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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021. mācību gadā 

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Izglītības 

programmas 

kods 

Īstenošanas 

vietas adrese 

(ja atšķiras 

no juridiskās 

adreses) 

Licence 

Izglītojamo 

skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi vai 

uzsākot 

2020./2021. 

māc. g. 

Izglītojamo 

skaits, 

noslēdzot 

programmas 

apguvi vai 

noslēdzot 

2020./2021. 

māc. g. 

Nr. 
Licencēšanas 

datums 

Speciālās 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības 

traucējumiem 

01015811 Kalnu iela 4, 

Malta, 

Maltas 

pagasts, 

Rēzeknes 

novads, 

LV4630 

V-9771 27.04.2018 0 0 

Mazākumtautību 

speciālās 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības 

traucējumiem 

01015821 Kalnu iela 4, 

Malta, 

Maltas 

pagasts, 

Rēzeknes 

novads, 

LV4630 

V-9772 27.04.2018 0 0 

Speciālās 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

smagiem garīgās 

attīstības 

traucējumiem vai 

vairākiem 

smagiem attīstības 

traucējumiem 

01015911 Kalnu iela 4, 

Malta, 

Maltas 

pagasts, 

Rēzeknes 

novads, 

LV4630 

V-9773 27.04.2018 4 4 

Mazākumtautību 

speciālās 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

smagiem garīgās 

attīstības 

traucējumiem vai 

vairākiem 

smagiem attīstības 

traucējumiem 

01015921 Kalnu iela 4, 

Malta, 

Maltas 

pagasts, 

Rēzeknes 

novads, 

LV4630 

V-9774 27.04.2018 0 0 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

garīgās veselības 

traucējumiem 

21015711 Ezera iela 23, 

Vecružina, 

Silmalas 

pagasts, 

Rēzeknes 

novads, 

LV4636 

V_1635 12.08.2019 41 44 
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Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Izglītības 

programmas 

kods 

Īstenošanas 

vietas adrese 

(ja atšķiras 

no juridiskās 

adreses) 

Licence 

Izglītojamo 

skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi vai 

uzsākot 

2020./2021. 

māc. g. 

Izglītojamo 

skaits, 

noslēdzot 

programmas 

apguvi vai 

noslēdzot 

2020./2021. 

māc. g. 

Nr. 
Licencēšanas 

datums 

Speciālās 

pamatizglītības 

mazākumtautību 

programma 

izglītojamajiem ar 

garīgās veselības 

traucējumiem 

21015721 Ezera iela 23, 

Vecružina, 

Silmalas 

pagasts, 

Rēzeknes 

novads, 

LV4636 

V_1638 12.08.2019 16 16 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības 

traucējumiem 

21015811  V-3086 01.12.2010 31 31 

Speciālās 

pamatizglītības 

mazākumtautību 

programma 

izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības 

traucējumiem 

21015821  V-8035 03.07.2015 9 9 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

smagiem garīgās 

attīstības 

traucējumiem vai 

vairākiem 

smagiem attīstības 

traucējumiem 

21015911 Kalnu iela 4, 

Malta, 

Maltas 

pagasts, 

Rēzeknes 

novads, 

LV4630 

V-9775 27.04.2018 31 30 

Speciālās 

pamatizglītības 

mazākumtautību 

programma 

izglītojamajiem ar 

smagiem garīgās 

attīstības 

traucējumiem vai 

vairākiem 

smagiem attīstības 

traucējumiem 

21015921 Kalnu iela 4, 

Malta, 

Maltas 

pagasts, 

Rēzeknes 

novads, 

LV4630 

V-9776 27.04.2018 6 6 

Šūto izstrādājumu 

ražošanas 

tehnoloģija 

22542021  P_4161 01.12.2020 11 10 

Kokizstrādājumu 

izgatavošana 

22543041  P_4162 01.12.2020 8 8 

Ēdināšanas 

pakalpojumi 

22811021  P_4160 01.12.2020 16 15 

1.2. Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 
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Nr. 

p. k. 
Informācija Skaits 

Komentāri (nodrošinājums un 

ar to saistītie izaicinājumi, 

pedagogu mainība u.c.) 

1. Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

(31.08.2021.) 

65  

2. Ilgstošās vakances izglītības 

iestādē (vairāk kā 1 mēnesi) 

2020./2021.māc.g. 

–  

3. Izglītības iestādē pieejamais 

atbalsta personāls izglītības 

iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

14 Sociālie pedagogi, psihologi, 

logopēdi, pedagoga palīgi, 

bibliotekāri 

1.3. Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos 

sasniedzamos rezultātus 2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības 

iestādei un izglītības iestādes vadītājam). 

2021./22. mācību gada darba 

prioritātes 

Plānotie sasniedzamie rezultāti 

1. Pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides 

vadīšana un kontrole. 

Skola nodrošina darbiniekiem pilnvērtīgu 

atbalstu savlaicīgas un atbilstošas profesionālās 

kompetences pilnveidei. 

Pedagogi pārzina un nodrošina kompetenču 

pieejas un jaunā mācību satura ieviešanu 

atbilstoši VISC grafikam. 

Darbinieks dalās ar savām zināšanām un 

pieredzi metodiskā darba kopās. 

2. Mācības pārtraukušo 

izglītojamo skaita 

samazināšana profesionālās 

pamatizglītības 

programmās. 

Izveidots mācības pārtraukušā jaunieša un 

jaunietes sociālais portrets ar riska faktoru 

apkopojumu. 

Izvērtēt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

riskus un to novēršanas iespējas pirms 

iesaistīšanas profesionālajā pamatizglītībā. 

Individuālā atbalsta plānu īstenošana Eiropas 

Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” ietvaros. 

3. Skolas padomes darba 

atjaunošana 

Aktualizēts Skolas padomes reglaments, 

pilnveidota un nodrošināta attālināto sanāksmju 

forma, pārvēlēta vadība, piesaistīts vairāk 

vecāku no atšķirīgām izglītības programmām. 

4. Skolas misijas, vīzijas un 

vērtību izvērtēšana, 

pilnveidošana un 

saskaņošana starp izglītības 

programmu īstenošanas 

vietām 

Skolas darbinieki ne vien saprot un atbalsta 

skolas misiju, vīziju un vērtības, bet arī sniedz 

ieguldījumu to attīstībā. 
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2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

2.1. Izglītības iestādes misija – Atbalstošos un īpašām vajadzībām pielāgotos 

apstākļos nodrošināt speciālās pirmsskolas un pamatizglītības apguvi bērniem 

un jauniešiem ar garīgās attīstības vai veselības traucējumiem. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – Izglītojamais top tik sabiedrisks, 

zinošs un prasmīgs, cik atļauj viņa traucējumu veids un smaguma pakāpe. 

Turklāt viņš izaicina savas grūtības līdz sapratnei, ka pozitīvai attīstībai 

ierobežojumu nav. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – Savstarpēja pieklājība un 

atbildība no tiem, kas var. Atbalsts un rūpes tiem, kam vajag. 

2.4. 2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie 

rezultāti: 

2020./21. mācību gada 

darba prioritātes 

Sasniegtie rezultāti 

1. Kompetenču 

pieejas un jaunā 

mācību satura 

ieviešana atbilstoši 

VISC grafikam 

Kompetenču pieeja un jaunais mācību saturs mācību 

gada laikā ieviests 1., 4. un 7. klasēs: visi iesaistītie 

pedagogi apliecina savu sagatavotību un spējas īstenot 

kompetenču pieejā balstīta satura ieviešanu. 30% no 

darbiniekiem vēlētos kvalitatīvas paraugprogrammas un 

mācību materiālus, tomēr ir gatavi tos izveidot paši. 

2. Izglītojamo sporta 

un kustību 

aktivitāšu 

veicināšana 

Āra basketbola laukuma grīdas seguma nomaiņa, āra 

trenažieru un vingrošanas aprīkojuma uzstādīšana. 

3. Skolas drošības 

sfēras pilnveide 

Videonovērošanas sistēmas atjaunināšana, mācību laikā 

skolas durvis noslēdz un apsargā ēkas dežurants, 

pasākumu plānu īstenošana pusaudžu savstarpējās 

vardarbības nepieļaušanai. 

4. Izglītojamo mācību 

sasniegumu un 

vispārējās attīstības 

kāpināšana. 

Izstrādāti un ieviesti vienoti un obligāti mācību 

sasniegumu un attīstības dinamikas uzskaites noteikumi 

un forma. 

Pedagogi analizē negatīvas tendences izglītojamā mācību 

sasniegumu un attīstības dinamikā, iniciē 

sociālpedagoģiskus psiholoģiskus vai citus atbalsta 

pasākumus. 

3. Kritēriju izvērtējums  

3.1. Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
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✓ Pienākumu un atbildības samērīga 

deleģēšana administrācijas 

pārstāvjiem un pedagogiem. 

✓ Personāla iesaistīšanās kopīgo mērķu 

sasniegšanā. 

✓ Skolas vadības komandas 

paplašināšana ar atbalsta komandas 

un metodiskā darba kopu 

speciālistiem atbilstoši uzdevuma 

specifikai. 

✓ Apgūto kvalitātes pašvērtēšanas 

metožu skaita palielināšana. 

✓ Attīstības plānošanas un 

pašvērtēšanas iniciatīvu stimulēšana. 

✓ Resursu piesaistīšana izglītojamo 

individuālajam atbalstam no Eiropas 

Sociālā fonda projekta 

3.2. Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

✓ Iekšējo normatīvo dokumentu 

patstāvīga izstrāde, pedagogu 

iesaiste to izvērtēšanā un 

saskaņošanā. 

✓ Prasme pieņemt izsvērtus, situācijas 

analīzē balstītus lēmumus un 

uzņemties atbildību par tiem. 

✓ Pedagoģijas aktualitāšu iepazīšana, 

un savietošana ar personīgo darba 

pieredzi. 

✓ Prasme pārliecinoši, konkrēti 

prezentēt skolas darbinieku un 

vadības darba stiprās puses un 

rezultātus. 

✓ Valsts izglītības attīstības prioritāšu 

apguve un popularizēšana skolā. 

✓ Direktora iesaiste mācību un 

audzināšanas metodiskajā darbā. 

3.3. Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

✓ Sekmīga sadarbība ar dibinātāju 

(Rēzeknes novada pašvaldības 

vadību, Izglītības un sporta pārvaldi) 

skolas mērķu sasniegšanā un resursu 

apjoma optimizēšanā. 

✓ Mērķtiecīgu aktivitāšu vecāku 

izglītošanā par bērnu ar īpašām 

vajadzībām mācību un audzināšanas 

jautājumiem īstenošana. 

✓ Sadarbības aktivizēšana un 

pasākumu organizēšana vietējai 

kopienai un nozares organizācijām. 

✓ Skolas padomes sastāva 

atjaunināšana un aktivizēšana, tās 

darbā iesaistīto vecāku no visām 

skolas izglītības programmu 

īstenošanas vietām skaita 

palielināšana. 

3.4. Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un turpmākas 

attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

✓ Sabalansēts pedagoģisko slodžu 

sadalījums. 

✓ Skolas darbinieku tālākizglītības 

plāna izveide un izpildes kontrole 
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✓ Pedagogu darba kvalitātes vērtējums 

ir augsts un ļoti augsts. 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021.māc.g. 

4.1. Ar izglītības procesu saistītus projektus skola pārskata periodā neīstenoja. 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija – sadarbības līgums izglītības, zinātniski 

pētnieciskajā un karjeras vadības jomā (15.03.2016.). 

5.2. Rēzeknes novada Tiskādu bērnu nams – līgums par internāta telpu bezatlīdzības 

izmantošanu (01.09.2019.), izglītojamo ēdināšanu un ūdensapgādi (01.09.2019.) 

5.3. Rēzeknes novada Maltas vidusskola – vienošanās par vidusskolas sporta zāles 

izmantošanu sporta nodarbību, interešu izglītības un treniņu vajadzībām 

(atjaunota katru mācību gadu, aktuālā – 21.09.2021.). 

5.4. Rēzeknes novada Bērnu-jaunatnes sporta skola – vienošanās par 2. klašu 

audzēkņu peldētapmācību (atjaunota katru mācību gadu) 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1.  Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

Mācību 

gads 

Virziens 

2019./20. 2020./21. 2021./22. 

Sevis 

izzināšana un 

pilnveidošana 

Pašapziņas un 

individualitātes 

veidošana 

Rīcības un 

atbildības sakarības 

skaidrošana. 

Personīgo lēmumu 

pieņemšanas un 

izvērtēšanas prasmju 

attīstīšana 

Piederība 

valstij un 

pilsoniskā 

līdzdalība 

Izpratnes par savām 

un citu tiesībām un 

pienākumiem 

veidošana 

Patriotisma 

stiprināšana, cieņas 

audzināšana starp 

vienaudžiem un 

paaudzēm 

Respekta un 

izpratnes par cilvēku 

speciālajām 

vajadzībām 

audzināšana. 

Vēstures un kultūras 

mantojuma 

apzināšanās 

Veselība, vide 

un drošība 

Fiziskajai, garīgajai, 

sociālajai attīstībai 

un personīgajai 

drošībai labvēlīgas 

domāšanas 

audzināšana 

Atkarību 

profilakses 

pasākumi. 

Drošības risku 

situāciju analīze un 

risinājumi 

Vides 

labiekārtošanas un 

saudzēšanas iemaņu 

attīstīšana. Drošības 

noteikumu izpratne 

un izmantošana 
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Mācību 

gads 

Virziens 

2019./20. 2020./21. 2021./22. 

Karjeras izvēle Mācību un saturīgi 

pavadīta brīvā laika 

nozīmes 

aktualizēšana 

karjeras izvēlē 

Prasmes samērot 

personiskās 

prasmes un 

rakstura īpašības 

veidošana 

profesionālās 

izglītības izvēlē 

Pašapziņas un 

personības 

veidošanas 

pasākumi, kas palīdz 

spēju izvērtēšanai un 

karjeras izvēlei 

6.2. 2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas 

Audzināšanas darbs skolā notika saskaņā ar izvirzītajām prioritātēm, tāpēc skolā kopā 

tika novadīti 5 pasākumi patriotisma stiprināšanā, cieņas veidošanā starp vienaudžiem 

un paaudzēm, karjeras izvēlē, organizētas 4 aktivitātes atkarību profilaksei, drošības 

risku situāciju analīzē un risināšanā, izglītojamo rīcības un atbildības sakarības 

skaidrošanā. 

Pasākumi organizēti katras izglītības programmu īstenošanas vietas ietvaros, 

neveidojot ārpusskolas kontaktus, lai nepakļautu izglītojamos un skolas darbiniekus 

epidemioloģiskajiem riskiem. Turpmākajā audzināšanas pasākumu plānošanas un 

vadīšanas darbā vēl vairāk iekļaujama un aktivizējama arī skolēnu pašpārvalde. 

7. Citi sasniegumi 

7.1. Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas runāt izglītības iestāde (galvenie 

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

Skolā ir attīstīts daudzveidīgu interešu izglītības grupu darbs. Skolas darbinieki un 

izglītojamie iesaistās ar labdarību un publisko uzstāšanos saistītos pasākumos, kad to 

neliedz ierobežojumi. 

Skolai ir svarīgi attīstīt savu publisko tēlu, atbrīvojot sevi no sociālās pašizolēšanās, 

bet sabiedrību – no negatīviem stereotipiem. Diemžēl, paviršs vai tendenciozs ieskats 

skolas darbā un nepilnīgos priekšstatos balstīts vērtējums no malas rada sociālās 

stigmatizācijas riskus, mācību motivācijas un pašdisciplīnas kritumu izglītojamos, 

turklāt labākie skolas darbinieki zem šāda spiediena strauji profesionāli izdeg, nereti 

cieš viņu veselība, personīgās dzīves kvalitāte. 

7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem pēc valsts 

pārbaudes darbu rezultātu izvērtēšanas par 2020./2021.mācību gadu un par 

sasniegumiem valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā. 

Profesionālās pamatizglītības programmās 2020./21. mācību gada kvalifikācijas valsts 

eksāmena novērtējumi audzēkņiem variēja no 5 līdz 10 ballēm, un, salīdzinot vidējos 

novērtējumus pa izglītības programmām, no 7 līdz 9,6 ballēm, tātad rezultātu līmenis 

ir optimāls un augsts. Salīdzinājums ar iepriekšējiem mācību gadiem apkopots tabulā 

un rāda stabilitātes pazīmes. 
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Profesionālās 

pamatizglītības 

programma 

Vidējais novērtējums valsts pārbaudes darbā trīs gados 

2018./19. 2019./20. 2020./21. 

Šūto izstrādājumu 

ražošanas tehnoloģija 
7,3 7,0 7,0 

Kokizstrādājumu 

izgatavošana 
8,6 8,0 8,0 

Ēdināšanas pakalpojumi 8,9 8,7 9,6 

No Valsts pārbaudes darbiem speciālās pamatizglītības programmās 3., 6. un 9. klašu 

izglītojamie 2020./21. mācību gadā tika atbrīvoti.  

8. Informācija par izglītības kvalitātes indikatoriem (izņemot vispārējo 

izglītību, profesionālās ievirzes izglītību) 

8.1. pedagogu dalība profesionālās kompetences pilnveidē 

2020./2021.māc.g. pedagogu skaits izglītības iestādē 65 

2020./2021.māc.g. profesionālo mācību priekšmetu pedagogu skaits 

izglītības iestādē 

15 

2020./2021.māc.g. profesionālo mācību priekšmetu pedagogu skaits, 

kuri ir piedalījušies profesionālās kompetences pilnveidē 

10 

2020./2021.māc.g. ieguldītie līdzekļi izglītības iestādes pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveidē 

1044,50 € 

8.2. profesionālo izglītību ieguvušo skaits 

2020./2021.māc.g. absolventu skaits (ieguvuši kvalifikāciju) profesionālās 

izglītības programmās salīdzinājumā ar izglītojamiem, kas sākuši mācības 

profesionālās izglītības programmās 

14/31 

2020./2021.māc.g. absolventu skaits (ieguvuši kvalifikāciju) profesionālās 

tālākizglītības programmās salīdzinājumā ar izglītojamiem, kas sākuši 

mācības profesionālās tālākizglītības programmās 

0/0 

8.3. profesionālās izglītības programmu pieejamības veicināšana. 

Plāni/shēmas/programmas, kas izmantotas profesionālās 

izglītības pieejamības veicināšanai (atbalsta veidu 

pieejamība, piemēram, dienesta viesnīca, individuālās 

konsultācijas riska grupām, stipendijas, vides pieejamība 

u.tml.) 

Bezmaksas mācību 

līdzekļi, transports, 

internāts, atbalsts 

izglītojamā speciālajām 

vajadzībām 

8.4.  izglītību ieguvušo nodarbinātība (rādītājs tiek analizēts, sākot ar 

2021./2022.māc.g., ņemot vērā datus un informāciju par 2020./2021.māc.g.) 

Profesionālās izglītības absolventu proporcija, kuri nonākuši darba tirgū 

1 gada laikā 

3:11 

Profesionālās izglītības absolventu skaits, kuri strādā nozarē un to 

procentuālā attiecība pret nodarbinātajiem absolventiem 1 gada 

salīdzinājumā 

2 (67%) 



10 
 

Profesionālās izglītības absolventu skaits, kuri turpina mācības nozarē 

(t.sk. augstākās izglītības pakāpē) 

0 

8.5. apgūto prasmju izmantošana darba vietā (rādītājs tiek analizēts, sākot ar 

2021./2022.māc.g., ņemot vērā datus un informāciju par 2020./2021.māc.g.) 

Profesionālās izglītības programmu absolventu skaits, kuri strādā 

izglītībai/kvalifikācijai atbilstošos amatos (informācija iegūta, 

izmantojot 10% absolventu aptaujas rezultātus) 

2 

Darba ņēmēju (absolventu) apmierinātība gada laikā pēc profesionālās 

izglītības programmas beigšanas ar iegūto izglītības kvalitāti (10% 

absolventu aptauja) 

Pietiekama 

Darba devēju apmierinātība ar programmu absolventiem kopumā 

(fokusgrupu diskusijas, konventa diskusiju rezultāti) 

Pietiekama 

8.6.  riska grupu iekļaušanās profesionālajā izglītībā (rādītājs tiek analizēts, sākot ar 

2021./2022.māc.g.) 

Dalībnieku skaits profesionālajā 

izglītībā, kas iekļauti riska 

grupās (PMP, citas riska grupas, 

ar kurām strādā izglītības 

iestāde) 

11 (mācību pārtraukšanas risks, saistībā ar 

izglītojamo sociāli ekonomisko stāvokli) 

Riska grupu panākumu līmenis 

saskaņā ar vecumu un dzimumu 

(absolventu skaits no riska 

grupām, citi panākumi) 

Apmierinošs (100% absolventu ir izglītojamie ar 

speciālajām vajadzībām, 80%  ir no mācību 

pārtraukšanas riska grupām, nav novērota 

atšķirība  riska grupas un pārējo izglītojamo 

grupas dzimumu vai vecumu proporcijās.) 

8.7. profesionālās izglītības programmu pieprasījuma apzināšana darba tirgū 

(rādītājs tiek analizēts, sākot ar 2021./2022.māc.g.) 

Mehānismu veidi, kas lietoti profesionālās 

izglītības piedāvājuma aktualizēšanai 

nākotnes darba tirgus vajadzībām 

(anketēšana, fokusgrupu diskusija, 

konvents u.tml.) 

Pārrunas ar izglītojamiem un viņu 

vecākiem par nākotnes nodarbinātības 

iespējām un interesēm, kā  tās sakrīt ar 

skolas izglītības programmu 

piedāvājumu. Aptaujas par 

programmu pilnveidošanas 

nepieciešamību. 

Informācija par mehānismiem, kas lietoti, 

lai nodrošinātu ieinteresētās puses ar 

visjaunāko informāciju par nākotnes darba 

tirgus vajadzībām (piemēram, darbs, kurš 

tiek veikts ieinteresēto pušu informēšanai, 

sadarbība ar LDDK, nozaru organizācijām 

u.tml.) 

Profesionālās orientācijas pasākumi, 

ekskursijas uz uzņēmumiem. 

Kvalifikācijas prakšu vietu 

apzināšana, ar turpmākās absolventa 

nodarbināšanas mērķi. 

 

Rēzeknes novada speciālās 

pamatskolas direktors 
   Georgs Ignatjevs 

 


