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Vispārējs skolas raksturojums 
 

TISKĀDU SPECIĀLĀ INTERNĀTPAMATSKOLA ATRODAS EZERA IELĀ 23, 

VECRUŢINAS CIEMĀ, SILMALAS PAGASTĀ, RĒZEKNES NOVADĀ. 

 

Skolēnu skaits no pašvaldībām 

   

117114 108107 130
96 92 95 102107

2006./2007. 2007./2008. 2008./2009. 2009./2010. 2010./2011.

S kolēnu s kaits  māc ību gada s ākumā S kolēnu s kaits  māc ību gada beigās

 

2011./2012. mācību gadā skolā mācās 101 skolēns: 20 meitenes un 81 zēns, no daţādiem Latvijas 

novadiem un pilsētām (skat. 1. tabulu): 

 1. tabula 

Novada, pagasta nosaukums 
Skolēnu skaits 

kopā 

t.sk. pa novadiem un pagastiem  101 

Ropaţu novads 1 

Jūrmala  1 

Rīga 9 

Ogres novads 1 

Daugavpils 13 

Daugavpils novads 4 

    Jelgava     3 

    Jēkabpils     2 

    Valmiera     1 

    Salaspils     3 

    Krāslavas novads     5 

    Ludzas novads     4 

    Aglonas novads     1 

    Dagdas novads     1 

    Zilupes novads     2 

    Viļānu novads     9 

    Rēzekne     18 

    Rēzeknes novads     21 

Ozolnieku novads 2 

 



 3 

1%1% 9%
1%

13%

4%
3%

2%
1%

3%
5%4%1%1%2%9%

18%

21%
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Ropažu novads Jūrmala Rīga Ogres novads

Daugavpils Daugavpils novads Jelgava Jēkabpils

Valmiera Salaspils Krāslavas novads Ludzas novads

Aglonas novads Dagdas novads Zilupes novads Viļānu novads

Rēzekne Rēzeknes novads Ozolnieku novads

 
 

 
Īstenojamās izglītības programmas 

 

   Skola realizē divas speciālās izglītības pamatizglītības programmas: 

 

 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar garīgās veselības 

traucējumiem, 2. modelis (kods 21015721). Programma izveidota 2005. gadā un licencēta 

2005. gada 15. septembrī, licence Nr.V-3088. 

 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem (kods 21015621). Programma izveidota 2009. gadā un licencēta 2009. gada 

18. decembrī, licence Nr.V-3089. 

Skolas personāls 

   2011./2012. mācību gadā skolā strādā kvalificēts pedagoģiskais kolektīvs, kurš nodrošina 

speciālās izglītības pamatizglītības programmas mērķu un uzdevumu realizāciju izglītojamiem ar 

speciālajām vajadzībām atbilstoši mūsdienu izglītības prasībām.  

   Skola piedāvā interešu izglītības programmas – kultūrizglītības, sporta, tehniskās jaunrades 

un informātikas. 
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Skolā strādā 36 pedagogi. Ar augstāko pedagoģisko izglītību – 34. 30 pedagogiem ir otra 

specialitāte – ar tiesībām mācīt speciālās izglītības programmas pamatizglītības pakāpē, 12 

pedagogiem ir trešā specialitāte, 3 pedagogiem ir ceturtā specialitāte, 4 maģistri. 

No tiem administrācija – 4, struktūrvienības vadītājs – 1, atbalsta personāls (psihologs, 

logopēds, sociālais pedagogs) – 3, un 28 pedagogi (skat. 1. att.). 

11%
3%

9%

77%

administrācija struktūrvienības vadītājs

atbalsta personāls pedagogi

 

1. att. pedagogisko darbinieku sastāvs 2011./ 2012. m. g.  

 

No strādājošiem 29, jeb 80% no kopējā pedagoģisko darbinieku skaita ir sievietes un 7 

darbinieki, jeb 20% ir vīrieši.  

Pedagogu vidējais vecums ir 43 gadi. Jaunākais pedagogs ir 25 gadus vecs, vecākais – 63 

gadus vecs (skat. 2. tabulu). 

                                                                                                                           2. tabula 

Vecums 
Pedagoģisko 

darbinieku skaits 

20-29 1 

30-39 12 

40-49 20 

50-59 2 

60-65 1 
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Pedagoģisko darbinieku vecums 

Pedagogu darba stāţa sadalījums atkarībā no nostrādātā laika (skat. 3. tabulu): 

1. mazāk par vienu gadu izglītības iestādē strādā – 1 darbinieks (3%); 

2. no 1 – 5 gadiem izglītības iestādē strādā – 1 darbinieks (3%);  

3. vairāk par 5 gadiem  – 34 darbinieki (94%). 

                                                                                3. tabula 

Darba stāţs Darbinieku skaits % 

No 0 – 1 gadam 1 3 % 

No 1 – 5 gadiem 1 3 % 

Vairāk par 5gadiem 34 94 % 
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3% 3%
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No 0 - 1gadam No 1 - 5 gadiem Vairāk 5 gadiem

 
Pedagoģisko darbinieku darba stāţs 

 

Ikgadēji iestādē ir veikti personāla statistiskie pārskati: pedagoģisko un tehnisko darbinieku 

– skolas VS 1 atskaitē. Veiktas arī darbinieku likmju skaita un darba slodzes aprēķini: pedagogiem – 

tarifikācijas atskaitē un tehnisko darbinieku – štatu sarakstā.  

 

Skolas īpaši piedāvājumi 

 

Veselības, uzvedības un mācīšanās traucējumu novēršanai pēc iespējas maksimālai un 

veiksmīgākai katra izglītojamā rehabilitācijai un integrēšanai sabiedrībā Tiskādu speciālā 

internātpamatskola piedāvā speciālās korekcijas un rehabilitācijas nodarbības: 

 grupu un individuālās nodarbības logopēdijā; 

 ritmiku; 

 ārstniecisko vingrošanu;  

 baseinu; 

 masāţas; 

 hidromasāţas. 

 individuālās nodarbības atsevišķos mācību priekšmetos; 

 fakultatīvās nodarbības. 

 Skola nodrošina izglītojamajiem: psihologa, speciālā pedagoga un medicīnisko palīdzību. 

Izglītības iestādē: 

 Darbojas medicīniskais personāls (struktūrvienības vadītāja veselības aprūpes jomā, ārsts 

pediatrs, ārsts psihiatrs, fizioterapeits, diētas māsa, masiere, četras medmāsas). 
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 Daudzveidīgs pulciņu klāsts atbilstoši izglītojamo interesēm un iespējām (2 likmes). 

 Mūsdienīga bibliotēka ar interaktīvo tāfeli un četriem datoriem, kuri pieslēgti internetam. 

 Kopmītne ar guļamistabiņām, atpūtas un relaksācijas telpām, trenaţieru zāle izglītojamo 

veselīgā dzīvesveida veicināšanai, atsevišķa datorklase ar interneta pieslēgumu. 

 Renovēta skolas pirts ar saunu un duškabīnēm. 

Sociālā vide 

        Labvēlīgas fiziskas vides nodrošinājums – izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis (autoceļš Malta – 

Viļāni – Rēzekne, ir regulāra autobusu satiksme), gleznaina daba (Tiskādu ezera krastā, prieţu 

meţs), sakopta skolas apkārtne un skolas vide, mūsdienīgi labiekārtotas mācību klases un kabineti, 

visas labierīces higiēnas normu ievērošanai, mūsdienīga un estētiski noformēta ēdamzāle, tehniski 

labi aprīkota virtuve, kā pamats kvalitatīvas ēdināšanas nodrošināšanai. Veļas mazgātava, kur 

izglītojamajiem ir iespēja saņemt atbilstošus pakalpojumus. 
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SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI IEPRIEKŠĒJO MĀCĪBU GADU 

 PRIORITĀTES UN REZULTĀTI 

 

Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas 

nodrošina valsts pamatizglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu. 

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība un rehabilitācija. 

Skolas galvenie uzdevumi: 

 novērtēt izglītības procesa kvalitāti un plānot tālāko darbību; 

 īstenot speciālās pamatizglītības programmas, to mērķus un uzdevumus; 

 izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas, kas nodrošina izglītojamā 

personības vispusīgu un harmonisku attīstību; 

 nodrošināt iespēju kvalitatīvi apgūt pamatizglītību izglītojamiem atbilstoši viņu 

veselības stāvoklim un attīstības līmenim; 

 racionāli izmantot izglītībai iedalītos finanšu resursus; 

 sekmēt izglītojamo nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma 

nostiprināšanos, radot izglītojamiem iespējas līdzdalībai tautas tradīciju un 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un savas skolās sabiedriskās un kultūras 

dzīves veidošanā; 

 sadarboties ar izglītojamo vecākiem (personām, kas realizē aizgādību), lai 

nodrošinātu un veicinātu pozitīvu izglītojošo darbu, kvalitatīvu informācijas apmaiņu 

un sadarbību izglītības programmu mērķu sasniegšanā. 

Tiskādu speciālās internātpamatskolas darba pašvērtējums 

2006.  –  2011. gados izvirzīto prioritāšu īstenošana 

 

Pamatjoma  Prioritāte Rezultāti  

1. Mācību saturs  Jauno mācību 

programmu un 

standartu 

realizācija. 

 

 

 

 

Vienotas klases 

audzinātāju 

programmas 

izveidošana. 

Licencēta pamatizglītības programma. 

 

Izveidota vienota pieeja tematisko plānu 

izstrādē, atbilstoši ārējiem normatīvajiem 

aktiem. 

 

Jauno mācību grāmatu iegāde.  

 

Izveidota vienota pieeja klases audzinātāju 

programmu izstrādē.  

 

Izstrādāti un pilnveidoti tematiskie klases 

stundu plāni. 
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2. Mācīšana un mācīšanās Lasītprasmes 

attīstīšanas 

rosināšana 

izglītojamajiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priekšmetu 

skolotāju, klašu 

audzinātāju un 

bibliotekāres 

sadarbība  

izglītojamolasīšanas 

interešu attīstīšanai.  

 

 

 

 

 

 

Informācijas 

tehnoloģiju efektīva 

izmantošana 

metodiskajā darbā. 

Apgūta izglītojamo lasītprasme kā pamats 

kvalitatīvam mācīšanās procesam.  

 

Paaugstinājusies izglītojamo mācīšanās 

motivācija. 

 

Apkopoti 2. -9. klašu lasītprasmes tehnikas 

pārbaudes rezultāti.  

 

Skolas bibliotekāres darba analīze.  

 

Skolas logopēda apkopojums un darbības 

analīze par 2. – 4. klašu izglītojamo izrunas 

traucējumiem.  

 

Pedagogu anketu „Skolas bibliotēkas nākotne” 

rezultātu apkopojums. 

 

Pedagogu metodisko darbu izstrāde „Darbs ar 

tekstu un informācijas avotiem.” 

 

Izglītojamie iemācījās darboties ar tekstu un 

uzstāties auditorijas priekšā.   

 

Izglītojamie iesaistīti bibliotēkas un lasītavas 

resursu izmantošanā.  

 

 

Izskatīti skolotāju metodiskajās komisijās 

jautājumi par IKT izmantošanas iespējām 

mācību, audzināšanas un metodiskajā darbā. 

 

3. Izglītojamo sasniegumi Izglītojamo  

sasniegumu 

izaugsmes datu 

bāzes pilnveidošana 

pašapziņas celšanai. 

Skolā izstrādāta vienota kārtība mācību 

sasniegumu vērtēšanā.  

 

Skolas pārbaudes darbi tiek veidoti atbilstoši 

mācību priekšmetu standartiem.    

 

Vecāki informēti par izglītojamo sasniegumiem 

(sekmju izraksti – oktobrī, martā; 1. un 2. 

semestra beigās –  ieraksti liecībās).  

 

Skolā izveidotas 1.- 9. klašu izglītojamo 

izaugsmes un attīstības kartes. 

 

Izglītojamo izaugsmes dinamikas uzskaites 
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datu bāzes veidošanā tika iesaistīti priekšmetu 

skolotāji, psihologs, sociālais pedagogs, 

mediķi.  

 

Uzskaites dinamikas datu bāzi regulāri 

papildina pedagogi un atbalsta personāls un ar 

to tiek iepazīstināti vecāki (aizbildņi).   

 

4. Atbalsts izglītojamiem Izglītojamo sociālo 

iemaņu attīstīšana, 

sagatavojot viņus 

patstāvīgai dzīvei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katra izglītojamā 

potenciāla (spēju), 

atbilstības un 

iniciatīvas 

veicināšana. 

Izglītojamie, vecāki un pedagogi izprot sociālās 

pieredzes veidošanas nepieciešamību skolā.  

 

Izglītojamie un pedagogi ieguva pieredzi 

sociālo iemaņu veidošanā. 

 

Izglītojamie un pedagogi dalījās pieredzē ar 

citu skolu izglītojamiem un pedagogiem.  

 

Veicinātas izglītojamo līdzdalības vēlmes un 

prasmes. 

 

Izglītojamie un skolotāji izvērtēja darbu ES 

projektā ,,Sociālo iemaņu attīstīšana 

internātskolu bērniem ar psihoneiroloģiskajām 

saslimšanām, sagatavojot patstāvīgai dzīvei.” 

 

 

Izglītojamie  nodrošināti ar  individuālā darba 

konsultācijām mācību priekšmetos. 

 

Paaugstinājušies izglītojamo mācību rezultāti 

ikdienas darbā.  

 

Apkopoti un izanalizēti izglītojamo sasniegumi 

mācību priekšmetos. 

 

Noteikts izglītojamo potenciāls, izstrādāti un 

apkopoti metodiskie materiāli spēju attīstīšanai.   

 

Pieaug  izglītojamo skaits, kas piedalās 

viktorīnās, konkursos, skatēs.  

 

5. Iestādes vide Aktivizēt darbu  

iekšējas kārtības 

noteikumu 

ievērošanai skolā. 

 

 

 

 

Izglītojamie un darbinieki ir iepazīstināti ar 

skolas iekšējās kārtības noteikumiem. 

 

Izvērtēta izglītojamo iekšējās kārtības 

noteikumu ievērošana skolā. 

 

Veikts darbs atbalsta sniegšanā ar 

jaunpienākušiem izglītojamajiem un  
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Sadarbība – 

pozitīvas skolas 

vides pamats. 

darbiniekiem. 

 

Izglītojamie iemācījās veikt savas uzvedības 

pašanalīzi un pašvērtējumu.   

 

Veikta sadarbība ar vecākiem, aizbildņiem un   

bāriņtiesām par skolas iekšējās kārtības 

noteikumu ievērošanu.  

 

Veikta sociālā riska ģimeņu uzskaite, izpēte, 

palīdzības organizēšanas pasākumi. 

 

Notiek pieredzes apmaiņa un sadarbība 

pedagogu vidū mācību un audzināšanas 

procesa uzlabošanai. 

 

Veikta skolas darbinieku aptauja par 

mikroklimatu skolā.   

 

Pilnveidota izglītojamo un skolas darbinieku 

saskarsmes kultūra un nodrošināta sadarbības 

kvalitāte. 

6. Iestādes resursi Datoru bāzes 

paplašināšana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mācību telpu un 

iekārtojuma 

atbilstība 

mūsdienīgām 

prasībām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izstrādāts mācību kabinetu datoru bāzes 

paplašināšanas plāns.  

 

Pārsvarā izpildītas pedagogu pieprasītās 

vajadzības mācību kabinetu nokomplektēšanā. 

 

Izremontēta un aprīkota ar datoriem bibliotēka 

(5) un skolotāju istaba (7), kur nodrošināts 

interneta pieslēgums.   

  

Ar datoriem aprīkotas klases (5).  

 

Apkopoti pedagogu pieteikumi par 

nepieciešamo aprīkojumu kabinetu materiālās 

bāzes uzlabošanai. 

 

 Apkopoti materiāli par materiāli tehnisko 

resursu iegādi. 

 

Izremontēti un aprīkoti mācību priekšmetu 

kabineti: angļu un latviešu valodas, zēnu 

mājturības kabinets, bioloģijas kabinets un citi 

kabineti. 

 

Ar jaunākajām informācijas tehnoloģijām 

aprīkoti 2 mācību kabineti (projektori, ekrāni,  

interaktīvās tāfeles), bibliotēka un skolotāju 
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Medicīniskā 

kabineta 

atjaunošana. 

 

istaba. 

 

Dabaszinību, bioloģijas  un ķīmijas kabinets 

aprīkots atbilstoši mūsdienu prasībām. 

 

Mācību priekšmetu kabineti saules pusē un 

mācību priekšmetu kabineti, kuros ir 

informācijas tehnoloģijas, aprīkoti ar ţalūzijām.  

 

Izremontēts medicīniskais kabinets. 

 

Atjaunoti fizioterapijas, masāţas un 

hidromasāţas kabineti.  

 

7. Iestādes darba 

organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 

Skolas darbinieku 

aktīvāka 

iesaistīšana 

pašvērtēšanas 

procesā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatīvas 

plānošanas 

pilnveidošana 

skolas darba 

organizācijas 

uzlabošanai. 

Skolas darbinieki iesaistīti skolas darbības 

pašvērtēšanas procesā.  

 

Veikta skolas darbības pašvērtēšanas procesa 

analīze un izvirzītas prioritātes turpmākajai 

darbībai.  

 

Ikgadēji veikta skolas darba analīze un 

izveidots skolas darba plāns.  

 

Veikts skolas vadības, pedagogu, atbalsta un 

tehniskā personāla darbības novērtējums. 

 

 

Uzlabota un pilnveidota skolas darba 

plānošana. 

 

Izvērtēta un nodrošināta skolas darbinieku 

tālākizglītība.  

 

Pedagogi iesaistījās ESF projekta „ Pedagogu 

konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos” realizācijā. 

 

Pamatjomu iegūšanas  metodes 

Pamatjomā MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

Anketēšana : 

5., 6., 7., 8., 9. klašu izglītojamiem izsniegtas 80 anketas, saņemtas 80 anketas . 

Pedagogiem izsniegtas 35 anketas, saņemtas 35 anketas. 

Izglītojamo vecākiem izsniegtas 68 anketas, saņemtas 64 anketas. 
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Tika veikta sekojošo dokumentu un materiālu analīze: skolas darba plāna, visu mācību 

metodisko komisiju, skolotāju veidoto mācību priekšmetu tematisko plānu, stundu vērošanas 

materiālu kopsavilkumu, iekšējās kontroles materiālu, vadības sēţu protokolu, klašu audzinātāju 

darba ar vecākiem materiālu, pedagoģiskās padomes sēţu protokolu, izglītojamo izaugsmes 

dinamikas datu bāzes materiālu, skolas iekšējās kārtības noteikumu, amatu aprakstu, izglītojamo 

rakstu darbu pārbauţu analīzes, kavējumu uzskaites materiālu, individuālo un fakultatīvo nodarbību 

grupu ţurnālu, speciālās korekcijas un rehabilitācijas nodarbību ţurnālu, projektu nedēļas materiālu, 

datorklases izmantošanas noteikumu, skolas telpu noslogojuma grafika, klašu ţurnālu un citu 

sasniegumu uzskaites materiālu izpēte un analīze. 

Pamatjomā IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

Izvērtējot skolas darbu pamatjomā „Izglītojamo sasniegumi”, tika izpētīti klašu ţurnāli, 

mācību sasniegumu kopsavilkuma ţurnāli, izglītojamo sasniegumu analīzes materiāli (mēnešu, 

semestru, gada sekmju izraksti).  

Pamatjomā ATBALSTS  IZGLĪTOJAMIEM 

Anketēšana: 

5., 6., 7., 8., 9. klašu izglītojamiem izsniegtas 78 anketas, saņemtas 78 anketas. 

Izglītojamo vecākiem izsniegtas 68 anketas, saņemtas 60 anketas. 

Tika veikta sekojošo dokumentu un materiālu analīze: izglītojamo veselības uzskaites 

materiālu, instrukciju par darba drošības jautājumiem, instruktāţu materiālu, skolas evakuācijas 

plāna, izglītojamo kavējumu uzskaites materiālu, deţūru grafiku, iekšējās kārtības noteikumu, 

kontroles un uzraudzības dienestu pārbauţu dokumentu, materiālu par skolas sadarbības ar 

pašvaldību un citām institūcijām sociālās palīdzības sniegšanā, klašu audzinātāju darba plānu, 

interešu izglītības programmu, skolas darba plānu, materiālu par karjeras izvēles iespējām, stundu 

vērošanas materiālu, tarifikācijas izpēte. 

Pamatjomā IESTĀDES VIDE 

Anketēšana : 

7., 8., 9. klašu izglītojamiem izsniegtas 43 anketas, saņemtas 43 anketas.  

4., 5. klašu izglītojamiem izsniegtas 33 anketas, saņemtas 33 anketas.  

Pedagogiem izsniegtas 35 anketas, saņemtas 35 anketas. 

Izglītojamo vecākiem izsniegtas 75 anketas, saņemtas 70 anketas. 

Tika veikta sekojošo dokumentu un materiālu analīze: iekšējas kārtības noteikumu un 

ziņojumu sniegšana vecākiem izglītojamo dienasgrāmatās par uzvedības un disciplinētības 

jautājumu izpēti. Dokumentu: direktora rīkojumu, skolas iekšējās kārtības noteikumu izpēte un 
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analīze par sasniegumu novērtēšanu skolā, skolas pases, skolas telpu uzskaites un izmantošanas 

materiālu, ar telpu apsardzi saistītās dokumentācijas, skolai sniegto atzinumu, tehniskā un atbalsta 

personāla darba aprakstu, skolas budţeta tāmes, analīze par skolas telpām un apkārtējo vidi. 

Pamatjomā IESTĀDES RESURSI 

Anketēšana: 

5. - 9. klašu izglītojamiem izsniegtas 72 anketas, saņemtas 72 anketas.  

4., 5. klašu izglītojamiem izsniegtas 36 anketas, saņemtas 36 anketas.  

Pedagogiem izsniegtas 35 anketas, saņemtas 35 anketas.                       

Izglītojamo  vecākiem izsniegtas 60 anketas, saņemtas 50 anketas. 

Tehniskiem darbiniekiem izsniegtas 40 anketas, saņemtas 40 anketas. 

Tika veikta visu telpu, iekārtu un citu resursu pietiekamības, daudzveidības un atbilstības 

izpēte un analīze. Dokumentu: štatu saraksta, darba līgumu, uzskaites materiālu, skolas darbinieku 

datu bāzes, tarifikācijas dokumentu, skolas budţeta tāmes, esošo un nepieciešamo resursu uzskaites 

materiālu, mācību kabinetu inventarizācijas aktu, pedagogu nokavēto un aizvietoto stundu ţurnāla, 

darba laika uzskaites materiālu, metodisko komisiju dokumentācijas, personāla attīstībai paredzētā 

budţeta, personāla attīstības plāna, tālākizglītības programmu materiālu, pedagogu apmeklēto 

tālākizglītības kursu apliecību kopiju, skolotāju tematisko plānu, bibliotēkas, psihologa un sociālā 

pedagoga darba laika grafiku, stundu vērošanas materiālu, pašvaldības dokumentu par izglītojamiem 

–  izpēte un analīze. 

Pamatjomā IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

Anketēšana: 

5. - 9. klašu izglītojamiem izsniegtas 80 anketas, saņemtas 80 anketas.  

4., 5. klašu izglītojamiem izsniegtas 28 anketas, saņemtas 28 anketas.  

Pedagogiem izsniegtas 35 anketas, saņemtas 35 anketas. 

Izglītojamo vecākiem izsniegtas 68 anketas, saņemtas 65 anketas. 

Tehniskiem darbiniekem izsniegtas 40 anketas, saņemtas 40 anketas. 

Tika veikta sekojošo dokumentu un materiālu analīze: direktora rīkojumu, skolas 

iekšējās kārtības noteikumu, skolas attīstības plāna, skolas darba plāna mācību gadam, pedagoģiskās 

padomes sēţu protokolu, vadības sēţu protokolu, visu mācību metodisko komisiju protokolu, stundu 

vērošanas materiālu kopsavilkumu, iekšējās kontroles materiālu – izpēte. 
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IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA (2006. GADA AKREDITĀCIJAS) 

 IETEIKUMU IZPILDE 

Ieteikumi  Izpilde  

Skolas darbību mācību gadam plānot septiņās 

pamatjomās (izmantojot attīstības plāna 

struktūru). 

Skolas darbības mācību gadam plānošana 

notiek septiņās pamatjomās. 

Rast iespēju 2006./ 07. mācību gadā sadalīt 5., 

8. un 9. klasi, lai novērstu psiholoģisko 

diskomfortu un nodrošinātu optimālu mācību 

vidi. 

2006./ 07. mācību gadā sadalītas 5., 8. un 9. 

klases. 

Metodisko komisiju sanāksmēs (vismaz 2x 

gadā) plānot pedagoģiskās preses, literatūras 

aktualitāšu un mācību priekšmetu metodikas 

novitāšu apskatu. 

Plānojot Metodisko komisiju darbu, sanāksmēs 

ir iekļauti jautājumi par pedagoģiskās preses, 

literatūras aktualitātēm un mācību priekšmetu 

metodiskajām novitātēm. 

Veicināt valsts valodas prasmes apguvi 

pedagogiem augstākajā līmenī un nodrošināt 

praktiskās lietošanas vidi. 

Skolā nomainījās pedagoģiskā kolektīva 

sastāvs, uz doto brīdī 1/3 ir latviešu tautības 

pedagogi, tāpēc pārējie pedagogi ir nodrošināti 

ar praktiskās lietošanas vidi un iespēju 

pilnveidot valsts valodas prasmes. 

Izveidot ārstniecības kompleksu izglītojamiem 

veselības uzlabošanai un atveseļošanai. 

Skolā izveidots medicīniskās rehabilitācijas 

komplekss. Ārstniecības kompleksa darbs ir 

virzīts izglītojamo veselības uzlabošanai un 

pilnveidošanai (masāţa, hidromasāţa, baseins, 

inhalācijas). 

Pārskatīt dienas reţīma atbilstību brīvdienās. Jautājums izskatīts skolas vadības sanāksmē un 

lēmums ir pagaidām nemainīt dienas reţīmu. 

Renovēt pirti un veļas mazgātavu, pabeigt 

katlu mājas renovāciju. 

Ir veikti renovācijas darbi pirtī un veļas 

mazgātavā un ir pabeigta katlu mājas 

renovācija. 2011. gadā skolā veic jaunās 

apkures sistēmas ierīkošanu Rēzeknes novada 

pašvaldības valsts budţeta programmas 

,,Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 

finansētajā” projekta ietvaros. 

Aprīkot logopēdijas kabinetu arī grupas darba 

korekcijai. 

Logopēdijas kabinetā ir iegādāts mūsdienas 

aprīkojums grupas darba korekcijai. 

Skolas internāta telpās veikt plānoto istabiņu 

pārbūvi un nepieciešamo mēbeļu iegādi. 

Istabiņās ir veikts kapitālais remonts un 

iegādātas jaunas mēbeles, kā arī izveidotas 

atpūtas telpas izglitojamiem. Pārbūvei nav 

piešķirti līdzekļi, bet no skolas budţeta to nav 

iespējams veikt. Nākotnē istabiņu pārbūvei 

plānots iegūt ES finansējumu. 

Pārskatīt nolikumu par darba kvalitātes 

piemaksu, izvērtējot katra pedagoga veikumu. 

2007. gada septembrī bija izstrādāta un 

apstiprināta darba kvalitātes piemaksas kārtība, 

bet šobrīd pedagogu darba kvalitātes 

piemaksas nav veiktas. 

Sadarbībā ar rajona izglītības pārvaldi analizēt 

nepieciešamību atvērt klases ar latviešu 

Pārrunās ar Rēzeknes novada izglītības 

pašvaldības pārvaldi par telpu trūkumu skolā 
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valodas apmācību. bija konstatēts, ka nav iespējams atvērt klases 

ar latviešu valodas apmācību, jo Rēzeknes 

novadā jau pastāv tāda tipa izglītības iestāde. 



 17 

PAMATJOMU NOVĒRTĒJUMS 
 

1. MĀCĪBU SATURS 

 

1.1. Skolas izglītības programmas  

Skolas piedāvātās izglītības programmas ir licencētas.     

Izglītības programmu realizācija notiek atbilstoši licencē noteiktajām prasībām. Licencētas 

izglītības programmas atbilst pamatizglītības programmu paraugiem un valsts pamatizglītības 

standartam. 

Pedagogi strādā izmantojot IZM un Latvijas Republikas Ministru kabineta reglamentējošos 

dokumentus, kā arī skolas iekšējos normatīvajos aktos iekļautos dokumentus. Skolā ir pieejami 

dokumenti un atbalsta materiāli pamatizglītības izglītības standarta īstenošanai. 

Katra mācību priekšmeta īstenotā programma, tematiskie plāni un klašu audzinātāju darba 

plāni atbilst licencētajām izglītības programmām un standartiem. Mācību priekšmetu skolotāji strādā 

pēc ISEC apstiprinātiem mācību priekšmeta programmas paraugiem. 

Pēc pārrunām ar pedagogiem var secināt, ka pedagogi: 

 izprot mācību priekšmeta standartā un izglītības programmā noteiktos mērķus, uzdevumus, 

obligāto saturu, plānotos rezultātus; 

 pārzina izglītošanās aspektus, vērtēšanas pamatprincipus un kārtību; 

 pārzina mācību priekšmeta standartus; viņi ir iepazīstināti ar Ministru kabineta noteikumiem 

par vērtēšanu; mācību priekšmetu programmu saturs atbilst realizējamajām izglītības 

programmām;  

 zina sava mācību priekšmeta lomu skolas izglītības programmas īstenošanā. 

Skolas metodiskajās komisijās pedagogi ir izvērtējuši standartu projektus, vienojas par 

mācību priekšmetu izmantojamajām programmām. Katram mācību priekšmetam katrā klasē ir 

izstrādāts tematiskais plāns. Metodiskās komisijas izvērtē pedagogu sastādītos tematiskos plānus.  

Pedagogi, plānojot ikdienas darbu, mācību stundās izmanto daţādus mācību līdzekļus un 

metodes, stundās ir veikts individuāls un diferencēts darbs ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības 

mācībās un talantīgajiem izglītojamiem, ņemot vērā viņu vajadzības. Iepazīstoties ar tematiskajiem 

plāniem un no sarunām ar pedagogiem, secinām, ka katras mācību tēmas apguvei paredzētais laiks ir 

optimāls, lai izglītojamie varētu sasniegt savām spējām atbilstošus rezultātus. 

Pedagogi atzīst, ka temata apguvei paredzētais laiks tematiskajā plānā gandrīz saskan ar 

ierakstiem klases ţurnālā. Pedagogi uzskata, ka lielākā daļa izglitojamo apgūst mājas darbu 
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veikšanai nepieciešamās prasmes. Lielākā daļa izglītojamovecāku un internāta skolotāju uzskata, ka 

mājas darbu apjoms nav par lielu, bet tie ne vienmēr ir vienmērīgi sadalīti visas nedēļas garumā. 

Skolā izstrādāta vienota klases audzināšanas darba programma. Katrs klases audzinātājs 

izstrādājis audzināšanas darba plānu, kas atbilst licencētās izglītības programmas mērķiem un 

uzdevumiem. Katrs klases audzinātājs izstrādājis klases audzinātāju stundu plānu, kurā iekļauti 

obligātie temati: satiksmes drošība, darbība ekstremālās situācijās, sociālo iemaņu un veselīgā 

dzīvesveida pamati, atkarības profilakse, karjeras izvēle. Ir iekļautas tēmas: tikumiskās vērtības un 

īpašības, uzvedība un saskarsmes kultūra, pilsoniskā audzināšana, tautu ētiskie priekšstati un ideāli. 

Klašu audzinātāji plāno sadarbību ar atbalsta personālu (psihologu, logopēdu, sociālo pedagogu) un 

citiem skolas speciālistiem. 

Skolā darbojas 8 metodiskās komisijas: sākumskolas skolotāju; latviešu un angļu valodas 

skolotāju; krievu valodas skolotāju; matemātikas, fizikas un informātikas skolotāju; dabaszinību, 

bioloģijas, ķīmijas un ģeogrāfijas skolotāju; vizuālās mākslas, literatūras un mūzikas skolotāju; 

Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību, mājturības un tehnoloģiju un sporta skolotāju - kurās 

pamatā tiek izskatīti visi priekšmetu vienojošie jautājumi; klašu audzinātāju un internāta skolotāju - 

kurā pamatā tiek izskatīti jautājumi saistīti ar audzināšanas procesu. Par konkrēta mācību priekšmeta 

saistītājiem metodiskajiem jautājumiem pedagogi konsultējas novada mācību priekšmetu 

metodiskajās apvienībās. Novada metodisko apvienību ietvaros ir iespējas iepazīties ar citu skolu 

pieredzi un saņemt konsultācijas no novada izglītības pārvaldes speciālistiem. Pedagogi izmanto 

interneta ISEC mājas lapu un citu informāciju.  

Skolas vadība koordinē un pārrauga mācību priekšmetu tematisko plānu izstrādi un 

īstenošanu. Lai sekmīgi varētu nodrošināt nepieciešamos resursus skolas izglītības programmu 

realizācijai, skolas vadība mācību gada beigās analizē skolotāju pašvērtējumu un nosaka prioritātes 

nākošajam mācību gadam. 

Stiprās puses 

 Notiek kvalificēta pedagoģiskā personāla un skolas vadības sadarbība mācību satura apguves 

pilnveidošanā. 

 Skolā izveidotas vienotas mācību un klašu audzinātāju programmas.   

 Pedagogi prot izvērtēt savu mācību priekšmetu saistībā ar mācību programmu un tematisko 

plānu. 

 Pedagogi savā darbā izmanto daudzveidīgas un piemērotas mācību metodes. 
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 Pedagogi racionāli plāno savu darbu, ņemot vērā izglītojamo spējas, intereses, vajadzības un 

veselības stāvokli. 

 Pedagogi realizē mācību procesa individualizāciju, papildus strādā ar izglītojamajiem 

mācību stundu un konsultāciju laikā ar izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās un ar 

talantīgajiem izglītojamajiem. 

 17 pedagogi ir iesaistījušies ESF projektā ,,Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos”. 

Tālākās attīstības vajadzībai 

 Daudzveidot mājas darbu formas izglītojamo zināšanu un prasmju novērtējumos. 

 Sabalansēt mācību priekšmetos mājas darbus visas mācību nedēļas garumā. 

Vērtējums: ļoti labi. 
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2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Visi pedagogi izstrādāja mācību priekšmetu standartam un mācību programmām atbilstošus 

tematiskos plānus. Mācīšanas procesa kvalitāte sistemātiski tiek kontrolēta, apmeklējot mācību 

stundas, individuālās un fakultatīvās nodarbības un pārbaudot ierakstus skolas dokumentācijā. 

Stundu vērošanas rezultāti liecina, ka lielākā daļa pedagogu izmanto daudzveidīgas darba 

metodes, paņēmienus un formas, kas atbilst izglītojamo individuālajām spējām, vecumam un 

mācību priekšmetu specifikai. 

Lielākajā daļā no vērotajām mācību stundām nodrošināta mācību procesa saikne ar reālo 

dzīvi un mūsdienu aktualitātēm, atbilstoši stundas tēmai nodrošināta starppriekšmetu saikne. 

Skolā ir organizēts zinātniski pētnieciskais darbs. Izglītojamie iepazīstināti ar ZPD izstrādes 

noteikumiem, konsultēti to izstrādē. Visi izglītojamie iesaistās ZPD īstenošanā un aizstāvēšanā. 

Izglītojamie piedalās mācību priekšmetu, skolas un valsts ZPD izstrādē. Skola piedalās nacionālajās 

un vietējās vides saglabāšanas un sakopšanas projektos un pasākumos. 

Izglītojamie regulāri apmeklē mācību ekskursijas, teātra izrādes, iepazīstas ar daţādu 

profesiju darbības aspektiem, apmeklējot koledţas un raţošanas uzņēmumus. 

Mācību uzdevumu veikšanai pedagogi rosina izglītojamos izmantot informācijas 

tehnoloģijas. Skolā ir 1 multimediju projektors, 4 interaktīvās tāfeles, klasēs un mācību kabinetos ir 

datori un kodoskopi, CD atskaņotāji, DVD atskaņotāji. Skolā ir pieejami datorklases, bibliotēkas un 

lasītavas resursi. 

Mācību satura kvalitatīvai apguvei labiekārtots un ar visu nepieciešamo tehniku apgādāts 

mājturības un tehnoloģiju kabinets meitenēm. Pedagogi mācību procesā arvien vairāk izmanto 

informācijas tehnoloģijas. Regulāri tas notiek bioloģijā, ģeogrāfijā, latviešu valodā un literatūrā, 

Latvijas un pasaules vēsturē. 

Pedagogi veiksmīgi realizē mācību procesa individualizāciju un diferenciāciju gan darbā ar 

talantīgajiem izglītojamajiem, gan tiem, kuriem ir grūtības mācībās. Visos mācību priekšmetos 

organizēts konsultāciju grupu darbs, kas optimāli saskaņots ar visu izglītojamo iespējām. Skolā 

notiek individuālais grupu un fakultatīvo nodarbību darbs.  Mācību stundās veidojas labs pedagoga 

un izglītojamā dialogs. Izglītojamie iniciēti un motivēti jaunu zināšanu apguvei, maksimāli iesaistīti 

darbā. Pedagogi rosina skolēnus izteikt savu viedokli, pamatot to, analizēt un veikt secinājumus. 

Pedagogi izskaidro kā veikt mājas darbus, to apjoms ir optimāls. Pēc satura mājas darbi ir 

daudzveidīgi, tie veicina izglītojamo praktiskā un pētnieciskā darba iemaņu attīstību un sekmē 
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iegūto zināšanu un prasmju nostiprināšanu. Skolā ir izstrādāts visiem pieejams pārbaudes darbu 

grafiks.  

Pedagogi rosina izglītojamos savstarpējai sadarbībai, izmanto pāru un grupu darbu, projekta 

metodi, diskusijas. Izglītojamie veic sava darba pašvērtējumu un klasesbiedru savstarpējo 

vērtējumu.  

Stiprās puses 

 Pedagogu kolektīvs ir atklāts jauninājumu metodikā un tehnoloģijās ieviešanai, skolotāji veic 

daudzpusīgu metodisko darbību, ir mācību priekšmetu programmu konkrētiem mācību 

līdzekļiem autori, piedalās radošo darbu skatēs, aktīvi darbojas projektos valsts līmenī. 

 Labvēlīga emocionāla vide pedagoga un izglītojamā sadarbībai. 

 Skolā ir izstrādāti noteikumi vienotai vērtēšanas sistēmai. 

 Izglītojamo mācību slodzi regulē pārbaudes darbu grafiki, kuri ir pieejami visiem 

izglītojamajiem, vecākiem un pedagogiem.  

 Visi izglītojamie ir iesaistīti projektu un pētniecisko darbu īstenošanā. 

Tālākās attīstības vajadzībai 

 Sekmēt izglītojamo turpmāko praktisko darba iemaņu attīstīšanu un prasmju veidošanu 

moderno informāciju un komunikāciju tehnoloģiju lietošanā, informācijas iegūšanā un 

apstrādē. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Mācību stundu saraksts atbilst visiem nosacījumiem. 

Pedagogi iepazīstina izglītojamos ar mācību darbam izvirzītajām prasībām un kārtību. 

Mērķtiecīgi organizē izglītojamos mācību darbam, veido motivāciju mācīties, rosina strādāt 

plānveidīgi, atbilstoši individuālajām spējām, motivē izrādīt iniciatīvu jaunu zināšanu apguvei. 

Skolā ir noteikta kārtība un iespēja datorklases, interneta, bibliotēkas un lasītavas resursu 

izmantošanai mācīšanās procesā. Mācību procesā tiek izmantoti moderni aprīkotie ķīmijas, 

bioloģijas, ģeogrāfijas, latviešu valodas un literatūras kabineti, skolā esošie mācību materiāli un 

līdzekļi. 

Pedagogi rosina izmantot daţādus mācību palīglīdzekļus (vārdnīcas, enciklopēdijas, 

rokasgrāmatas, periodiskos izdevumus). 

Izglītojamiem ir iespēja prezentēt savu darbu klasei, skolai un ārpus tās. 
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Skolā regulāri izvērtē izglītojamo zināšanas, iemaņas un prasmes mācību priekšmetos. Katra 

mācību gada sākumā analizēti izglītojamo sasniegumi un plānota turpmākā darbība. Skolā ir vienota 

kārtība izglītojamo izaugsmes dinamikas uzskaitei un analīzei. 

Lielākā daļa izglītojamo labprāt strādā pāros un grupās, palīdz viens otram mācīšanās 

procesā, uzņemas līdzatbildību par mācību darba rezultātu. Izglītojamie veiksmīgi piedalās daţādos 

ārpusklases un ārpusskolas aktivitātēs un pasākumos. 

Īpašā uzraudzībā ir 1.,4.,5.,9. klašu izglītojamo zināšanu un prasmju vērtējuma dinamika. Ar 

analīzes rezultātiem iepazīstina gan priekšmetu skolotājus, gan klases audzinātājus.  

Izglītojamo sasniegumi, mācību stundu hospitācijas rezultāti rāda, ka izglītojamajiem 1.-3. 

klasēs patīk mācīties, iegūt jaunas zināšanas. Izglītojamo 94% atzīst, ka vēlas uzzināt kaut ko jaunu, 

5% izrāda vidēju interesi, jo ir grūtības mācībās un 1% izglītojamo ir nepietiekama interese par 

jauno. Analizējot rezultātus 4.-9. klasēs, pieaugot izglītojamo slodzei, mājas darbu apjomam, 

konstatēts, ka interese pret mācībām mazinās. 63% izglītojamajiem interese pret zināšanām ir, 34% 

izglītojamo interese ir viduvēja un 3% - nepietiekama interese par mācību procesu. 14% izglītojamo 

atzīst, ka mācās atbilstoši savām spējām, 45% izglītojamo mācās mērķtiecīgi, bet neizmanto pilnībā 

savas spējas. 34% izglītojamo savas spējas izmanto viduvēji, bet 7% izglītojamo trūkst personīgās 

motivācijas zināšanu ieguvei. Kā nozīmīgus motivācijas trūkuma faktorus izglītojamie uzskata: lielu 

informācijas apjomu, mācīšanas tempu, nevēlmi iegūt augstākus vērtējumus. Analizējot izglītojamo 

mājas darbu sagatavotību, var secināt, ka 1.-4. klasēs 89% to veic ļoti labi, 6% - labi, 3% - viduvēji 

un 1% - nepietiekami. 5. –9. klasēs 26% izglītojamo mājas darbus veic ļoti labi, 52% - labi, 15% - 

viduvēji un 4% - nepietiekami. Nepietiekamu mājas darbu kvalitātes līmeni bieţi nosaka skolas 

specifika. 

Izglītojamajiem visos mācību priekšmetos piedāvātas konsultācijas vielas nostiprināšanai, 

pārbaudes darbu sasniegumu uzlabošanai, individuālo mācīšanās spēju attīstīšanai. Konsultāciju 

apmeklējuma bieţumu pēc grafika nosaka priekšmetu skolotāji, bet izglītojamo apmeklējumu 

kontrolē internāta skolotāji. Tāpēc izglītojamie saņem savlaicīgu palīdzību. 

Skolā veikta regulāra kavējumu uzskaite un analīze. 

Veicot izglītojamo aptauju par to, kas sniedz gandarījumu mācīšanās procesā, viņi atzīmē: 

interesantas stundas, uzslavas, panākumi, objektīvi novērtēts ikdienas darbs, labas atzīmes, 

pedagogu pozitīvā attieksme, klasesbiedru labvēlīgas attiecības. 

Mācību stundu hospitācija rāda, ka lielākā daļa pedagogu veiksmīgi izmanto daudzveidīgas 

mācību metodes, darba formas un paņēmienus mācību priekšmetu apguvei atbilstoši izglītojamo 

vecumposmam, individuālajām spējām un veselības stāvoklim, regulāri izmanto IT, praktizē 
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interaktīvās mācīšanās metodes, ieinteresē un motivē izglītojamos veikt pašanalīzi un izmantot 

iespēju jaunu zināšanu ieguvei. 

Skolas vadība regulāri kontrolē pārbaudes darbu bieţumu saskaņā ar kopējo mācību 

priekšmetu pārbaudes darbu grafiku. 

Stiprās puses 

 Skolā ir labvēlīga mācīšanās vide. 

 Skolā pastāvoša mācību sasniegumu uzskaites un analīzes kārtība sekmē katra izglītojamā 

mācīšanās procesa attīstību. 

 Konsultāciju grupu darba nodarbības ir visos mācību priekšmetos. 

 Izglītojamo mājas darbu izpildes kontrole tiek nodrošināta. 

Tālākās attīstības vajadzībai 

 Veicināt izglītojamo mācīšanās procesa individuālo motivāciju. 

Vērtējums: labi 

 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Visi pedagogi, vērtējot izglītojamo mācību sasniegumus, ievēro valsts noteikto vērtēšanas 

kārtību un prasības. Skolā ir izstrādāta mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kas nosaka vērtēšanas 

sistemātiskumu un vienotus vērtēšanas principus. Vērtēšanas metodes un pārbaudes formas atbilst 

izglītojamo vecumam un mācību priekšmeta specifikai. 

Mācību priekšmetu metodiskajās komisijās vērtēšanas formas, metodes un bieţums ir 

saskaņots. Pedagogi ievēro vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai un vērtēšanai. Pedagogi 

uzkrāj pārbaudes darbu paraugus savos portfolio.  

Skolā ir sava kārtība pārbaudes grafiku sastādīšanai. Katra semestra sākumā izglītojamie un 

vecāki tiek iepazīstināti ar pārbaudes darbu grafiku. Izglītojamie un vecāki ir iepazīstināti ar mācību 

sasniegumu pārbaudes kārtību. 

Pedagogi regulāri novērtē skolēnu sasniegumus, pamato katra izglītojamā darba vērtējumu, 

izmanto izglītojamo pašvērtējumu. 

Pedagogi izskaidro vērtēšanas kārtību un kritērijus pirms pārbaudes darba veikšanas. 

Pedagogi izlaboto darbu vērtējumus paziņo savlaicīgi. Vecākiem tiek sniegta informācija par bērna 

mācību sasniegumiem ar ikmēneša sekmju izrakstiem, ar dienasgrāmatu starpniecību, arī 

individuālo sarunu, tikšanos laikā gan ikdienā, gan vecāku informatīvajās dienās. 

Vērtējumu uzskaite veikta ar klases ţurnāla, individuālās izaugsmes dinamikas kartes 

starpniecību, valsts un skolas noteiktajos dokumentos. 
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Vērtēšanas procesā iegūtos rezultātus analizē un izmanto mācīšanas un mācīšanās procesa 

plānošanai un pilnveidošanai, mācīšanas metoţu atlasei un skolotāja metodiskā darba pilnīgošanai. 

Klašu audzinātāji katru mēnesi apkopo informāciju par izglītojamo mācību sasniegumiem un 

kavējumiem. 

Skolas vadība kontrolē, pārrauga un analizē izglītojamo individuālo izaugsmi katrā mācību 

priekšmetā. 

Stiprās puses 

 Ir izveidota izglītojamo izaugsmes dinamikas uzskaite un izpēte. 

 Skolā ir izstrādāti noteikumi par vērtēšanas sistēmu skolā. 

 Veiksmīgs mācību priekšmetu metodisko komisiju darbs. 

 Visi pārbaudes darbi un to kritēriji sastādīti datorsalikumā. 

 Mācību sasniegumi vērtēti regulāri un iegūtie rezultāti tiek izmantoti mācīšanas un 

mācīšanās procesā kvalitātes uzlabošanai. 

Tālākās attīstības vajadzībai 

 Ar 2011./2012. mācību gada I semestri veikt vērtējumu uzskaiti e – ţurnālā. 

Vērtējums: ļoti labi 
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3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

 

 3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Tiskādu speciālā internātpamatskolā ir noteikta izglītojamo ikdienas sasniegumu uzskaite. 

Izglītojamo sasniegumi par 2011./2012. m. g. I semestri 

    
Klase Mācību 

priekšmeti 

Kopējais 

skolēnu skaits 

1-3 balles 

nepietiekams 

līmenis % 

4-5 balles 

pietiekams 

līmenis % 

6-8 balles 

optimāls 

līmenis % 

9-10 balles 

augsts 

līmenis % 

2. Latviešu v. un lit. 6 0 66 17 17 

 Krievu val. 6 0 67 33 0 

 Matemātika 6 0 50 33 17 

3. Latviešu v. un lit. 7 0 43 43 14 

 Krievu val. 7 0 72 29 0 

 Matemātika 7 0 58 43 0 

4. Latviešu v. un lit. 7 0 0 100 0 

 Krievu val. 7 0 50 50 0 

 Angļu val. 7 0 43 58 0 

 Matemātika 7 0 43 58 0 

 Dabaszinības 7 0 58 43 0 

 Sociālās zinības 7 0 14 86 0 

 Mājturība un  

tehnoloģijas 

7 0 14 72 14 

 Sports 7 0 0 100 0 

 Vizuālā māksla 7 0 50 50 0 

 Mūzika 7 0 50 50 0 

5.a Latviešu v. un lit. 8 12 12 76 0 

 Krievu val. 8 12 38 50 0 

 Angļu val. 8 0 38 62 0 

 Matemātika 8 0 62 38 0 

 Informātika 8 0 12 88 0 

 Dabaszinības 8 0 50 50 0 

 Sociālās zinības 8 0 62 38 0 

 Mājturība un 

tehnoloģijas 

8 0 12 88 0 

 Sports 8 0 0 50 50 

 Krievu literatūra 8 12 50 38 0 

 Vizuālā māksla 8 0 12 88 0 

 Mūzika 8 0 75 25 0 

5.b Latviešu v. un lit. 8 0 62 38 0 

 Krievu val. 8 0 62 38 0 

 Angļu val. 8 0 50 50 0 

 Matemātika 8 0 62 38 0 

 Informātika 8 0 50 50 0 

 Dabaszinības 8 0 75 25 0 

 Sociālās zinības 8 0 62 38 0 

 Mājturība un 

tehnoloģijas 

8 0 12 88 0 

 Sports 8 0 0 100 0 

 Krievu literatūra 8 0 62 38 0 

 Vizuālā māksla 8 0 75 25 0 

 Mūzika 8 0 88 0 12 

6. Latviešu v. un lit. 10 10 30 60 0 

 Krievu val. 10 10 50 40 0 
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 Angļu val. 10 10 50 40 0 

 Matemātika 10 10 50 40 0 

 Informātika 10 0 30 70 0 

 Dabaszinības 10 10 10 80 0 

 Latvijas vēsture 10 10 20 70 0 

 Pasaules vēsture 10 10 70 20 0 

 Sociālās zinības 10 10 40 50 0 

 Mājturība un 

tehnoloģijas 

10 10 0 90 0 

 Sports 10 0 30 40 30 

 Krievu literatūra 10 10 20 70 0 

 Vizuālā māksla 10 0 40 60 0 

 Mūzika 10 0 90 10 0 

7.a Latviešu v. un lit. 11 9 45,5 45,5 0 

 Krievu val. 11 9 64 27 0 

 Angļu val. 11 9 73 18 0 

 Matemātika 11 9 45,5 45,5 0 

 Informātika 11 9 27 64 0 

 Bioloģija 11 9 36 55 0 

 Ģeogrāfija 11 9 64 27 0 

 Latvijas un pasaules 

vēsture 

11 9 55 36 0 

 Sociālās zinības 11 9 45,5 45,5 0 

 Mājturība un 

tehnoloģijas 

11 9 27 63 0 

 Sports 11 9 9 55 27 

 Krievu literatūra 11 9 64 27 0 

 Vizuālā māksla 11 9 45,5 45,5 0 

 Mūzika 11 9 55 36 0 

7.b Latviešu v. un lit. 11 0 20 80 0 

 Krievu val. 10 0 80 20 0 

 Angļu val. 10 0 80 20 0 

 Matemātika 10 0 60 40 0 

 Informātika 10 0 30 70 0 

 Bioloģija 10 0 20 80 0 

 Ģeogrāfija 10 0 30 70 0 

 Latvijas un pasaules 

vēsture 

10 0 40 60 0 

 Sociālās zinības 10 0 80 20 0 

 Mājturība un 

tehnoloģijas 

10 0 20 80 0 

 Sports 10 0 10 40 50 

 Krievu literatūra 10 0 20 80 0 

 Vizuālā māksla 10 0 50 50 0 

 Mūzika 10 0 50 50 0 

8. Latviešu v. un lit. 9 22 33 45 0 

 Krievu val. 9 22 45 33 0 

 Angļu val. 9 22 56 22 0 

 Matemātika 9 33 45 22 0 

 Bioloģija 9 22 45 33 0 

 Fizika 9 22 46 22 0 

 Ķīmija 9 22 33 33 11 

 Ģeogrāfija 9 22 22 56 0 

 Latvijas un pasaules 

vēsture 

9 22 45 33 0 

 Sociālās zinības 9 22 33 45 0 
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 Mājturība un 

tehnoloģijas 

9 22 22 56 0 

 Sports 9 22 11 45 22 

 Krievu literatūra 9 22 33 45 0 

 Vizuālā māksla 9 22 11 67 0 

 Mūzika 9 22 33 45 0 

9.a Latviešu v. un lit. 9 0   0 

 Krievu val. 9 11 43 56 0 

 Angļu val. 9 0 57 33 0 

 Matemātika 9 11 67 22 0 

 Bioloģija 9 0 67 33 0 

 Fizika 9 11 78 11 0 

 Ķīmija 9 0 67 33 0 

 Ģeogrāfija 9 0 22 78 0 

 Latvijas un pasaules 

vēsture 

9 11 44,5 44,5 0 

 Sociālās zinības 9 11 67 22 0 

 Mājturība un 

tehnoloģijas 

9 0 22 78 0 

 Sports 9 0 22 22 56 

 Krievu literatūra 9 11 56 33 0 

 Vizuālā māksla 9 0 44 56 0 

 Mūzika 9 0 44,5 44,5 11 

9.a Latviešu v. un lit. 9 0 33 67 0 

 Krievu val. 9 0 67 33 0 

 Angļu val. 9 0 44 56 0 

 Matemātika 9 0 89 11 0 

 Bioloģija 9 0 22 78 0 

 Fizika 9 0 100 0 0 

 Ķīmija 9 0 100 0 0 

 Ģeogrāfija 9 0 22 78 0 

 Latvijas un pasaules 

vēsture 

9 0 44 56 0 

 Sociālās zinības 9 0 33 67 0 

 Mājturība un 

tehnoloģijas 

9 0 22 78 0 

 Sports 9 0 11 44,5 44,5 

 Krievu literatūra 9 0 78 22 0 

 Vizuālā māksla 9 0 44 56 0 

 Mūzika 9 0 22 67 11 
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2011./2012.m.g. I semestra mācību priekšmetu  vidējie vērtējumi 5.-9.klasēs 

 

Augstākie vidējie vērtējumi ir sportā, Latvijas vēsturē un mājturībā un tehnoloģijās, bet zemākie ir 

fizikā, ķīmijā un matemātikā. 

 

2011./2012.m.g. I semestra vidējo vērtējumu reitinga tabula pa klasēm  

 

1. vieta – 7. b kl. (internāta skolotāji I. Krištope, J. Bulavska) 

2. vieta – 5. a kl.  (internāta skolotāji K. Rosijska, V. Semjonovs) 

3. vieta – 8. kl. (internāta skolotāji S. Gerasimova, T. Ostafija) 

6. vieta – 9. a kl. ( internāta skolotāji O. Gerenovska, J. Ţuravļova) 

 

Klase  Vidējais vērtējums  Reitings 

5.a  6.0 2. 

5.b 5.7 5. 

6. 5.8 4. 

7.a 5.8 4. 

7.b 6.1 1. 

8. 5.9 3. 

9.a 5.5 6. 

9.b 5.7 5. 
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Pēc skolas vadības, Skolas padomes, Pedagoģiskās padomes, Metodisko komisiju 

dokumentu izpētes var secināt, ka skolā pastāv noteikta kārtība izglītojamo zināšanu vērtēšanai un 

skolā tiek veikta izglītojamo sasniegumu kontroles pārraudzība.  Pēc dokumentu analīzes var 

secināt, ka visi pedagogi uzskata, ka izglītojamo darbs tiek vērtēts, ievērojot valstī noteikto 

vērtēšanas kārtību. Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu uzskaitei. Lielākā daļa vecāku 

uzskata, ka skolas ziņojumi sniedz precīzu un vajadzīgu informāciju par bērnu sasniegumiem un 

pedagogi informē par bērnu stiprajām un vājajām pusēm.  

Izglītojamiem visos mācību priekšmetos zināšanu vērtējums ţurnālos ir regulārs un 

vērtējumu daudzums ir pietiekams. Pēc dienasgrāmatu un ţurnālu izpētes, var secināt, ka lielākajai 

daļai izglītojamo ikdienas sasniegumu vērtējumu skaits dienasgrāmatā atbilst ierakstu skaitam 

ţurnālā, un dienasgrāmatā tiek ierakstīti mājas uzdevumi. Visi klašu audzinātāji regulāri paraksta 

izglītojamo dienasgrāmatas un lielākajai daļai izglītojamo tās regulāri paraksta vecāki. 

Pēc 2011./2012. mācību gada I semestra rezultātiem var secināt, ka 5. – 9. klasēs augstāki 

vidējie rezultāti ir sportā, latviešu valodā un literatūrā, mājturība un tehnoloģijās, informātikā, 

ģeogrāfijā, vēsturē. Zemāki mācību sasniegumi ir sekojošos mācību priekšmetos: fizikā, ķīmijā, 

matemātikā, krievu un angļu valodās. 

Pedagogu anketēšanas rezultāti pierāda, ka visi pedagogi uzskata, ka skolā pastāv noteikta 

kārtība kavējumu uzskaitei, un skola regulāri informē vecākus par neattaisnotiem stundu 

kavējumiem. 

Pedagogi pārbauda un izvērtē izglītojamo mājas darbus. 

Izvērtējot pedagogu tematiskos plānus mācību priekšmetos, var secināt, ka, plānojot savu 

darbu, pedagogi ņem vērā izglītojamo mācību sasniegumus un izvēlas tiem atbilstošas mācību 

metodes. Lielākajā daļā vēroto mācību stundu mācību metoţu un paņēmienu daudzpusība novērtēta 

kā laba. Pedagogi mācību stundās veic izglītojamo ikdienas sasniegumu novērtējumu. Pedagogi 

mācību stundās, strādājot ar izglītojamiem, veic diferencētu pieeju. Nepieciešami būtiski uzlabojumi 

izglītojamo nepārtrauktai rosināšanai sasniegt pēc iespējas augstākus rezultātus. Vairāk kā puse 

izglītojamo priecājas, ka var parādīt citiem savus sasniegumus. Lielākā daļa vecāku uzskata, ka 

pedagogi izvirza bērniem prasības un mudina strādāt atbilstoši viņu spējām. 

Daļai izglītojamo ir labs vērtējums ārpus ikdienas mācību darba: sasniegumi skolā zinātniski 

pētnieciskajos darbos, skatēs, konkursos, viktorīnās, izstādēs un sacensībās.  
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Stiprās puses 

 Lielākā daļa izglītojamo sasniedz izvirzītās prasības. 

 2.-9. klašu izglītojamajiem vērtējums mācību priekšmetos pārsvarā pietiekams un optimāls. 

 9. klašu izglītojamie sekmīgi turpina mācības vidusskolās un arodskolās. 

Tālākās attīstības vajadzībai 

 Uzlabot pamatskolas klašu izglītojamo mācību sasniegumus ikdienas darbā mācību 

priekšmetos (fizikā, ķīmijā, matemātikā, krievu valodā un angļu valodā). 

Vērtējums: labi 

 

3.1. Izglītojamo sasniegumi  

Veselības stāvokļa dēļ visi skolas izglītojamie tiek atbrīvoti no valsts pārbaudes darbiem. 



 31 

4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

 

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana 

Skolā darbojas atbalsta personāla speciālisti – psihologs, speciālie pedagogi, sociālais 

pedagogs, skolotājs logopēds, medicīnas māsas, pediatrs, fizioterapeits un bērnu psihiatrs. 

Izglītojamie, vecāki, aizbildņi, bērnu namu vadītāji un sociālie darbinieki ir informēti par kārtību, 

kādā var saņemt nepieciešamo atbalstu. Informācija par atbalsta personāla speciālistu darbības 

virzieniem un konsultāciju iespējām ir izvietota skolas mājas lapā. 

Lai izglītības iestādē veidotu labvēlīgu un drošu vidi, palīdzētu nodrošināt emocionālo 

drošību, sociālais pedagogs un psihologs veic darbu ar izglītojamajiem un pedagogiem, sadarbojas 

ar izglītojamo vecākiem, aizbildņiem un bērnu namu vadītājiem un sociālajiem darbiniekiem, kā arī 

ar institūcijām ārpus skolas, aizstāvot bērnu intereses, vada un organizē profilakses pasākumus 

skolā.  

Psihologs skolā piedāvā šādus darbības veidus: psiholoģiskā konsultēšana izglītojamajiem, 

vecākiem un pedagogiem par izglītojamo; izglītojamā psihisko procesu psihodiagnostika, to 

attīstības līmeņa un personības īpatnību izvērtēšana; korektīvi attīstošās grupas izveide mācību 

satura apguves grūtību gadījumos (kognitīvo procesu: atmiņas, uzmanības, domāšanas attīstīšanai); 

saskarsmes grupas izveide, kuru mērķis ir padziļināt izpratni par sevi, savām emocijām, attīstīt 

sadarbības un saskarsmes iemaņas, apgūt jaunus emociju reaģēšanas modeļus; grupas psiholoģiskā 

izpēte, psiholoģiskā izglītošana izglītojamajiem, vecākiem, aizbildņiem, atkarības profilakses 

pasākumi. 

Psihologs darbu plāno, vadoties pēc vecāku, aizbildņu, pedagogu vai izglītojamo 

pieteikumiem, pamatuzmanību veltot izglītojamā psiholoģisko problēmu risināšanai. 

Individuālās nodarbības izglītojamie apmeklē 1 reizi nedēļā 3 – 9 mēnešu garumā. 

Korekcijas darbā psihologs izmanto smilšu terapijas, spēļu terapijas, krāsu terapijas un citas 

metodes.  
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Darbs ar izglītojamajiem 2008./2009.m.g. 

 

Problēmas joma 

 

Problēmas raksturs Individuāli 

konsultēto 

izglītojamo 

skaits 

No tiem 

konsultēts 

atkārtoti 

(izglītojamo 

skaits) 

Kopējais 

konsultāciju 

skaits (tajā 

skaitā 

diagnostika 

konsultēšanas 

vajadzībām) 

Mācību grūtības Saistība ar izglītojamā izziņas 

īpatnībām (specifiski mācību 

traucējumi, UDS,u.c.) 

18 4 10 

 Saistība ar mācību motivāciju 14 9 23 

 Saistība ar uzvedības problēmām 16 10 26 

Savstarpējo 

attiecību 

veidošanas 

problēmas (tajā 

skaitā 

konfliktsituācijas) 

Attiecības ar vienaudţiem 11 9 20 

 Attiecības starp izglītojamajiem 

un skolotājiem 

4 1 5 

 Attiecībās starp izglītojamajiem 

un vecākiem 

8 2 10 

Emocionāla 

rakstura grūtības 

Trauksme, bailes, suicidāla 

rakstura domas, depresīva 

rakstura domas, nomāktība, utt. 

28 10 38 

Vardarbība klasē - - - 

 skolā - - - 

 ģimenē - - - 

 ārpusskolas un ārpus ģimenes - - - 

Citas problēmas  Atkarības problēma (smēķēšana) 9 5 14 

 

Aktuālākās problēmu jomas ir emocionāla rakstura grūtības, saskarsmes problēmas ar 

vienaudţiem (savstarpējo attiecību veidošana klasē, konfliktsituācijas) un mācību grūtības sakarā ar 

veselības un uzvedības traucējumiem. 

Veiktas grupas psiholoģiskās izpētes: 1. un 5. klašu adaptācija, jaunpienākušo izglītojamo 

adaptācija skolā un klasē. Adaptācijas periodā psihologs piedāvā savu izveidotu adaptācijas 

programmu 1. un 5. klasēm, bet pedagogs var to mainīt pēc saviem ieskatiem. 

Ne vienmēr problēmas risinājumu var rast individuāli konsultējot, bieţi vien ir svarīgi 

saprast un risināt problēmas izglītojamo grupas vai klases ietvaros, tāpēc nozīmīga psihologa darba 

sastāvdaļa ir konsultēšana grupās. 

Sniegtas izglītojošas nodarbības klasēs – pāridarījumi, pozitīvās saskarsmes veidošana, 

gaidāmais 5.klasē, lai labāk adaptētos pamatskolā, profesionālā orientācija. 
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Pedagogiem piedāvāti izglītojoši materiāli – mācīšanās traucējumi, vecumposmu īpatnības, 

ieteikumi pozitīvās saskarsmes veidošanai pamatskolā, ar dzimumu saistītās psiholoģiskās 

atšķirības, bērnu uzvedības mērķi grupā, dusmas, nepaklausība, agresija; pieaugušo reakcijas uz 

bērna agresiju, iespējamās stratēģijas. 

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 šiem izglītojamajiem, vecākiem, valsts un pašvaldības institūcijām.  

Izglītojamo ģimeņu sociālais raksturojums  

 

15%

32%

15%

38%

pilnas ģimenes nepilnas ģimenes aizbildnības bērnu nami

 
 

 

24%

20%
11%

39%

6%

piešķirts trūcīgās ģimenes statuss

viens no vecākiem ir bezdarbnieks

abi vecāki ir bezdarbnieki

piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss

vecāki atrodas ārzemēs

 
 

Sociālpedagoģiskais darbs ir vērsts uz to, lai palīdzētu izglītojamajiem apgūt 

problēmrisināšanas prasmes, spēju atrast alternatīvus risinājumus personisko grūtību pārvarēšanā. 

Sociālais pedagogs rosina un piedāvā iespējas veiksmīgai dzīves pieredzei, lai sekmētu bērnu 

sociālo prasmju attīstību – uzklausīt citu domas, piedāvāt savas idejas, kritizēt tā, lai neaizvainotu 
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otru. Tiek organizēts darbs mazās grupās, piedāvājot izglītojamiem radošus, patstāvīgus uzdevumus. 

Veidojoties izglītojamo attiecībām ar citiem cilvēkiem, tiek apgūtas sociālās prasmes.  

Sociālais pedagogs veic izglītojamo konsultācijas gan pēc pašu izglītojamo vēlēšanās, kā arī 

pēc klašu audzinātāju ieteikuma. 

 

Skolēnu konsultācijas pie sociālā pedagoga
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1. att. Konsultācijas pēc skolēnu vēlēšanās 
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2. att. Konsultācijas pēc skolotāju lūguma 
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Aktuālākās problēmas individuālajā konsultēšanā ir sekojošas: 

1) izglītojamais bieţi kavē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ; 

2) izglītojamam strauji pazeminās sekmes; 

3) pēkšņi mainās izglītojamā uzvedība; 

4) izglītojamo nomāc problēma, ko pats nespēj atrisināt; 

5)  izglītojamais jūtas vientuļš, skolā nav draugu; 

6) izglītojamais jūtas slikti mājās; 

7)  izglītojamais stāsta, ka skolā viņam dara pāri; 

8) izglītojamais klaiņo; 

9)  izglītojamam ir regulāri konflikti ar skolotājiem vai citiem izglītojamajiem. 

Sociālā darba veikšanai skolā ir iekārtots konsultāciju ţurnāls, zvanu ţurnāls, kā arī ir 

izveidotas daţādas anketas, ar kuru palīdzību var noskaidrot izglītojamā sociālās vajadzības, uzzināt  

to, kā bērni jūtas skolā, klasē, kādas ir viņu savstarpējās attiecības ar klasesbiedriem un pārējiem 

skolas izglītojamajiem, klases audzinātāju un priekšmetu skolotājiem, kā viņi ir apguvuši 

pašapkalpošanās iemaņas, kāda ir viņu attieksme pret skolas un internāta iekšējās kārtības 

noteikumiem, vai apmierina skolas dienas reţīms.  

Sociālais pedagogs nepieciešamības gadījumā apseko problēmu ģimenes mājās. Sociālais 

pedagogs veicina pedagogu izglītošanu un sniedz sociālpedagoģiskās konsultācijas, koordinē 

sadarbību starp ģimeni, skolu un institūcijām, kuras atbildīgas par bērnu sociālo problēmu 

risināšanu. 

Atbalsta nodrošināšanai izglītojamajiem skolā no 2011.gada darbojas rehabilitācijas centrs. 

Centra mērķis ir uzlabot izglītojamo fizisko un garīgo veselību, lai viņi varētu sekmīgi apgūt mācību 

vielu, spētu veidot draudzīgas attiecības ar saviem vienaudţiem un spētu veiksmīgi integrēties 

sabiedrībā. 

Nepārtraukti skolā darbojas mediķu personāls: struktūrvienības vadītājs veselības aprūpes 

jomā, pediatrs, ārsts psihiatrs, fizioterapeits, diētas māsa, bērnu masieris, fiziskās terapijas medmāsa.  

Struktūrvienības vadītājs veselības aprūpes jomā skolā organizē un vada medicīniskā 

personāla darbu. Seko mācību darba un ārpusklases pasākumu, mājas darbu sagatavošanas laikā 

sanitāri – higiēnisko normu prasību ievērošanai. Analizē izglītojamo pedagoģiski – medicīnisko 

pētījumu rezultātus un dod konkrētus norādījumus pedagoģiskajiem darbiniekiem mācību – 

audzināšanas procesa organizēšanā, nepieciešamos gadījumos konsultē pedagoģiskos darbiniekus. 
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Seko izglītojamo dienas reţīma ievērošanai un organizē sanitāri  - izskaidrojošo darbu  skolā. Plāno 

un organizē izglītojamo medicīniskās apskates, kā arī īsteno skolas medicīniskā personāla darba 

kontroli un seko medicīnisko darbinieku pareizai un savlaicīgai noteiktās dokumentācijas 

noformēšanai. 

Ārsts psihiatrs veic sistemātiskus izglītojamo psihiskā veselības stāvokļa novērtējumus. Veic 

pārrunas ar izglītojamajiem, nozīmē medikamentozo ārstēšanu un seko tās gaitai, īsteno slimo bērnu 

psihisko sagatavošanu turpmākajai ārstēšanai, nepieciešamības gadījumā savlaicīgi hospitalizē 

slimniekus. Sadarbojas ar vecākiem un pedagoģiskiem darbiniekiem, saskaņojot ārstēšanas – 

diagnostisko procesu ar sistemātisku mācību un audzinošo darbu, dodot konkrētus norādījumus 

vecākiem un pedagoģiskiem darbiniekiem tā optimizācijai, kā arī veic sistemātisku skolas personāla 

deontoloģisku izglītošanu.  Pareizi un savlaicīgi noformē noteikto dokumentāciju. 

Fizioterapeits konsultē izglītojamos pēcoperācijas, traumu rehabilitācijā, kustību traucējumu 

gadījumā, ārstē, izmantojot fizikālās metodes un tehnoloģijas, novērtē viņu veselības stāvokli un to 

ietekmējošos faktorus, izvērtē kustības. Izvēlas ārstniecības metodes un pielietojamās fizioterapijas 

tehnoloģijas, fizioterapijas kursa grafiku un ilgumu, ierāda un palīdz izpildīt daţādus vingrinājumus. 

Ārstniecības kursa laikā un pēc tā beigšanas, sadarbojas ar bērnu vecākiem, lai konsultētu, kā 

līdzdarboties atveseļošanās procesā vai iesaka tālāku ārstēšanos vai aprūpi. Noformē atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām ārstnieciskās terapijas procesa dokumentāciju. 

Ārsts – pediatrs nodrošina bērniem kvalitatīvu medicīnisko palīdzību, seko bērnu fiziskajai, 

intelektuālajai un sociālajai attīstībai, veic profilaktisko apskati pirms potēšanas, nozīmē speciālistu 

konsultācijas nepieciešamības gadījumā. Sniedz pirmo neatliekamo palīdzību bērniem sakarā ar 

akūtu stāvokli, traumām. 

Diētas māsa apkopo ziņas par ēdināmo skaitu, izpilda darbu pēc skolas ārstu, 

struktūrvienības vadītāja medicīniskā darbā norādījumiem, nodrošina ēdienkaršu sastādīšanu un 

ēdienu gatavošanas un izsniegšanas uzraudzību, kā arī veic ēdiena garšas kvalitātes kontroli, 

kontrolē ēdiena uzglabāšanu, sanitāri higiēniskās prasības ievērošanu darba vietā. Veic darba 

dokumentācijas noformēšanu. 

Izglītojamo masiere izpilda darbu pēc skolas ārstu, struktūrvienības vadītāja medicīniskajā 

darbā norādījumiem. Nodrošina visu ārstējoši – profilaktisko procedūru, atveseļojošo pasākumu un 

nozīmējumu, ārstēšanās veikšanu pēc skolas ārstu noteikumiem. Ārstē kaulu, muskuļu, asinsrites vai 

nervu sistēmas iekaisumus ar manuālās terapijas palīdzību, veic taktīlo, vibrācijas un mehānisko 

masāţu.  
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Skolas medmāsas izpilda darbu pēc skolas ārstu, struktūrvienības vadītāja veselības aprūpes 

jomā norādījumiem, sistemātiski veic izglītojamo sanitāro apskati, seko skolas telpu, internāta, 

ēdnīcas, virtuves, pirts, mazgātuves un citu telpu sanitāri – higiēniskajam stāvoklim, nodrošina 

pretepidēmisko pasākumu veikšanu. Īsteno pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu izglītojamiem 

un skolas darbiniekiem, nepieciešamības gadījumā veic pasākumus savlaicīgai slimnieku 

hospitalizācijai. Savlaicīgi izolē epidēmijas laikā saslimušos izglītojamos, kā arī seko izglītojamo, 

kas atrodas medicīniskajā izolatorā, veselības stāvoklim un uzvedībai, nodrošina aprūpi. Pareizi un 

savlaicīgi noformē noteikto dokumentāciju.  

Skola nodrošina izglītojamos ar kvalitatīvu, vitamīniem bagātu un sabalansētu uzturu 4 

reizes dienā. Diētas māsa sastāda ēdienkartes un kontrolē ēdienu kvalitāti.  

Skolā ir organizēti un realizēti medicīniskās palīdzības un izglītojamo rehabilitācijas 

pasākumi: bioptrons, dţakuzi, lāzerterapija, sauna, baseins, masāţa, skābekļa kokteilis, 

elektroneirostimulātors TENS, tvaika inhalators, zemūdens masāţa, cirkulārā duša, ārstnieciskā 

vingrošana, ritmika, logopēdiskās nodarbības, sāls haloinhalators.  

Fizioterapeits nodrošina izglītojamo konsultācijas un individuālās fizioterapijas programmas 

izveidi, pamatojoties uz izglītojamā veselības stāvokļa novērtējuma rezultātiem. Ārstēšanās plāns 

tiek veidots tā, lai terapijas rezultātā izglītojamais varētu atgūt zaudēto funkciju vai mazināt tās 

deficītu, kā arī apgūt paņēmienus un vingrojumus patstāvīgām nodarbībām mājās. 

Izglītojamo apskatē 2010./2011. mācību gadā tika konstatēti vairāki kustību - balsta aparāta 

traucējumi (apkopoti tabulā). 

Balsta – kustību aparāta traucējumu apkopojums 

 
Klase Skatīti/ 

Skolēnu skaits 

Bez izteiktiem 

traucējumiem 

M40 M41 M21.4 Muskuļu 

trigeri 

Citi trauc. 

1. 6/8 1 4 4 - - - 

2. 4/7 0 2 4 1 - - 

3. 8/8 1 5 4 - - Q 67.8 – 1 

4. 13/16 0 8 8 1 4 2 ir pl-l 

disbal.sagit. 

5. 8/10 1 5 2 - 4 - 

6.a 10/10 0 6 6 3 3 - 

6.b 10/10 0 9 6 1 - - 

7.a 4/6 0 2 1 - 1 - 

7.b 5/3 0 1 3 1 - - 

8.a 7/9 0 4 6 1 3 - 

8.b 7/8 1 4 2 - - - 

9.a 6/6 0 4 5 - 2 - 

9.b 6/6 0 4 4 - 3 - 

Kopā 94/107 4/94 60/94 55/94 8/94 20/94 3/94 
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Skolotāja logopēda uzmanības centrā nokļūst izglītojamie, kuriem ir ierobeţotas spējas sevi 

izteikt, verbāli pašapliecināties saskarsmē. Logopēda nodarbības skolā apmeklē ceturtā daļa 

izglītojamo. Šajā jomā vislielākais darbs notiek pie skaņu izrunas traucējumu labošanas, 

izteiksmīgas runas izkopšanas, vārdu krājuma paplašināšanas u.c. Tiek pielietots gan individuāls 

darbs ar izglītojamo, gan grupu darbs.  

Visi izglītojamie skolā var saņemt piedāvāto atbalstu, piedalīties skolas pasākumos, 

tematiskās nodarbībās (tiek organizētas tematiskas nodarbības ar skolas medmāsu par personīgās 

higiēnas jautājumiem, par pirmās palīdzības sniegšanu, par profilaktiskiem pasākumiem vīrusu 

slimību izplatīšanas laikā, tiek organizētas diskusijas par karjeras izvēli 9.klašu izglītojamiem, 

tematiskas nedēļas par atkarībām, izglītojamie tiek iesaistīti projektu darbu izstrādāšanā skolas 

projektu nedēļas ietvaros un savu darbu prezentēšanā). 

Skolā ir medmāsas, atbilstoši prasībām iekārtots medicīnas kabinets. Izglītojamie zina, kā 

rīkoties negadījumu, traumu un saslimšanas gadījumos. Skolā tiek organizētas teorētiskās un 

praktiskās nodarbības neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā un satiksmes drošībā. Skolas 

darbinieki informē vecākus un aizbildņus par negadījumiem un traumām, ja tādas rodas un 

saslimšanām skolā. Skolā regulāri notiek izglītojamo veselības profilakses, sporta un audzināšanas 

pasākumi.  

Skolā ir izstrādāti un noteiktā kārtībā apstiprināti drošības noteikumi, kārtība pārgājienu un 

ekskursiju, masu pasākumu, sporta pasākumu organizēšanai. Izglītojamie tiek instruktēti par 

drošības noteikumu ievērošanu gan skolā, gan ārpus tās daţādu skolas pasākumu laikā. Skolā ir 
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evakuācijas plāni un drošības noteikumi, kā rīkoties ekstremālās situācijās un evakuācijas gadījumā. 

Ir novērtēti darba vides riska faktori. Ir izstrādāts civilās aizsardzības plāns. 

Izglītojamie skolā uzturas visu diennakti, tāpēc skolā ir organizēts nakts auklīšu darbs pēc 

grafika. Lai izslēgtu negadījumu rašanos diennakts tumšajā laikā, izglītojamie atrodas pedagogu un 

citu skolas darbinieku redzeslokā visu diennakti, ir informēti kā jārīkojas, ja ir nepieciešama 

pieaugušo palīdzība. 

Izglītojamie ir informēti, kā nepieciešamības gadījumā sazināties ar palīdzības dienestiem. 

Skolas iekštelpās un tās teritorijā izglītojamo drošībai ir izvietotas video novērošanas kameras, par 

kuru esamību informē brīdinošas uzlīmes. Skolā ir noteikta kārtība, kādā skolā uzturas vecāki un 

citas personas. 

Stiprās puses 

 Izglītojamie saņem kvalificētu palīdzību rehabilitācijas jomā. 

 Atbalsta personāla speciālistu empātija, vēlme palīdzēt, pozitīva saskarsme ar 

izglītojamajiem un pedagogiem. 

 Atbalsta personāla speciālistu savstarpēja pozitīva savstarpējā sadarbība, sasniedzot vienotu 

mērķi un tādējādi realizējot kvalitatīvu problēmas risinājumu. 

 Izstrādāti darba drošības un citi drošības noteikumi. 

Tālākās skolas attīstības vajadzībai 

 Virzīt darbu izglītojamo emocionālā rakstura un mācību grūtību problēmu novēršanai. 

 Paplašināt un pilnveidot ar mūsdienīgu aparatūru izglītojamo rehabilitācijas vajadzībām 

medicīniskos kabinetus. 

Vērtējums: labi 

 

4.2. Atbalsts personības veidošanā 

 

Audzināšanas darbs skolā tiek plānots pēc skolas izstrādātiem virzieniem, prioritātēm. 

Audzināšanas darbībai nosprausti audzināšanas mērķi un izvirzīti galvenie uzdevumi. Klašu 

audzinātāji veic audzināšanas darbību un sniedz atbalstu savas audzināmās klases izglītojamajiem, 

sadarbojas ar vecākiem, skolas pedagogiem un atbalsta personālu. Audzināšanas un ārpusstundu 

darba plāns tiek veidots, ievērojot klašu audzinātāju un internāta skolotāju ieteikumus. Īpaša 

uzmanība tiek pievērsta audzināšanas stundu plānam, akcentējot drošības pasākumus, uzvedības un 

disciplīnas jautājumus, savstarpējās saskarsmes prasmju pilnveidi, tautas tradīcijas, izmantojot 
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skolas piedāvātās iespējas. Tiek apspriesti skolas iekšējās kārtības noteikumi, veikta izglītojamo 

iepazīstināšana ar drošības noteikumiem. 

2010./2011. un 2011./2012. mācību gados skolas metodiskā tēma „Veselīgs dzīves veids – 

veiksmīgs mācību un audzināšanas procesa pamats”, tāpēc skolā organizētas mācību stundas, klases 

stundas un ārpusklases pasākumi skolēnu veselīga dzīvesveida veicināšanai un ikdienas darbā 

mācam skolēniem saudzēt savu veselību, prasmīgi un lietderīgi izmantot brīvo laiku, atteikties no 

kaitīgiem ieradumiem. 

Skolā katru gadu notiek tradicionālie pasākumi: Zinību diena, Rudens pārgājiens, 

Miķeļdiena (izstāde), Dzimšanas dienu svinības, Skolotāju diena, Lāčplēša diena, 18.novembris – 

Latvijas proklamēšanas diena, Jaungada karnevāls, Valentīndiena, Konkurss zēniem, Konkurss 

meitenēm, ziemas pavadīšana – „Maslenica”, divu dienu pārgājiens pavasarī un 9.klašu izlaidums. 

Izglītojamie brauc daţādās ne tikai izklaides, bet arī izzinošās mācību ekskursijās: uz Ludzas 

helikopteru robeţsardzes bāzi un Ludzas novadpētniecisko muzeju, uz Siguldu un Turaidas pili, uz 

Aglonu, uz Rēzeknes robeţsargu koledţu. 

Skola realizē interešu izglītības programmas, kuras nodrošina iespējas vispusīgai personības 

attīstībai; tiek nodrošināta aktīva un radoša brīvā laika izmantošana; sekmēta saskarsmes un 

sadarbības pieredze. Izglītojamie tiek rosināti un motivēti iesaistīties kādā no piedāvātajiem 

pulciņiem. Skolā darbojas pulciņi četrās daţādās jomās – kultūrizglītības, sporta, tehniskās 

jaunrades un informātikas programmās: 

- mūzika (1. – 3.kl., 4. – 6.kl., 5. – 9.kl.) 

- dejas (1. – 4.kl., 5. – 9.kl.) 

- floristika (1. – 4.kl., 5. – 9.kl.) 

- roku darbs (5. – 9.kl) 

- latviešu folklora (7. – 9.kl) 

- sporta spēles (1. – 2.kl., 3. – 4.kl.) 

- futbols (5. – 7.kl., 8. – 9.kl.) 

- vieglatlētika (5. – 9.kl.) 

- florbols (5. – 7.kl., 8. – 9.kl.) 

- galda spēles (1. – 4.kl.) 

- baseins (1. – 9.kl.) 

- kokapstrāde (4. – 6.kl., 7. – 9.kl.) 

- metālapstrāde (5. – 9.kl.) 

- datori (7. – 9.kl.) 
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- kulinārija (5. – 9.kl.) 

Izglītojamiem ir iespēja attīstīt muzikalitāti, vokālās iemaņas, tiek sekmēta izglītojamo 

iesaistīšanās kultūrvides veidošanā, tiek iemācītas daţādas rokdarbu tehnikas, gūti priekštati par 

mākslas pasaules daudzveidību, tiek rosināta fantāzija un iztēle, aktivizēta pašiniciatīva, rīkotas 

daţādas spartakiādes un turnīri, kur izglītojamie katru gadu uzlabo meistarību un gūst pārliecību par 

saviem spēkiem un potenciālu. 

Tiek realizēta sadarbība ar Latvijas Bāreņu biedrību, Ezersalas speciālo internātpamatskolu, 

Maltas speciālo un Rēzeknes logopēdisko skolu, tiek rīkoti kopēji atpūtas un tematiskie pasākumi, 

kur izglītojamie gatavo pasākumu programmu, šajos pasākumos izglītojamiem tiek dota iespēja 

lietderīgi atpūsties un saistoši pavadīt laiku. 

Izglītojamie, kuri nebrauc svētdienās mājās, ir internāta skolotāju uzraudzībā. Izglītojamiem 

ir iespēja noskatīties TV raidījumus, videofilmas, spēlēt galda spēles, lasīt grāmatas, apmeklēt sporta 

nodarbības skolas sporta zālē. Lietderīgi pavadot brīvo laiku, izglītojamiem ir iespēja kopā ar 

internāta skolotājiem rīkot piknikus, pārgājienus, daţādas sporta aktivitātes skolas teritorijā, sporta 

laukumā un spēļu pilsētiņā. 

Stiprās puses 

 Skolā ar panākumiem darbojas interešu izglītības programmas. 

 Pulciņu vadītāji ir profesionāli un radoši pedagogi. 

 Izglītojamiem ir nodrošināta iespēja gūt radošās darbības pieredzi koncertos un pasākumos 

kā skolā, tā arī ārpus tās. 

 Izglītojamie tiek motivēti iesaistīties interešu izglītībā, notiek sadarbība ar klašu 

audzinātājiem, tiek rīkotas ekskursijas interešu izglītības pulciņos iesaistītajiem 

dalībniekiem.  

Tālākās attīstības vajadzībai  

 Sekmēt daudzveidīgu un lietderīgu izglītojamo brīvā laika pavadīšanu svētdienās. 

 Mācīt skolēnus pateikt „Nē” kaitīgiem ieradumiem. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

 

Karjeras izglītība ir svarīga izglītības procesa sastāvdaļa. Lai nodrošinātu atbalstu karjeras 

izglītībā, tiek izmantotas daţādas darba formas. 
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Mācību priekšmetu stundās skolotāji plāno projektu darbus, diskusijas, prezentācijas par 

karjeras tēmām, kur izglītojamiem ir iespēja iepazīties ar daţādām profesijām. Tiek organizētas 

mācību ekskursijas uz uzņēmumiem, izglītojamie iepazīstināti ar daţādu profesiju darba specifiku 

un iespējām. Mācību priekšmetu skolotāji atbalsta izglītojamo spēju un interešu apzināšanu, 

motivējot izglītojamo veidot karjeru izvēlētajā jomā. 

Konsultācijas karjeras izglītības jautājumos izglītojamiem un klašu audzinātājiem sniedz 

skolas psiholoģe, informē arī vecākus par karjeras izglītību. Izglītojamiem tiek piedāvāts aizpildīt 

interešu testus, lai varētu izpētīt savas intereses un atrast sev piemērotāko profesiju. 

9. klašu beidzējiem II semestrī skola organizē Atvērto durvju dienu – informatīvu pasākumu, 

kurā pārstāvji no citām skolām iepazīstina izglītojamos ar daţādu arodskolu, profesionālo skolu un 

koledţu izglītības programmām, bet nepieciešams organizēt izbraukumus uz atvērto durvju dienu 

pasākumiem.  Skolas bibliotēkā ir pieejami arī metodiskie materiāli, kur ir plaša informācija par 

turpmākās izglītības iespējām. 9. klašu izglītojamiem, ir iespēja izpētīt karjeras iespējas Rēzeknes 

karjeras centrā, bet ne visi izglītojamie izmanto piedāvātās iespējas un ieteikumus. 

Skola apkopo informāciju par absolventu izvēli savām turpmākajām mācībām. 

Stiprās puses 

 Skolā katru gadu tiek plānoti karjeras izglītības pasākumi. 

 Skolā ir pieejama nepieciešamā informācija par karjeras izvēles jautājumiem. 

 Veiksmīga sadarbība ar arodskolām un profesionālajām skolām. 

Tālākās attīstības vajadzībai 

 Turpināt sadarbību ar arodskolām un organizēt izbraukumus uz Atvērto durvju dienu 

pasākumiem. 

 Iepazīstināt 9. klašu izglītojamo vecākus ar karjeras centra izpētes materiāliem. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

Individuālajam un grupu darbam, konsultācijām paredzēto laiku pedagogi izmanto 

diferencēti – atvēlot to ne tikai darbam ar izglītojamiem, kuriem ir nepieciešams atbalsts mācībās, 

bet arī ar talantīgiem izglītojamiem. Plānojot mācību darbu stundās, pedagogi cenšas sekmēt 

talantīgo izglītojamo izaugsmi un ievērot viņu vajadzības. Mācību priekšmetu stundās viņiem tiek 

piedāvāts diferencēts mācību saturs atbilstoši izglītojamo individuālajām spējām. 
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Analizējot izglītojamo kavējumus var secināt, ka lielākā daļa mācību stundu nav apmeklētas 

veselības dēļ, tāpēc ir plānots individuālais mācību darbs ar izglītojamiem, kuri daudz kavē skolu. 

Lai novērstu neattaisnotos izglītojamo kavējumus, skolā ir veikta sadarbība ar izglītojamo ģimenēm 

(aizbildņiem), bāriņtiesām un pagastu sociālajiem darbiniekiem, bet veiktais darbs ir nepietiekams. 

Skola veicina talantīgo izglītojamo līdzdalību mācību priekšmetu konkursos un daţādos 

projektos. Skolā tiek rīkoti mācību priekšmetu konkursi, viktorīnas, radoši pasākumi, sporta spēles. 

Izglītojamie sadarbojas ar mācību priekšmetu pedagogiem, lai sagatavotos šiem pasākumiem. 

Noslēdzoties mācību priekšmetu nedēļām, konkursiem, viktorīnām, sporta pasākumiem, izglītojamie 

tiek apbalvoti par sasniegumiem skolā. Bet labākie tiek izvirzīti uz novadu. 

Katru gadu izglītojamie piedalās zīmējumu konkursā „Nāc līdz!” Naricas fonda organizētajā 

zīmējumu konkursā „Saules stariņš” un novada tūrisma sacensībās, kur tradicionāli iegūst 

godalgotās vietas.  

2010./2011.mācību gadā skola piedalījās Zemkopības Ministrijas izsludinātajā konkursā 

„Mūsu mazais pārgājiens”. 

Skolā ir noteikta kārtība darbam ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās grūtības. Šajā darbā 

tiek iesaistīti atbalsta personāla speciālisti: sociālais pedagogs, kurš strādā ar izglītojamiem 

kavējumu novēršanai, nepieciešamības gadījumā piesaista vecākus, kā arī ārpusskolas esošās 

institūcijas; skolas psihologs ar vecāku piekrišanu veic izglītojamo izpēti un noskaidro, vai 

izglītojamais mācās atbilstoši savām spējām, dod rekomendācijas mācību priekšmetu skolotājiem, 

klases audzinātājiem un vecākiem (aizbildņiem) darbā ar konkrēto izglītojamo. Pedagogi cenšas 

izvirzīt piemērotas prasības šiem izglītojamajiem. Skolā tiek veikti pētījumi par nepietiekamo 

vērtējumu iemesliem, meklēti veidi mācību motivācijas paaugstināšanai. Pie direktora vietnieces 

izglītības jomā ir apkopota informācija par darbu ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās un 

izglītojamiem, kuriem ir nepieciešams atbalsts mācību procesā. Tiek izstrādāti mācību atbalsta 

materiāli izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās. 

Skolā tiek organizētas pedagoģiskās padomes sēdes par 1. un 5. klašu adaptāciju, par atbalstu 

mācību procesā izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām, par izglītojamo motivāciju mācīties, kurās 

piedalās mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji, atbalsta personāls, skolas vadība. Pēc 

nepieciešamības tiek aicināti izglītojamo vecāki, rīkotas vecāku sapulces ar priekšmetu skolotāju, 

skolas vadības un atbalsta personāla piedalīšanos.  

Tiek organizētas tematiskās pedagoģiskās sēdes, kurās izskata skolas metodiskā darba tēmas, 

metodiskās komisijas un atsevišķi pedagogi dalās savā pozitīvajā pieredzē. 



 44 

Skola organizē pieredzes apmaiņas pasākumus. Tajos tiek diskutēts par tādām tēmām kā 

darbs ar izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās, mācību metodes, izglītojamo motivācija 

mācīties. Tiek organizētas arī atklātās mācību un audzināšanas stundas pozitīvās pieredzes apmaiņai. 

Pedagogi veido arī savu portfolio, kurā atspoguļo izglītojamo sasniegumus un to analīzi, 

izaugsmes dinamiku. Mācību priekšmetu metodiskajās komisijās tiek analizēti izglītojamo 

sasniegumi un izvirzīti uzdevumi rezultātu uzlabošanai, tiek meklētas efektīvas mācīšanas metodes 

un formas, tiek plānots un organizēts darbs ar izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās. 

Metodiskās komisijas arī apsprieţ rīcības plānus izglītojamo sekmības uzlabošanai. 

Vecāki ir informēti par to, ka izglītojamajiem ir iespējas saņemt konsultācijas, apmeklēt 

individuālās un fakultatīvās nodarbības mācību priekšmetos. Konsultāciju grafiks ir visiem pieejams 

informācijas stendā. 

Skolas vadība veic mācību stundu hospitācijas, lai kopīgi ar mācību priekšmetu skolotājiem 

pārrunātu mācību formas, metodes, laika sadalījumu mācību stundā izvirzīto mērķu sasniegšanai, 

nepieciešamo atbalstu mācību darba diferenciācijai, kas sekmētu talantīgo izglītojamo un 

izglītojamo ar mācību grūtībām izaugsmi. 

Mācību darba organizēšanā un vadīšanā direktora vietniecei izglītības jomā, mācību 

priekšmetu skolotājiem ir laba sadarbība ar atbalsta personālu, kas sekmē izglītības procesa kvalitāti. 

Stiprās puses 

 Skola atbalsta un veicina izglītojamo piedalīšanos mācību priekšmetu konkursos, viktorīnās 

un citos pasākumos.  

 Skolā ir izveidota noteikta kārtība, kādā tiek organizēts darbs ar izglītojamiem, kuriem ir 

grūtības mācībās. 

 Atbalsta personāla sadarbība ar mācību priekšmetu skolotājiem atbalsta pasākumu 

nodrošināšanai ikdienā un pārbaudes darbos izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām. 

Tālākās attīstības vajadzībai 

 Turpināt darbu ar izglītojamiem, kuri daudz kavē slimības dēļ mācību priekšmetu tematu 

apgūšanai. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām  

 

Skola īsteno speciālās izglītības mazākumtautību programmu bērniem ar garīgās veselības 

un uzvedības traucējumiem. Šobrīd skolas galvenais uzdevums ir maksimāli kompensēt veselības 
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traucējumus un veidot pamatu bērna tālākajai izglītībai un integrācijai sabiedrībā. Skola piedāvā 

medicīnisko palīdzību, ārsta pediatra un psihiatra konsultācijas, fizioterapijas un masāţas 

pakalpojumus, veselības stāvokļa padziļinātu izpēti, blakus saslimšanu noteikšanu un ārstēšanu. 

Skolā strādā ārsts fizioterapeits, kas konsultē un novērtē izglītojamo veselības stāvokli un to 

ietekmējošos faktorus. Skolā ir iespējas apmeklēt speciālās korekcijas un rehabilitācijas nodarbības, 

grupu un individuālās nodarbības logopēdijā, ritmikas un ārstnieciskās vingrošanas nodarbības.  

Īstenojot skolas mazākumtautību pamatizglītības programmu, visi mācību priekšmeti tiek 

pasniegti bilingvāli. Lai to veiksmīgi realizētu, visi pedagogi ir apmeklējuši LVAVA kursus. 

Pedagogi bagātina savu pieredzi kursos, semināros, dalās pieredzē. 

Skolā izglītojamie iestājas ar valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, pārsvarā 

ar psihiatriskām diagnozēm, tāpēc viņi atrodas bērnu psihiatra uzskaitē. 

Nr.p

.k. 

Garīgās saslimšanas 

Diagnozes 

šifrs 
Diagnoze Bērnu skaits 

Procenti 

% 

1.  Intelektuālie, psihiskie traucējumi 107 100 

2. F06.0 – F06.9 

Citi psihiski traucējumi, kas rodas 

smadzeņu bojājuma un disfunkcijas vai 

somatiskas slimības dēļ 

47 43.93 

3. F07.0 – F07.9 

Personības un uzvedības traucējumi 

smadzeņu slimības, bojājuma vai 

disfunkcijas dēļ 

27 25.23 

4. F43.0 – F43.9 
Reakcija uz smagu stresu un adaptācijas 

traucējumi 
5 4.67 

5. F70.0 – F70.9 Viegla garīga atpalicība 7 6.54 

6. F81.0 – F81.9 
Specifiski mācīšanās iemaņu attīstības 

traucējumi 
18 16.82 

7. F90.0 – F90.9 Hiperkinētiski traucējumi 14 13.08 

8. F91.0 – F91.9 Uzvedības traucējumi 12 11.21 

9. F92.0 – F92.9 Jaukti uzvedības un emociju traucējumi 10 9.35 

10. G40 Epilepsija 2 1.87 

11. F45 Somatoformie traucējumi 1 0.93 
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Citas saslimšanas un traucējumi 

N.p.k. Diagnoze Bērnu skaits Procenti % 

1. Redzes traucējumi 21 19.63 

2. Runas traucējumi 13 12.15 

3. 
Stājas traucējumi, skolioze, 

plakana pēda 
92 85.98 

4. Hroniskās slimības, t.sk., 11 10.28 

5. Atopisks dermatīts 1 9.09 

6. Br.astma 4 36.36 

7. Psoriasis  2 18.18 

8. Hr. gastruoduodenīts 1 9.09 

9. Lb. nieres sarukums se.art.hipert. 1 9.09 

10. Hr. abpus. konjunmtivīts 1 9.09 

11. Hr. VHC 1 9.09 

 

Tā kā skolā mācās galvenokārt izglītojamie ar psihoneiroloģiskām problēmām, skolai ir cieša 

sadarbība ar Daugavpils un Jelgavas psihoneiroloģisko slimnīcu speciālistiem, notiek konsultācijas 

par atsevišķu izglītojamo ārstēšanas vai rehabilitācijas metodēm. Izglītojamo ārstēšanās slimnīcā 

notiek pamatojoties uz ārstējošā ārsta atzinumu – norīkojumu. Skolas pamatuzdevums ir nodrošināt 

katra bērna tiesības uz izglītību, īstenojot pamatizglītības programmas atbilstoši mācību priekšmetu 

stundu plānam  izglītojamo individuālajām mācībām, respektējot izglītojamā veselības stāvokli un 

vecāku prasības. 

Tomēr ne visi skolas izglītojamie pilnībā izmanto kvalitatīvās rehabilitācijas iespējas 

veselības uzlabošanai. Veikta izglītojamo veselības izpēte, bet turpmāk nepieciešams veikt arī 

izglītojamo rehabilitācijas pasākumu efektivitātes izpēti. 
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Visa skolas darbība gan izglītības, gan audzināšanas jomā tiek pakārtota izglītojamiem ar 

speciālajām vajadzībām, tiek izstrādātas speciālas programmas, pielietotas efektīvākas mācību un 

audzināšanas darba metodes un formas. 

 

 
 

 

Skolā katram 1. – 9.klases izglītojamajam ir iekārtotas izaugsmes dinamikas kartes, kurās 

veic ierakstus klašu audzinātāji un atbalsta personāls, lai varētu izanalizēt katra izglītojamā 

dinamiku katra mācību semestra un mācību gada beigās, atzīmēt trūkumus izglītības, audzināšanas 

jomā un pilnveidot darbu individuāli ar katru izglītojamo. 

Stiprās puses 

 Visi pedagogi ir apmācīti darbam ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām un turpina savu 

pilnveidi, apmeklējot kursus un seminārus. 

 Skolā izglītojamo skaits klasēs ļauj klašu audzinātājiem un internāta skolotājiem daudz laika 

veltīt izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām. 

 Skolā visiem izglītojamiem ir iespēja saņemt kvalitatīvus rehabilitācijas pakalpojumus.  

 Skola veic katra izglītojamā individuālu izpēti. 

 Skolas darbība ir vērsta uz izglītojamo izglītošanu, audzināšanu, rehabilitāciju un veiksmīgu 

integrēšanos sabiedrībā. 

Tālākās attīstības vajadzībai 

 Izskaidrot un motivēt izglītojamiem lietderīgi izmantot dotās iespējas saņemt kvalitatīvus 

rehabilitācijas pakalpojumus veselības uzlabošanai. 
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 Turpināt veikt izglītojamo veselības un rehabilitācijas attīstības, veikto komplekso 

pasākumu darbības efektivitātes izpēti. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 

Skolā izglītojamie uzturas visu mācību gadu, izņemot skolas brīvlaikus un svētku dienas, kad 

izglītojamie ar vecāku piekrišanu dodas mājās. Visa mācību gada laikā ar izglītojamo vecākiem tiek 

uzturēti cieši kontakti. Klašu audzinātāji un internāta skolotāji ikdienā sazinās ar vecākiem 

telefoniski, nepieciešamības gadījumos vecāki tiek aicināti uz skolu, lai varētu konstruktīvi risināt 

radušās problēmas.  

Pēc nepieciešamības tiek organizētas vecāku kopsapulces, kurās vecāki saņem informāciju 

par skolas darbu, skolas mācību un ārpusstundu darba sasniegumiem, aktualitātēm, mācīšanas un 

mācīšanās procesu un mācību satura jautājumiem. Regulāri vecāki tiek informēti par izglītojamo 

ikdienas sasniegumiem, attieksmi pret mācību darbu, kavējumiem, pārkāpumiem un citiem 

gadījumiem. 

Skola vecākiem piedāvā apmeklēt iestādi jebkurā viņiem izdevīgā laikā. 

Skola savlaicīgi informē vecākus par skolas noteiktajiem pārbaudes darbiem.  

Izglītojamo vecāki tiek aicināti apmeklēt Zinību dienas pasākumu, Ziemassvētku koncertu, 

mācību stundas un interešu izglītības nodarbības, izglītojamo rokdarbu, zīmējumu izstādes, 9.klašu 

izlaidumu. 

Klases audzinātāji, internāta skolotāji un priekšmetu skolotāji iespēju robeţās novada 

vecākiem izglītojoša rakstura lekcijas, praktikumus un nodarbības. 

Darbā ar vecākiem kopējā mērķa sasniegšanai atbalsta personāla speciālisti sniedz 

konsultācijas  un atbalstu vecākiem, veicina vecāku līdzdalību un sadarbību izglītojamā ar 

mācīšanās vai uzvedības problēmām izglītības procesā.  

Skolā ar 2011./2012. macību gadu ir ieviesta e-klases sistēma, turpmāk nepieciešams veikt 

sadarbību ar vecākiem caur e-sistēmu. Turpmākajā darbā nepieciešams turpināt veidot pozitīvu 

sadarbību ar izglītojamo ģimenes pārstāvjiem (aizbildņiem) izglītojamo veselības, uzvedības un 

mācību problēmu risināšanai. 
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Stiprās puses 

 Skolā ir iespēja jebkurā vecākiem pieejamā laikā tikties ar skolas vadību, priekšmetu 

skolotājiem, atbalsta personālu un klases audzinātājiem. 

 Vecākiem ir iespēja piedalīties visos skolas rīkotajos pasākumos. 

 Klašu audzinātāji un internāta skolotāji aktīvi sadarbojas ar izglītojamo vecākiem un 

aizbildņiem. 

Tālākās attīstības vajadzībai 

 Ieviest sadarbību ar vecākiem e – klases sistēmas ietvaros. 

 Turpināt veidot pozitīvu sadarbību ar izglītojamo ģimenēm, iesaistot vecākus un aizbildņus 

veselības, uzvedības un mācību problēmu sekmīgai risināšanai. 

Vērtējums: labi  
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5. IESTĀDES VIDE 

 

 
5.1. Mikroklimats 

 

Skolas kolektīvs strādā, lai radītu skolas mikroklimatu, kurā būtu patīkami uzturēties gan 

pedagogiem, gan izglītojamiem. Veiksmīgi tiek plānota un īstenota skolas tēla veidošana. Skola 

ievieš un kopj savas tradīcijas, attīsta darbiniekos, izglītojamos, vecākos un aizbildņos lepnumu par 

piederību savai skolai. Izglītojamie lepojas ar īpašajiem skolas diplomiem un goda rakstiem. Par 

aktivitātēm skolas dzīvē tiek uzņemts foto un CD materiāls. 

Izglītojamie izgatavo daţādus suvenīrus, kas tiek sasniegti vai dāvināti skolas darbiniekiem, 

izglītojamiem, vecākiem un izmantoti skolas prezentācijai.  

Skolā tradicionāli notiek pasākumi: Zinību diena, Rudens un pavasara pārgājiens, Skolotāju 

diena, Miķeļdienas izstāde, Sporta dienas, Lāčplēša dienas pasākumi, Latvijas Republikas 

proklamēšanas dienas koncerts, Ziemassvētku pasākumi, Valentīndiena, Meteņi, Stiprie puiši, 

Konkurss meitenēm, Lieldienas, Popiela, Dzimšanas dienu svinības, 9. klašu izlaidums. Skola 

organizē daţāda veida ekskursijas, teātra un cirka izrādes. 

Par mūsu skolas dzīvi tiek publicēti raksti pagasta laikrakstā „Silmalas dzīve”, Rēzeknes 

novada laikrakstā „Rēzeknes Vēstis”, “Izglītība un kultūra”, televīzijā – raidījumā “Izglītība un 

karjera”, kas veicina pozitīvu skolas tēla veidošanu sabiedrībā.  

Ir vairākas skolas pedagogu tradīcijas: Skolotāju dienas pasākums, Ziemasvētku pasākums 

skolas darbiniekiem. Skolā ir pedagogu vokālais ansamblis “Rūţeņa”. Lielu atsaucību izpelnījies 

tradicionālais izglītojamo, pedagogu un izglītojamo vecāku Ziemassvētku pasākums, kas notiek 

katru gadu I semestra beigās. 

Skolā tiek veidotas savstarpējās attiecības, balstoties uz vienlīdzību, taisnīgumu un savstarpējo 

cieņu izglītojamo, pedagogu, skolas vadības un skolas darbinieku vidū. Izglītības iestādes vadība un 

darbinieki pievērš uzmanību nelikumībām. Nelikumīgas rīcības gadījumi tiek nekavējoties pārrunāti, 

analizēti un risināti.  

Izanalizējot anketu rezultātus, var atrast pierādījumus, ka izglītojamiem patīk apmeklēt skolu, 

ka skolai apkārtējā sabiedrībā ir laba slava. Lielākā daļa aptaujāto izjūt piederību un lepnumu par 

savu skolu, apzinās savu lomu skolas tēla veidošanā. 

Skolas iekšējās kārtības noteikumos ir skaidri definēti izglītojamo pienākumi un tiesības, kā arī 

paredzētas sekas izglītojamiem noteikumu neievērošanas gadījumos. Skolas darbinieki nekavējoties 

reaģē uz skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem, morālu vai fizisku, citu izglītojamo 
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aizskaršanu. Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi tiek pārrunāti, sadarbojoties skolas vadībai ar 

klases audzinātājiem un internāta skolotājiem. 

Iekšējās kārtības noteikumus zina izglītojamie un izglītojamo vecāki. Vecāki anketās atzīst, ka 

skolā ir labi iekšējās kārtības noteikumi - 63 % piekrīt, 22% vairāk piekrīt, nekā nepiekrīt un 15% 

vairāk nepiekrīt, nekā piekrīt.  

Klases audzinātāji veic regulāru izglītojamo kavējumu uzskaiti un seko līdzi mācību stundu 

apmeklējumiem. Par neattaisnotiem stundu kavējumiem telefoniski informē vecākus. Klases 

audzinātājs, sadarbojoties ar skolas sociālo pedagogu, noskaidro izglītojamā stundu kavējumu 

iemeslu, ja izglītojamais neierodas skolā trešo dienu pēc kārtas un no vecākiem nav saņemta nekāda 

informācija. Par regulāriem neattaisnotiem kavējumiem nekavejoties tiek ziņots attiecīgai 

bāriņtiesai. Sadarbībā ar bāriņtiesu tiek organizēti mājas apmeklējumi. Īpaša uzmanība tiek veltīta 

sociālā riska ģimenēm.  

Skolā tiek veicināta pozitīva sadarbības vide, savstarpējā cieņa un iecietība. Starp 

izglītojamiem un pedagogiem valda labvēlīgas attiecības, kuras palīdz nostiprināt kopīgi ārpusklases 

pasākumi. Pedagogi uzklausa izglītojamo ierosinājumus un palīdz tos īstenot.  

Skolas vadība ir ieinteresēta pedagogu sasniegumos un iespēju robeţās atbalsta viņu inicatīvu 

un novērtē sasniegto. 

Attieksmē pret apmeklētājiem skolas personāls ir laipns un korekts. Skolā ir noteikta kārtība, 

kā uzturas nepiederošas personas, ierodoties skolā. 

Izglītojamo panākumi mācībās, sportā un izglītības iestādes dzīvē tiek novērtēti, pasniedzot I 

semestra un mācību gada nobeiguma pasākumā skolas atzinības rakstus un piemiņas balvas. 

 

  Stiprās puses 

 Tradīcijas, kas veido izglītojamo un skolas kolektīva piederības apziņu un lepnumu par savu 

skolu.  

 Izglītojamo sasniegumu atzinīgs novērtējums mācībās, sportā un skolas dzīvē.  

 Izglītojamie zina iekšējās kārtības noteikumus un cenšas tos ievērot.  

 Stabils pedagogu kolektīvs. 

 Tālākās attīstības vajadzībai 

 Turpināt sadarbību ar bāriņtiesām, palīdzot izglītojamiem no sociālā riska ģimenēm. 

Vērtējums: labi 
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5.2. Fiziskā vide 

Vienā no skaistākajiem Tiskādu ezera stūrīšiem atrodas četru stāvu celtne. Tā ir Tiskādu 

speciālā internātpamatskola, kura tika uzcelta 1958. gadā. Kopējā telpu platība 5890 kv.m, teritorijas 

platība ir 10,29 ha. 

Skolas telpas ir tīras un kārtīgas, estētiski noformētas. Skolas un klašu telpas atbilst sanitāri 

higiēnisko normu prasībām. Skolas telpas ir drošas. Gaiteņos redzamā vietā ir evakuācijas plāni, ir 

norādītas ieejas un izejas. Skolā ir medicīnas kabinets pirmās palīdzības sniegšanai un 

rehabilitācijai.  

Skolas apkārtne ir tīra, kārtīga. Skolā ir uzstādītas video novērošanas kameras. Piebraucamie 

ceļi ir labā kvalitātē. Skolas tuvumā ir izvietotas satiksmes drošības noteikumiem atbilstošas zīmes 

un norādes. 

Izglītojamiem ir iespēja piedalīties gan klašu telpu, gan skolas telpu noformēšanā. 

Izglītojamie tiek iesaistīti pavasara un rudens skolas apkārtnes sakopšanas darbos. Izglītojamie 

telpās un apkārtējā teritorijā ievēro tīrību un kārtību, saudzīgi izturēties pret skolas īpašumu, telpām 

un inventāru. 

Plānveidīgi, atbilstoši skolas budţeta iespējām,  pakāpeniski tiek atjaunoti mācību kabineti – 

bibliotēka, skolotāju istaba, skolas baseins, trenaţieru zāle, psihologa un logopēda kabinets, sociālā 

pedagoga kabinets, skolas ēdnīca un internāta telpas. Gandrīz visi aptaujātie izglītojamie  liecina, ka 

viņi var izmantot skolas telpas brīvā laika pavadīšanai. Visi aptaujātie izglītojamie un izglītojamo 

vecāki atzīst, ka skolas telpas ir mājīgas, estētiski noformētas, tīras, kārtīgas un apmeklētājiem 

pievilcīgas. 

Skolā realizēts ESF projekts „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem 

energoresursiem”, tāpēc skolas teritorijā nepieciešams veikt labiekārtošanas darbus sporta laukumā 

un apkārtējā skolas teritorijā. 

 

Stiprās puses 

 Skola ir estētiska, gaumīga, funkcionāli atbilstoša mācību darbam un atpūtai. 

 Izglītojamie piedalās skolas vides veidošanā un sakopšanā. 

 Plānveidīgi un mērķtiecīgi veikts skolas telpu remonts. 

 Tālākās attīstības vajadzībai 

 Turpināt labiekārtot sporta laukumu un apkārtējo skolas teritoriju. 

Vērtējums: ļoti  
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6. IESTĀDES RESURSI 

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Skolā ir visas nepieciešamās telpas, lai realizētu izglītības programmas. Telpu iekārtojums 

un nodrošinājums ar mūsdienīgām tehnoloģijām ir labs. 

Kopš 2006./2007. mācību gada īpaša uzmanība tiek pievērsta tehnoloģiju ieviešanai mācību 

procesā. Skolas budţeta ietvaros, plānveidīgi ar tehniku tiek aprīkoti mācību priekšmetu kabineti. 

2008. gada pavasarī skolas latviešu valodas kabinetā tika uzstādīta interaktīvā tāfele un ierīkots 

interneta pieslēgums, kas tagad nodrošina iespēju tehnoloģijas un internetu izmantot lielāku 

pasākumu (sanāksmju, pedagoģisko sēţu, semināru) laikā.  

Ir vairākas iespējas, kā pedagogi mācību procesā var izmantot IKT: 

 mācību priekšmetu kabineti ir aprīkoti ar tehniku – dators, projektors ar ekrānu, divos 

kabinetos ir interaktīvā tāfele. Visiem pedagogiem ir iespējas izmantot šos kabinetus; 

 skolas bibliotēka ir aprīkota ar interaktīvo tāfeli, uzstādīts dators un projektors, kur pedagogi 

pēc nepieciešamības var novadīt atklātās mācību stundas; 

 skolā ir pārnēsājams tehnikas komplekts – portatīvais dators + projektors. Pedagogi šo 

komplektu arvien bieţāk izmanto savās stundās; 

 skolā ir informātikas kabinets ar daļēju noslodzi informātikas stundām. Pedagogi izmanto 

datorus informātikas kabinetā un skolotāju istabā. Izglītojamiem ir iespēja izmantot datorus 

mācību stundu sagatavošanai un brīvā laika pavadīšanai. Diemţēl informātikas kabinetā ir 

tikai 7 datori.  

Kopš 2005. gada ir iespēja strādāt ar jaunajām tehnoloģijām bioloģijas kabinetā, kur ir 

uzstādīta interaktīvā tāfele ar datoru un projektoru. Dabaszinību kabinets pilnībā aprīkots ar 

jaunākajām informācijas tehnoloģijām.  

2006. gadā datori ar interneta pieslēgumu tika uzstādīti bibliotēkā. 2011. gada vasarā 

bibliotēka tika papildināta ar interaktīvo tāfeli, datoru un projektoru. 

Pedagogi un izglītojamie tehnoloģijas izmanto arī ārpus mācību stundu laikā. 2011.gada 

vasarā atjaunota skolotāju istaba, kurā uzstādīti 7 datori.  

2009. gada ziemā pirmais dators tika iegādāts sākumskolas kabinetam. Jāpiemin, ka 2008. 

gada vasarā šis kabinets tika izremontēts, mēbelēts un kabinetā tika uzstādīta interaktīvā tāfele. 

Tā kā nav iespējams nodrošināt tehnikas pieejamību katrā kabinetā, tāpēc skola iegādājās 

portatīvo datoru un projektoru.  
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Skolotāju skaits un mācību priekšmeti, kuros tiek izmantota tehnika 

(portatīvais dators + projektors) 

Mācību 

gads 

Skolotāju 

skaits 

Mācību 

priekšmetu 

skaits (daţādi 

māc.pr.) 

Mācību priekšmeti (skolotāju 

skaits, kuri izmanto tehniku 

konkrētajā mācību priekšmetā) 

Prioritāro 

mācību 

priekšmetu 

skaits 

2006./2007. 5 4 
Angļu valoda(2), Ķīmija(1), 

Vizuālā māksla(1), Ģeogrāfija(1) 
2 

2007./2008. 17 10 

Mūzika(1), Latvijas un pasaules 

vēsture (3), Krievu valoda(2), 

Angļu valoda(2), Vizuālā 

māksla(1), Ķīmija (1), 

Ģeogrāfija(1), Dabaszinības(1), 

Mājturība un tehnoloģijas(2), 

Matemātika(3) 

4 

2008./2009. 21 12 

Ķīmija(1),Vizuālā māksla(1), 

Latvijas un pasaules vēsture(3), 

Bioloģija(1), Angļu valoda(2), 

Krievu valoda(2), Matemātika(3), 

Latviešu valoda un literatūra (2), 

Mūzika(1), Mājturība un 

tehnoloģijas(2), Dabaszinības(1), 

Klases stunda   ( 2) 

5 

2009./2010. 24 13 

Ķīmija(1),Vizuālā māksla(1), 

Latvijas un pasaules vēsture(3), 

Bioloģija(1), Angļu valoda(2), 

Krievu valoda(2), Fizika(1), 

Matemātika(3), Latviešu valoda 

un literatūra(2),Mūzika(1), 

Mājturība un tehnoloģijas(2), 

Dabaszinības(1), Klases stunda ( 

4) 

5 

2010./2011. 25 14 

Ķīmija(1),Vizuālā māksla(1), 

Latvijas un pasaules vēsture(3), 

Bioloģija(1), Angļu valoda(2), 

Krievu valoda(2), 

Fizika(1),Matemātika(3),Latviešu 

valoda un literatūra (2), 

Mūzika(1), Mājturība un 

5 
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tehnoloģijas(2), Dabaszinības(1), 

Klases stunda   ( 4), Sociālās 

zinības(1) 

  

 

Iespējas IKT izmantot mācību procesā ir palielinājušās, un pedagogi tās arī izmanto: mācību 

stundu sagatavošanai, e – klases aizpildīšanai, pārbaudes darbu sagatavošanai, projekta 

prezentācijām, mācību stundu novadīšanai  utt.  

Skolā darbojas 2 kopēšanas iekārtas, ir 13 televizori un 11 DVD atskaņotāji, 1 

videomagnetafons, 6 kompaktdisku atskaņotāji, 4 kodoskopi, 2 klavieres. Visi tehniskie līdzekļi ir 

labā stāvoklī. Telpu sadalījums atbilst mācību procesa, izglītojamo un pedagogu vajadzību 

nodrošināšanai. Ir norādes par telpām, to atrašanās vietu. 

Skolā ir noteikta kārtība tehnisko līdzekļu lietošanai, uzglabāšanai un apkopei, ir zināma to 

atrašanās vieta, atbildīgās personas. Pedagogi un izglītojamie izmanto skolā esošos tehniskos 

līdzekļus. 

Skolā ir aktu zāle ārpusklases nodarbībām, kurā notiek sporta stundas, trenaţieru zāle, 

baseins, zāle cīņas sporta veidiem, pie skolas ir stadions un 2 futbola laukumi, volejbola laukums. 

Sporta stundu norisei var izmantot trenaţieru zāli un baseinu. Skolā ir informātikas kabinets, kuru 

nepieciešams paplašināt, atjaunot un modernizēt fizikas kabinetu. 

Skolā ir bibliotēka, kura aprīkota ar nepieciešamām tehnoloģijām. Bibliotēka skolas budţeta 

iespēju robeţās nodrošina izglītojamos ar mācību grāmatām un arī ar daiļliteratūru, uzziņas 

literatūru, periodikas izdevumiem, pedagogus ar pedagoģisko un metodisko literatūru. 
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Finansējums mācību grāmatu iegādei 

 

Finansējuma avots/gads 2007.gads 2008.gads 2009.gads 2010.gads 2011.gads 

Valsts budţets 1296,54 Ls 1253,14 Ls 1202 Ls 897 Ls 972 Ls 

Izglītojamo skaits/finansējums 

kopā uz vienu izglītojamo gadā 

117 /11,08  108 / 11,60    130 / 9,24 91 / 9,85 102 / 9,52 

 

 

Skolā ir aprīkots psihologa un logopēda kabinets, sociālā pedagoga kabinets un 

rehabilitācijas kabineti (hidromasāţas kabinets, fizioterapijas kabinets, masāţas kabinets). 

Zobārstniecības pakalpojumu nodrošināšanai noslēgts līgums. 

Izglītojamo veselības un rehabilitācijas uzlabošanai nepieciešams pilnveidot medicīnisko un 

rehabilitācijas bāzi. 

Stiprās puses 

 Skolas pedagogi ir iesaistīti finansu līdzekļu plānošanā un sadalē atbilstoši izvirzītajām 

prioritātēm.  

 Ir nepieciešamie materiāltehniskie resursi un telpas izglītības programmu realizēšanai. 

 Plānveidīgs un mērķtiecīgs jaunāko informācijas tehnoloģiju nodrošinājums. 

 Atsevišķu telpu nodrošinājums atbalsta personālam un medicīnas speciālistiem, kas dod 

iespēju veikt kvalitatīvu konsultatīvo darbu, medicīnas un rehabilitācijas pakalpojumus.  

Tālākās attīstības vajadzībai  

 Pilnveidot medicīnisko un rehabilitācijas bāzi. 

 Paplašināt informātikas kabinetu. 

 Atjaunot un modernizēt fizikas kabinetu. 

 Skolai nepieciešama atsevišķa un labiekārtota sporta zāle. 

Vērtējums: labi 

 

6.2. Personālresursi 

 

Skolā ir nepieciešamie personāla resursi izglītības programmu īstenošanai un atbalsta 

nodrošināšanai. Racionāli tiek izmantoti personālresursi. 
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 Pedagoģiskais personāls ir kvalificēts ar atbilstošu izglītību, no 35 pedagoģiskajiem 

darbiniekiem 34 ir ar augstāko pedagoģisko izglītību, 1 mācās augstākās pedagoģiskās izglītības un 

psihologa kvalifikācijas iegūšanai, 4 pedagogiem ir maģistra grāds pedagoģijā. 
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               Skolas pedagogi no 2010. gada piedalās Eiropas sociālā fonda darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakškvalitātes „Pedagogu 

konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projektā. 2010. gada marta – 

jūnija projekta 3. pakāpes aktivitātei pieteicās 2 pedagogi, kuri ieguva 3. kvalitātes pakāpi. 2010. 

gada septembra – decembra projekta 2. pakāpes aktivitātei pieteicās 4 pedagogi, kuri ieguva 2. 

kvalitātes pakāpi. 2011.gada janvāra – aprīļa projektā pieteicās 2 pedagogi, no tiem 1 pedagogs 

ieguva 2. kvalitātes pakāpi un 1 pedagogs 3. kvalitātes pakāpi. 2011.gada septembra – decembra 

projekta 3. aktivitātei pieteicās 6 pedagogi, kuri ieguva 3. kvalitātes pakāpi. 2012.gada janvāra – 

aprīļa projekta 3. aktivitātei pieteikušies 6 pedagogi, no tiem 2 pedagogi uz 4. kvalitātes pakāpi un 4 

pedagogi 3. kvalitātes pakāpi.     

Pedagogiem ir apbalvojumi un pateicības raksti skolas, rajona, novada un Izglītības un Zinātnes 

Ministrijas mērogā. Pedagogu darba slodzes ir optimāli sadalītas, ievērojot skolas īstenoto izglītības 

programmu prasības un racionālās darba organizācijas nosacījumus, pedagogu pieredzi un 

kvalifikāciju.  

Skolā darbojas pedagoģiskā padome, 8 metodiskās komisijas. Personāla tālākizglītība tiek 

plānota saskaņā ar ārējo normatīvo aktu prasībām, pedagogu un skolas darbinieku interesēm un 

vajadzībām un skolas attīstības prioritātēm. Pedagogi un skolas darbinieki tiek regulāri informēti par 

tālākizglītības iespējām, kā arī paši izmanto daţādas tālākizglītības iespējas. Skolā pedagogiem 

organizē tālākizglītības kursus, saistītus ar izglītojamo audzināšanu, karjeras izvēli. Pedagogi dalās 
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pieredzē ar kolēģiem par metodikas kursos un daţādos projektos iegūto informāciju.  Metodiskajās 

komisijās skolotāji apsprieţ tālākizglītības vajadzības un iespējas, komisiju sanāksmēs skolotāji 

apmainās ar iegūto informāciju. Visi skolotāji aktīvi pilnveido savu pedagoģisko meistarību. 

2010./2011.mācību gadā visi pedagogi apmeklējuši tālākizglītības kursus ,,Skolēnu pozitīvā 

disciplinēšana”.            

   

Pedagoģisko darbinieku kursu apmeklējums uz 1. septembri 2006./2007.-2010./2011.m.g. 

          

Stiprās puses         

 Kvalificēti pedagoģiskie, medicīniskie un atbalsta personāla kadri. 

 Ir nepieciešamie personāla resursi speciālās izglītības programmu un skolas saimnieciskās 

darbības nodrošināšanai. 

 Tālākizglītībā un kvalifikācijas paaugstināšanas kursos gūtās pieredzes apmaiņa. 

 Skolas vadība saskata tālākizglītības nepieciešamību kvalitatīva mācību procesa 

nodrošināšanai un sniedz nepieciešamo atbalstu. 

 Skolas vadība zina katra pedagoga darba pieredzi, kompetenci, stiprās puses. 

Tālākās attīstības vajadzībai 

 Turpināt atbalstīt skolas darbinieku kvalifikācijas celšanu kvalitatīvam skolas darba 

procesam. 

Vērtējums:  ļoti labi 
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7. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA. 

 

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Skolas vadība plāno, organizē, koordinē, kontrolē pedagogu darbu, tā izvērtēšanu. Tas ir 

nepārtraukts process, kas notiek visos līmeņos un plānots atbilstoši skolas noteiktajām prioritātēm. 

Skolā ir noteikta kārtība skolas, pedagoģisko darbinieku, izglītojamo un metodisko komisiju 

darba pašvērtējumam. Pašvērtēšanas procesā, skolas stipro pušu apzināšanu un nepieciešamo 

uzlabojumu noteikšanā, iesaistās visi pedagogi, daļa izglītojamo un vecāku. Pašvērtēšanas rezultātā 

iegūto informāciju analizē pedagoģiskajās sanāksmēs, metodiskajās komisijās, skolas padomes 

sēdēs. Pašvērtējums tiek plānots, ir objektīvs un pamatots, tas tiek balstīts uz faktiem un 

pierādījumiem. 

    Skolā ir labvēlīga sadarbības vide, kas veicina visu darbinieku iesaistīšanos pašvērtēšanā. 

Vadība rosina skolas darbiniekus regulārai pašvērtēšanai. Katrs pedagoģiskais darbinieks mācību 

gada beigās veic sava un skolas darba izvērtējumu pēc skolā noteiktās formas. Pedagogu 

pašvērtējumi tiek apkopoti metodiskajās komisijās, veidojot komisiju darba izvērtējumu. 

Pašnovērtējuma sagatavošanai tiek veikta dokumentu izpēte, ņemti vērā  veikto anketēšanu rezultāti, 

pedagogu, izglītojamo un vecāku ieteikumi, izmantoti skolas darba iekšējās kontroles materiāli. 

Katru gadu tiek veikta skolas darbības izvērtēšana, aptverot visas skolas darbības jomas. Katra 

iepriekšējā mācību gada darba pašnovērtējums tiek apspriests augusta pedagoģisko darbinieku 

sanāksmē, precizējot uzdevumus jaunajam mācību gadam. 

Pašvērtēšanā konstatētās skolas darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus personāls 

zina un izmanto, plānojot turpmāko darbu. Skolā ir noteikta kārtība, kādā darbiniekus, izglītojamos, 

viņu vecākus, dibinātāju un citas ieinteresētās puses iepazīstina ar pašvērtējuma ziņojumu. 

Skolas attīstības plānā ir: 

 titullapa; 

 vispārēja informācija par skolu; 

 skolas pamatmērķi un pamatjomu mērķi; 

 skolas darba pašvērtējums; 

 skolas attīstības prioritātes; 

 katras prioritātes īstenošanas plānojums. 

Katras prioritātes īstenošanas plānojums paredz: 

 mērķus; 
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 novērtēšanas kritērijus; 

 ieviešanas gaitu (uzdevumus, laika sadalījumu, atbildīgas personas, nepieciešamos resursus, 

kontroli un izvērtēšanu ). 

Skolas attīstības plāns ir strukturēts, pārskatāms, tajā ir noteiktas prioritātes 3 gadiem (2009. 

– 2012.), ņemot vērā skolas darbības pamatmērķus. Attīstības plāna struktūra nodrošina kontroles un 

korekcijas iespējas. Prioritātes noteiktas atbilstoši skolas darbības pamatmērķiem, skolas darba 

izvērtējumam un vajadzībām. Skolas attīstības plāns un tajā izvirzīto prioritāšu īstenošanas 

plānojums ir loģiski strukturēts, pārskatāms un skaidrs. Prioritātes īstenošanas plānojums ir reāls. 

Prioritāšu īstenošanas plānojums ietver sasniedzamos konkrētos mērķus, rezultātu novērtēšanas 

kritērijus un detalizētu uzdevumu izpildes gaitu. Plānotās prioritātes tiek koriģētas. Katra mācību 

gada prioritātēm tiek izstrādāts īstenošanas plāns, noteikti kritēriji prioritāšu īstenošanas kontrolei. 

Ņemot vērā gada prioritātes, tiek izstrādāti mācību gada galvenie uzdevumi, mācību gada darba 

plāns un iekšējās kontroles jautājumi katrā konkrētajā skolas darbības jomā. Saskaņā ar skolas 

attīstības prioritātēm tiek organizēts darbs metodiskajās komisijās, skolas struktūrvienībās. 

Skolā ir noteikta kārtība attīstības plāna izstrādei, apspriešanai un pieņemšanai. Plāna 

izstrāde notiek demokrātiski. Skolas attīstības plāna veidošanā iesaistās visi pedagogi, izglītojamie 

un vecāku grupas. Attīstības plāns ir saskaņots ar skolas padomi, pedagogu kolektīvu un to 

apstiprina skolas direktors.     

Skolas darbinieki pārzina attīstības plānu, tas ir pieejams visām ieinteresētajām pusēm. 

Skolā notiek regulāra attīstības plānā noteikto prioritāšu ieviešana. Plāna īstenošanu regulāri 

pārrauga, analizē, izvērtē rezultātus un veic nepieciešamās korekcijas. 

Stiprās puses 

 Skolas darbinieku un izglītojamo līdzdalība skolas darba pašvērtēšanā. 

 Skolā noteiktas un izstrādātas formas izglītojamo, pedagogu un skolas darba pašvērtēšnai. 

 Skolas attīstības plāns un tajā izvirzīto prioritāšu īstenošanas plānojums ir loģiski strukturēts, 

pārskatāms un skaidrs. 

 Skolas attīstības plāna veidošanā iesaistās visi pedagogi, izglītojamo un vecāku grupas.  

 Skolas darbu reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti demokrātiski. 

Tālākās attīstības vajadzībai 

 Skolas attīstības plānošana 2012. – 2015. gadam. 

 Skolas vadības un organizatoriskās darbības pilnveidošana darba kvalitātes paaugstināšanai. 

Vērtējums: labi 
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7. 2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Skolas vadības darbs notiek demokrātiski, akcentējot katra atbildību un radošo iniciatīvu. 

Skolas vadība nodrošina skolas darba plānošanu, sasniedzamo rezultātu prognozēšanu, izvirza 

skolas darbības mērķus un uzdevumus, nosaka darbinieku atbildības jomas, pieņem lēmumus, 

motivē darbiniekus un izglītojamos, risina radušās konfliktsituācijas. Skolas vadība nodrošina 

iekšējo kontroli un skolas darba vērtēšanu. Veic informācijas apmaiņu par skolas ikdienas darbiem 

un plānojamo gan informatīvajās sanāksmēs, gan ar rakstisku informāciju pedagogiem, 

izglītojamajiem, vecākiem. Nodrošina skolas darba organizāciju atbilstoši ārējo normatīvo aktu 

prasībām, izstrādā iekšējos normatīvos aktus. Veic personāla atlasi un plāno tā izglītošanu. Skolas 

vadība sadarbojas gan savā starpā, gan ar pārējo personālu, izglītojamiem un vecākiem. Veicina 

demokrātisku un radošu sadarbības vidi skolā, atbalsta inovācijas, sniedz darbiniekiem 

nepieciešamo atbalstu. Skolas vadība konsultējas ar kolektīvu lēmumu pieņemšanā, taču apzinās 

savu atbildību un kvalitatīvi veic savus pienākumus. Skolas darba plānošanā un organizēšanā 

iesaistās pedagoģiskā padome, skolas padome. 

Lai nodrošinātu kolektīva informētību un sadarbību, reizi mēnesī notiek vadības sanāksmes, 

reizi mēnesī informatīvās sanāksmes pedagogiem, reizi mēnesī metodiskās komisijas vadītāju sēdes, 

reizi mēnesī klašu audzinātāju un internāta skolotāju sanāksmes, 4 reizes gadā notiek tehniskā 

personāla sapulces, ne retāk kā reizi semestrī pedagoģiskās padomes sēdes, notiek individuālās 

sarunas ar skolas darbiniekiem, izglītojamiem, vecākiem. Skolas vadība pēc nepieciešamības 

piedalās metodisko komisiju sēdēs, klašu vecāku sapulcēs. 

Kompetentas personāla vadības un pareizas darbinieku motivācijas rezultāts ir katra 

darbinieka un skolas kopumā attīstības pamatā. Skolā tiek veicināta darbinieku pozitīva attieksme 

pret savu darbu, rūpējoties par vidi, kurā strādājam, darba apstākļiem, mikroklimatu kolektīvā, 

izaugsmes iespējām, atbalstu, skolas budţeta iespēju robeţās – atalgojumu, kopīgiem pasākumiem, 

cilvēcisku attieksmi, atzinību utt. 

Skolā ir 2,5 direktora vietnieku izglītības jomā štata vienības (darbu veic 3 darbinieki), divi 

struktūrvienību vadītāji, sporta pasākumu organizators. Skolā darbojas 8 metodiskās komisijas, 

kuras vada direktora vietnieces. Direktors apstiprina metodisko komisiju vadītājus un citas 

atbildīgās personas, precizējot tiem darba pienākumus un atbildības jomas. Katra vadītāja 

kompetences joma ir noteikta ar darbinieku saskaņotos amatu aprakstos. Skolas darbiniekiem, 

izglītojamiem un vecākiem ir pieejama informācija par vadītāju atbildības jomām.  
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Skolā darba organizāciju darbiniekiem nosaka darba kārtības noteikumi. Visu skolas 

darbinieku atbildības jomas, pienākumi un tiesības noteiktas amatu aprakstos. Amatu apraksti pēc 

nepieciešamības tiek aktualizēti, saskaņojot ar darbinieku. 

Skolā ir visa obligātā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija atbilstoši skolas lietu 

nomenklatūrai un ārējo normatīvo aktu prasībām. Skolas darbu reglamentējošie dokumenti ir 

izstrādāti demokrātiski. Skolas darbu reglamentējošie dokumenti: nolikums, reglamenti, kārtības 

noteikumi, amata apraksti u.c.  – izstrādāti atbilstoši prasībām. Skolas normatīvie dokumenti 

izstrādāti kvalitatīvi. Dokumentos savlaicīgi tiek veiktas korekcijas, ņemot vērā izmaiņas ārējos 

normatīvajos aktos. Kolektīvs tiek savlaicīgi informēts par spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, 

izmaiņām ārējos un iekšējos normatīvajos aktos. Skolas direktors ir ieinteresēts skolas kvalitatīvā 

darbā. Skolas direktors vada un ievieš skolas darbā nepieciešamas pārmaiņas saskaņā ar 

izstrādātajām stratēģijām, deleģē funkcijas un panāk to izpildi, pārzina situāciju, spēj prognozēt, 

pozitīvi ietekmē kopīgo darbu, lietišķas un labvēlīgas attiecības ar izglītojamiem, darbiniekiem, 

vecākiem un novada pašvaldību. Konsultējas ar darbiniekiem svarīgu jautājumu izlemšanā. Iesaistās 

skolas kolektīvu kopējo stratēģiju izstrādē.  

Stiprās puses 

 Kvalitatīvi izstrādāti iekšējie normatīvie dokumenti. 

 Efektīva visu līmeņu skolas darba organizācija un vadība. 

Tālākās attīstības vajadzībai 

 Skolas vadībai izstrādāt vienoto stratēģiju izglītojamo rehabilitācijas nodrošināšanai un 

kontroles gaitai. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Skola savā darbā realizē daudzveidīgas sadarbības formas ar citām institūcijām.  

 Sadarbība ar Rēzeknes novada Izglītības pārvaldi – dokumentu aprite skolas darba 

plānošanas, attīstības, organizācijas un kontroles nodrošināšanai, finansu dokumentu aprite, skolas 

budţeta izpildes nodrošināšana, pedagogu tālākizglītības kursu nodrošināšana, pedagogu dalība ESF 

projektos, pedagogu dalība Rēzeknes novada metodiskajās apvienībās un konsultatīvajās padomēs 

u.c. 

Skola sadarbojas ar Valsts  un Pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju un ievēro tās 

ieteikumus un norādījumus darbā ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās, kā arī ja 

nepieciešamas psihologa vai cita speciālista konsultācijas. 



 64 

Sadarbība ar Rēzeknes novada domes speciālās izglītības atbalsta centru – tiek ievēroti visi 

centra ieteikumi un norādījumi darbā ar izglītojamajiem. Skolas sociālais pedagogs koordinē 

sadarbību starp ģimeni, skolu un institūcijām, kuras ir atbildīgas par bērnu sociālo problēmu 

risināšanu. Starpinstitucionālā sadarbība izveidojusies ļoti veiksmīga ar visu bērnu namu un 

patversmju sociālajiem darbiniekiem, pašvaldību sociālajiem dienestiem un bāriņtiesām, Valsts 

probācijas dienestu un valsts policiju, krīzes centriem, nevalstiskām organizācijām. 

Skolā ir ieviesta e – klase. 

Skolai ir veiksmīga sadarbība ar Rēzeknes logopēdisko skolu, Maltas speciālo skolu, 

Ezersalas speciālo skolu, Adamovas speciālo internātpamatskolu, Latvijas Bāreņu biedrību, 

Samariešu biedrību, Latvijas Sarkano krustu, Rēzeknes robeţsardzes koledţu, teātra studiju „Nabaga 

Joriks”. Tiek rīkoti kopējie pasākumi, izstrādātas daţādas pasākumu programmas, lai izglītojamie 

spētu veidot draudzīgas attiecības ar citu skolu izglītojamiem. 

Skolā tiek uzņemti Rēzeknes robeţsardzes koledţas pārstāvji, kuri sniedz izglītojamiem 

zināšanas un priekšstatus par robeţsargu ikdienu, kinologi rāda, kā notiek darbs ar speciāli dresētiem 

suņiem.   

Teātra studija „Nabaga Joriks” viesojas skolā svētku dienās ar savām izrādēm, kuras 

izglītojamie skatās ar interesi un vienmēr ar nepacietību gaida atkal skolā. 

Stiprās puses 

 Skolas darbinieki un izglītojamie, sadarbojoties ar daţādām institūcijām, iegūst jaunu 

pieredzi un dalās ar to. 

Tālākās attīstības vajadzībai 

 Turpināt sadarbību un pieredzes apmaiņas formu pilnveidošanu ar daţāda veida institūcijām. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

CITI SASNIEGUMI (SKOLAI SVARĪGAIS, SPECIFISKAIS) 

 Skolas dalība ESF projektā „Pedagogu konkurētspejas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos”. 

 Skolas dalība KPFI – 10/75 „Tiskādu speciālās internātpamatskolas rekonstrukcija, kas 

atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām” projektā. 

 Skola ir iekļauta Latvijas Republikas valsts budţeta programmā Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta (KPFI) finansētajos projektos „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem 

energoresursiem”, kura ietvaros tiek uzstādīti siltumsūkņi un „Tiskādu speciālās internātpamatskolas 

rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām”. 
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 Skola tika iekļauta ERAF Rēzeknes novada pašvaldības projektā „Rēzeknes novada 

speciālās izglītības iestāţu infrastruktūras uzlabošana”, kura ietvaros tika skolā uzbūvēts baseins un 

nomainīta siltumapgādes sistēma internāta un ēdnīcas ēkā.  

 Skolas pedagogi aktīvi piedalās Eiropas projektos un dalās savā darba pieredzē ar citu skolu 

pedagogiem. 

 Lai motivētu izglītojamos mācībām un iesaistīšanos interešu izglītības pulciņos, skola katru 

gadu organizē ekskursijas to dalībniekiem, kā arī veic labāko izglītojamo apbalvošanu. 

 Tiek veidots skolas nozīmīgāko notikumu un pasākumu arhīvs (fotogrāfiju albums un CD 

formātā).  

Skolā ļoti augstā līmenī darbojas rehabilitācijas centrs, kur tiek sniegta palīdzība 

izglītojamiem ar daţādām balsta kustību, stājas traucējumiem, skoliozes, plakanās pēdas un citiem 

veselības traucējumiem. Izglītojamiem tiek piedāvāts plašs spektrs pakalpojumu, kā arī skolā tiek 

plānots ieviest elektrokardiogrāfu, HIVAMAT – 200 (dziļā masāţa), holesterīna noteicēju, 

ultraskaņas aparātu, INFITO – spoguli, pērļu vannu, tvaika inhalatoru, ozekerīta aplikācijas aparātu, 

elektromiegu un elektroforēzi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiskādu speciālās internātpamatskolas direktors         Ţanis Feldmanis         __________________                             

                                                                                      (vārds, uzvārds)                   (paraksts) 


