
Skola īsteno normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā licencētas izglītības programmas  

Nr. IP kods IP nosaukums 

1. 01015621 

Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību 
programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības 
traucējumiem 

2. 01015821 

 

Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību 
programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem 

  

3. 01015921 

Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību 
programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās 
attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem 
attīstības traucējumiem 
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Pirmsskolas grupiņās: 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60319&Source=https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/Default.aspx
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Pamatskolas klasēs: 
Nr
. 

IP kods IP nosaukums 

1. 21015821 

 

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma 
izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 
 

2. 21015811 

 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 
garīgās attīstības traucējumiem 
 

3. 21015921 

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma 
izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai 
vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 

4. 21015911 

 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 
smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem 
smagiem attīstības traucējumiem 
 



3 

Profesionālajā pamatizglītībā: 
Nr. IP kods IP nosaukums 

1. 22 543 04 1 

 

Kokizstrādājumu izgatavošana – specialitāte: 
koksnes materiālu apstrādātājs 
 

2. 22 542 02 1 

 

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija  –  

specialitāte: šuvēja palīgs 
 

• 3. 
kurss 

Eksāmeni 

• CPKE 

• PKE 

Arodmācība 
• Koksnes materiālu 

apstrādātājs 

• Šuvēja palīgs 

Kvalifikācija 

3. kursa noslēgumā skolēni kārto centralizēto valsts kvalifikācijas eksāmenu, 

saņemot  profesionālās pamatizglītības 1. līmeņa kvalifikāciju un apliecību 



Skolas metodiskā tēma 

2018. – 2021. g. 

Izglītojamo ar speciālām vajadzībām 
mācību un audzināšanas korekcijas 
iespējas un līdzekļi, mācību 
materiālu un audzināšanas metožu 
piemērotība kompetenču pieejas 
īstenošanā. 

4 
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Pamatjoma 2018./2019. mācību gads  2019./2020. m. g. 2020./2021. mācību gads  

1. Mācību saturs 

Bilingvālās izglītības 
metodiskie risinājumi latviešu 
valodas kvalitatīvai 
pielietošanai mācību un 
audzināšanas procesā 
izglītojamajiem ar speciālām 
vajadzībām. 

Kompetencēs balstīta 
vispārējās izglītības 
satura ieviešana. 

Kompetencēs balstīta vispārējās 
izglītības satura ieviešana. 

1.
Mācīšana un 
mācīšanās 

Veicināt izglītojamo lasītprasmi, digitālās kompetences agrīnāku apguvi, nostiprināt medijpratību un drošumspēju 
digitālajā vidē. 

1.
Izglītojamo 
sasniegumi 

Izglītojamo integrācijas pasākumu nodrošināšana skolā, ārpus skolas mācību un audzināšanas darbā. 

1.
Atbalsts 

izglītojamiem 

Izglītojamo vērtībās balstītas patriotiskās audzināšanas un 
pilsoniskās līdzatbildības izpratnes sekmēšana. 

Skolas 60.gadu jubilejas pasākumu 
plānošana un realizācija, sekmējot 
izglītojamo piederības izjūtu savai skolai. 

1. Iestādes vide 

Mācību vides kā mērķtiecīgi organizēta fizisko, sociālo un informatīvo apstākļu kopuma pilnveidošana, kurā 
izglītojamais un pedagogs veido un īsteno savu pieredzi: zināšanas, prasmes un attieksmes pret sevi un apkārtējo 
pasauli.  

1. Iestādes resursi 

Mūsdienīgas mācību materiālās bāzes pilnveidošana, klašu telpu modernizācija, praktiskai darbībai nepieciešamo 
mācību materiālu nodrošināšana, jaunāko tehnisko mācību līdzekļu izmantošana, bibliotēkas grāmatu fonda 
palielināšana un lasītāju vienotas elektroniskās sistēmas izveidošana, informācijas un datu pārraides tīklu 
infrastruktūras modernizēšana. 

1.

Iestādes darba 
organizācija, 
vadība un 
kvalitātes 
nodrošināšana 

2018. – 2021. gada  Attīstības 
plāna  iepriekšējā plānošanas 
posma realizācijas rezultātu 
izvērtēšana un nākamā posma 
aktualizēšana.  

Paaugstināt resursu 
pārvaldības kvalitāti 
pārmaiņu vadībai. 

Paaugstināt resursu pārvaldības 
kvalitāti pārmaiņu vadībai. 

Skolas prioritātes 
2019./2020.m.g. 



Skolas prioritātes 2019./2020.m.g. 
1. MĀCĪBU SATURS  
 

Prioritāte – Bilingvālās izglītības metodiskie risinājumi latviešu valodas 
kvalitatīvai pielietošanai mācību un audzināšanas procesā izglītojamajiem ar 
speciālām vajadzībām. Kompetencēs balstīta vispārējās izglītības satura 
ieviešana.  

 

Mērķis – sekmēt sadarbības un līdzdalības caurviju prasmes attīstību speciālās 
pamatizglītības un profesionālās pamatizglītības mācību satura iepazīšanai un 
īstenošanai atbilstoši valstī noteiktajam laika grafikam kompetencēs balstīta izglītības 
satura apguvei un atbalsta sniegšana izglītojamo individuālo izglītības programmas 
apguves plānu pilnveidei. 
 

2019./2020. mācību gada uzdevumi:  

 Izglītības iestādes mācību priekšmetu programmu aktualizēšana un aprobācija,  
izmantojot radošas, interesantas un mūsdienīgas darba metodes. 

 Mūsdienīga latviešu valodas un literatūras mācīšana, izmantojot IKT.  
 Hospitēt mācību stundas ar mērķi analizēt un pilnveidot integrētā mācību satura 

stundas.  

 Sekmēt digitālo bilingvālo mācību materiālu un metodisko līdzekļu izstrādi – 
dalīšanās pieredzē, mentorings.  

 Metodisko dienu darba plānojums „Bilingvisms kā priekšrocība un 
nepieciešamība multikulturālā sabiedrībā”. 
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Skolas prioritātes 2019./2020.m.g. 
2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

 

Prioritāte – Veicināt izglītojamo lasītprasmi, digitālās kompetences 
agrīnāku apguvi, nostiprināt medijpratību un drošumspēju digitālajā 
vidē. 

 

Mērķis – uzlabot izglītojamo sadarbības prasmes efektīvas mācību stundas 
/ mācību pieejas nodrošināšanā, gatavojoties jaunā standarta ieviešanai; 
attīstīt caurviju prasmes mācību stundās digitālajā vidē. 
 

2019./2020. mācību gada uzdevumi:  
 Radošu un inovatīvu mācību metožu izmantošana izglītojamo mācīšanās procesa 

aktivizēšanai.  
 Pedagogu darba grupas – pedagogu sadarbība atbilstoši klašu grupām, integrētā 

mācību satura stundu plānošana un īstenošana.  
 Veikt izmaiņas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā atbilstoši 

jaunajam mācību saturam. 
 Aktīva iesaistīšanās projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā: “2. - 5. klašu 

metodiskās pieejas izstrāde valodās, matemātikā, informātikā medijpratības 
kontekstā”. 
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Skolas prioritātes 2019./2020.m.g. 
3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 
 

Prioritāte – Izglītojamo integrācijas pasākumu 
nodrošināšana skolā, ārpus skolas mācību un audzināšanas 
darbā. 

 

Mērķis – izglītojamo vērtībizglītību īstenošana un aktivizēšana, 
nodrošinot kompetencēm balstītu psiholoģiskā un sociālpedagoģiskā 
atbalsta sistēmu. 
 

2019./2020. mācību gada uzdevumi:  
 Izglītojamo iekšējās motivācijas un pašvadītas mācīšanās 

paaugstināšana. 
 Individuāla atbalsta nodrošināšana izglītojamajiem un motivācijas 

veicināšana dalībai dažādos pasākumos un sacensībās ar iespēju 
pašizteikties un pierādīt sevi mācību stundās un ārpusstundu aktivitātēs.  
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Skolas prioritātes 2019./2020.m.g. 
4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM 

 

Prioritāte – Izglītojamo vērtībās balstītas patriotiskās 
audzināšanas un pilsoniskās līdzatbildības izpratnes sekmēšana. 
Izglītības iestādes 60.gadu jubilejas pasākumu plānošana un 
realizācija, sekmējot izglītojamo piederības izjūtu savai skolai. 

 

Mērķis – radīt iespējas izglītojamo līdzdalībai skolas, pilsētas un valsts 
kultūrvides veidošanā. 
 

2019./2020. mācību gada uzdevumi:  
 Izstrādāt atbalsta materiālus pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās 

līdzatbildības sekmēšanai izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām. 
 Klases stundās pievērst uzmanību pilsoniskās izglītības 

jautājumiem, kas ir orientēti uz izglītojamā pilsoniskām zināšanām, 
pienākumiem, savas valsts vēsturi un kultūras tradīcijām. 

 Iesaistīt izglītības iestādes izglītojamo pašpārvaldi 60. gadu 
jubilejas pasākumu plānošanā.  
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Skolas prioritātes 2019./2020.m.g. 
5. IESTĀDES VIDE 

 

Prioritāte – Mācību vides kā mērķtiecīgi organizēta fizisko, sociālo un 
informatīvo apstākļu kopuma pilnveidošana, kurā izglītojamais un pedagogs 
veido un īsteno savu pieredzi: zināšanas, prasmes un attieksmes pret sevi un 
apkārtējo pasauli. 

 

Mērķis – pozitīvas saskarsmes un izglītojamo līdzatbildības veidošana 
izglītības iestādē. Emocionālās un fiziskās vides pilnveide kompetencēs 
balstītas mācīšanās pieejas nodrošināšanai. 
 

2019./2020. mācību gada uzdevumi:  
 Profesionālās kompetences pilnveidošana izglītojamo izpratnes veicināšanai 

par cilvēkdrošību. 

 Organizēt praktiskās nodarbības, aktivitātes, par savstarpējās cieņas un 
atbalsta attiecību veidošanu starp izglītojamajiem. 

 Izglītojamo vecāku iesaistīšana izglītojamo uzvedības un ētikas normu 
ievērošanas uzlabošanā. 

 Iesaistīšanās projektos pieredzes apmaiņas ietvaros.  
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Skolas prioritātes 2019./2020.m.g. 
6. IESTĀDES RESURSI 
 

Prioritāte – Mūsdienīgas mācību materiālās bāzes pilnveidošana, klašu telpu 
modernizācija, praktiskai darbībai nepieciešamo mācību materiālu nodrošināšana, jaunāko  
tehnisko mācību līdzekļu izmantošana, bibliotēkas grāmatu fonda palielināšana un lasītāju 
vienotas elektroniskās sistēmas izveidošana, informācijas un datu pārraides tīklu 
infrastruktūras modernizēšana. 

 

Mērķis – Efektīvi un mērķtiecīgi papildināt materiāltehnisko bāzi, veikt skolas labiekārtošanu. 
Balstoties uz izglītības iestādes esošo resursu kvalitatīva un kvantitatīva izvērtējuma rezultātiem, 
nodrošināt mācību procesu ar visiem nepieciešamajiem resursiem kompetencēs balstīta izglītības 
satura īstenošanai. 
 

2019./2020. mācību gada uzdevumi:  

 Modernizēt informācijas un datu pārraides tīklu infrastruktūru.  

 Organizēt bibliotekāros, literatūras un lasītprasmju popularizējošus pasākumus 
kompetenču pieejas kontekstā. 

 Veikt bibliotekāro procesu automatizāciju, ietverot šādas funkcionālas sfēras kā 
bibliogrāfisko datu apstrāde (kataloģizācija un analītika), bibliogrāfisko un 
autoritatīvo ierakstu izguve no attālās pieejas datubāzēm, komplektēšana, 
inventarizācija u.c. pakalpojumi, bibliotēkas informācijas sistēmas ietvaros. 

 Izstrādāt un īstenot pedagogu savstarpējo pieredzes apmaiņas, t.sk., mācību 
stundu vērošanas plānu izglītības iestādes ietvaros.  
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Skolas prioritātes 2019./2020.m.g. 
7. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN 
KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

 

Prioritāte – 2018. – 2021. gada  Attīstības plāna  iepriekšējā 
plānošanas posma realizācijas rezultātu izvērtēšana un 
nākamā posma aktualizēšana. Paaugstināt resursu pārvaldības 
kvalitāti pārmaiņu vadībai. 
 

Mērķis – nodrošināt izglītības iestādes attīstības plāna īstenošanu, 
piedaloties visām ar izglītības iestādes darbu saistītajām iestādēm 
un personām. Plānot skolas attīstību, sadarbojoties ar pedagogiem, 
skolas tehniskajiem darbiniekiem, vecākiem un sabiedrību, lai 
skola pārstāvētu un realizētu novada, valsts un sabiedrības 
intereses. 

 

2019./2020. mācību gada uzdevumi:  
 Skolas metodiskā darba pārstrukturēšana.  

 Metodisks atbalsts metodiskā komisijas vadītājiem un pedagogiem.  

 Veicināt pedagogu iesaistīšanos Skolas darba plānošanā.  

12 
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Mācību darba organizācijas alternatīvo 
formu darba plāns 

Datums Nosaukums Atbildīgie skolotāji, darbinieki 

02.09.2019. 

“Zinību svētki” 

(Pirmās mācību gada dienas svinīgais 
pasākums) 

D. Liepa, I. Ozoliņa, I. Kitajeva, A. Baradaka, 

klašu/grupu skolotāji 

14.11.2019. 
“Jau sen te Daugaviņas dziesma skan”  

(Valsts svētku koncerts) 

D. Liepa, I. Ozoliņa, I. Kitajeva,  

A. Baradaka, klašu/grupu skolotāji, 
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas 
pedagogu grupa 

18.04.2020. 
“Drīz es gāju, drīz darīju”  

(Lielā Pavasara talka) 

A. Čevers, P. Kudrjavcevs,  

N. Vasiļjeva, N. Vaikšnora,  

Tehnoloģiju jomas pedagogu grupa, Ekoskolas grupa 

28.05.2020. 

Dārza svētki “Nāc pulkā!”   - darba stacijas 

(IP 21015911, 21015921) 

(Mācību gada noslēguma pasākums) 

D. Liepa, K. Šatilova, S. Zemvalde,  

I. Muižniece, M. Reisa 

klašu/grupu skolotāji, interešu izglītības skolotāji 
Sociālās un pilsoniskās jomas pedagogu grupa 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas 
pedagogu grupa 

29.05.2020. 

Dārza svētki “Ceļojums uz vasaru”   - koncerts 

(IP 21015811, 21015821) 

(Mācību gada noslēguma pasākums) 

D. Liepa, J. Gromulsone, I. Ozoliņa, I. Kitajeva,  

A. Baradaka, M. Reisa  

klašu/grupu skolotāji, interešu izglītības skolotāji 
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Papildbrīvdienas 

Datums Nosaukums Atbildīgie skolotāji, darbinieki 

  10.02.2020.- 14.02.2020. 
Papildbrīvdienas  

1. klasēm 

S. Vasenkova,  

A. Kokina, V. Niedola, L. Šteinberga,  

Ņ. Nikolajeva, I. Akmeņlauka 

Sociālās un pilsoniskās jomas pedagogu grupa 
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Mācību priekšmetu  skolotāju MK  dienas  
2019. / 2020. m. g. 

Datums Metodiskā komisija Nosaukums Atbildīgie skolotāji, darbinieki 

14.-18.10.2019.  Matemātikas jomas pedagogu grupa 

 

Matemātikas mācību priekšmeta 
nedēļa “Latvija skaitļos”. 

 

I. Ābele, D. Škuškovnika 

04. -08.11.2019. 

 Valodu jomas pedagogu grupa 

 Sociālās un pilsoniskās jomas 
pedagogu grupa 

 

Latviešu valodas un vēstures 
mācību priekšmetu nedēļa  

“Daugavas lokos”. 
 

I. Janičenoka, V. Niedola,  

D. Liepa  

16. -20.12.2019. 

 Dabaszinātņu jomas pedagogu grupa 

 Sociālās un pilsoniskās jomas 
pedagogu grupa 

 

Dabaszinību un sociālo zinību 
mācību priekšmetu nedēļa 

“Vai tu proti būt saudzīgs”. 
 

Ž. Mamajeva, V. Niedola,  

A. Baradaka, V. Voičūne 

17. -21.02.2020.  Valodu jomas pedagogu grupa 

 

Svešvalodu mācību priekšmetu 
nedēļa “Riti, riti valodiņa”. 

 

S. Volgina, T. Beketova,  

I. Villarreala-Ahmada 

02.-06.03.2020. 
 Kultūras izpratnes un pašizpausmes 

mākslā jomas pedagogu grupa 
“Mūzikas un mākslas ritmos”. 

K. Šatilova, S. Zemvalde 

D. Rūse, N. Vaikšnora 

I. Kitajeva, A. Baradaka 

11.-15.05.2020. 

 Tehnoloģiju jomas pedagogu grupa 

 Interešu izglītības un fakultatīvo 
nodarbību skolotāji 

 Internāta skolotāju pedagogu grupa 

“Talantu un modes skate”. 

N. Vasiļjeva, A. Čevers 

N. Vaikšnora, A. Mukāne 

A. Mūriņa, I. Matule 

Interešu izglītības un fakultatīvo 
nodarbību skolotāji, D. Liepa 
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Projektu nedēļās darba plānojums 

Datums Nosaukums Atbildīgie skolotāji, darbinieki 

  18.05.2020. - 22.05.2020. 
“Interešu izglītība – vērtība 
izglītojamā nākotnei”. 

S. Vasenkova, D. Liepa, I. Janičenoka 

MK vadītāji, klašu/grupu skolotāji 

7 Pedagogu grupas 
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Pedagoģiskās padomes sēdes 

N.p.k. 
Plānotais 
datums 

Tematika Atbildīgie 

1. 29.08.2019. Skolas darba organizācija, prioritātes, uzdevumi 2019./2020.m.g. 
I. Pastere, S. Vasenkova, D. Liepa 

MK vadītāji 

2. 24.10.2019. Dizaina inovāciju un tehnoloģiju laboratorija. 
I. Janičenoka, N. Vasiļjeva, N. Vaikšnora, D. Rūse 

S. Vasenkova, D. Liepa, MK vadītāji  

3. 26.12.2019. 

Pedagoga palīga loma izglītojamo sekmības veicināšanā. 
Atbalsta komandas darba organizācija izglītības iestādē. 
1. semestra monitorings. 

I. Pastere, S. Vasenkova, D. Liepa  

V. Celma, A. Davidova, K. Šatilova 

MK vadītāji, klašu / grupu skolotāji 

4. 19.03.2020. 

Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālā 
kompetence un prasmes atbilstoši modernizētam mācību saturam un mūsdienīga 
izglītošanās procesa prasībām. 

I. Pastere, S. Vasenkova, D. Liepa  

I. Janičenoka, V. Niedola 

MK vadītāji, klašu / grupu skolotāji 

5. 17.06.2020. 

Pedagogu profesionālās kompetences novērtēšana. 
Mācību un audzināšanas darba sistemātiska izvērtēšana un turpmākās attīstības 
vajadzību nodrošināšana. 

I. Pastere, S. Vasenkova, D. Liepa, I. Janičenoka 

MK vadītāji, O. Staņa  



TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA 
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Pamatjoma Kritēriji Turpmākās attīstības plānošana 

1.  
Mācību 
saturs 

 Kompetencēs balstīta izglītības 
satura apguve, nodrošinot 
mācību darba diferenciāciju un 
individualizāciju. 

 Sekot līdzi notiekošajām aktualitātēm 
kompetenču pieejas ieviešanai valstī. 

 Strādāt pie starppriekšmetu saiknes 

nodrošināšanas. 
 Aktualizēt izglītības iestādes mācību 

priekšmetu programmas,  izmantojot radošas, 
interesantas un mūsdienīgas darba metodes. 

2.  
Mācīšana 
un 

mācīšanās 

 Starpdisciplinārās pieejas un 
vērtību veidošanas iespēju 
nodrošināšana mācību procesā. 

  

 Sava potenciāla mērķtiecīga 
apzināšana, realizēšana, 
izmantošana un pilnveide 
karjeras kompetenču kontekstā. 

  

 Pedagogu sadarbības modeļu 
realizēšana starpdisciplinārās 
pieejas un sociāli emocionālās 
mācīšanas īstenošanā. 

 Turpināt mērķtiecīgi strādāt pie pedagogu 
izglītības iestādes dokumentācijas 
kvalitatīvas un rūpīgas izpildes. 

 Motivēt izglītojamos apzinīgam mācību 
darbam, pilnveidojot pašanalīzes prasmes 

patstāvīgi mācīties un sevi novērtēt. 
 Veidot skates, pasākumus un mākslas 

izstādes, uzvedumus lasītprasmes attīstīšanai. 
 Turpināt ieinteresēt vecākus un izglītojamos 

par līdzatbildību mācību sasniegumos; 
turpināt apgūt un pilnveidot e-klases 

lietošanu. 
 Palielināt metodisko komisiju atbildību 

pedagogu sadarbības modeļa realizēšanai. 
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3.  
Izglītojamo 
sasniegumi 

 

 Izglītojamo mācību sasniegumu 
uzlabošana ikdienas darbā, 
centralizētajos un skolas 
profesionālās kvalifikācijas 
eksāmenos un konkursos, 
izglītojamo individuālo izglītības 
plānu izpildes nodrošināšana un 
analīze.  

 

 

 Atbalstīt un attīstīt katra izglītojamā 
personisko talantu, iniciatīvu un 
atbildību. 

 Motivēt izglītojamos sasniegt pēc 
iespējas labākus mācību rezultātus. 

 Aktīvi piedalīties Valsts mēroga 
konkursos, festivālos, attīstot 
izglītojamo talantus, jaunrades spējas 
un sekmējot mākslinieciskās darbības 
pieredz. 

4.  
Atbalsts 

izglītojamiem 

 Atbildības, solidaritātes un citu 
vērtību aktualizēšana mācību un 
audzināšanas darbā. 

  

 Psihoemocionālās veselības 
veicināšanas pasākumi 
izglītojamajiem ar speciālām 
vajadzībām veselīgu un stipru 
attiecību veidošanai. 

  

 Atbalsta personāla darba 
pilnveidošana skolēnu ģimeņu 
motivēšanā līdzdarboties 
izglītojamo problēmu risināšanā.   

 Nodrošināt, lai visi izglītības iestādes 
izglītojamie uzstājas skolas un/vai 
ārpusskolas pasākumos. 

 Dot iespēju izglītojamiem pašiem aktīvi 
līdzdarboties izglītības iestādes 
pasākumu rīkošanā, vadīšanā, 
plānošanā. 

 Pilnveidot izglītojamo ģērbšanās un 
uzvedības kultūru mācību stundās, 
izglītības iestādes un ārpus izglītības 
iestādes pasākumos. 

 Atbalsta personāla iesaistīšana mācību 
un audzināšanas darbā. 
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5.  
Iestādes 
vide 

 Mācību vides kā mērķtiecīgi 
organizēta fizisko, sociālo un 
informatīvo apstākļu kopuma 
pilnveidošana. 

 

 Turpināt skolas tēla 
popularizēšanu sabiedrībā.  

 Turpināt attīstīt skolas tradīcijas.  

 Iekārtot dabaszinību kabinetu. 

 Izveidot āra (zaļo) klasi. 

6.  
Iestādes 
resursi 

 

 Mūsdienīgas mācību 
materiālās bāzes 
pilnveidošana, klašu telpu 
modernizācija, praktiskai 
darbībai nepieciešamo 
mācību materiālu 
nodrošināšana, jaunāko 
tehnisko mācību līdzekļu 
izmantošana, bibliotēkas 
grāmatu fonda palielināšana. 

 Mērķtiecīga jaunu skolotāju 
piesaiste kompetencēs balstīta 
izglītības satura realizēšanā. 

 

  

 Turpināt strādāt bibliotēkas fondu 
pilnveides. 

 Piesaistīt dažādu fondu līdzekļus 
skolas materiāltehniskās bāzes 
uzlabošanai. 

  

 Piesaistīt radošus, inovatīvus 
pedagogus. 

 Atbalstīt skolas pedagogus dažādu 
projektu izstrādāšanā un 
realizēšanā. 
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7.  

Iestādes darba 
organizācija, 
vadība un 
kvalitātes 
nodrošināšana 

 Sadarbības iespēju 
aktualizēšana ar Latvijas 
un Eiropas speciālām 
skolām. 

 

 Izglītības iestādei turpināt 
iesaistīties Latvijas un 
starptautiskos izglītības projektos, 
dibināt kontaktus ar jauniem 
sadarbības partneriem. 

 Turpināt iesaistīt izglītības 
iestādes pedagogus un jaunos 
speciālistus kursu, lekciju, 
semināru, praktisku nodarbību un 
meistarklašu vadīšanā. 

 

Izglītības iestādes  
vērtības: 
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