajiem 
pasākumiem pārsvarā ik gadu tiek realizēti, notiek arī neplānoti pasākumi,  skolā ir 
noteiktas tradīcijas (skatīt 10.lpp.). Skolas ārpusstundu pasākumu plāns tiek veidots 
mācību gada sākumā internāta skolotāju MK. Mācību gada laikā katra klase ir atbildīga par 
viena pasākuma organizēšanu. Skolēnu padomei septembrī un arī visa gada garumā ir 
tiesības veikt korekcijas plānojumā, to papildināt ar saviem ierosinātajiem un 
organizētajiem pasākumiem. Sevišķi populāri un audzēkņu iemīļoti pasākumi ir pārgājieni 
dabā ar zupas gatavošanu, pārgājieni apkārt Adamovas ezeram un Ziemassvētku muzikālo 
pasaku lugu iestudējumi  gada nogalē (2017./2018.m.g. „Lācītis Pūks”, 2015./2016.m.g. 
„Pepija Garzeķe un viņas draugi”, 2016./2017.m.g „Laupītāja meita Ronja”). Lugas 
sagatavošanā aktīvi piedalās interešu pulciņu dalībnieki un pedagogi. Ik gadus lugā 
iesaistās ap 20 dalībniekiem, kuru skaitā ir arī skolas pedagogi. Ludziņa „Lācītis Pūks” 
priecēja mazos skatītājus arī Audriņu pamatskolā un  ar Latvijas bāreņu biedrības atbalstu 
organizētajā Ziemassvētku pasākumā Tiskādu speciālajā internātpamatskolā. Šādu 
pasākumu gatavošana izglītojamajiem  attīsta pašizpausmes, radošās un sociālās spējas, 
audzina atbildības un sadarbības prasmes, skatuves kultūru, prasmi pārvaldīt emocijas. 
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Skolas audzēkņi, vecāki un pedagogi lepojas ar skolēnu panākumiem sportā, kuru 
iegūšanas viens no pamatnosacījumiem ir pietiekamie resursi sporta dzīves organizēšanai 
(moderna, labi aprīkota sporta halle, sporta skolotājas entuziasms un prasme pievērst 
audzēkņus kustību priekam). 2015./16.m.g. audzēkņu komandas ieguva godalgotas vietas 
Rēzeknes novada sporta sacensībās volejbolā 8. – 9.klasēm (2.vieta), 6. – 7.klasēm 
(1.vieta). Latgales reģiona sacensībās 3.vieta volejbolā 6. – 7.klašu audzēkņiem, basketbola 
sacensībās novadā 2.vieta 4. – 5.klašu audzēkņiem. Tautas bumbā 1.vieta Rēzeknes novada 
sacensībās 4.– 5.klašu audzēkņiem. 6.-7., 8.-9.klašu audzēkņu piedalīšanās novada    tautas 
bumbas sacensībās 2016./2017.m.g. un 2017./2018.m.g. volejbola sacensībās novadā 
2017./2018.m.g. 6.-7.klašu grupā iegūta 3.vieta. 

Visiem skolas audzēkņiem no mācību stundām brīvajā laikā (atbilstoši plānojumam 
pa vecuma grupām) noteiktos laikos ir iespēja apmeklēt sporta zāli, spēlēt sporta spēles, 
kustību rotaļas, 7. – 9.klašu audzēkņiem (sporta skolotājas vadībā) apmeklēt trenažieru 
zāli, spēlēt novusu un tenisu. Iecienīta sporta spēle brīvajā laikā skolas parka teritorijā ir 
futbols. Sports veicina draudzību un sadarbību ar citām skolām. Pēdējo trīs mācību gadu 
laikā skola ar Latvijas bāreņu biedrības atbalstu organizējusi sporta spēles „Jautrie 
pavasara starti” ārpusģimenes aprūpes iestāžu un internātskolu audzēkņiem Latgales 
reģionā (spēlēs piedalās 7 iestāžu audzēkņi). Spēļu organizācijā sporta skolotājas vadībā 
piedalās visi skolas darbinieki un audzēkņi. Atsevišķas bērnu grupas ziemas periodā 
apmeklē Rēzeknes pilsētas Daugavas stadiona slidotavu. Ar Rēzeknes novada BJSS 
atbalstu jaunākā vecuma skolēni apmeklē Rēzeknes peldbaseinu. Adamovas ezers un salas 
ir lieliska atpūta ziemas perioda pastaigām, hokeja spēlēm uz pašu sagatavota laukuma, 
slēpošanai, braukšanai ar kamaniņām. 

 Adamovas skolēni ik gadus piedalās Ziemassvētku un Lieldienu (ar Latvijas bāreņu 
biedrības atbalstu) rīkotajos pasākumos kādā no Latgales novada internātskolām vai 
ārpusģimenes aprūpes iestādēm. Šajos pasākumos skola tiek prezentēta ar priekšnesumiem 
skatuves mākslā (īslugas, muzikāli dramatiskas kompozīcijas, popielas priekšnesumi, 
dzeja, breika priekšnesumi u.c.). 
 

Bērni savu internāta skolotāju vadībā brīvo laiku pavada Adamovas parkā, gleznainā 
ezera tuvumā, kur ir patīkama vieta pastaigām, makšķerēšanai un, iestājoties siltam laikam, 
arī peldēm. 
 

Skola ik gadu veic pasākumu kopumu, kas vērsts skolēnu sociālo prasmju un iemaņu 
attīstīšanai. Skolas teritorijā esošais Adamovas muižas vēsturiskais parks dod ne tikai 
estētisku baudījumu audzēkņiem, bet ir pamats praktisku iemaņu apguvei, veicot parka 
uzkopšanas un labiekārtošanas darbus katrai klasei noteiktā parka teritorijā. Ikdienā skolā 
tiek plānots un organizēts sabiedriski lietderīgais darbs arī skolas telpās. Ik nedēļu 
audzēkņiem ir noteikta sanitārā diena internāta istabiņu, klašu garderobju kārtošanai. Katrā 
klasē atbilstoši grafikam noteiktas dežūras klašu telpās un guļamistabā, skolas ēdnīcā. 

Skolēni labprāt piedalās ekskursijās un pasākumos ārpusskolas – 2017.gada rudenī ar 
Latvijas Bāreņu biedrības atbalstu audzēkņi apmeklēja A. Pumpura muzeju Lielvārdē, kur 
piedalījās muzeja programmā „Lāčplēsis”, iejūtoties eposa tēlu lomās. Tam sekoja Ogres 
valsts tehnikuma apmeklējums, iepazīšanās ar plašo iespēju klāstu dažādu profesiju 
apguvei. Ekskursijas noslēgumā audzēkņi apmeklēja „Līvu ūdens atrakciju parku”. 
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Nozīmīgs pasākums 2016.gada septembrī skolas audzēkņu grupai bija dalība Erasmus+ 
projektā “Miers manā pasaulē” (Latvija, Gruzija, Lietuva, Igaunija), kura aktivitātes 
norisinājās Gruzijā. Audzēkņiem bija lieliska iespēja attīstīt sociālās, sadarbības prasmes, 
praktizēt svešvalodas, iepazīt citu valstu kultūru, prezentēt savas valsts tradīcijas un gūt 
priekšstatu par profesionālās izglītības iespējām iepriekš minētājās valstīs. Audzēkņi 
ieguva informāciju par karjeras izglītības iespējām, iegūstot ERASMUS pasi, kas ir 
nozīmīga iesaistei citos šīs programmas projektos. 
Ik gadus mūsu skolas audzēkņi ir aktīvi Latgales kultūrvēstures muzeja Rēzeknē 
ekspozīciju un muzejpedagoģisko programmu apmeklētāji. Labprāt viesojamies 
Austrumlatgales radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs”. Jaunas iespējas sniedz 
Austrumlatgales koncertzāle – Latgales vēstniecība GORS. Skolai ir laba sadarbība ar 
teātri– studiju „ JORIKS” Rēzeknē, kur bērniem ir iespēja apmeklēt muzikālas pasaku 
lugas un citu daiļdarbu iestudējumus. Koncertus un cirka izrādes aktīvi apmeklējam arī 
Rēzeknes Kultūras namā. Skola atvērta viesmāksliniekiem - labprāt organizējam koncertus 
un leļļu teātra izrādes ar māksliniekiem no Rīgas (Didzis Rijnieks, starptautiskais cirks no 
Ukrainas, Krievijas un Lietuvas u.c.). 2016./2017.m.g. skola uzsākusi sadarbību ar kristīgo 
organizāciju no Zviedrijas. Pozitīvu sadarbības un garīgo vērtību apzināšanas pieredzi 
skolas audzēkņi vairākus gadus guvuši sadarbības pasākumos ar misionāru – kristieti no 
Vācijas Konrādu Planku. Visa mācību gada garumā bērni piedalās vēstuļu sarakstes un 
apsveikumu gatavošanā ārzemju draugiem. 
 

Katru gadu februāra mēnesī skolā tiek organizētas projektu nedēļas, kas vērstas uz 
sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanu, veselīga dzīvesveida popularizēšanu, lēmumu 
pieņemšanas prasmi rīcībai ekstremālās situācijās un citām personību pozitīvi attīstošām 
tēmām. (2015./2016.m.g. - „Kas es kļūšu, kas es būšu?”, 2016./2017.m.g. - „ Mācies, proti 
un dari!”, 2017./2018.m.g.- „ Dzīvo, mācies, līdzdarbojies, radi Latvijai”). 
 

Internāta skolotāji ik gadu izpēta negatīvo atkarību situāciju savā audzēkņu grupā, veic 
profilaktisko darbu, regulāru (katru dienu) individuālu darbu ar audzēkņiem un audzēkņu 
grupām negatīvo ieradumu mazināšanai, izpratnes veicināšanai par veselīga dzīvesveida 
nozīmi dzīves ikdienas kvalitātei un karjerai, sadarbojas problēmas risināšanā ar 
psihologu, sociālo pedagogu, citu klašu internāta skolotājiem, medicīnas personālu, citiem 
skolas personāla darbiniekiem, skolas vadību un audzēkņu vecākiem (aizbildņiem). 
2016./2017. mācību gadā skolā ar diskusijām - lekcijām par lēmumu pieņemšanas prasmi 
un negatīvo atkarību sekām viesojās biedrības „Esi brīvs” lektori – speciālisti. Biedrības 
“Laimes kalve” organizētajās interaktīvajās lekcijās 2017./2018. m.g. audzēkņi ar 
lektoriem diskutēja par to, kādēļ ir jāmācās, ka dzīvē vajag izvirzīt mērķus un uz tiem 
tiekties. Audzēkņi piedalījās lekcijās par saskarsmi un atkarības problēmām.  

Skolēnu personības izaugsmes dinamiku atspoguļo personības dinamikas kartes, 
uzvedības un aktivitātes vērtējuma kartes, pozitīvās disciplinēšanas punktu sistēma. 
 
 
 

Interešu izglītības programmu ieguldījums  
2017./18. m.g. skola realizēja 8 interešu programmas skolēnu vispusīgu spēju attīstībai, 

radošai pašizpausmei gan kultūrizglītības, gan sporta un amatniecības virzienos. 
Programmās ik gadu piedalās aptuveni 80% no visa izglītojamo skaita. Aktīvākie audzēkņi 
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apmeklē divas un pat trīs interešu programmas. 
 

Interešu programmu dalībnieki gan ar saviem praktiskajiem darbiņiem (māla, radošās 
darbnīcas, vizuālās mākslas), gan mākslinieciskajiem sniegumiem (mūzika, drāma, breiks 
u.c.) un aktivitātēm iepriecina ne tikai pārējos skolēnus, pedagogus un viesus skolā, bet arī 
sadarbības iestāžu audzēkņus un pedagogus Latgales novadā un Rēzeknes pilsētā. Sevišķi 
populārs skolā ir breika pulciņš, kurš ne tikai priecē skolas kolektīvu un viesus, bet piedalās 
šāda interešu virziena pasākumos Rēzeknē.2017. gada 6. decembrī šīs  interešu  
programmas dalībnieki  piedalījās  Rēzeknes ARPC Jauniešu atvērtā centra “JACis” 
aktīvistu   rīkotajā jauniešu konkursā  “POP Revolution – NO LIMIT”, kur ieguva skatītāju 
simpātijas balvu un nomināciju – drosmīgākie. Šī pulciņa dalībnieki piedalās arī 
pasākumos, ko organizē citas Rēzeknes novada skolas (meistarklases pasākumā Nautrēnu 
vidusskolā). Pulciņa dalībnieki piedalās skolas prezentācijas pasākumos ārzemju un 
Latvijas viesiem, skolas ārpusklases pasākumos. 

Mūzikas pulciņa dalībnieki piedalās skolas ārpusklases pasākumos, skolas 

prezentēšanā starpskolu pasākumos, skolas prezentācijās viesiem, visās Ziemassvētku 

ludziņās un skolas tradīciju pasākumos. Pedagogs – mūzikas pulciņa vadītājs strādā radoši, 

dziesmu pavadījumi, fonogrammas tiek veidotas skolā 

Vizuālās mākslas pulciņa darbības rezultātā skolas aktu zālē tika izveidota audzēkņu 
darbu galerija, kas ik semestri tiek atjaunota un papildināta ar jaunu tematisko darbu 
klāstu. Netradicionālas iespējas darbā ar papīra plastiku, citiem tekstilmateriāliem un 
dizaina tehnikām bērniem sniedz  pulciņš- radošā darbnīca-rokdarbi un plastiskā māksla, 
par kuru skolā ir ļoti liela interese. 2017.gada nogalē radošās darbnīcas un keramikas 
pulciņu darbi aizceļoja uz Ogri, lai piedalītos Ziemassvētku tirdziņā ar mērķi iegūt 
līdzekļus Latvijas bāreņu biedrības organizētajam  starpskolu un iestāžu pasākumam 
Ziemassvētkos. Radošās darbnīcas pulciņa dalībnieki ar saviem  darbiņiem   2017./2018. 
m.g. priecēja skolas viesus un draugus Latvijā un ārzemēs. Skolas vecāko klašu zēniem 
kopš 2016./2017.m.g. radusies iespēja darboties mehānikas pulciņā, kur zinoša pedagoga 
vadībā zēni iepazīstas ar automašīnu vispārīgo uzbūvi, motora uzbūvi, motora darbības 
principus, mācās izmantot atslēdznieka rokas instrumentus. Datorzinību pulciņā bērni 
apguva fotoredakciju, vizītkaršu veidošanu, tekstu apstrādi un rediģēšanu, programmu 
veidošanu. Veselīgu dzīvesveidu un alternatīvu negatīvajiem ieradumiem realizē skolas 
sporta pulciņš. Ar lielu interesi bērni piedalījās sporta pulciņa nodarbībās, sevišķi bērnus 
aizrauj sporta spēles un iespēja darboties trenažieru zālē. Interešu darbu vairāk kā 75% 
aptaujātie internāta skolotāji un 82% intervētie skolēnu vecāki atzīst kā ļoti labu. 

 

Stiprās puses: 
 

 interesanta un radoša skolas ārpusklases pasākumu organizācija, augsta skolēnu 
aktivitāte un interese par tiem; 

 pašizpausmes, iniciatīvas un radošo spēju attīstīšanas iespējas jebkuram skolas 
audzēknim;

 kvalitatīvs interešu izglītības piedāvājums; 


 iespējas labam sportisko aktivitāšu nodrošinājumam un sasniegumiem, skolēnu 
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interese par sporta pasākumiem. 
 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 
 

 resursu nodrošinājuma nepieciešamība saturīga brīvā laika pasākumu organizācijai 
ārpusskolas (teātru, kino, ekskursiju un citu pasākumu) organizēšanai, skolas iesaiste 
projektos nepieciešamo resursu piesaistei;

 resursu pilnīgāka nodrošinājuma nepieciešamība programmu realizācijai, 
2018./2019.m.g. tiek plānota 2 mācību un interešu darba kabinetu kapitālais remonts 
un aprīkošana (mākslu kabinets, 2.datorklase);

 veicināt izpratni par piederību skolai, tās fiziskās vides saudzēšanu un attīstību;

 plānots 2018./2019.m.g. papildus realizēt interešu izglītības programmas (floristika, 
dabas draugi, radošā darbnīca – rokdarbi un plastiskā māksla).



Vērtējums: 4(ļoti labi) 
 
 
 
 

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 
 

Skolas karjeras izvēles darbība vērsta uz palīdzības sniegšanu izglītojamajiem 
lēmumu pieņemšanai par turpmākās profesijas izvēli un tās iegūšanas iespējām. Skolas 
uzdevumi šajā jomā ir:  

 palīdzība dotumu, kas ļautu iepazīt, izprast, apzināt sevi, atklāšanā; 


 veidot prasmi novērtēt personīgo pieredzi, sasniegumus, zināšanas, iemaņas, 
personības īpašības, attieksmes un vēlmes; 

 rīcības plāna izstrāde savu nodomu īstenošanai karjeras jomā;  
 izpratnes veidošana par pārmaiņu procesiem 

apmācībā un nodarbinātībā; 

 prasmes veidošana informācijas iegūšanai par karjeras jautājumiem. 
Karjeras izglītības darbā izmantojam šādas darba formas un metodes: 

 klašu pasākumi un aktivitātes atbilstoši plānotajam klašu audzināšanas darba 
programmās; 

 skolas ārpusklases pasākumi (tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, diskusijas, 
sarunas projektu nedēļas aktivitātes, tikšanās ar bijušajiem skolas absolventiem); 


 ekskursijas uz Rēzeknes pilsētas un novada uzņēmumiem, iestādēm, amatnieku 

darbnīcām; 
 skolēnu anketēšana; 
 iesaiste pieredzes apmaiņas un sadarbības projektos: 

 

- Skolas audzēkņi un pedagogi piedalījušies Comenius projektā “Pamata kompetenču 
izveide karjeras izglītībā”, sadarbības valstis - Lietuva, Latvija, Kipra, Itālija, 
Turcija, Polija (projekta rezultātā vairākiem Adamovas skolas audzēkņiem bija 
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izdevība apmeklēt Poliju, Itāliju un Kipru, piedalīties karjeras izglītības pieredzes 
apmaiņas pasākumos šajās valstīs. Noslēguma pasākums, piedaloties visām projektā 
iesaistītajām valstīm, veiksmīgi tika noorganizēts Adamovas speciālajā 
internātpamatskolā 2015.gada maijā); 

 

- 2016.gada  septembrī  dalība  Erasmus+  projektā  “Miers  manā  pasaulē” 



(Latvija, Gruzija, Lietuva, Igaunija), kur 8 mūsu skolas audzēkņi apmeklēja dažādas 

profesionālās izglītības iestādes Gruzijā, piedalījās dažādu specialitāšu 

meistarklasēs (kulinārs, pavārs, bārmenis- oficiants, elektriķis, bitenieks, ceļu 

inženieris); 

- 2017./2018.m.g. 7.-9. klašu skolēnu  iesaiste  Rēzeknes novada pašvaldības 

Izglītības pārvaldes ESF atbalstītā projekta  “Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros organizētajos pasākumos- Dabaszinātņu 

profesiju kaleidoskops, Kinologa meistarklase un mācību ekskursija „Ceļojums 

profesiju pasaulē” (Briežu dārza „Mežsēta” SIA „Pakalnieši”, Gulbenes tūrisma un 

kultūras mantojuma centra, Gulbenes dzelzceļa DEPO, pusdārgakmeņu darbnīcas 

„Staļli” apmeklējums). 


 profesionālo interešu un piemērotības izzināšana 7. – 9.klašu skolēniem psihologa 

vadībā, konsultācijas skolēniem un viņu vecākiem; 


 konsultāciju un nodarbību iespējas sadarbībā ar Rēzeknes NVA karjeras 
konsultantiem skolā; 

 9.klašu skolēnu darbība interešu programmās atbilstoši spējām un interesēm; 


 skolas ārsta – psihiatra informatīvas nodarbības ar 9.klases skolēniem par profesiju 
izvēli un iespējamajiem ierobežojumiem; 

 
 iespējas apmeklēt atvērto durvju dienas dažādās mācību iestādēs – tehnikumos, 

profesionāli tehniskās skolās, Karjeras nedēļas pasākumus Rēzeknē; 

 ikgadēji Austrumlatgales tehnikuma speciālistu sadarbības pasākumi skolā; 


 pedagogu kompetenču paaugstināšana karjeras izglītības jomā (kursu apmeklēšana); 
 tikšanās – diskusijas (sadarbībā ar Austrumlatgales radošo pakalpojumu centru) ar 

brīvprātīgajiem jauniešiem no citām valstīm (2016./2017.m.g.) Ukrainas,  Itālijas,  
Francijas), kulinārijas , papīra  plastikas meistarklašu, sporta nodarbību organizēšana 
ārzemju jauniešu vadībā.

 

 

Skolas absolventu karjeras izvēle 

 

 2015./2016. 2016./2017. 2017./2018. 
    

Profesionāli tehniskās mācību 70% 76% 86% 
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iestādes    

Vidusskolas --------- --------- 14% 

Darba tirgus Latvijā 5% 15% --------- 

Nestrādā, mācības neturpina 15% 8% --------- 

Darbs ārzemēs 5% --------- ---------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Informācija par audzēkņu integrēšanās rezultātiem un personības pašrealizāciju dzīvē 

pēc skolas beigšanas pārsvarā pozitīva, 60% internāta skolotāji darbu skolēnu karjeras 
izglītībā atzīst kā labu. 
 

Stiprās puses:  
  iesaiste    projektu    izstrādē    un  īstenošanā,    (Comenius    projekts 

 
“Pamata kompetenču izveide karjeras izglītībā”, Erasmus+ projektā “Miers 
manā pasaulē”); 

 7.-9. klašu skolēnu  iesaiste atsevišķu Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības 
pārvaldes ESF atbalstītā projekta  “Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros organizētajos pasākumos- 
Dabaszinātņu profesiju kaleidoskops, Kinologa meistarklase un mācību 
ekskursija „Ceļojums profesiju pasaulē”; 

 regulāra, veiksmīga sadarbība ar skolas bijušajiem audzēkņiem; 

  

veiveiksmīga  sadarbība   karjeras izglītības jomā ar Rēzeknes tehnikuma,  

 Malnavas  lauksaimniecības  koledžas,  Makašānu  Amatu 

 vidusskolas speciālistiem. 
 

   

Tālākās attīstības vajadzības: 
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 iesaiste karjeras izglītības projektos, to realizācija; 

 biežāk organizēt izglītojošus, interaktīvus pasākumus, tikšanās pasākumus klātienē 

ar dažādu profesiju pārstāvjiem, jomu speciālistiem; 

 organizēt karjeras izglītības virziena ekskursijas visu vecumposmu audzēkņiem 

 (1. -9.) ražotnēs, uzņēmumos, amatnieku darbnīcās; 

 2018./2019.m.g.  projektu nedēļā „Skola ārpus skolas” visām klasēm organizēt 

karjeras izglītības ekskursijas. 

Vērtējums – 3 ( labi) 

 
 

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai  
Atbalsts talantīgo skolēnu izaugsmei: 

 fakultatīvo nodarbību un speciālo korekcijas stundu piedāvājums; 


 skolēnu labāko sasniegumu publiska atzīšana (publiski pasniegti goda raksti, 
apbalvošana, pateicības balvas) par labiem sasniegumiem novada pasākumos, par 
optimāliem sasniegumiem un centīgu mācību darbu skolā; 

 ekskursijas,  boulinga,  slidotavas  apmeklējuma  iespējas  sekmēs  centīgākajiem  
          audzēkņiem, pateicības šo bērnu vecākiem. 
 
Talantīgajiem skolēniem ir iespējas attīstīt savas spējas, apmeklējot papildus nodarbības, 
pulciņus. Skolēniem ir labi sasniegumi vizuālajā mākslā, sportā (skatīt 39.,40.lpp.) 
Skolēniem ir iespēja ārpus mācību stundām apmeklēt skolas sporta zāli un papildus 
trenēties. Skolēni ar saviem darbiem piedalās gan skolas, gan ārpusskolas izstādēs, īpaši 
vizuālajā mākslā, mājturībā un tehnoloģijās, keramikā. Skolēni aktīvi piedalās skolas 
rīkotajos ārpusstundu pasākumos („Supermeitene”, „Superpuika”, „Popiela”u.c.), kur ir 
iespējas apliecināt gan vokālo talantu, gan dejotprasmi, erudīciju, sportisko veiklību, 
radošas spējas. 

 

Atbalsts skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu: 
 

 skolā ir izveidota un darbojas konsultāciju sistēma, kas nodrošina mācību atbalstu 
skolēniem, kas ilgstoši nav apmeklējuši skolu vai kam ir mācību grūtības vienā vai 
vairākos mācību priekšmetos;

 
 katram skolēnam ir iespējas saņemt individuālas konsultācijas un palīdzību pie 

jebkura priekšmetu skolotāja, logopēdijas skolotāja vai individuālo nodarbību laikā, 
pie savas klases internāta skolotāja katrās vakara mācību nodarbībās (2 stundas); 


 katra skolēna adaptācijas process tiek analizēts skolas 1.pedagoģiski medicīniskajā 

konsīlijā, kas skolā parasti notiek skolēnu rudens brīvdienās, tiek izstrādāts atbalsta 
sniegšanas plāns 3 virzienos (pedagoģiski – psiholoģiskais, ārstnieciskais un 
sociālais). 

 
Pedagogi konsultācijās papildus darbojas ar skolēniem, kuri ilgstoši nav bijuši skolā. 

Konsultāciju norises laiki ir atspoguļoti individuālā darba norises grafikā, kas ir pieejams 
katrā klasē. 
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Papildus skolēniem ir pieejamas ārstnieciskās vingrošanas un logopēdijas nodarbības. 
Pedagogi veido diferencētus uzdevumus, atbilstoši skolēnu zināšanu līmenim un  

nodrošina individuālu pieeju katram skolēnam. 
 

Skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, notiek papildus individuālās nodarbības, 
katram skolēnam sadarbībā ar sociālo pedagogu, psihologu tiek veidots individuālais 
izglītības plāns, kuru pedagogi katru gadu koriģē atbilstoši situācijai. 
 

Skolas pedagogi sadarbībā ar atbalsta komandu (psihologs, sociālais pedagogs, 
medicīnas speciālisti, administrācija, aukles) nodrošina individuālu pieeju katra skolēna 
personībai, palīdz jaunajiem skolēniem iesaistīties klases, skolas dzīvē. 
 

Skolas pedagoģiski medicīniskajā konsīlijā oktobrī tiek prognozēts skolēna mācību 
vielas apguves līmenis, noteikta pedagoģiskā pieeja un nepieciešamā palīdzība. 
 

Bērniem ar grūtībām mācībās atbalstu sniedz skolas atbalsta komanda – psihologs, 
sociālais pedagogs, medicīnas speciālisti, logopēdijas skolotājs, direktoru vietnieki 
izglītības jomā - mācību un audzināšanas darbā, klašu internāta skolotāji, priekšmetu 
skolotāji. 
 

Nepieciešamības gadījumā atbalsta un mācību motivācijas paaugstināšanai tiek iesaistīti 
bērnu vecāki un aizbildņi, sociālo dienestu, bāriņtiesu speciālisti. 

 

Stiprās puses:  
 pedagogi sadarbībā ar atbalsta personālu sniedz atbalstu bērniem ar mācīšanās 

grūtībām;   
 talantīgajiem skolēniem ir iespējas papildus attīstīt savus talantus mācību un 

audzināšanas darba aktivitātēs.  

 

Tālākās attīstības vajadzības:  
 turpināt maksimālu palīdzības sniegšanu skolēniem, kuri ir ilgstoši kavējuši vai 

kuriem ir mācīšanās grūtības. 
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Vērtējums: 4 (ļoti labi) 
 

4.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 
 

 2017./2018.m.g. skolā mācās audzēkņi ar garīgās veselības (78%) mācīšanās(22%)  
un citiem kombinētiem traucējumiem. Lielākajai daļai skolas audzēkņu ir vairāki psihiski 
un uzvedības traucējumi, organiski psihiski traucējumi, ieskaitot simptomātiskos. Katram 
izglītojamajam ir VPMK vai pašvaldības PMK atzinums par speciālās izglītības iestādes 
piemērošanas iespēju. Vairums audzēkņu atrodas psihiatra uzskaitē. 
 

Saslimšanas izraisa iegūtie un iedzimtie faktori, sociālās (fiziskās un psiholoģiskās) 
vides pasliktināšanās, pieaugušo atbildības mazināšanās par savu bērnu, sociālās krīzes 
situāciju pieaugums (vecāku izbraukšana uz ārzemēm, ģimeņu iziršana). Kā liecina skolas 
darbības 3 pēdējo gadu pieredze – garīgās veselības saslimšanas diagnožu daudzveidībai 
tendence pieaugt – skolā nonāk bērni ar kombinētiem garīgās veselības traucējumiem,  kas 
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kombinējas ar dažādām no šiem traucējumiem izrietošām blakussaslimšanām. 
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Diagnozes 
šifrs 

Garīgās saslimšanas 
 

N.p.k. Diagnoze Bērnu skaits 

 

 

 

 

     

1.  Psihiski traucējumi, kas  
 

 F 06.0 - 9 

rodas smadzeņu bojājuma un 

disfunkcijas dēļ 2 
 

 

2. F 90.0 - 9 Hiperkinētiskie traucējumi 4 
 

     

3. F 60.0 - 9 Specifiski personības traucējumi 3 
 

     

4. F 80.0 - 9 

Specifiski runas traucējumi un 

1 
 

valodas traucējumi  

 

5. 

F 92.0 - 9 

Jaukti uzvedības un emocionālie 

21 
 

 traucējumi  

 

6. F 91.0 - 9 Uzvedības traucējumi 4 
 

     

7. F 81.0 - 0 

Specifiski mācīšanās iemaņu 

11 
 

attīstības traucējumi 
 

 

  Personības un uzvedības  
 

8. F 07.0 - 9 traucējumi, smadzeņu slimības 10 
 

  bojājumu vai disfunkcijas dēļ  
 

9. F 95.0 - 9 Rauste 1 
 

10. F 79.0 - 9 Neprecizēta garīgā atpalicība 3 
 

11. F 43.0 - 9 
Reakcija uz smagu stresu 

1 
 

(adaptācijas traucējumi) 
 

 

12. F 98.0 - 9 

Citi uzvedības un emociju 

2 

 

traucējumi, kas parasti sākas 
bērnībā vai pusaudžu gados  

 

13. F 98.0 Nakts urīna nesaturēšana 1 

14. F 70.0 - 9 Viegla garīga atpalicība 3 

15.  Epilepsija 2 

 

Lielam vairumam audzēkņu kombinācijā ar psihiskās veselības traucējumu konstatēti 
citi veselības traucējumi (2017./2018.) 

 

N.p.k. 
Citas saslimšanas un traucējumi 

 

Veids Bērnu skaits 
 

 
 

1. Redzes traucējumi 5 
 

2. Runas traucējumi 14 
 

3. 

Stājas traucējumi, skolioze, 
plakanā pēda 27 

 

 

 

4. Bērni ar invaliditāti 9 
 

5. daļēja plecu – rokas parēze 1 
 

6. astma 2 
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7. nieru 1 
 

8. hr.gastroduedenīts 8 
 

9. celiakija 1 
 

10. bronhiālā astma remisijas fāzē 9 
 

11. dermatīti 2 
 

12. adenoīdi 2 
 

44  
Diagnoze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izglītojamo skaits (%), kam nepieciešama ārstnieciskā vingrošana  

(1.-6.klašu skolēni) 
 
 

pamatojums kardio- rahītisks plakanā vāja  

 loģiski krūšu pēda stāja skolioze 

 traucējumi kurvis    

2015./2016. 2 2 2 15 3 

2016./2017. 3 2 3 18 4 

      

2017./2018. 2 ------ 3 17 5 
 
 
 
 
 

Viens no skolas galvenajiem uzdevumiem ir individuālās medicīniskās un pedagoģiski – 
psiholoģiskās korekcijas un rehabilitācijas (izpēte, korekcijas etapu noteikšana, 
integrēšanas regulācija) darbs ar audzēkni sadarbībā ar pašvaldību institūcijām, vecākiem 
un personām, kas īsteno vecāku varu. 
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Veselības traucējuma kompensācijai un pēc iespējas efektīvākai izglītojamā integrācijai 
sabiedrībā skola sniedz speciālu, kompleksu palīdzību (skatīt 10., 11.lpp.):  

 medicīnisko palīdzību;  
 psiholoģisko palīdzību; 
 sociālo rehabilitāciju; 
 rehabilitācijas nodarbības;
 pilnvērtīga uztura nodrošinājumu. 

 

Kompleksās palīdzības nodrošināšanas pamats ir resursu pietiekamība (telpu, iekārtu 
un speciālistu nodrošinājums), skatīt 12.lpp., 75.lpp. 
 
Skolas vadība sadarbībā ar atbalsta personālu rūpīgi plāno un pārrauga rehabilitācijas 
procesa noriti skolā: 
 

 bērni skolā saņem medicīnisko palīdzību, sākot ar iestāšanas dienu, katram bērnam 
tiek iekārtota medicīnas lieta, sākta veselības stāvokļa izpēte (pamatojoties arī uz 
iepriekšējo informāciju no medicīnas dokumentiem, vecāku, aizbildņu sniegto 
informāciju), tiek noteikts individuālais korekcijas plāns, kas ietver sevī pamata 
saslimšanas, blakussaslimšanu ārstēšanu un profilaktisko darbu; 


 bērnu vecāki regulāri sadarbojas ar skolas medicīnas personālu, konsultējoties un 

pieņemot lēmumus stāvokļa uzlabošanai (vecāki vai personas, kas aizstāj vecāku 
varu, uzskata, ka šāda tipa iestādē medicīniskā palīdzība ir primāra nepieciešamība); 


 garīgā veselības traucējuma diagnozes nosaka bērna uzvedības tipu saskarsmē, tādēļ 

hiperaktivitātes, afekta stāvokļu, suicīda draudu, saskarsmes traumatisma, akūtu un 
hronisku somatisko veselības traucējumu ārstēšanai un novēršanai ik dienas 
nepieciešama skolas medicīnas personāla palīdzība; 


 skolas psihiatrs veic regulāru un veiksmīgu sadarbību ar psihoneiroloģisko slimnīcu 

ārstiem, kā rezultātā tiek precizētas slimo bērnu diagnozes un efektīvi uzlabots bērnu 
veselības stāvoklis; 


 skolas medicīnas personāls sadarbībā ar skolas vadību, psihologu, sociālo pedagogu, 

visu skolas personālu un pedagoģiskajiem darbiniekiem veic izpētes un 
rehabilitācijas darbu – piedalās skolas pedagoģiski medicīniskajos konsīlijos, 
iepazīstina pedagogu un atbalsta personāla kolektīvu ar katra bērna diagnozi un 
blakussaslimšanu, iesakot pedagoģisko pieeju, fiziskās slodzes pieļaujamību; 


 konsīlijos kopīgā komandas darbā katram bērnam tiek izstrādāta rehabilitācijas 

programma (medikamentozās ārstēšanas kursa nepieciešamība, konsultāciju 
nepieciešamība pie citiem speciālistiem blakussaslimšanu novēršanai, psihologa 
palīdzība, sociālo jautājumu risināšana, mācīšanās traucējumu novēršanas 
pasākumi), gadā notiek 3 konsīliji, katrā nākošajā konsīlijā tiek izvērtēta ārstēšanās 
un rehabilitācijas dinamika, noteikta integrācija vispārizglītojošā skolā atbilstoši 
dzīvesvietai vai cits risinājums par labu audzēknim; 


 skolas psihiatrs un pediatrs piedalās pedagogu izglītošanas darbā katra mācību gada 

sākumā, strādājot ar jaunajiem pedagogiem, iepazīstinot gan jaunos, gan 



49 
 

pieredzējušos skolotājus ar saslimšanu veidiem, slimību simptomātiku un iesakot 
labvēlīgāko pedagoģisko pieeju šāda bērna mācību un audzināšanas procesā; 

 
 skolas psihiatrs un pediatrs sadarbojas ar bērnu ģimenes ārstiem dažādu veselības 

jautājumu risināšanas gadījumos; 
 blakussaslimšanu gadījumos skolas medicīnas personāls sadarbībā ar diētmāsu 

izstrādā speciālas ēdienkartes dažādu somatisko saslimšanu gadījumos (celiakija, 
cukura diabēts, gastroenteroloģiska rakstura saslimšanas u.c.). 

 
Vairāk kā 72% audzēkņu dažādās aptaujās apgalvo, ka skolā viņiem patīk. Skolēniem ir 

iebildumi pret atsevišķiem skolas dienas režīma punktiem (klusā stunda, vakara mācību 
sagatavošana), tomēr intervijās viņi pārsvarā nevēlas mainīt citu mācību iestādi. Arī vecāki 
un aizbildņi lielākoties uzskata, ka skolā ir labi organizēts rehabilitācijas un mācību 
process.  

Stiprās puses: 
 

 pozitīva izglītojamo veselības stāvokļa uzlabošanās dinamika 
psihoneiroloģiskā veselības traucējuma novēršanas procesā; 

 vispārējā izglītojamo veselības stāvokļa uzlabošanās (fiziskā 
attīstība, blakussaslimšanu novēršana, redzes korekcija u.c.); 

 pozitīva mācību sasniegumu dinamika; 


 pozitīva informācija par audzēkņu integrēšanās rezultātiem pēc skolas 
beigšanas; 

 sekmīga integrācija vienaudžu grupās un sabiedrībā kopumā. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 
 

 medikamentozajai ārstēšanai alternatīvu rehabilitācijas pasākumu 
piemērošana, lai kompensētu veselības traucējumus. 

 
Vērtējums: 4(ļoti labi) 
 
 
 
 

4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni (aizbildņiem) 
 

Internātskolas specifika nosaka no citām skolām atšķirīgas sadarbības formas un 
metodes ar izglītojamā vecākiem. Skolēni te uzturas visu mācību gadu, tikai skolēnu 
brīvdienās, svētku dienās un nedēļas nogalēs izglītojamie laiku pavada vecāku, aizbildņu 
ģimenēs vai pašvaldību ārpusģimenes aprūpes iestādēs. Populārākā sadarbības forma ar 
vecākiem ir telefoniskā vai elektroniskā sazināšanās, kur priekšmetu un internāta skolotāji 
sniedz vecākiem informāciju par bērna sekmēm, sasniegumiem, veiksmēm, uzvedību, 
veselības situāciju, citiem sadzīves jautājumiem. Nepieciešamības gadījumā vecāki tiek 
uzaicināti uz tikšanos skolā. Aktīvāk ar skolu sadarbojas aizbildņi un ārpusģimenes 
aprūpes iestāžu speciālisti. Skola veic plānotu sadarbību ar vecākiem, kas paredz tikšanās 
klātienē, tematiskus un izglītojošus pasākumus, dalību skolas ārpusklases pasākumos, 
skolas darba analīzē un attīstības plānošanā. Pēdējos gados visveiksmīgākā ir individuālās 
sadarbības forma, kad vecāki bērnu problēmsituāciju risinājumiem uz skolu ierodas viņiem 



50 
 

vēlamajā laikā. Tikai 10 – 20% no vecāku skaita apmeklē skolas pasākumus 
 
(Zinību dienu, Ziemassvētku pasākumu, interešu programmu atskaites gada koncertu 
Mātes dienā). Izlaidumā 9.klases absolventu vecāki saņem uzteikuma rakstus par 
veiksmīgu sadarbību ar skolu vai citiem sasniegumiem skolas labā. Vecākiem ir iespēja 
ierasties skolā, nakšņot, piedalīties sava bērna adaptācijas periodā skolā, apmeklēt mācību 
stundas un ārpusstundu nodarbības. Skolā izstrādāta sistēma vecāku informēšanai par 
skolēnu mācību sasniegumiem: 
 

 vecāki (aizbildņi) ik nedēļu saņem telefonisku informāciju sadarbībā ar 
klases internāta skolotājiem; 

 vecākiem ir iespēja e-klasē saņemt regulāru informāciju par bērna 
sasniegumiem; 

 pirms  skolēnu brīvdienām vecākiem tiek izsūtīti audzēkņu sekmju izraksti; 
 regulāri notiek individuāla informācijas apmaiņa starp vecākiem un klases 

internāta skolotājiem - gan telefoniskās sarunās, gan tiekoties klātienē skolā, 
gan sociālajos tīklos; 

 liecībās saņemtā un iegūstamā informācija. 
 

85% no skolas pedagogiem un atbalsta personāla uzskata, ka vecāku atsaucība un 
interese par skolā notiekošo pārsvarā ir nepietiekama. To nosaka ģimeņu sociālā un daļēji 
arī materiālā situācija.  

Stiprās puses: 

 vecāki tiek regulāri informēti par bērnu sasniegumiem;   
 veiksmīga sadarbība ar aizbildņiem un ārpusģimenes aprūpes iestāžu 

speciālistiem.   
 

Tālākas attīstības vajadzības: 
 

- dažādot sadarbības formas ar vecākiem, ar mērķi iesaistīt pēc iespējas 
lielāku daļu vecāku izglītojamo veselības, uzvedības un mācību problēmu 
sekmīgai risināšanai. 

 

Vērtējums – 3 ( labi) 

 

4.5. Iestādes vide 
 

4.5.1. Mikroklimats 
 

Piederības apziņa un lepnums par skolu  
Skolas kolektīvs savu darbību plāno patīkama mikroklimata veidošanai skolā – skolas 

vide svarīga kā skolēniem, tā skolotājiem. Skolēnu aptaujas rezultāti 2016./2017.m.g. 
liecina, ka 72% aptaujātajiem skolā patīk. To apliecina arī ikgadējas intervijas ar vecākiem 
un aizbildņiem. Skolas absolventu biežās vizītes skolā un te pavadītā laika pozitīvais 
redzējums apliecina skolas darbības nozīmīgumu un nepieciešamību. Skolai ir savas 
tradīcijas. Skolas karogs veidots kopprojektā - strādājot bērnu vecākiem, skolēniem un 
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skolas darbiniekiem. Dabas skaistums un skolas ikdienas dzīves vērojumi iedvesmojuši 
dzejnieku A.Kūkoju sacerēt dzejoli ”Viena diena Adamovā”, kā rezultātā sadarbībā ar 
mūziķi Z.Miglinīku radās skolas himna “Viena diena Adamovā”. Himnas ieraksts veidots 
CD skolas vokālās grupas “Sapnis” izpildījumā 2005.gadā. Skola joprojām lepojas ar jauko 
muzikālo sniegumu izdotajā kompaktdiskā “Sapnis”. Skolai ir savs logo. Kā vēstures 
liecinieks senajā muižas parkā šalko Valsts prezidenta K.Ulmaņa 1937.gadā stādīts ozols, 
tam blakus uzstādīta informatīva piemiņas zīme. Skolēni kopā ar vēstures skolotāju 
izstrādājuši projektu “Adamovas vēsture”. Pētījums ir dokumentāls, daudzi materiāli iegūti 
Rēzeknes Vēstures un Novadpētniecības muzejā. Te var uzzināt visu par skolas vēsturi un 
Adamovas vietas kultūrvēsturisko nozīmi, sākot no 1720. gada. Skola kopj tradīcijas, veido 
skolas tēlu, arhivējot savu vēsturi foto, CD un cita formāta tehniskajos materiālos. 
Informāciju par nozīmīgiem notikumiem skolas dzīvē var uzzināt publikācijās vietējā presē 
(“Rēzeknes Vēstis”, “Rēzeknes Panorāma”), TV sižetos, interneta tīmekļos. 
 

Skolai ir savas tradīcijas - Zinību diena, pārgājiens apkārt Adamovas ezeram, Latvijas 
Valsts proklamēšanas dienai veltīta nedēļa, sporta pasākumi, Ziemassvētku pasaku lugas 
iestudējums, “Popiela”, konkursi “Supermeitene” un “Superpuika”, latviešu tautas tradīciju 
dienas – Miķeļi, Mārtiņi, Lieldienas, Meteņi, izlaidums, pēdējais zvans, skolēnu padomes 
gatavoti Skolotāju dienas pasākumi pedagogiem. Skolēnu centieni, attieksme un 
sasniegumi mācību darbā un sportā tiek novērtēti ar apbalvojumiem Ziemassvētkos, 
skolēnu iknedēļas darba līnijās, vecāki un skolas absolventi saņem uzteikumus izlaidumā. 
Tas skolēnos attīsta lepnumu un piederības sajūtu skolai. Skola var lepoties ar 
pašdarinātiem suvenīriem, ko pasniegt skolas viesiem tikšanās reizēs – māla, papīra 
plastikas, koka darinājumiem. Skolēnu, skolotāju un skolas darbinieku kolektīvs aktīvi 
iesaistās pavasara un rudens skolas apkārtnes sakopšanas talkās. Skolotāju kolektīvam ir 
savas tradīcijas, kuru veidošanā nozīmīga vieta ir skolas LIZDAs arodorganizācijai – 
skolotāju ekskursijas, Ziemassvētku un Skolotāju dienas pasākumi, piedalīšanās novada 
Sporta svētkos, pieredzes apmaiņas pasākumi ar citu skolu kolēģiem. Arodorganizācija 
aktīvi risina darba koplīguma, samaksas, darba un veselības aizsardzības, sociālo garantiju 
jautājumus. Skolotāju kolektīva tradīcijas ir arī kolēģu sveikšana jubilejās un nozīmīgos 
dzīves notikumos, atbalsta sniegšana grūtos brīžos. 

 

Vienlīdzība un taisnīgums skolā  
Skolas pedagogu un atbalsta personāls dara visu iespējamo, lai skolēni skolā justos 

vienlīdzīgi, neatkarīgi no viņu dzimuma, vecuma, rases un reliģiskās piederības. Katrs 
skolēns un skolas darbinieks zina savas tiesības. Tomēr liela daļa skolēnu uzskata, ka viņu 
tiesības, vārda un gribas brīvība nav pietiekošas (kā liecina individuālas sarunas, intervijas, 
aptaujas ar skolēniem). Reāli skolās noteiktās kārtības nepieciešamību skolēni (bijušie 
absolventi) izvērtē pēc skolas beigšanas, atzīstot, ka Adamovas skola viņiem ir bijusi kā 
otrās mājas, kur vienmēr gribas atgriezties. 
 

Skolas kārtības noteikumi un rīcības plāns noteikumu neievērošanas gadījumā 
nodrošina taisnīgumu un vienlīdzību. Attiecību problēmsituācijas tiek risinātas, iesaistoties 
starpprofesionāļu komandai (sociālais  pedagogs, psihologs, pedagogu un 
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administrācijas kolektīvs, vecāki, aizbildņi).    

 

 

 

Pozitīva sadarbības vide  
Skolas personāls tiecas uz labvēlīgu savstarpējo attiecību veidošanu starp skolēniem, 

starp skolēniem un skolotājiem, skolas darbiniekiem. Aptaujas dati apliecina, ka attiecības 
bieži ir problemātiskas. Savstarpējās saskarsmes un kultūras jautājumi ir vieni no 
prioritārākajiem internāta skolotāju MK darbā. Skolas vadība aicina pedagogus uz 
toleranci un darba specifikas izpratni, veicinot sasvstarpējo iecietību un pareizo metožu 
izvēli darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām. Skolotāji regulāri paaugstina savu 
pedagoģisko kompetenci speciālās izglītības jomā. Skolas personāls un skolēni ir atsaucīgi 
un izpalīdzīgi saskarsmē ar citiem skolas apmeklētājiem. 

 

Skolēnu uzvedība un disciplinētība  
Pašregulācijas un sabiedrības normām atbilstošas uzvedības veicināšana un veidošana 

ik gadus ir mūsu skolas pedagogu, atbalsta un arī apkalpojošā personāla viens no 
prioritāriem uzdevumiem. Skolā ir iekšējās kārtības noteikumi, kuru ieviešanu un kārtību 
kontrolē skolas vadība. Noteikumu izstrādē un rediģēšanā piedalās skolēni un skolotāji, 
vecāku pārstāvji. Vecāki, aizbildņi, iekārtojot bērnu skolā, iepazīstas ar šiem noteikumiem. 
Vecāki tiek informēti gan par skolēnu sasniegumiem, gan pārkāpumiem. Skolas pedagogi 
nekavējoši reaģē uz kārtības noteikumu pārkāpumiem, analizē situācijas, sadarbojoties ar 
atbalsta personālu, skolas vadību, pieņem lēmumus situāciju risinājumiem. Skolā ir stingra 
kavēto stundu uzskaite, kas jāpamato dokumentāli. Uzvedības un disciplīnas situācijas 
uzlabošanai aprobēta un jau 7 gadus veiksmīgi darbojas pozitīvās disciplinēšanas punktu 
sistēma. 
 
Neskatoties uz pedagogu, atbalsta personāla, vecāku un aizbildņu kopējiem pūliņiem, 
skolēnu uzvedība, disciplinētība, savstarpējā iecietība un tolerance ik gadus mazinās, 
palielinās konfliktsituāciju un uzvedības pārkāpumu skaits. To 100% atzīst skolas 
personāla kolektīvs, arī bērnu vecāki, aizbildņi.  

Stiprās puses: 
 

 skolas tradīcijas un mikroklimats veido atpazīstamu, izglītojamajiem un viņu 
vecākiem pievilcīgu skolas tēlu; 

 kompetenta, zinoša pedagogu un atbalsta personāla komandas darbs 
problēmsituāciju un disciplīnas jautājumu risinājumos; 

 “Pozitīvās disciplinēšanas punktu sistēmas” darbība. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 
 

 Turpināt darbu pozitīva saskarsmes veicināšanai starp izglītojamajiem, starp 
skolēniem un skolas personālu; 

 Pedagoģiskais darbs skolēnu disciplinēšanai, iekšējās kārtības noteikumu 
ievērošanai un pārkāpumu mazināšanai. 
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Vērtējums: 3 (labi) 
 
 
 
 

4.5.2.  Fiziskā vide un vides pieejamība 
 

Skolas telpas  
Skolas telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, atbilstošas sanitāri higiēniskajām 

normām. Ir evakuācijas plāns, norādītas ieejas, izejas. Telpu mēbeles tiek nomainītas 
plānveidīgi, skolai ir mājīgs vestibils. Telpas ir drošas, aprīkotas ar ugunsdrošības 
signalizāciju un videonovērošanu. Klasēs ir atbilstošs apgaismojums un temperatūra, telpas 
tiek vēdinātas un uzkoptas atbilstoši skolā noteiktajai kārtībai. Skolā ir rehabilitācijas un 
ārstnieciskajām vajadzībām atbilstoši aprīkotas telpas (medmāsu, ārsta kabinets, 
rehabilitācijas telpas, kur atrodas masāžas galds, sauna, hidromasāžas un tvaika vannas, 
sāls halokamera). Izglītojamie vecāki (aizbildņi) atzīst, ka skola ir mājīga un 
apmeklētājiem pievilcīga.  

Skolas apkārtējā vide  
Skola atrodas Adamovas senās muižas parka teritorijā - gleznainā Adamovas ezera 

krastā. Skolas parka teritorijā atrodas 200 gadu veca aizsargājamo liepu aleja, ezera krastā 
pretī skolai aug simtgadīgas kļavas. Skola pavasaros un rudeņos rīko skolas apkārtnes 
uzkopšanas talkas, kurās piedalās 100% visi skolas audzēkņi un darbinieki. Katra 
audzēkņu grupa savas klases internāta skolotāja vadībā uzņēmusies atbildību par konkrētas 
teritorijas sakopšanu Adamovas skolas parkā. Adamovas skolēni uztur kārtību arī Vērēmu 
pagasta “Adamovas Brāļu kapos”, kur apbedīti 2.pasaules karā kritušie karavīri. Skolas 
apkārtnes labiekārtošana ir regulāra un plānveidīga. Skolai piebraucamie ceļi ir labā 
kvalitātē. Pie skolas ir laukums automašīnu novietošanai. Skolas teritorijā ietilpst arī 
atpūtas zona pie Adamovas ezera, kur 2014.gada vasarā tika ierīkota pludmale. Atbilstoši 
ugunsdrošības normatīviem skolas teritorijā atrodas norobežota ūdens tvertne uguns 
slāpēšanas nepieciešamībai.  

Stiprās puses: 

 skolas vide ir estētiska, gaumīga, telpas funkcionāli atbilstoši aprīkotas; 


 skolas fiziskās vides uzlabošana tiek organizēta plānveidīgi, piesaistot līdzekļus no 
ES vai citiem fondiem, izmantojot arī savus resursus; 

 skolas audzēkņi un darbinieki regulāri iesaistās skolas telpu un apkārtnes teritorijas 
kārtības uzturēšanā.  

 

Tālākās attīstības vajadzības:  

 projekta izstrāde jauna sporta laukuma ierīkošanai; 

 veicināt audzēkņos pozitīvu attieksmi pret vidi, kurā viņi dzīvo un uzturas, izpratni 

par tās uzlabošanu un attīstīšanas nepieciešamību;


 līdzekļu piesaiste bērnu rotaļu laukuma ierīkošanai.
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Vērtējums – 4 ļoti labi 

 

4.6. Iestādes resursi 
 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 
 

Telpu, iekārtu un resursu pietiekamība, daudzveidība un atbilstība  
Skolas vadība cenšas atbilstoši iespējām maksimāli nodrošināt telpu atbilstību mācību 

procesa, skolēnu un skolotāju vajadzību nodrošināšanai. Skolā ir ēdnīca, bibliotēka, 
moderna sporta halle (sporta zāle, trenažieru zāle, zāle ārstnieciskās vingrošanas 
nodarbībām), datorklase, konferenču (mācību stundu) telpa ar interaktīvo tāfeli, aktu zāle, 
fizioprocedūru telpas, darbnīca keramikas. Skolā uzstādīta videonovērošanas sistēma (16 
kameras), skolā ir 11 mācību un audzināšanas darbam atbilstoši iekārtotas un aprīkotas 
telpas (TV, portatīvais dators), skolā uzstādīta bezvadu interneta lietošanas sistēma, skolā 
ir mājturības un tehnoloģiju stundām (zēniem un meitenēm) atbilstoši aprīkoti mācību 
kabineti, skolotāju istabā pedagogu darba vajadzībām pieejami 2 stacionārie un 1 
portatīvais dators, kopētājs, skolā ir metodiskais kabinets pedagogiem ar 2 stacionārajiem 
un 1 portatīvo datoru, sociālā pedagoga un psihologa kabineti, ārsta un medmāsu kabinets, 
3 izolatora telpas, skolas pagrabstāvā atrodas 10 labiekārtotas garderobju telpas, veļas 
māja, dušu telpas. 
 

Klašu telpu, internāta telpu iekārtojums atbilst skolēnu vecumam un augumam. Katrs 
pedagogs gada sākumā iesniedz skolas direktoram kancelejas preču nodrošinājuma 
nepieciešamības savu programmu īstenošanai, ko skolas vadība izvērtē un pārsvarā 
akceptē. Palielinājušās iespējas IKT izmantošanai mācību un audzināšanas procesā, e-
klases darbībai, projektu vai citu pasākumu prezentēšanai. Skolā TV un portatīvais dators 
ir katrā klasē, skolas aktu zālē un mazajā konferenču zālē uzstādīti multimēdiju projektori. 
Skolas aktu zālē nodrošināta apskaņošanas tehnika ārpusklases pasākumu organizācijai. 
Visa tehnika pārsvarā ir labā stāvoklī, tehniskajiem līdzekļiem ir noteikta atrašanās vieta 
un atbildīgās personas. Skolas tehniskie līdzekļi tiek aktīvi izmantoti. Skolai ir bibliotēka, 
kas nodrošina audzēkņus ar mācību grāmatām, daiļliteratūru, periodikas izdevumiem, 
pedagogus ar metodisko literatūru. Telpas, iekārtas un tehniskie līdzekļi tiek izmantoti 
interešu programmu realizācijai (mufeļkrāsnis keramikas darinājumu apdedzināšanai, 
iekārtas, kas atrodas meiteņu un zēnu mājturības un tehnoloģiju kabinetos). Autonomās 
veļas mājas funkcionēšana nodrošināta ar 6 automātiskajām veļas mašīnām, 2 žāvējamo 
veļas mašīnu, elektrisko automātisko gludekli, parastajiem gludekļiem.  

Paveiktais šajā jomā (2015. – 2018.g.):  

 sporta zāles grīdas seguma renovācija; 

 atjaunots sporta zāles ārējais bruģis;

 skolas telpas un sporta halles telpas sakārtotas atbilstoši BVKB norādījumiem un 

valstī noteiktajiem normatīviem; 
 iegādāti  12 portatīvie datori; 


 ūdenstorņa atdzelzošanas un attīrīšanas iekārtu modernizācija ar kvarca smiltīm; 
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 apkures katlu kapitālais remonts; 

 multimēdiju projektora iegāde un uzstādīšana aktu zālē;  

 sakārtota dzeramā ūdens, karstā ūdens un notekūdeņu uzskaites sistēma;  

 saldējamās iekārtas iegāde skolas virtuvei 2017./2018.m.g.; 

 veļas automāta iegāde skolas veļas mājai 2017./2018.m.g.; 

 2017./2018. m. g. tika atjaunots skolas inventārs (virtuves inventārs, darbarīki, 
mīkstais inventārs, sadzīves elektropreces); 

 projektu „Āra klase” un „Adamovas sajūtu taka” izstrāde un realizācija; 
 

• projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 
Adamovas speciālajā internātpamatskolā” (LED  gaismas ķermeņu nomaiņa) 
realizācija; 

 tehnikas iegāde skolas apkārtnes labiekārtošanas darbu organizēšanai; 

 

Rēzeknes novada pašvaldības speciālisti vienmēr atbalsta jaunas, radošas ieceres un 
sniedz palīdzību to realizēšanā. 

 

Telpu, iekārtu un resursu izmantošana:  
Skolā ir skaidras norādes par telpām un to atrašanās vietām. Skolā ir noteikta kārtība 

materiāli tehnisko līdzekļu uzglabāšanai un izmantošanai (noteiktas atbildīgās personas un 
inventarizācijas komisija, kas ik gadu pārskata līdzekļu stāvokli un kontroles rezultātus 
atspoguļo noteiktā dokumentācijā). 2017./2018.m.g. skola veica pilnīgu pamatlīdzekļu un 
materiālo līdzekļu inventarizāciju. Skolotāji un skolēni izmanto skolā esošos materiāli 
tehniskos resursus. 84% skolas pedagogu telpu, iekārtu un resursu nodrošinājumu un 
izmantošanu vērtē kā labu. 
 
 
 

Skolas finanšu resursu pietiekamība  
Skolai ir normatīvajos dokumentos noteiktā kārtībā apstiprināts skolas budžets. 

Skolas finanšu resursus pārrauga direktors. Skolas finanšu resursi ir pietiekami izglītības 
programmu realizācijai un rehabilitācijas procesa norisei, ēku uzturēšanai un darbības 
nodrošināšanai. Tomēr skolas specifika, audzēkņu hiperaktivitāte ir pamats lielām 
neparedzētu līdzekļu vajadzībām telpu kosmētiskā stāvokļa, iekārtu, mēbeļu un cita 
aprīkojuma atjaunošanai. Skola meklē risinājumu līdzekļu piesaistei, vasaras periodā 
izīrējot skolas telpas sporta, atpūtas nometņu, semināru un kursu organizācijai. Skolas 
infrastruktūras attīstību nodrošina skolas vadības aktivitāte projektu pieteikumu izstrādē 
dažādām programmās (ESF, ERAF, LEADER, u.c.), atbalsta gadījumā arī realizēšanā. 
Skola realizējusi projektu, kas vērsts uz elektroenerģijas ekonomiju (LED apgaismojuma 
ķermeņu nomaiņa). Līdzekļi tiek piesaistīti, sekojot informācijai par mini projektu 
konkursiem interneta tīmekļos („Āra klase”, „Sajūtu taka”). Tādējādi skolai projektu 
atbalsta rezultātā izdevies piesaistīt līdzekļus datortehnikas iegādei (6 portatīvo datoru 
iegādei no RBLF finansējuma). Skolas budžetu veido IZM piešķirtā mērķdotācija. Skolas 
budžeta plānošanā piedalās skolas administrācija. Līdzekļi tiek plānoti un izlietoti atbilstoši 
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skolas attīstības plānam un izvirzītajām prioritātēm.  
Skolā plānveidīgi notiek mācību kabinetu, internāta telpu un citu palīgtelpu remonti. 

 

Skolas pārziņā nodoto finanšu līdzekļu izmantošana  
Skolas direktors ir atbildīgs par skolas pārziņā nodoto finanšu līdzekļu izmantošanu. Tas notiek 

saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, par to ir informēti skolas darbinieki. Par finanšu 
līdzekļu izmantošanu direktors atskaitās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 78% skolas 
pedagogu finanšu resursu nodrošinājumu vērtē kā labu. 

 

Stiprās puses: 
 

 infrastruktūras un labas fiziskās vides nodrošinājums - pamats veiksmīgam 
izglītojamo rehabilitācijas procesam;   

 vadības aktivitāte finanšu līdzekļu piesaistē, projektu izstrādē un realizācijā;  

 IT bāzes regulāra papildināšana.   
Tālākās attīstības vajadzības: 

 
 skolas vadībai turpināt darbu finanšu līdzekļu piesaistei, projektu izstrādei 

un realizācijai;   
 prasībām atbilstoša sporta laukuma ierīkošana;  

 bērnu rotaļu laukuma ierīkošana;   
 ezera krasta labiekārtošana, K.Ulmaņa stādītā ozola saglabāšana;  

 centralizētās skolas ūdens apgādes sistēmas renovācija;  

 divu mācību un interešu darba kabinetu kapitālais remonts un aprīkošana ar 
atbilstošām mēbelēm un iekārtām – mākslas jomu klases un otrās datorklases 
ierīkošana 2018./2019.m.g.  

 

Vērtējums – 3 ( labi) 
 

4.6.2. Personālresursi 
 

Personālresursu nodrošinājums 
 

Skolā ir nodrošināts nepieciešamais personāls darba organizācijai, izglītības un interešu 

programmu īstenošanai, atbalsta personāla komanda emocionālo, psiholoģisko un sociālo 

vajadzību nodrošināšanai – skolas psihologs, ārsts psihiatrs, ārsts pediatrs, medmāsas ( 

procedūru māsa), logopēdijas skolotājs. Skolas personālu veido 27 pedagogi, 29 tehniskie 

darbinieki un 2 ārstniecības speciālisti. Skolas darbinieku pienākumi, tiesības ir noteiktas 

ar darbinieku saskaņotos amatu aprakstos. Skola savlaicīgi plāno nepieciešamos personāla 

resursus un to izmaiņas. 
 

Pedagoģiskais personāls ir pietiekami kvalificēts atbilstoši normatīvajos aktos 
noteiktajām prasībām. Liela uzmanība tiek pievērsta visa personāla kvalifikācijas 
paaugstināšanai un pilnveidošanai. 
 

Skolā darbojas priekšmetu skolotāju un internāta skolotāju MK, kur tiek analizēta 
tālākizglītības efektivitāte un plānota attīstība. 
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Skolotāji aktīvi piedalās tālākizglītības kursos atbilstoši skolas noteiktajām attīstības 
prioritātēm. Skolas vadība atbalsta personāla tālākizglītību. MK tiek plānoti tālākizglītības 
kursos gūtas pozitīvās pieredzes pasākumi (diskusijas, lasījumi, prezentācijas). 
 
 
 
 

Personāla nodarbinātības efektivitāte 
 

Skolotāju darba slodzes skolā ir atšķirīgas. Slodžu sadalījums nākošajam mācību gadam 
tiek plānots savlaicīgi – jau iepriekšējā mācību gada maija beigās, ievērojot izglītības 
programmas prasības, skolotāju pieredzi un kvalifikāciju. Darba slodzi noteic, ievērojot 
MK noteikumus, skolas izglītības programmas, skolotāju darba pieredzi un kvalifikāciju, 
kas atspoguļota skolotāju datu bāzē un tarifikācijā.  

Skolā ir noteikta kārtība mācību stundu aizvietošanai. 
 

Skolas vadība zina katra skolotāja darba pieredzi, personisko kompetenci un stiprās 
puses. Katram darbiniekam ir dota iespēja ieteikt un iesniegt priekšlikumus darba 
uzlabošanai. 
 

Klašu piepildījumu un sadalījumu nosaka normatīvie dokumenti, skolā 2017./18. m. g. ir 
8 klašu komplekti, ir apvienotās 1.,2 klase un 3.,4. klase, paralēlās klases 2017./18.m. g. - 
8a., 8.b klase. 2018./19. m. g. ir 7 klašu komplekti, paralēlās klases 6.a un 6.b. 
 
 
 

Atbalsta personāla (psihologs, sociālais pedagogs u.c.) nodarbinātības efektivitāte 
 

Skolā strādā psihologs, sociālais pedagogs, pediatrs (0,5 slodze), psihiatrs (0,5 slodze) 
medmāsas, fizeoprocedūru māsa – masiere (0,5 slodze). Skolas medicīnas personāls veic 
darbu trijos virzienos – ārstnieciskajā, profilaktiskajā un ārstnieciski profilaktiskajā darbā. 
Psihologs plāno individuālas konsultācijas, strādā ar skolēnu grupām, sniedz atbalstu 
krīzes situācijās, veic personības un grupu izpētes darbu. Skolas psihologs un sociālais 
pedagogs sadarbojoties ar dažādām institūcijām, iegūst jaunu pieredzi un dalās ar to. 
 

Skolas sociālais pedagogs koordinē sadarbību starp ģimeni, skolu un institūcijām, kuras 
ir atbildīgas par bērnu sociālo problēmu risināšanu. Izveidojusies ļoti veiksmīga 
starpinstitucionālā sadarbība ar bērnu namu un patversmju sociālajiem darbiniekiem, 
pašvaldību sociālajiem dienestiem un bāriņtiesām, Valsts probācijas dienestu un Valsts 
policiju, krīzes centriem un nevalstiskām organizācijām. 
 

Personāla tālākizglītība 
 

Lai īstenotu skolas izglītības programmas, skolā tiek organizēta personāla un 
skolotāju tālākizglītība. Direktora vietniece izglītības jomā (mācību darbā) pārrauga šo 
jomu, savlaicīgi informējot par konkrēta pedagoģiskā darbinieka tālākizglītības 
nepieciešamībām un kursu piedāvājumiem. 
 

Skola ik gadus maija mēnesī veic aptauju skolas darbinieku tālākizglītības vajadzību 
noskaidrošanai, piedāvā informatīvu palīdzību vajadzīgo programmu apguves iespējām. 
Vairāk kā puse skolas pedagogu skolas personāla nodrošinājumu un attīstību vērtē kā ļoti 
labu. Gan vecāki un aizbildņi, gan citu pašvaldību sadarbības iestāžu vadītāji un speciālisti 
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intervijās skolas pedagogu personāla attīstību vērtē kā ļoti labu (42%), kā labu (45%). 
 Skolas tehniskā personāla darbinieki 2018.gada martā saņēma apmācību BTA jomā. 

2018.gada augustā BTA jomā apmācību saņēma 27 skolas pedagogi.  
Stiprās puses: 

 skolā ir kvalificēts pedagoģiskais, atbalsta un tehniskais personāls;   
 skolotāji regulāri apmeklē kursus, piedalās tālākizglītības programmās, studijās, 

paaugstina profesionālo kompetenci dažādos projektos;   
 skolas vadība atbalsta personāla kompetenču paaugstināšanas procesu dažādās 

skolas darbības jomās (pedagoģiskais, medicīniskais, atbalsta, saimnieciskās 
darbības).   
Tālākās attīstības vajadzības: 

 
 skolas vadībai regulāri sniegt informāciju personāla darbiniekiem par iespējām 

tālākizglītības programmu apguvē;   
 atbalstīt personāla iesaisti dažādu tālākizglītības projektu iesaistē, veicināt dalību 

pieredzes apmaiņas pasākumos, organizēt pieredzes apmaiņas pasākumus skolā;   
 sekot savlaicīgai tālākizglītības un pilnveides programmu apguvei pedagogu vidū.  
 2018./2019.m.g. realizēt skolas katlu mašīnistu apmācību darbam ar krūmgriezējiem 

un motorzāģiem; 
 2018.gada septembrī tiek plānotas drošības apmācības skolas pedagoģiskajam un 

tehniskajam personālam. 
  

Vērtējums – 4 (ļoti labi)  
 
 

 

4.7. Iestādes darba organizācija, vadība un 
kvalitātes nodrošināšana 

 

4.7.1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 
 

Skolas darba pašvērtēšana  
Skolas vadība plāno skolas darba vērtēšanu visos tās darba virzienos, vienojoties par 

atbildīgajām personām, laiku un kritērijiem. Skolas darbs tiek analizēts kopā ar 
pedagogiem. Vērtēšanas populārākās metodes mūsu skolā ir: 

 
 operatīvās sanāksmes pie direktora katru pirmdienu plkst. 9.00, kur tiek analizēti 

gan skolas gada plāna kontrolē paredzētie jautājumi, noteikti tuvākie attīstības 
darba virzieni, plānotas uzlabojumu iespējas, apspriesti projekti, risinātas 
neplānotās problēmsituācijas, kopīgās sarunās ar skolēniem, pedagogiem un 
atbalsta personālu risinātas skolēnu uzvedības un saskarsmes problēmas; 


 semestru noslēguma PPS skolēnu sasniegumu analīzei, internāta un mācību 

priekšmetu skolotāju MK metodisko jautājumu sasniegumu un risinājumu 
prezentēšanai; 


 skolēnu ikgadējās aptaujas par skolas mikroklimatu, skolēnu pašsajūtu skolā un 

citām tēmām; 
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 vecāku anketēšana, intervēšana par aktuāliem skolas dzīves jautājumiem;  
  skolas prioritāšu realizācijas analīze    katra  mācību  gada  beigās,  korekciju  

ieviešana nepieciešamības gadījumā; 
 

 direktora vietnieki izglītības jomā plāno un organizē skolas gada darba 
pašnovērtēšanas procesu ar pedagogu kolektīvu (anketas, intervijas, aptaujas, 
testi, to analīze). 

 
Mācību gada noslēgumā 100% visi pedagogi piedalās 7 skolas darbības jomu 

vērtēšanā (anketēšanas metode). Katra MK vērtē savu darbu, aizpildot anketas un 
izvērtējuma tabulas stipro pušu un trūkumu noteikšanai, prioritāro darba virzienu 
noteikšanai nākamajam mācību gadam. 
 

Vērtēšanas rezultāti ir pamats iepriekšējo prioritāšu novērtējumam un nākošo 
prioritāšu atzīšanai vai izmaiņu veikšanai skolas attīstības plānā. Ar pašvērtējuma 
ziņojumu skolotājus iepazīstina PPS, ziņojums ir pieejams skolas metodiskā darba 
kabinetā. 

Skolas darba plānošanu 75% aptaujātie pedagogi vērtē kā labu.  
Attīstības plānošana  

Skolas attīstības plāna (turpmāk SAP) struktūra ir atbilstoša skolas pašvērtēšanas 
rokasgrāmatā ieteiktajai metodikai. Pašreiz skola turpina SAP 2016./2017. – 2018./2019.  

SAP saturu nosaka valsts prioritātes, skolas pamatmērķi un attīstības vajadzības. 
 

SAP pieejams visiem interesentiem – viens eksemplārs atrodas skolotāju istabā, viens 
- skolas kancelejā, kur tas ir pieejams arī bērnu vecākiem. Skolas pedagogu un personāla 
kolektīvs ar SAP tika iepazīstināti 2016.gada augustā skolas darbinieku kopsapulcē, skolas 
padome ar SAP iepazinās 2016.gada septembra sākumā - skolas padomes sapulcē. 
 

SAP īstenošana tiek uzraudzīta un kontrolēta, par to skolas vadības pārstāvis ziņo 
PPS. Korekcijas nepieciešamība tiek apspriesta PPS. SAP veidošanu un īstenošanu 70% 
aptaujātie pedagogi vērtē kā labu. 

 

Stiprās puses: 
 

 100% visi pedagogi piedalās skolas darba un sava darba pašvērtēšanā katra mācību 
gada noslēgumā; 

 mācību priekšmetu un internāta skolotāju MK ir izstrādājušas savas darba formas 
pašnovērtēšanas procesa veikšanai; 

 turpmākā darba prioritātes tiek izvirzītas, balstoties uz pašnovērtējuma analīzes 
rezultātiem; 

 pašnovērtēšanas procesā iesaistīti arī izglītojamie; 
 skolas attīstības plāna prioritātes ir pārskatāmas un skaidras; 

 nepieciešamības gadījumā plāns tiek rediģēts vai papildināts. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 
 

 meklēt jaunas darba formas audzēkņu vecāku aktīvākai iesaistei skolas 
pašnovērtēšanas procesā.  
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Vērtējums – 4 (ļoti labi) 
 

 

 

4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla vadība 
 

Skolas darbu reglamentējošo dokumentu atbilstība likuma prasībām  
Skolas darbu reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti un atbilst likumu un citu 

normatīvo aktu prasībām. Skolas darbību reglamentē Skolas nolikums, Iekšējās kārtības 
noteikumi, Darba kārtības noteikumi un citi skolas iekšējie normatīvie dokumenti, kas ir 
izstrādāti demokrātiski, atbilstoši izvirzītajām prasībām. Tiek strādāts pie dažu izdoto 
dokumentu nepieciešamām korekcijām. Skolas dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas 
un noformēšanas prasībām, sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. Visu skolas darbinieku 
atbildības jomas, pienākumi un tiesības noteiktas amatu aprakstos. 
 

Ir izstrādāta skolas vadības struktūra atbilstoši skolas darba organizācijas vajadzībām 
un Rēzeknes novadā apstiprinātajām amatu likmēm. Vadības pienākumi, tiesības un 
atbildības jomas ir noteiktas amatu aprakstos. Skolas darbinieki ir informēti par katra 
atbildības jomām. Skolā ir izveidota vadības komanda, kas plāno, organizē un vada skolas 
darbu. Vadītāji savas kompetences ietvaros pārrauga pienākumu izpildi.  Skolas vadība un 
atbalsta personāls efektīvi sadarbojas visdažādāko jautājumu risināšanā. Iknedēļas  
informatīvajās līnijās skolēni tiek informēti par aktuālo skolā, tiek  uzteikti un apbalvoti. 
Vadība nodrošina radošu sadarbības vidi skolā, atbalsta darbiniekus ar padomu, risina 
akūtas problēmsituācijas. Skolas vadība paaugstina kvalifikāciju apmācību kursos. Ir 
izstrādāta skolas vadības struktūra, skolas direktors un vietnieki ir atbildīgi par visiem 
skolas darba virzieniem.  
Dažādu līmeņu vadītāju individuālā darba kvalitāte  

 Skolas dažādu struktūru vadītāji ievieš  skolas darbā nepieciešamās pārmaiņas 
saskaņā ar izstrādātajām stratēģijām, konsultējas ar darbiniekiem svarīgu jautājumu 
izlemšanā, virza kolektīvu izglītojamo speciālo vajadzību izpratnei un maksimāli labvēlīgai 
rehabilitācijas procesa organizēšanai, ir iejūtīgi un atsaucīgi saskarsmē un individuālā 
darbā ar skolēniem. Skolas vadība aktīvi un veiksmīgi organizē darbu skolas fiziskās vides 
uzlabošanas projektu izstrādē un realizēšanā. MK (mācību priekšmetu skolotāju un 
internāta skolotāju) darbu skolā pārrauga direktora vietnieki izglītības jomā. Skolas vadība 
sadarbojas ar skolēniem, ikdienā veic individuālu – izskaidrojošu darbu, risina sarežģītākās 
konfliktsituācijas, vada skolēnu padomes komisiju darbu. 2 reizes gadā tiek organizēta visu 
skolas darbinieku kopsapulce,  MK informatīvās sanāksmes notiek atbilstoši plānojumam, 
tehniskā un atbalsta jomas darbinieku sapulces – pēc nepieciešamības. Skolas vadība 
piedalās klašu kopsapulcēs, veic individuālas sarunas ar pedagogiem, citiem personāla 
darbiniekiem, izglītojamo vecākiem un izglītojamajiem.  
Stiprās puses:  

 tiek rūpīgi plānota skolas iekšējo      normatīvo  dokumentu  izstrāde   un rediģēšana; 

 inovāciju atbalsts, veiksmīga problēmsituāciju risinājumu vadīšana. 

Tālākās attīstības vajadzības: 
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 skolas vadībai izvirzīt un ievērot vienotas prasības visiem skolas darbiniekiem; 


 pārskatīt un pilnveidot skolas izdotos dokumentus, ievērojot aktualitāti un 
atbilstību normatīvo aktu prasībām.
Vērtējums: 3(labi) 





4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām   
Skolas vadība  sadarbojas ar vecākiem un sabiedrību, nodrošina sadarbību ar skolas 

padomi, izglītības  pārvaldi  un  pašvaldībām.  Sadarbībā  ar  Rēzeknes  novada  domi 

Veiksmīgi realizēti infrastruktūras attīstības projekti -  ERAF projekts “Rēzeknes 

novada 

speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana” (virtuves bloka telpu, ūdens 
procedūru telpas rekonstrukcija, skolas fasādes siltināšana), „Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Adamovas speciālajā internātpamatskolā” 
(skolas ēkas kreisā spārna siltināšanas beigu posms), LED gaismas ķermeņu nomaiņa. 
Sadarbībā ar SO “Putnu ceļš” realizēts projekts “Adamovas pludmales labiekārtošana”, 
sadarbībā ar Vērēmu pagastu skolas teritorijā uzstādīts atkritumu šķirošanas punkts. 
 

Kompetentu konsultatīvu palīdzību skolvadības un darba organizācijas jautājumos 
skola saņem no Rēzeknes novada izglītības pārvaldes vadošajiem darbiniekiem un 
metodiskā darba vadītājiem. Notiek regulāra un veiksmīga sadarbība ar VPMK 
speciālistiem, citām izglītības un speciālās izglītības iestādēm mūsu valstī (Tiskādu 
speciālo internātpamatskolu, Rīgas Sanatorijas internātpamatskolu, Vērēmu pamatskolu 
Maltas speciālo internātskolu, Rēzeknes pilsētas logopēdisko internātpamatskolu- 
attīstības centru u.c.). Skolas vadība aktīvi sadarbojas ar pašvaldību ārpusģimenes aprūpes 
iestādēm, organizējot tikšanās ar šo iestāžu speciālistiem, pieredzes apmaiņas pasākumus 
skolā, nepieciešamības gadījumā apmeklējot šīs iestādes (Rēzeknes sociālo pakalpojumu 
centru, Tiskādu BN, BN “Namiņš” Lejasstrazdos Dobeles novadā, Valmieras SOS 
ciemats, ĢKC “Dzeguzīte” Kokneses novadā, Ģimenes atbalsta centrs ,,Saulstari” Salas 
novadā, BN ,,Laubere” Ogres nov., Skangaļu muižas Bērnu atbalsta un sociālās aprūpes 
centrs Liepas pagastā, Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas Valmieras ciematā, 
Smiltenes novada Ģimenes atbalsta centrs). Skolas sociālais pedagogs veiksmīgi koordinē 
starpinstitucionālo sadarbību ar bērnu namiem, patversmēm, pašvaldību sociālajiem 
dienestiem, bāriņtiesām, valsts policiju, krīzes centriem.  

Skolas vadības sadarbības aktivitāti 78% aptaujāto pedagogu vērtē kā labu.  Panākumus  
šajā jomā apliecina arī intervijas ar sadarbības partneriem un viņu izteiktā vēlme rīkot 

pieredzes apmaiņas  pasākumus.  Iesaistes  starprobežu  Comenius skolu  daudzpusējās 
 
partnerības projektā „Pamata kompetenču izveide karjeras izglītībā” rezultātā izveidojusies 
sadarbību ar projekta partnerības skolām Lietuvā, Kiprā, Turcijā, Itālijā, Polijā. Sporta un 
audzināšanas pasākumu organizācijas rezultātā izveidojusies sadarbība ar Rēzeknes 
Kultūras namu, teātra studiju „Joriks”, Rēzeknes Vēstures un novadpētniecības muzeju, 
Latgales skolu atbalsta fondu „Veronika”, Rietumu bankas LF, Rēzeknes Valsts 
Robežsardzes koledžu, „Sony” centru Rīgā, Kultūras un sporta centru „Daugavas stadions” 
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Rēzeknē,  Rēzeknes tehnikumu, Austrumlatgales radošo pakalpojumu centru „Zeimuļs” un 
citām kultūras iestādēm.    

 

 

 

Stiprās puses: 
 

 veiksmīga sadarbība sociālo, izglītības, audzināšanas jautājumu risināšanā ar citām 
institūcijām; 

 
 veiksmīga sadarbība ar Rēzeknes novada pašvaldības speciālistiem, Vērēmu 

pagasta pārvaldi. 
 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 meklēt jaunus sadarbības partnerus kopīgu projektu izstrādei, realizācijai; 


 meklēt jaunas sadarbības iespējas audzināšanas un karjeras izglītības darba 
uzdevumu īstenošanai. 

 

Vērtējums – 4 (ļoti labi) 
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5. Citi sasniegumi (iestādei svarīgais, specifiskais)  

 
1. 2017./2018.m.g. 7.-9. klašu skolēnu  iesaiste  Rēzeknes novada pašvaldības 

Izglītības pārvaldes ESF atbalstītā projekta  “Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros organizētajos pasākumos- Dabaszinātņu 
profesiju kaleidoskops, Kinologa meistarklase un mācību ekskursija „Ceļojums 
profesiju pasaulē” (Briežu dārza „Mežsēta” SIA „Pakalnieši”, Gulbenes tūrisma un 
kultūras mantojuma centra, Gulbenes dzelzceļa DEPO, pusdārgakmeņu darbnīcas 
„Staļli” apmeklējums).  
 

2. Dalība programmas Comenius projektā “Pamata kompetenču izveide karjeras 
izglītībā” ar partnerības valstīm Kipru, Turciju, Poliju, Lietuvu, Itāliju Projekta 
rezultātu prezentācijas pasākumu organizācija mūsu skolā 2015.gada maijā kopā ar 
šo valstu pedagogu un skolēnu grupām.  
 

3. Skolas audzēkņu panākumi sportā -  2015./16.m.g. audzēkņu komandu godalgoto 
vietu ieguve Rēzeknes novada sporta sacensībās volejbolā 8. – 9.klasēm (2.vieta), 6. 
– 7.klasēm (1.vieta). Latgales reģiona sacensībās 3.vieta volejbolā 6. – 7.klašu 
audzēkņiem, basketbola sacensībās novadā 2.vieta 4. – 5.klašu audzēkņiem. Tautas 
bumbā 1.vieta Rēzeknes novada sacensībās 4.– 5.klašu audzēkņiem. Volejbola 
sacensībās novadā 2017./2018.m.g. 6.-7.klašu grupā iegūta 3.vieta.  

4. ERAF projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 
Adamovas speciālajā internātpamatskolā” (LED gaismas ķermeņu uzstādīšana) 
realizācija, gūstot nozīmīgu elektroenerģijas patēriņa ekonomiju. Izglītojamo vides 
drošības sistēmu pilnveide –5 āra videonovērošanas kameru uzstādīšana, projektu 
„Āra klase” un „Adamovas sajūtu taka” izstrāde un realizācija.  

5. Dalība Erasmus+ starptautiskajā projektā “Miers manā pasaulē”(Latvija, Igaunija, 
Gruzija, Ukraina);   
      Iesaiste un panākumi    Rietumu Bankas LF projektu minikonkursos, kā 

 rezultātā iegādāti portatīvie datori audzināšanas darba nepieciešamībām. 
 
6. Ikgadēja sadarbības pasākumu organizēšana ar ārzemju draugiem - misionāru – 

kristieti no Vācijas Konrādu Planku, kristīgo skolu Vācijā un Zviedrijas kristīgo 
organizāciju, tādējādi veicinot izglītojamo garīgo vērtību apzināšanas procesu, 
attīstot sociālās un sadarbības prasmes.  
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6. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem 

  secinājumiem). 
Pamatjoma Prioritātes 

Mācību saturs - IT tehnoloģiju apguve un izmantošana pedagogu 

ikdienas darbā; 

- Individuālo izglītības plānu pilnveide izglītojamajiem 

ar nepietiekamiem mācību rezultātiem 

Mācīšana un 

mācīšanās 

- Skolotāju kompetences paaugstināšana, attīstot prasmi 

mācīties iedziļinoties 

Skolēnu 

sasniegumi 

Skolēnu mācību sasniegumu paaugstināšana. 

Atbalsts skolēniem - Sekmēt skolēnu patriotismu un pilsonisko zināšanu, 

prasmju un vērtību apguvi, pilsonisko līdzdalību 

skolas, vietējās kopienas, valsts dzīvē, realizējot 

Latvijas 100 – gadei veltīto pasākumu kopumu, 

projekta „Skolas soma „aktivitātes; 

- 7.-9. klašu skolēnu  iesaiste Rēzeknes novada 

pašvaldības Izglītības pārvaldes ESF atbalstītā projekta  

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs” ietvaros organizētajos pasākumos; 

- Metožu un paņēmienu pilnveide izpratnei par veselīgu 

dzīvesveidu; 

- Personīgās atbildības par savu rīcību, apģērbu 

veicināšana, valodas un saskarsmes kultūras 

audzināšana; 

- Medikamentozajai ārstēšanai alternatīvu veselības 

traucējuma kompensācijas paņēmienu pielietošana. 

- Aktīvāka vecāku iesaistīšana bērnu veselības, 

uzvedības un mācību problēmu sekmīgai risināšanai. 

Skolas vide - Turpināt  darbu  pozitīva  saskarsmes  veicināšanai  

starp izglītojamajiem, starp skolēniem un skolas 

personālu. 

- Prasībām atbilstoša sporta laukuma ierīkošana. 
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- Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana. 

- 2.datorklases ierīkošana. 

- Vizuālās mākslas kabineta ierīkošana. 

- Klašu aprīkošana ar IT. 

- Skolas teritorijā esošā Adamovas ezera krasta un 

skolas apkārtnes labiekārtošana. 

- Skolas fiziskās vides attīstība-  internāta 

labiekārtošanas regulāra pilnveide.  

Resursi - Iesaiste mācību , audzināšanas darba, infrastruktūras, 

vides un citu skolas darbības jomu attīstības projektu 

izstrādē, realizācijā, resursu piesaistē. 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

- Pārskatīt un aktualizēt skolas iekšējos normatīvos  

dokumentus; 

- Meklēt jaunus sadarbības partnerus kopīgu projektu 

izstrādei, realizācijai. 

 

 
 
 

 

Adamovas speciālās internātpamatskolas direktora p.i. Z.Vasiļkova___________________ 

vārds, uzvārds paraksts 


