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1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 
 

Rīgas 4. speciālā internātpamatskola (turpmāk – izglītības iestāde) ir Rīgas pilsētas 
pašvaldības dibināta un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – 
Departaments) pakļautībā esoša speciālās izglītības iestāde, kura īsteno speciālās pamatizglītības 
mazākumtautību, speciālas pamatizglītības un profesionālās pamatizglītības programmas 
izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Skola īsteno divplūsmu mācību valodu 
programmas latviešu un krievu valodā. 

Izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums, 
Vispārējās izglītības likums, citi izglītības iestāžu darbību reglamentējošie normatīvie akti, 
dokumenti, kā arī Skolas iekšējie noteikumi un nolikums. 

Rīgas 4. speciālā internātpamatskola 

Reģistrācijas Nr. 3720900834, apliecība izdota 2004. gada 11. februārī 
Skolas juridiskā adrese: Tirzas iela 2, Rīga, LV-1024 

Tālrunis: 67524019 / 67514132 / 67514130 

E-pasts: r4sips@riga.lv 

Mājas lapa: www.r4sips.lv 

Izglītības iestādes ģeogrāfiskais izvietojums: 

 

Izglītības iestādei ir zīmogi ar papildinātā mazā valsts ģerboņa un Rīgas pilsētas ģerboņa 
attēlu un Izglītības iestādes pilnu nosaukumu, kā arī noteikta parauga veidlapas. Izglītības iestāde 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem izmanto valsts simboliku. Izglītības iestādei ir sava simbolika – 
karogs un logo - emblēma. 

Logo – emblēma: Karogs: 

  
  

Mācot audzināt un audzinot mācīt, mēs: 
 godinām savu tēvzemi; 
 mīlam un rūpējamies par apkārtējo vidi;  

mailto:r4sips@riga.lv
http://www.r4sips.lv/
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 vēlamies iepriecināt sevi un citus ikdienā un svētkos gan dziedot, gan dejojot, gan spēlējot, 
gan zīmējot; esam sportiski aktīvi; uzņemam viesus un dodamies ciemos. 

Mūsu izglītojamie ir tik radoši, cik mēs, pedagogi, spējam saskatīt un attīstīt viņos šīs 
spējas. Katra bērna dzīves stāstā ir apslēpts kāds kods, ko mēs kopā ar vecākiem cenšamies 
atšifrēt un radīt prieka mirkļus par katru vismazāko veiksmi. 

Bet iesākās viss tālajā 1960. gada augustā. Toreiz skolu ar nosaukumu Rīgas 4. palīgskola 
iekārtoja A. Deglava iela 45, kādreizējā 55. astoņgadīgajā skolā. Skola bija neliela, lai gan ēka 
bija trīsstāvīga, un bez ērtībām – skolu apsildīja ar malku, un silta ūdens arī nebija. Tomēr ātri 
vien klases telpas, darbnīcas un guļamistabas tika aprīkotas. Pirmajā gadā darbu uzsaka tikai 6 
klases  – kopā 90 bērni. Vēstures gaitā skola mainīja arī savu nosaukumu un kļuvusi par Rīgas 4. 
speciālo pamatskolu. 

Kopš 1999. gada par izglītības iestādi direktori strādā Inta Pastere, bet kopš 2008. gada – 
skolas nosaukums ir Rīgas 4. speciālā internātpamatskola. Rīgas 4. speciālā internātpamatskola ir 
skola ar ilgstošu vēsturi un stiprām tradīcijām.  

Izglītības iestādē ir licencētas četras vispārējās izglītības programmas un divas 
profesionālās pamatizglītības programmas: 

Nr. IP kods Izglītības programmas nosaukums 
Licences 

Nr. 
Licences 
datums 

Izglītojamo skaits 

2
0

1
6

./
2

0
17

.
m

.g
. 

2
0

1
7

./
2

0
18

.
m

.g
. 

2
0

1
8

./
2

0
19

.
m

.g
. 

1. 21015821 

Speciālās pamatizglītības 
mazākumtautību programma 
izglītojamajiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem 

V-9011 16.03.2017. 46 50 46 

2. 21015811 

Speciālās pamatizglītības 
programma izglītojamajiem ar 
garīgās attīstības traucējumiem 

V-9010 16.03.2017. 14 24 25 

3. 21015921 

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

V-9013 16.03.2017. 55 64 69 

4. 21015911 

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

V-9012 16.03.2017. 18 20 17 

5. 22 543 04 1 
Koka izstrādājumu izgatavošana – 
specialitāte: galdnieka palīgs 

P-15248 16.03.2017. 15 11 12 

6. 22 542 02 1 

Šūto izstrādājumu ražošanas 
tehnoloģija  –  specialitāte: 
palīgšuvējs 

P-15247 16.03.2017. 13 8 4 

Izglītības iestādē tiek realizētas 18 interešu izglītības programmas – 50 nodarbību stundas. 
Izglītojamo skaits 2018./2019. mācību gada 1.septembrī bija 173 izglītojamie. 

Izglītības iestāde izglītojamos uzņem visa mācību gada laikā, ar Valsts vai pašvaldības 
pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu un vecāku (aizbildņa) iesniegumu. Profesionālās 
pamatizglītības programmās uzņem izglītojamos, kas: 
 beiguši speciālās izglītības iestādes 9. klasi; 
 mācījušies vispārējās izglītības skolā pēc speciālās izglītības programmas. 



5 
 

Izglītojamo skaita dinamika 1. septembrī: 

2012. 2013 2014 2015 2016 2017 2018

151

171

181
179

167

177
173

Izglītojamo skaits 1. septembrī: 
2018./2019. mācību gadā mācības uzsāka 173 izglītojamie, t.sk. 61 meitenes: 

 programmā IP 21015811 - 25 izglītojamie, t.sk. 8 meitenes; 
 programmā IP 21015821 - 46 izglītojamie, t.sk. 15 meitenes; 
 programmā IP 21015911 - 17 izglītojamie, t.sk. 7 meitenes; 
 programmā IP 21015921 - 69 izglītojamie, t.sk. 26 meitenes; 
 profesionālās pamatizglītības programmās - 16 izglītojamie, t.sk. 5 meitenes. 

 
 

 

 

 

 

3. kursa noslēgumā skolēni kārto centralizēto valsts kvalifikācijas eksāmenu, 
saņemot  profesionālās pamatizglītības 1. līmeņa kvalifikāciju un apliecību. 
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Izglītības iestādes personāla skaitliskais sastāvs: 
2018./2019. mācību gadā pedagoģisko procesu skolā īsteno 70 kvalificētie pedagogi. 

Tehniski saimniecisko personālu veido 38 darbinieki, no tiem 5 medicīnas darbinieki. 
Administratīvo un atbalsta personālu veido: direktore, trīs direktores vietnieki izglītības jomā 
(mācību darbā, audzināšanas darbā un datorjautājumos), izglītības psiholoģe, sociālā pedagoģe, 
divas izglītības iestādes bibliotekāres. Atbalstu ikdienas darbā skolotājiem, vecākiem un 
izglītojamajiem palīdz nodrošināt ārsts pediatrs, ārsts psihiatrs un divas medmāsas, kā arī 
masiere. Izglītības iestādes metodisko darbu vada metodiskā padome un četras metodiskās 
komisijas: 

 Sākumskolas un „C” klašu metodiskā komisija; 
 Pamatskolas klašu metodiskā komisija; 
 Tehnoloģiju pamatu metodiskā komisija; 
 Internāta skolotāju metodiskā komisija. 

Lai sistematizētu metodisko darbu izglītības iestādē, tika organizētas metodiskās nodaļas ar 
precīzu uzdevumu un funkciju noteikšanu. 

Jau gadiem ilgi skolas pedagogi ar savu pieredzi regulāri dalās ne tikai semināros un 
konferencēs, bet palīdz arī jaunajiem skolas pedagogiem, studentiem - topošajiem pedagogiem, 
izglītības iestāžu psihologiem un sociālajiem pedagogiem. Skola piedāvā pedagoģiskās prakses 
vietu studentiem. 

Pedagogu sadalījums atbilstoši iegūtai izglītībai 2018. / 2019. mācību gadā: 

Pedagogu 
kopskaits 

Augstākā 
pedagoģiskā 

izglītība 

Cita augstākā 
izglītība 

Maģistra grāds Doktora grāda 

70 59 9 19 1 

1. ar augstāko pedagoģisko izglītību  - 59 pedagogi 
 t.sk. ar augstāko pedagoģisko izglītību speciālajā pedagoģijā -  18 pedagogi 

2. ar citu augstāko izglītību   -   9 pedagogi 
3. iegūst augstāko pedagoģisko izglītību -   2 pedagogi 

No 70 pedagoģiskajiem darbiniekiem: 
 ar zinātnisko grādu    -    1 pedagogs 
 pedagoģijas magistri     -  19 pedagogi 
 profesionālie maģistri    -    5 pedagogi 
 Pedagoga sertifikāts speciālajā izglītībā - 47 pedagogi 

Visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem ir normatīvajiem aktiem atbilstoša izglītība. Divi 
pedagogi turpina iegūt izglītības iestādes prioritātēm atbilstošu augstāko pedagoģisko izglītību.  

Izglītības iestādē strādā arī speciālās korekcijas un rehabilitācijas programmas pedagogi 
(logopēdijas, ritmikas skolotāji, ārstnieciskās vingrošanas skolotāji, mūzikas terapeits), internāta, 
dienesta viesnīcas skolotāji. Speciālās korekcijas un rehabilitācijas programmas skolotāji strādā 
gan individuāli ar bērniem, gan grupās (pēc direktora apstiprināta, korekcijas un rehabilitācijas 
nodarbību saraksta). 

Pedagoģiskie darbinieki pastāvīgi paaugstina kompetenci šādos virzienos: 
 priekšmeta mācīšanas metodikā; 
 pedagoģijā un psiholoģijā; 
 IKT jautājumos, medijpratībā; 
 bērnu tiesību aizsardzības jomā; 
 audzināšanas jautājumos; 
 kompetenču pieejas ieviešanai izglītības procesā; 
 finanšu pratībā un vadības kvalitātes jautājumos. 

• mācību audzināšanas procesa diagnostika: 
skolēnu mācību sasniegumu, skolotāju 
darba efektivitātes analīze 
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Izglītības iestādes izstrādātie iekšējie normatīvie akti (reglamenti, darba kārtības, 
noteikumi un instrukcijas) nosaka mācību un audzināšanas, medicīniskā un saimnieciskā darba 
virzību un informācijas apriti. 2018./2019, mācību gadā veikti grozījumi darbinieku darba 
līgumos un aktualizēti pedagoģiskā un saimnieciskā personāla amatu apraksti.  

Skolas finansējums: 
 Izglītības iestādes finansēšanas avoti ir: valsts budžeta līdzekļi; pašvaldības budžeta 
līdzekļi; maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi. Izglītības iestādes finanšu līdzekļu aprite ir 
centralizēta, un to uzskaiti nodrošina Departamenta centralizētā grāmatvedība, kura veic kontroli 
par Skolas līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmei un darījumu būtībai. 

Skolas iesaistīšanās projektos: 

 2011. – 2018. g. – Rīgas 4. speciālā internātpamatskola izstrādāja un realizēja projektu 
Kokneses novada Likteņdārzā izglītojamo nacionālās un valstiskās identitātes apziņai, 
veicinot patriotisko jūtu stabilizēšanu. 

 2016. – 2019. g. – Rīgas 4. speciālās internātpamatskolas dienas nometne “Sports manā 
dzīvē”, “Sporta Puzzle”, “Sports - izaugsmei un vienlīdzībai “, “Sporta karuselis 2018”. 

 2018. – 2020. g. – Lietuvas un Latvijas savstarpējais projekts “Mākslas pasaule”. 
 2018. – 2019. g. – Latvijas valsts simtgades iniciatīvas projekts „Latvijas skolas 

soma”. 

 2018. – 2019. g. – Rīgas 4. speciālās internātpamatskolas EKO projekts “Izglāb papīru!”. 
 2018. – 2021. g. – Rīgas 4. speciālās internātpamatskolas projekts “Kompetenču pieeja 

mācību saturā: “2. - 5. klašu metodiskās pieejas izstrāde valodās, matemātikā, 
informātikā medijpratības kontekstā”. 
 

Izglītības iestāde iesaistās vairākos starptautiskos un valsts mēroga projektos, lai veicinātu 
sadarbību starp speciālām skolām, lai attīstītu bērnu radošumu, starpskolu apmaiņu. Tādā veidā 
izglītojamajiem un pedagogiem piedalīties radošā dialogā, apmainīties ar radošām idejām un 
inovācijām neformālajā izglītībā. Ar sportiskiem pasākumiem veidot iecietīgu un jebkādu 
diskrimināciju izslēdzošu sabiedrības attieksmi pret bērniem ar speciālajām vajadzībām, projektā 
iesaistot Juglas vispārizglītojošās vidusskolas izglītojamos. Projekts palīdz attīstīt empātiju un 
toleranci pret vienaudžiem un pieaugušajiem ar funkcionāliem un garīgās attīstības 
traucējumiem. 

Izglītības iestādes īpašie piedāvājumi: 
Mācību stundās un ārpusstundu nodarbībās galvenā vērība tiek pievērsta zināšanu apguvei, 

kas vērsta uz praktisko iemaņu apguvi, kas nepieciešama bērna integrācijai sabiedrībā. 
Visas mācību programmas ir saistītas ar praktisko iemaņu un prasmju apgūšanu un 

nostiprināšanu. Visi speciālās izglītības skolotāji strādā pēc noteiktas mācību darba organizācijas 
struktūras: Izglītības programma  mācību priekšmetu programma  stundu tematiskie 
plānojumi  individuālās izglītības programmas apguves plāni izglītojamajiem ar vidēji un 
vidēji smagiem garīgās attīstības traucējumiem. Pedagogi izmanto Valsts Izglītības un satura 
centra izstrādātas un skolas direktora apstiprinātas mācību priekšmetu programmu paraugus. Tās 
izvērtē Skolas metodiskajā padomē un apstiprina Skolas direktors. Mācību norise un izglītojamo 
sasniegumi katru gadu tiek atspoguļoti izglītojamo attīstības dinamikas datu bāzē. 

Mācību procesa laikā tiek īstenota gan  individuāla pieeja, gan grupu speciālās korekcijas 
un rehabilitācijas programmas (kanisterapija, ergoterapija, mūzikas terapija, masāža pēc ģimenes 
ārsta ieteikuma, attīstošās nodarbības sensorā telpā, logopēdijas un ārstnieciskās vingrošanas 
nodarbības, peldēšana) atbilstoši katra izglītojamā attīstības līmenim, spējām, zināšanām un 
veselības stāvoklim. Izglītības iestāde ir modernizēta, nodrošināta ar mūsdienīgiem multimediju 
līdzekļiem, informācijas tehnoloģijām, īpašu uzsvaru liekot uz praktisko nodarbību attīstīšanu un 
IKT integrēšanu mācību un audzināšanas procesā. 
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2018./2019. mācību gadā īstenotās interešu izglītības nodarbības: 

Nr. 
p.k. 

Interešu izglītības 
programma 

Programmas nosaukums 

Klašu grupas 

1
.-

4
. k

la
se

 

5
.-

9
. k

la
se

 

ar
o

d
k

la
se

 

1
.-

9
.c

d 

D
ar

b
a 

ie
m

aņ
u 

k
la

se
 

1.  Kultūrizglītība. Mūzika 
Kori, 1.-4. klašu koris 
Koris „Juglas balss”      

2.  Kultūrizglītība. Mūzika 
Vokālie ansambļi, 5.-9. klašu 
vokālais ansamblis “Juglēnieši”      

3.  Kultūrizglītība. Mūzika 
Vokālie ansambļi, 1.-3. kursu 
vokālais ansamblis “Juglēnieši”      

4.  
Citas interešu izglītības 
programmas 

Orķestris 
„Juglas ritmi”      

5.  Kultūrizglītība. Teātris 
Teātra pulciņš - Drāmas terapija 
„Juglas spēle” 1-9. klase      

6.  Kultūrizglītība. Teātris 
Teātra pulciņš - Drāmas terapija 
„Juglas spēle” 1-3. kurss      

7.  
 

Kultūrizglītība. Vizuālā un 
vizuāli plastiskā māksla 

Zīmēšana, gleznošana 
„Krāsu pasaule” 5.-9. klase      

8.  
Kultūrizglītība. Vizuālā un 
vizuāli plastiskā māksla 

Zīmēšana, gleznošana 
„Krāsu pasaule” 1.-4.klase      

9.  
Citas interešu izglītības 
programmas 

„Latviešu tradīcijas un nacionālie 
ēdieni”      

10.  
Citas interešu izglītības 
programmas 

Dzīvesziņas pulciņš 
„Labo pieredžu klubiņš” 5.-9. klase      

11.  
Citas interešu izglītības 
programmas 

Dzīvesziņas pulciņš 
„Labo pieredžu klubiņš” 1.-3. kurss      

12.  
Tehniskā jaunrade. 
Konstruēšana un tehniskā 
modelēšana 

Lego konstruēšana 
„Lego” 1.-4. klase      

13.  
Tehniskā jaunrade. 
Konstruēšana un tehniskā 
modelēšana 

Lego konstruēšana 
„Lego” 5.-9.klase      

14.  
Kultūrizglītība, Radošās 
industrijas 

Foto “Foto māksla”      

15.  Vides interešu izglītība 
Vides pētnieki 
„Es un pasaule” 1.-4. klase      

16.  Vides interešu izglītība 
Vides pētnieki 
„Es un pasaule” C klases      

17.  Sporta izglītības programma 

Galda teniss 
“Galda teniss skolēniem ar 
speciālām vajadzībām” 
(bez priekšzināšanām) 

     

18.  Sporta izglītības programma 

Galda teniss 
“Galda teniss skolēniem ar 
speciālām vajadzībām” 
(ar priekšzināšanām) 

     

 

2018./2019. mācību gadā izglītojamajiem ir iespēja piedalīties ārpusskolas interešu 
izglītības nodarbībās: 

 Mākslas darbnīcas – MJC „Praktiskās estētikas skola”. 
 Baseins – BJC „IK Auseklis”. 
 Keramika – BJC „IK Auseklis”. 
 Friziermāksla, stils un mode – BJC „IK Auseklis”. 
 Šūšanas pulciņš „Satīns” – BJC „IK Auseklis”. 
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Izglītības iestādes izglītojamajiem nodrošināta: 

 sakopta, estētiski noformēta, mērķtiecīgi veidota skolas vide; 
 nodrošināts nepārtraukts process piederības zemei apzināšanai ar vides sakopšanas 

projektiem; 

 individuāla, diferencēta pieeja, saudzējošs režīms katram audzēknim; 
 daļējā valsts apgādība; 
 bezmaksas 4-reizējā izglītojamo ēdināšana; 
 profilaktiskā veselības aprūpe un pirmā medicīniskā palīdzība; 
 bezmaksas mācību grāmatas un mācību līdzekļi; 
 skolas internāts (no pirmdienas līdz piektdienai); 
 tiek apgādāti ar medicīniskajiem, sanitāri higiēniskajiem līdzekļiem un mīksto inventāru;  
 metodiskais kabinets dažādu projektu realizēšanai; 
 sensora telpa; 
 masiera kabinets; 
 logopēdijas kabineti; 
 sporta zāle; 
 skola atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā ar plašu, norobežotu blakus esošu zaļo zonu (mežs, 

Bābelītes ezers), ar ērtu sabiedriskā transporta sistēmu ar Rīgas centru, apkārt esošajiem 
Rīgas mikrorajoniem un Pierīgā esošajām apdzīvotajām vietām. 

 Katram audzēknim ir iespējas nodarboties ar dažādiem sporta veidiem, dejot, dziedāt, 
muzicēt izglītības iestādes orķestrī, spēlēt teātri, apmeklēt baseinu vai papildus apgūt vizuālās 
mākslas veidus.   

 

2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI 
 

Izglītības iestādes misija: 

Radīt demokrātisku izglītības vidi ikvienam izglītojamam, kur profesionālu un kompetentu 
pedagogu rosināti, izglītojamie savu spēju robežās apgūtu zināšanas, prasmes un iemaņas. 

Izglītības iestādes vīzija: 

Skola - tilts uz lielo dzīvi, kas jāpāriet ir katram  bērnam. 

Izglītības iestādes pamatmērķis: 

Mērķtiecīgi veidot visiem izglītojamajiem atvērtu izglītības vidi, kas nodrošina valsts 
pamatizglītības standartā un speciālās izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu 
atbilstoši katra izglītojamā individuālām spējām, veselības stāvoklim. 

Izglītības iestādes galvenie uzdevumi: 

 Īstenot speciālās pamatizglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu.  
 Nodrošināt izglītojamo ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas 

personiskai izaugsmei un attīstībai, nodarbinātībai un sociālajai integrācijai. 
 Sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, vidi un valsti, 

pilnveidot izpratni par savu tautu, Tēvzemi un morālajām vērtībām. 
 Nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos 

mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē. 
 Sadarboties ar izglītojamo vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu, atbalsta personālu 

un medicīnas darbiniekiem, lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības ieguvi izglītojamiem, 
kā arī nodrošināt ārstēšanos un rehabilitāciju. 

 Popularizēt izglītības iestādi un tās piedāvātās iespējas, piedaloties profesionālajos 
konkursos, sacensībās, projektos, izstādēs un piesaistot arvien vairāk izglītojamo. 
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 Veicināt pedagogu kvalifikācijas kvalitātes celšanu un pārkvalifikāciju. 
 Nodrošināt racionālo un efektīvu finanšu resursu izmantošanu. 

Izglītības iestādes vērtības: 

 
 

3. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SADARBĪBA AR CITĀM INSTITŪCIJĀM 
 

 Izglītības iestādes funkcionēšana nav iespējama bez regulāras sadarbības ar dibinātāju. 
Izglītības iestādei visciešākā sadarbība ir ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 
departamenta speciālistiem, risinot Izglītības iestādes attīstības jautājumus. Noris veiksmīga un 
savstarpēji ieinteresēta sadarbība Izglītības iestādes darbības nodrošinājuma atjaunošanā. 
Budžeta veidošanas procesā pašvaldība respektē Izglītības iestādes attīstības nepieciešamības, 
kas nodrošina mācību kvalitātes un darba apstākļu uzlabošanos. Skolai ir laba sadarbība ar 
finanšu un grāmatvedības speciālistiem, un tas nodrošina sabalansēta budžeta apstiprināšanu un 
racionālu izmantošanu. Izglītības iestāde tiek nopietni atbalstīta, veidojot tās budžetu. Abpusēji 
ieinteresēta sadarbība ir arī skolas darbības nodrošināšanā, saimnieciskajos jautājumos. Izglītības 
iestāde atvērta sadarbībai, un ieinteresēta jebkuru pozitīvi tendētu plānu uzklausīšana un 
realizēšana. Pateicoties Rīgas domes Īpašuma departamentam no 2016. gadā tika veikta izglītības 
iestādes ēku renovācija. 

Valsts Veselības inspekcija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Pārtikas un 
veterinārā dienesta pārbaužu akti liecina, ka izglītības iestāde sadarbībā ar pašvaldību rūpējas par 
izglītojamo veselību un drošību. 

Izglītības iestādes direktors un viņa vietnieki piedalās dažādās Izglītības un zinātnes 
ministrijas, departamenta komiteju sēdēs, Valsts Izglītības satura centra organizētajās 
konferencēs, semināros. Izglītības iestādē uzsākta nopietna sadarbība ar valsts un pašvaldības 
institūcijām, kā arī turpināta aktīva sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām. Apzinoties 
nepieciešamību veicināt izglītības iestādes atpazīstamību, izglītības iestāde aktīvi iesaistījusies 
izglītības projektu, tai skaitā, starptautisku, iniciēšanā un īstenošanā. Veidojas jaunas reģionāla 
mēroga tradīcijas, kuru dzīvotspēja atkarīga ne tikai no finansiāliem priekšnosacījumiem, bet arī 
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no skolas pedagogu enerģijas un vēlmes pēc jaunām vēsmām. Kopīgi pasākumi tiek plānoti Rīgā 
un rajonos ar speciālajam skolām, vispārizglītojošajām skolām un pirmskolas izglītības iestādēm. 

Notiek sadarbība ar Latvijas teritorijā esošajiem uzņēmumiem, nevalstiskajām 
organizācijām. Lielu atbalstu sniedz vietēji uzņēmēji. 

Izglītības iestādes vadība ir izveidojusi efektīvu sadarbību ar izglītības iestādes vecāku 
komiteju, kuras rezultātā tiek veicināta izglītības iestādes un izglītojamo vecāku iesaistīšanos 
kopīgu un aktuālu jautājumu risināšanā, veidojot saikni ar vecākiem un sabiedrību kopumā. 

Kopumā veiksmīgā sadarbība ir apliecinājusi skolas prestižu un atpazīstamību. Izglītības 
iestādei ir sava atpazīstamība un prestižs. Skola sadarbojas ar: 
 Interešu izglītības centri: BJC „IK Auseklis”,  
 MJC “Praktiskā estētikas skola”, 
  BJC „Laimīte”, 
 Izglītības iestādes: Rīgas 153. pirmskolas izglītības iestāde, Rīgas Stila un Modes 

profesionālā vidusskola, 
 Dienas aprūpes centri: “Rūpju bērns” “Cerību māja”, VSAC “Rīga” filiāle “Teika”,  
o Neimanes sponsorēta sadarbība ar Līvu Akvaparku. 
 Rīgas un Latvijas muzeji, teātri, bibliotēkas: Dabas muzejs, Latvijas Nacionālais vēstures 

muzejs, Vēstures un kuģniecības muzejs, Kara muzejs, Barikāžu muzejs, Dekoratīvās 
mākslas un dizaina muzejs, Nacionālais mākslas muzejs, Saules muzejs, Brīvdabas muzejs, 
Rīgas ZOO, Rīgas Cirks, Latvijas Valsts Leļļu teātris, Ceļojošais leļļu teātris, Juglas 
bibliotēka,  

 AS Dinamo Rīga; 
 Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmi ,,Ulubele”, 
 Valsts un pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija. 
 RD Labklājības Departaments: Veselības veicināšanas un profilakses speciālisti. 

Skolai ir cieša sadarbība arī ar bāriņtiesas darbiniekiem: 

 Rīgas sociālais dienests, 
 Rīgas Pašvaldības policija, 
 Valsts policija, 
 Rīgas Bāriņtiesa, 
 Rīgas domes Rīgas Atkarības profilakses centrs, 
 Rīgas bērnu tiesību aizsardzības centrs, 
 Krīzes centri, 
 Dienas aprūpes centri, 
 Dienas nodarbinātības centri, 
 Nevalstiskas organizācijas, 
 Rīgas pašvaldības bērnu nami, 
 Rīgas satiksme. 

Rīgas 4.speciālā internātpamatskola ir iesaistīta dažādos ārpusskolas projektos: 

 Rīgas 4. speciālā internātpamatskola izstrādāja un realizēja projektu Kokneses novada 
Likteņdārzā izglītojamo nacionālās un valstiskās identitātes apziņai, veicinot patriotisko 
jūtu stabilizēšanu. 

 Rīgas 4. speciālās internātpamatskolas dienas nometne “Sports manā dzīvē”, “Sporta 
Puzzle”, “Sports - izaugsmei un vienlīdzībai “, “Sporta karuselis 2018”. 

 Lietuvas un Latvijas savstarpējais projekts “Mākslas pasaule”. 
 Latvijas valsts simtgades iniciatīvas projekts „Latvijas skolas soma”. 
 Rīgas 4. speciālās internātpamatskolas EKO projekts “Izglāb papīru!”. 
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 Rīgas 4. speciālās internātpamatskolas projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā: “2. - 5. 
klašu metodiskās pieejas izstrāde valodās, matemātikā, informātikā medijpratības 
kontekstā”. 

 ESF projekta sporta spēles „Mēs varam” Valmierā 
 X Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētkos 
 A/S "Latvijas Valsts meži"  
 LSO Rīgas zonas, finālsacensības: futbols zēniem, meitenēm, telpu futbols, kross, florbols, 

galda teniss, peldēšana 
 Draudzības kauss basketbolā, volejbolā, „Laimītes kauss”, „Lidojums”, orientēšanās 

sacensības 
 Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas projekti: Peldēšana 
 Dauguļu speciālās internātpamatskolas projekti:  Burvju zīmulītis 
 Lielplatones speciālās internātpamatskolas projekti: pašdarināto tērpu modes skates 
 Speciālo skolu darbinieku spartakiāde 

Starptautiskā sadarbība 

Izglītības iestāde ir veicinājusi savu atpazīstamību un prestižu, sadarbojoties ar Valsts 
izglītības attīstības aģentūru, kas nodrošina ES Mūžizglītības programmas apakšprogrammu 
Comenius darbību Latvijā. Izglītības iestāde ir piedalījusies un piedalās starptautiskos projektos. 
Dalība tajos ir pilnveidojusi pedagogu profesionālo kompetenci, devusi iespēju iepazīt izglītības 
darbu ārzemēs. Izglītojamajiem, piedaloties starptautiskās mobilitātēs, ir veidota un nostiprināta 
pozitīva pašapziņa un atbildība par skolas prestižu. Izglītības iestādes pedagogi ir izstrādājuši 
vairākus izglītības projektu pieteikumus, t.sk., Comenius programmām, visi pieteikumi ir 
saņēmuši finansiālu atbalstu. 

Mūsu izglītības iestādē notiek aktīva sadarbība arī valsts mērogā. Tā festivālā bērniem un 
jauniešiem ar speciālām vajadzībām Likteņdārzā piedalījās septiņpadsmit speciālās skolas no 
Aleksandrovas, Antūžiem, Baltinavas, Dzirciema, Gaujienas, Kokneses, Rīgas, Spāres, Sveķiem, 
Upesgrīvas un Zālītes, kā arī dienas aprūpes centri. Projekta laikā turpināta un nodibināta 
sadarbība ar dažādām valsts iestādēm un uzņēmumiem - Rīgas Domes Izglītības, kultūras un 
sporta departaments, Likteņdārza valde, LR Zemessardze.  

Izglītības iestādes vārds sabiedrībā tiek nests ar aktīvu pedagogu darbību - izglītojamo 
sagatavošana un dalība dažādās skatēs (piemēram, šuvēju piedalīšanās skatē Rīgas 5. 
internātpamatskolā – attīstības centrā un Lielplatonē), vizuālās mākslas konkursos, sporta 
sacensībās, teātra mākslas festivālos u.c. 

 

4. CITI SASNIEGUMI 
 

Nozīmīgākie sasniegumi izglītības iestādei sportā: 

2016./2017. mācību gadā 

Pasākums Klašu grupa 
Norises vieta / 

Datums 

Dalībnieki / 
Sasniegumi 

Organizators 

Sporta spēles „Mēs 
varam” 

5. - 9.klase,  
1. – 3. kurss 

Valmiera, 
Dāliņa stadions, 
12.-13.09. 

8 skolēni 
/piemiņas 
apbalvojumi 

Valmieras pilsētas 
pašvaldība sadarbībā 
ar  Ziemeļvidzemes 
internātpamatskolu,
Valmieras Bērnu 
sporta skolu  un 
Kocēnu novada 
pašvaldību 
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Rīgas Dinamo spēļu 
apmeklēšana 

5. - 9.klase,  
1. – 3. kurss 

Arēna Rīga 14  skolēni / 
iepazīt hokeja 
spēli 

RĪGAS Dinamo 
sadarbības sponsors 

Sporta festivāls „Nāc 
un sporto sev par 
prieku” 

1. - 4. un  
5. - 9.klase 

Electrum 
olimpiskais 
centrs 
09.11. 

45 skolotāji +20 
vecāki+20 
skolotāji 
/medaļas, 
diplomi, našķi 

Latvijas Bērnu un 
jauniešu invalīdu 
sporta federācija ar 
Rīgas domes 
Izglītības, kultūras 
un sporta 
departamenta un LR 
IZM atbalstu. 

Pasaules Čempionāts 
Florbolā, apmeklējums 
 

5. - 9.klase,  
1. – 3. kurss 

Arēna Rīga 13 skolnieki + 7 
pavadošie 

Latvijas Florbola 
Federācija 

LSO Nacionālais 
čempionāts 
BADMINTONĀ 

5. - 9.klase,  
1. – 3. kurss 

Salaspils sporta 
nams 19.01 

5 skolēni Rīgas 4. speciālā 
internātpamatskola 
sadarbībā ar LSO 

LSO Skriešana ar 
sniega kurpeēm 

5. - 9.klase,  
1. – 3. kurss 

Madona 9.02 6 skolēni  
Liāna Auģspule 
2 vieta 
Samantai 
Ivanovai 2 vieta 

Latvijas Speciālā 
Olimpiāde 

Special Olimpic 

Winter games 

Austria 2017 

5. - 9.klase Austrija Head Coach un 
Zelta un Sudraba 
Olimpiskā 
medaļniece  

Special Olimpic 

Integrācijas projekts 
„Sporta – Izaugsmei 

un Attīstībai 2” 

5. - 9.klase,  
1. – 3. kurss 

Skolas Sporta 
teritorija, 24.04 

20 dalībnieki Rīgas 4. speciālā 
internātpamatskola 
sadarbībā ar LSO 

Nometne Ārā „Sporta 
Puzle” 

1.– 9. klase,  
1. – 3. kurss 

Skolas 
teritorija, 5.-
16.06 

20 dalībnieki Rīgas 4. speciālā 
internātpamatskola 

2017./2018. mācību gadā 

Sporta spēles „Mēs 
varam” 

5. - 9.klase,  
1. – 3. kurss 

Valmiera, 
Dāliņa stadions, 
9.-10.09. 

8 skolēni 
/piemiņas 
apbalvojumi 

Valmieras pilsētas 
pašvaldība sadarbībā 
ar  Ziemeļvidzemes 
internātpamatskolu 
,Valmieras Bērnu 
sporta skolu  un 
Kocēnu novada 
pašvaldību 

LSO meiteņu futbols 5. - 9.klase,  
1. – 3. kurss 

BJC”Laimite” 
stadions 7.10 

10 skolēni un 3 
pavadošie 
skolotāji 

Rīgas 4. speciālā 
internātpamatskola 
sadarbībā ar LSO 

LSO zēnu sacensības 
futbolā līdz 15 gadiem 
 

5. - 9.klase BJC”Laimite” 
stadions 12.10 

10 skolēni un 3 
pavadošie 
skolotāji 

Rīgas 4. speciālā 
internātpamatskola 
sadarbībā ar LSO 

Rīgas Dinamo spēļu 
apmeklēšana 

5. - 9.klase,  
1. – 3. kurss 

Arēna Rīga 14  skolēni / 
iepazīt hokeja 
spēli 

RĪGAS Dinamo 
sadarbības sponsors 

Sporta festivāls „Nāc 
un sporto sev par 
prieku” 

1. - 4. un  
5. - 9.klase 

Electrum 
olimpiskais 
centrs 
14.11. 

68 skolēni+20 
vecāki+24 
skolotāji 
/medaļas, 
diplomi, našķi 

Latvijas Bērnu un 
jauniešu invalīdu 
sporta federācija ar 
Rīgas domes 
Izglītības, kultūras 
un sporta 
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departamenta un LR 
IZM atbalstu. 

Vef  Basketbola spēļu 
Florbolā, apmeklējums 
 

5. - 9.klase,  
1. – 3. kurss 

Arēna Rīga 25 skolnieki+7 
pavadošie 

Latvijas Basketbola 
Federācija 

LSO Nacionālais 
čempionāts 
BADMINTONĀ 
Atlases turnīrs uz 
vasaras speciālajām 
olimpiskajām spēlēm , 
kas notiks 2019 gadā 
Abu Dabi 

5. - 9.klase,  
1. – 3. kurss 

Salaspils sporta 
nams 1.02 

5 skolēni 
godalgota 2. 
vieta 

Rīgas 4. speciālā 
internātpamatskola 
sadarbībā ar LSO 

Publiska pasākuma 
“Tiesībsargājošo 
iestāžulāpu skrējiens 
Speciālās olimpiādes 
atbalstam” 

1. - 4. un  
5. - 9.klase 

Rīgas domes 
laukums – 
Elektrum 
Olimpiskais 
centrs 

23 skolēni un 6 
pavadošie 
skolotāji + 
mediķis 

Latvijas Speciālā 
Olimpiāde 

2018./2019. mācību gadā 

Sporta spēles „Mēs 
varam” 

5. - 9.klase,  
1. – 3. kurss 

Valmiera, 5 
vidusskolas 
stadionā 8.09. – 
9.09 

8 skolēni 
/piemiņas 
apbalvojumi 

Valmieras pilsētas 
pašvaldība sadarbībā 
ar  Ziemeļvidzemes 
internātpamatskolu 
,Valmieras Bērnu 
sporta skolu  un 
Kocēnu novada 
pašvaldību 

Rīgas Dinamo spēļu 
apmeklēšana 

5. - 9.klase,  
1. – 3. kurss 

Arēna Rīga 14  skolēni / 
iepazīt hokeja 
spēli 

RĪGAS Dinamo 
sadarbības sponsors 

Latvijas Speciālās 
Olimpiādes sacensības 
„Cerību” futbolā 
veltītas SOI (Special 
Olympics 
International) 50 gadu 
jubilejai 

5. - 9.klase,  
1. – 3. kurss 

Electrum 
olimpiskais 
centrs 

13.09. 

8  Skolēni  59. 
Programma 
1.Vieta medaļas 
un piemiņas 
krekls 

 

 

LSO virves vilkšanas 
sacensības 
 

5. - 9.klase,  
1. – 3. kurss 

BJC”Laimite” 
stadions 25.09 

20 skolēni 1.,2.,3. 
Vieta 
Medaļas un kauss 

LSO Sadarbībā ar 
Pašvaldības Policiju 
un Virves vilkšanas 
federāciju 

WePlayStrong meiteņu 
futbola festivāls 

1. - 4. un  
5. - 9.klase 

Electrum 
olimpiskais 
centrs 
30.09 

8 skolēni , 3 
pavadošie 
skolotāji un 
skolēnu vecāki 

 Latvijas Futbola 
Federācija 

Sporta festivāls „Nāc 
un sporto sev par 
prieku” 

1. - 4. un  
5. - 9.klase 

Electrum 
olimpiskais 
centrs 
14.11. 

41 skol+20 
vecāki+20 
skolotāji 
medaļas, našķi 

Latvijas Bērnu un 
jauniešu invalīdu 
sporta federācija ar 
Rīgas domes 
Izglītības, kultūras 
un sporta 
departamenta un LR 
IZM atbalstu. 
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LSO meiteņu futbols 5. - 9.klase,  
1. – 3. kurss 

BJC”Laimite” 
stadions 4.10 

10 skolēni un 3 
pavadošie 
skolotāji 

Rīgas 4. speciālā 
internātpamatskola 
sadarbībā ar LSO 

LSO zēnu sacensības 
futbolā līdz 15 gadiem 
 

5. - 9.klase BJC”Laimite” 
stadions 12.10 

10 skolēni un 3 
pavadošie 
skolotāji 
2. vieta 

Rīgas 4. speciālā 
internātpamatskola 
sadarbībā ar LSO 

Latvijas futbola izlases 
nācija kausa spēļu 
apmeklējums 
LATVIJA – 
KAZAHSTĀNA 
LATVIJA - GRŪZIJA 

5. - 9.klase,  
1. – 3. kurss 

Daugavas 
stadions 
13.10 un 16.10 

10 skolēni ar 
vecākiem un 
pavadošie 
skolotāji 

Latvijas Futbola 
Federācija 
 
 
 
 

Rīgas bērnu un 
jauniešu Galda hokeja 
turnīrs 
 

1. - 4. un  
5. - 9.klase, 
1.-3. kurss 

Skonto halle 
24 11 

14 skolēni ar 
vecākiem un 
pavadošie 
skolotāji 
2. vieta  

Latvijas galda hokeja 
federācija 

Nozīmīgākie sasniegumi izglītības iestādei mākslinieciskajā pašdarbībā (interešu izglītībā): 

2016./2017. mācību gadā 

Sasniegumi Pasākums  Organizators   Gads  

Pateicība Atklātais izteiksmīgās skatuves 
runas  konkurss “Mana valoda” 

R1SIPS-attīstības centrs 2016./2017. 

Pateicība   Zālītes skolas 6.atklātajā 
Popielā 

Zālītes skola 2016./2017. 

Pateicība  Rīgas bērnu un jauniešu vizuālās 
un vizuāli plastiskās mākslas  
konkurss, labdarības akcija 
“Ziema pilsētā” 

Bērnu un jauniešu 
centrs “Mīlgrāvis” 

2016./2017. 

Atzinība 
 
Diploms -2.vieta 

Rīgas bērnu un jauniešu vizuālās 
un vizuāli plastiskās mākslas 
darbu konkurss “Daba mums 
apkārt. Pļava -12” 

Bērnu un jauniešu 
centrs “IK Auseklis” 

2016./2017. 

Diploms -2.vieta 

Diploms -
3.pakāpe 

Rīgas bērnu un jauniešu vizuālās 
un vizuāli plastiskās mākslas 
darbu konkurss “Mocīša 
darbnīca -11” 

Bērnu un jauniešu 
centrs “IK Auseklis” 

2016./2017. 

Pateicība Vizuālās mākslas konkurss 
|”Burvju zīmulītis” – Mežs 
dažādos gadalaikos 

Dauguļu speciālā 
internātpamatskola 

2016./2017 

Atzinības raksts, 
2.vietA 

Lego konkurss “Mana sapņu 
māja” 

R4SIPS 2016./2017. 

Atzinība Rīgas bērnu un jauniešu vizuālās 
un vizuāli plastiskās mākslas 
darbu konkurss “Gadatirgus” 

 Bērnu un jauniešu 
centrs “Mīlgrāvis” 

2016./2017. 

Atzinība Rīgas bērnu un jauniešu vizuālās 
un vizuāli plastiskās mākslas  
izstāde -konkurss “Putnu 
salidojums” 

Bērnu un jauniešu 
centrs “Kurzeme” 

2016./2017. 

Atzinība Rīgas speciālo skolu  audzēkņu 
foto izstāde –konkurss “Kā rit 
laiks?” 

Rīgas Valda Avotiņa 
pamatskola-attīstības 
centrs 

2016./2017. 

Atzinība,  3. 

vieta  
Rīgas bērnu ar speciālām 
vajadzībām sacensības 

LBJISF  2016./2017. 
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orientēšanās sportā 
2.vieta Rīgas XVI Boccia čempionāts 

 
 2016./2017. 

Atzinība Rīgas bērnu un jauniešu vizuālās 
un vizuāli plastiskās mākslas 
darbu konkurss “Daba mums 
apkārt. Pļava -11” 

Bērnu un jauniešu 
centrs “IK Auseklis” 

2016./2017. 

Atzinības raksts Bērnu ar īpašām vajadzībām 
radošo darbu izstāde “Pasaule ap 
mani”   

Latvijas mazturīgo 
atbalsta biedrība “Dace 
” 

2016./2017. 

Pateicība Olimpiskā diena Starptautiskā Olimpiskā 
komiteja 

2016./2017. 

Diploms LNMM Izglītības programma 
“Nāc muzejā” 

Latvijas Nacionālais  
mākslas muzejs 

2016./2017. 

Diploms “Sadraudzības spēles” Gaismas 
internātpamatskola 

2016./2017. 

2017./2018. mācību gadā 

Pateicība Dienas nometne “Sporta 
karuselis”   

R4SIPS 2017./2018. 

Diploms, 6.vieta Latvijas Speciālās Olimpiādes 
Republikas Vieglatlētikas 
sacensības 60 m meitenēm  

LSO 2017./2018. 

Diploms, 3.vieta Latvijas Speciālās Olimpiādes 
Republikas Vieglatlētikas 
sacensības 200 m zēniem 

LSO 2017./2018. 

Atzinība Rīgas izglītības iestāžu vizuālās 
un vizuāli plastiskās mākslas 
konkurss-labdarības akcija 
“Ziemas raksti” 

Bērnu un jauniešu 
centrs “Mīlgrāvis” 

2017./2018. 

Diploms, 
2.pakāpe 

Rīgas izglītības iestāžu vizuālās 
un vizuāli plastiskās mākslas 
konkurss “Nu tai Rīgā 
ieraudzīju” 

Rīgas interešu izglītības 
metodiskais centrs 

2017./2018. 

Diploms, 
3.pakāpe 

Rīgas bērnu un jauniešu vizuālās 
un vizuāli plastiskās mākslas 
darbu konkurss “Daba mums 
apkārt. Pļava -13” 

Bērnu un jauniešu 
centrs “IK Auseklis” 

2017./2018. 

Pateicība  Rīgas izglītības iestāžu vizuālās 
un vizuāli plastiskās mākslas 
konkurss “Mūsu saules aplis 
gadsimtam” 

BJC “Rīgas Skoļēnu 
pils” 

2017./2018. 

Diploms, 1.vieta  Rīgas izglītības iestāžu vizuālās 
un vizuāli plastiskās mākslas 
konkurss “Mūsu saules aplis 
gadsimtam” 

BJC “Rīgas Skoļēnu 
pils” 

2017./2018. 

Diploms, 
1.pakāpe 

Rīgas bērnu un jauniešu vizuālās 
un vizuāli plastiskās mākslas 
darbu konkurss “Mocīša 
darbnīca -12” 

Bērnu un jauniešu 
centrs “IK Auseklis” 

2017./2018. 

Diploms, 1.vieta Vizuāli plastiskās mākslas 
konkurss “Avīzes otrā elpa, 
mana pilsēta.” 

R5SIPS –attīstības 
centrs 

2017./2018. 

Atzinības raksts Starptautiskais vizuālās mākslas 
festivāls “Balsis 2018” 

R5SIPS –attīstības 
centrs 

2017./2018. 

Pateicība  Latvijas Republikas speciālo Katvaru 2017./2018. 
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izglītības iestāžu XVIII 
mākslinieciskās pašdarbības 
festivāls 

internātpamatskola 

Atzinība,  3. 

vieta  
Rīgas bērnu ar speciālām 
vajadzībām sacensības 
orientēšanās sportā 

LBJISF  2017./2018. 

Atzinības raksts Bērnu ar īpašām vajadzībām 
radošo darbu izstāde “Pasaule ap 
mani”   

Latvijas mazturīgo 
atbalsta biedrība “Dace 
” 

2017./2018. 

Pateicība Olimpiskā diena Starptautiskā Olimpiskā 
komiteja 

2017./2018. 

Diploms LNMM Izglītības programma 
“Nāc muzejā” 

Latvijas Nacionālais  
mākslas muzejs 

2017./2018. 

2018./2019. mācību gadā 

Atzinības raksts Bērnu ar īpašām vajadzībām 
radošo darbu izstāde “Pasaule ap 
mani”   

Latvijas mazturīgo 
atbalsta biedrība “Dace 
” 

  2018./2019. 

Diploms LNMM Izglītības programma 
“Nāc muzejā” 

Latvijas Nacionālais  
mākslas muzejs 

2018./2019. 

Diploms 11.starptautiskās sporta spēles 
“Mēs varam” 

Valmieras Bērnu sporta 
skola 

2018./2019. 

Atzinība Rīgas izglītības iestāžu vizuālās 
un vizuāli plastiskās mākslas 
konkurss-labdarības akcija 
“Ziemas raksti” 

Bērnu un jauniešu 
centrs “Mīlgrāvis” 

2018./2019 

 

5. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ATTĪSTĪBAS PLĀNĀ IZVIRZĪTĀS 
PRIORITĀTES 2016./2017. - 2017./2018. MĀCĪBU GADIEM UN 

SASNIEGTIE REZULTĀTI 
 

Npk. Pamatjoma 
2016. / 2017. mācību gads 2017. / 2018. mācību gads 

Prioritātes 

1.  

Mācību saturs 
Esošo izglītības, mācību un audzināšanas programmu 
izvērtēšana un koriģēšana. 

Uzdevumi: 

 
 

 

 Esošo izglītības programmu 
aktualizēšana un modernizēšana, 
jaunu mācību priekšmetu 
programmu plānošana un 
ieviešana, materiāli tehniskās 
bāzes pilnveidošana un 
metodiskā materiāla 
nodrošinājums, ar mērķi celt 
speciālās izglītības prestižu 
jauniešu vidū; sekmēt 
izglītojamo vēlmi iegūt 
kvalitatīvu profesionālo 
pamatizglītību Rīgas 4. speciālā 
internātpamatskolā. 

 Izstrādāt tematiskos plānus visos 
mācību priekšmetos pēc skolas 
vienotas sistēmas. 

 Paplašināt speciālās korekcijas 

 Izstrādāt audzināšanas darba 
programmu 2017. – 2021. 
gadam. 

 Akcentēt pētniecisko darbību, 
alternatīvās mācību darba 
formas. 

 Mācību līdzekļu, didaktisko 
materiālu un individuālo 
uzdevumu izstrādāšana  
atbilstoši valsts standartiem un 
skolēnu mācīšanās iespējām. 

 Apzināt mācību programmu 
īstenošanai nepieciešamos 
mācību līdzekļus. 
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un rehabilitācijas programmu un 
fakultatīvo nodarbību stundu 
skaitu 1.-9. klasē. 

Rezultāti:  Organizētas sanāksmes 
metodisko komisiju ietvaros. 

 Organizētas pedagogu 
metodiskās dienas, metodisko 
izstrādņu skates. 

 Pārskatāma mācību un 
audzināšanas gada plāna izveide 
klašu / grupu pasākumiem, 
projektiem, atklātām 
nodarbībām.  

 Paplašināts fakultatīvo 
nodarbību piedāvājuma klāsts. 

 Pilnveidota speciālās korekcijas 
un rehabilitācijas programma 
(logopēdijas, ritmikas, 
ārstnieciskās vingrošanas 
nodarbības, mūzikas terapija, 
peldēšana). 

 Divas - trīs reizes gadā notiek 
skolotāju pieredzes radošas 
darbnīcas. 

 Atbilstoši mācību programmām 
tiek izstrādāti tematiskie plāni, 
ja ir nepieciešams – izglītojamo 
individuālie izglītības 
programmas realizācijas plāni.  

 Balstoties uz datu bāzes 
rezultātiem vecākiem tiek 
sniegtas konsultācijas par 
izglītojamo mācību un atpūtas 
režīma organizēšanu un /vai 
konsultāciju nepieciešamību pie 
speciālistiem. Noteikti 
korekcijas darba virzieni, 
pamatojoties uz apsekošanas 
rezultātiem (logopēdija, 
ārstnieciskā vingrošana).  

 Pedagogi izstrādājuši mācību 
līdzekļus, didaktiskos 
materiālus un individuālos 
uzdevumus izglītības 
programmu realizēšanai. 

 Daudzveidīga IT izmantošana, 
e-mācību materiālu 
sagatavošana un  ievietošana e-
vidē (skolas mājas lapā 
www.r4sips.lv un E-klase.lv). 

 Mācību procesā pedagogi 
mācību saturu īsteno atbilstoši 
mūsdienu aktivitātēm, izmanto 
alternatīvās mācību formas – 
ekskursijas uz muzejiem, 
ražošanas uzņēmumiem, 
iepazīstot dabas, vēstures un 
kultūras objektus, projektu 
dienas. Mācību audzināšanas 
darbā skolotāji lielu vērību 
pievērsa sociālai adaptācijai - 
lekcijas, pārrunas, mācību 
ekskursijas, klases stundas. 

 Izstrādātie materiāli tika 
apspriesti un novērtēti 
metodisko komisiju sēdēs. 

 Izstrādātie materiāli atrodas 
skolas metodiskajā kabinetā un 
ir pieejami visiem skolotājiem. 

 Izglītības iestādē ir norādīti 
izmantojamās mācību 
literatūras saraksti katrai 
izglītības programmai atsevišķi. 
Pilnveidoti un izstrādāti mācību 
un metodiskie līdzekļi, 
izglītojamie iesaistīti mācību 
līdzekļu izgatavošanā. 

 Audzināšanas darba 
programmas 2017. – 2021. 
gadam izstrāde un aprobācija. 
Audzināšanas process ir 
vienots, pēctecīgs, nepārtraukts 
un daudzveidīgs. Vērtības un 
tikumus izkopj, pedagogiem un 
izglītojamiem iedzīvinot 
tikumus savstarpējās attiecībās 
un pilnveidojot savu vērtību 
sistēmu. 

2.  

Mācīšana un 

mācīšanās 

Radošu un inovatīvu mācību metožu izmantošana, lai pozitīvi 
mainītu bērnu attieksmi pret mācību procesu, radot vēlmi 
izzināt apkārtējo pasauli un apgūt ko jaunu. 

Uzdevumi: 

 
 Iesaistīt izglītojamos skolas un 

citu organizāciju veidotajos 
 Starpdisciplinārās pieejas un 

vērtību veidošanas iespēju 

http://www.r4sips.lv/
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projektos, kas veicinātu 
vērtībizglītību un pilsonisko 
līdzatbildību. 

 Sekmēt skolēnu personiskās un 
nacionālās identitātes un 
patriotisma jūtu izkopšanu, 
valstiskās un eiropeiskās apziņas 
veidošanos pasākumu ciklu 
«Mana Latvija» ietvaros. 

 Popularizēt labās prakses 
piemērus par pedagogu pieredzi 
diferencētas, individuālas un 
integrētas pieejas  realizēšanā 
izglītības procesā. 

 Izmantot efektīvas metodes un 
paņēmienus mācību stundā, lai 
attīstītu un pilnveidotu skolēnu 
mācīšanās prasmes un 
patstāvīgā darba iemaņas. 

 IKT bāzes racionāla 
izmantošana mācību procesā. 

nodrošināšana mācību procesā. 
 Izglītojamo kompetenču 

attīstības veicināšana – 
lasītprasmes, digitālo prasmju, 
medijpratības un drošumspējas 
stiprināšana. 

 Turpināt apgūt mācību 
priekšmetu, īstenojot 
starppriekšmetu saikni, 
praktiski darbojoties, saistot 
uzdevumus ar reālo dzīvi. 

 Rīgas 4. speciālās 
internātpamatskolas skolotāju 
profesionālās kompetences 
izaugsme. 

 Aktivizēt pedagogu 
iesaistīšanos projektos, 
sekmējot jaunu darba metožu 
un paņēmienu apgūšanu, kas 
veicinātu izglītojamo 
sadarbības prasmes un 
socializāciju. 

Rezultāti:  Efektīvi  mācību procesā  tiek 
izmantotas IKT, notiek 
izglītības sistēmas 
informatizācijas nodrošināšana. 

 Pedagogiem tika organizētas 
pieredzes darbnīcas par IKT 
izmantošanu un pielietošanu 
mācību un audzināšanas 
procesā, uzlabojot pedagoga, 
izglītojamā un vecāku 
savstarpējo sadarbību. 

 Pilnveidota mācību nodarbību 
plānošanas un uzskaites 
sistēmu, ieviešot pilnā apmērā 
elektronisko žurnālu. 

 Paplašināts elektroniskās 
mācību vides pielietojums 
mācību nodarbību sagatavošanā. 

 Saziņā ar vecākiem tiek 
izmantotas dažādas formas. 

 Izglītojamiem programmā 
21015911 / 5921 katram tiek 
sastādīts individuālais plāns, 
savukārt izglītojamiem, kuri 
apgūst programmu 21015811 / 
5821, individuālais izglītības 
plāns tiek sastādīts pēc 
nepieciešamības. 

 Metodiskajās komisijās 
pedagogi izvērtē un analizē 
skolēnu sasniegumus, tālākās 
attīstības vajadzības, sniedz 
priekšlikumus mācīšanas un 
mācīšanās jomas uzlabošanai. 

 Mācību metožu un metodisko 
paņēmienu dažādošana, 
sadarbības veicināšana starp 
skolotājiem, skolēniem un viņu 
vecākiem.  

 Izglītojamo motivēšana mācību 
sekmju uzlabošanai caur 
interešu izglītības un 
fakultatīvo nodarbību 
programmu realizēšanu.  

 Katru gadu metodiskajā 
padomē tiek aktualizēts 
jautājums par mācību metožu 
pilnveidošanu un jaunu 
informācijas tehnoloģiju 
izmantošanu mācību procesā.  

 IKT lietojums mācību procesā 
ir daudzveidīgs. 

 Ir iekārtota mobila klase 
(planšetdatori, portatīvie datori, 
laminatori, dokumentu 
kameras, projektori, fotoaparāti 
u.c.). 

 Pedagogi piedalījās 
tālākizglītības kursos: “Metodes 
un paņēmieni latviešu valodas 
vārdu krājuma paplašināšanai 
rotaļnodarbībās ar mazākumtautību 
bērniem”, “Pētnieciskās darbības 
prasmes un skolēnu produktīva 
darbība matemātikas stundās”, 
“Pedagoģiskā procesa plānošana 
un vadīšana izglītojamajiem ar 
redzes traucējumiem”, “Skolēnu 
sasniegumu vērtēšana latviešu 
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 Apkopota pedagogu pieredze 
par  diferencētas un individuālās  
pieejas  realizēšanu mācību 
procesā. 

 Stundās izmantotie mācību 
materiāli ir piemēroti 
izglītojamo veselības stāvoklim 
un konkrētajai mācību stundai. 

 Izglītības iestādē tiek lietota 
vienota izglītojamo izaugsmes 
dinamikas datu bāze. 

 Izglītības iestādē ir noteikts 
noslēguma pārbaudes darbu 
grafiks, kā arī notiek vienota 
pārbaudes darbu vērtēšana. 

valodas un literatūras stundās”, 
““Labās prakses piemēri”, 
“Ieguvumi un izaicinājumi darbā 
ar jauniebraucējiem” u.c., kā arī 
tika organizētas lekcijas, 
semināri par jaunu mācība 
satura ieviešanu un kompetenču 
attīstību izglītojamos.  

 Izglītības iestādē tiek organizēts 
mācību un kvalifikācijas 
prakses darbs profesionālās 
pamatizglītības izglītojamiem. 

 Mācīšanas process dod iespēju 
izglītojamiem iesaistīties sava 
darba vērtēšanā.  

 Tiek ievērotas kopsakarības 
mācību procesā ar iepriekš 
mācīto.  

3.  

Izglītojamo 
sasniegumi 

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

Uzdevumi: 

 
 

 

 Aktualizēt un pilnveidot 
izglītojamo mācību sasniegumu 
vērtēšanas kārtību. 

 Organizēt mācību ekskursijas 
vai pasākumus izglītojamajiem 
ar augstiem sasniegumiem un 
kolektīviem. 

 Nodrošināt atbalsta pasākumus 
izglītojamajiem centralizētajos 
latviešu valodas un 
profesionālās kvalifikācijas 
eksāmenos. 

 Mācību priekšmetu tematiskajos 
plānojumos, ievērojot 
izglītojamo vecumposmu, 
iekļaut karjeras izglītības 
jautājumus. 

 Veikt skolas absolventu 
katamnēzi. 

 Turpināt profesionālās izglītības 
programmu satura aktualizēšanu 
atbilstoši darba tirgus prasībām, 
veicināt skolas un darba devēju 
sadarbību. 

 Uzlabot mācību procesa 
kvalitāti un efektivitāti. 

 Veicināt izglītojamo atbildību 
par mācīšanos. 

 Pilnveidot lasītprasmi, lai 
sekmētu uzdevumu nosacījumu 
izpratni. 

 Pilnveidot izglītojamo 
izaugsmes dinamikas kartes. 

 Organizēt mācību priekšmetu 
nedēļas un projektu nedēļu, 
sadarbojoties dažādu jomu 
mācību priekšmetu skolotājiem. 

 Ik mēnesi sniegt informāciju 
vecākiem par izglītojamo 
mācību sasniegumiem. 

 Paplašināt informācijas 
iegūšanas iespējas profesionālās 
pamatizglītības programmas 
izglītojamiem, izvēloties 
atbilstošu turpmākās 
profesionālās attīstības ceļu. 

Rezultāti:  Skolēnu sasniegumu analīze 
tika veikta mācību gada 
noslēguma pārbaudes darbos, 
skolotāju pašvērtējumos, 
pedagoģiskajās sēdēs, 
metodiskajās komisijās, skolas 
pedagoģiskajās sēdēs.  

 Izglītojamo sasniegumi interešu 
izglītībā vērojami arī skolas 
tradicionālajos pasākumos. 

 Veikta regulāra izglītojamo 
mācību sasniegumu dinamikas 
izpēte un analīze. 

 Izvērtēti izglītojamo sasniegumi 
skolas un valsts pārbaudes 
darbos.  

 Ir aktualizēts darbs ar 
talantīgajiem izglītojamajiem 
ikdienas mācību procesā. 

 Izglītojamie veiksmīgi piedalās 
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 Lai veiktu pedagoģiskās, 
psiholoģiskās un sociālās 
palīdzības koordinēšanu, skolā 
ir izveidota atbalsta komanda. 

 Atzinības rakstu, pateicību 
pasniegšana katra semestra 
beigās un Ģimenes dienas 
pasākumā.  

 Dinamikas pielietojums – 
skolotāji izmanto individuālajās 
sarunās ar vecākiem. 

 Izglītības iestādē darbojas 
izstrādāta izglītojamo mācību 
sasniegumu vērtēšanas kārtība. 

 Izglītojamie ar speciālām 
vajadzībām atbalsta pasākumus 
izmanto ikdienas mācību 
procesā. Izglītojamiem tie ir 
zināmi un ir tiešā veidā saistīti 
ar atbalsta pasākumiem, kuri 
būs nepieciešami kvalifikācijas 
eksāmenos. 

 Pilnveidota skolēnu sasniegumu 
uzskaites sistēma. 

 Pilnveidota skolas vērtēšanas 
kārtība. 

 Pedagogs kopā ar 
izglītojamajiem regulāri izvirza 
mācīšanās mērķus, veido prasmi 
mācīties un apgūt konkrētā 
priekšmeta prasmes. 

dažādos sporta pasākumos, 
daiļlasīšanas konkursos, 
vizuālās mākslas un 
informātikas olimpiādēs, 
koncertos, kā arī citos valsts 
mēroga un starptautiskajos 
pasākumos un projektos. 

 Sudraba liecību saņem 
izglītojamie, kuriem vidējā 
atzīme ir 8 vai augstāka. 

 Sekmīga izglītojamo 
iesaistīšana interešu izglītībā un 
izglītojamo atbildības 
paaugstināšana par mācību 
rezultātu sasniegumiem. Tika 
ieviestas jaunas interešu 
izglītības programmās, kuras 
līdz tam netika īstenotas skolā . 

 Savlaicīgi apzinātas speciālās 
izglītības vajadzības, veicinot 
preventīvu pasākumu 
īstenošanu izglītības iestādē 
izglītojamo funkcionālo un 
speciālo vajadzību 
kompensēšanai. 

  Apzinātas mācību procesa 
individualizācijas iespējas 
katram izglītojamam, lai 
veicinātu mācību sasniegumu 
pozitīvu dinamiku. 

4.  

Atbalsts 

izglītojamiem 
Klases audzināšanas stundu un interešu izglītības nodarbību 
pilnveidošana skolēnu vispusīgas personības attīstīšanā. 

Uzdevumi: 

 
 

 

 Izglītojamo atbalsta sistēmas 
pilnveide skolā.  

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

 Organizēt psihoemocionālo 
veselību veicinošus pasākumus 
izglītojamiem, iesaistot skolas 
atbalsta personālu. 

 Organizēt izglītojošus 
pasākumus, lai veicinātu 
izglītojamo vecāku pedagoģisko 
kompetenci. 

 Skolēnu savstarpējo attiecību 
veidošana, akcentējot kultūras, 
etiķetes un skolas vides 
nozīmīgumu skolas kopējā tēla 
veidošanā. 

 Iesaistīt katru izglītojamo 
alternatīvajos mācību un 
audzināšanas pasākumos, kas 
veicinātu socializēšanos un 
iekļaušanos sabiedrībā. 

 Dažādot interešu izglītības 
programmas, kas paredz 
vienādu iespēju līdzdarboties, 
neatkarīgi no izglītojamo 
spējām un vajadzībām. 

 Attīstīt izglītojamos prasmi 
uzņemties atbildību par saviem 
pienākumiem. 

 Organizēt vecākiem 
individualizētus atbalsta 
pasākumus, ņemot vērā 
izglītojamā vajadzības. 

 Jauno interešu izglītības 
programmu izstrāde atbilstoši 
pieprasījumam un iespējām. 

Rezultāti:  Visiem zināma izglītojamo 
atbalsta sistēma skolā.  

 Uzlabota karjeras izglītības 

 Atbalsta personāla darbības 
koordinēšana stundu kavējumu 
novēršanā un mācību 
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sistēma skolā. 
 Izglītojamo vecāki aktīvi 

iesaistās skolas pasākumu 
organizēšanā. 

 Pilnveidotas pedagogu 
profesionālās zināšanas un 
prasmes speciālo izglītības 
programmu īstenošanai. 

 Izstrādāta vienota koncepcija 
foto, video, prezentāciju 
materiāla pieejamībai. 

 Skolēnu pašcieņas aktīva 
veicināšana, radot iespējas 
ikvienam dot savu ieguldījumu 
skolas dzīves attīstībā. 

 Atbalsta personāla, medicīnas 
darbinieku līdzdalība veselības 
veicināšanas darbā skolā. 

 Izglītības iestādes atpazīstamība 
sabiedrībā, organizējot dažādas, 
kvalitatīvas aktivitātes skolā, 
rajona, valsts mērogā. 

 Klases audzināšanas stundu 
tematiskai plānošanai izmantoti  
Valsts Izglītības satura centra 
izstrādātie metodiskie līdzekļi. 
Metodiskajos norādījumos 
klases stundām ieteiktas šādas 
tematiskās grupas: sevis 
izzināšana un pilnveidošana; 
piederība valstij; pilsoniskā 
līdzdalība; karjeras izvēle; 
veselība un vide; drošība. 

 Organizēti pasākumi pedagogu 
labās prakses un pieredzes 
popularizēšanai un apgūšanai 
par audzināšanas darba 
jautājumiem. 

motivācijā arodklasēs. 
 Audzināšanas darba metodiskā 

kabineta mācību līdzekļu 
sistematizēšana un 
aktualizēšana pa tematiskiem 
blokiem: uzvedības un 
saskarsmes kultūra, 
pašapkalpošanās prasmes, 
patriotisms un pilsoniskā 
līdzdalība, veselīga dzīvesveida 
pamati un atkarības profilakse, 
darbības ekstremālās situācijās, 
satiksmes drošība, karjeras 
izvēle, tradīcijas un svētki u.c. 

 Izglītojamo sasniegumu 
dokumentēšana un 
fotomateriālu ievietošana skolas 
foto arhīvā, klases / grupas 
gadagrāmatas izveide. 

 Veselas, fiziski, garīgi un 
emocionāli attīstītas personības 
veidošana, kas ir motivēta 
aktīvam, kustīgam 
dzīvesveidam un apzinās 
interešu izglītības nozīmi. 

 Izglītojamo izpētes darbu 
veikšana, noskaidrojot vājās un 
stiprās puses, veikts 
individuālais darbs atbilstoši 
izglītojamo vajadzībām. 

 Veicināta izglītojamo līdzdalība 
skolas, pilsētas un novada 
dzīvē, kā arī izglītojamo 
individuālo kompetenču 
pilnveidi interešu izglītības 
programmās. 

5.  

Iestādes vide 
Skolas, ģimenes un sabiedrības pedagoģiskās sadarbības 
modeļa pilnveidošana veselas, socializētas un radoši domājošas 
personības audzināšanā. 

Uzdevumi: 

 
 

 

 Nostiprināt izpratni par ģimenes 
vērtībām un ģimenes nozīmi 
cilvēka dzīvē, stiprinot paaudžu 
vienotību un savstarpējo 
sapratni. 

 Rosināt veidot pozitīvas 
savstarpējās attiecības, veidojot 
izpratni par toleranci klasē, 
skolā, sabiedrībā. 

 Piesaistīt interešu izglītības 
programmas skolas telpu 
mākslinieciskā noformējuma 
nodrošināšanā. 

 Organizēt garīgus, izglītojošus 
veselību veicinošus pasākumus, 

 Veicināt izglītojamo personisko 
atbildību un iesaistīšanos 
sakoptas, estētiskas vides 
uzturēšanā. 

 Turpināt pilnveidot izglītības 
iestādes telpu un teritorijas 
estētisko noformējumu. 

 Atbalstīt pedagogu iniciatīvu 
modernas mācību vides 
nodrošināšanai. 

 Veidot un atbalstīt pasākumus, 
ar kuru palīdzību pilnveidotos 
attiecības – skola – bērni – 
vecāki – skolotāji. 
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sagatavot, izplatīt un popularizēt 
informāciju par veselīgu 
dzīvesveidu, morāles un 
veselības pamatprincipiem, 
pievērst uzmanību fiziskās un 
garīgās veselības kvalitātei, 
attīstīt starptautisko sadarbību. 

 Veidot par tradīciju arodkursu 
skolēniem diplomdarbus 
pielāgot atpūtas kompleksa 
izveidei skolas pagalmā. 

 Klases stundās pievērst 
pastiprinātu uzmanību 
izglītojamo pašizpētes un 
veiksmīgas sadarbības 
jautājumiem. 

 Izveidot ekoskolas programmas 
projektu par pamatu vienotam  
skolas darbam un 
starppriekšmetu saiknes 
nodrošināšanai. 

 Skolas cieša sadarbība ar 
ģimenēm un vietējo sabiedrību, 
veicinot izpratni par veselīgu 
dzīvesveidu un fizisko 
aktivitāšu nozīmi. 

 Iesaistīt izglītojamos sevis, 
apkārtējās vides izzināšanā un 
sakopšanā, tautas, valsts un 
skolas tradīciju veidošanā. 

 Veicināt izglītojamo 
pašdisciplinētību. 

 Veikt izglītojamo, vecāku un 
pedagogu aptaujas par izglītības 
procesā iesaistīto personu 
savstarpējo sadarbību. 

Rezultāti:  Kvalitatīvu speciālās 
pamatizglītības programmu 
realizāciju veicina metodiskais, 
psiholoģiskais, medicīniskais 
nodrošinājums, izglītības 
iestādes estētiskā vide, fiziskā 
vide, resursi, izglītības iestādes 
darba organizācija, 
mikroklimats un drošība.  

 Mācību gada laikā pozitīvas 
domāšanas pilnveidei 
nodrošināta relaksējoši 
meditatīva mūzika skolas 
vestibilā. 

 Pozitīvai saskarsmei internāta 
vestibilos iekārtotas spēļu 
vietas, nodrošinot iespēju 
savstarpēji sadarboties – spēlēt 
spēles, zīmēt, rotaļāties, lasīt. 

 Ir uzlabota sadarbība ar 
pašvaldības policiju – konkrēts 
policists, kurš zina skolas IKN. 

 Izglītības iestāde ir aktualizējusi 
un pilnveidojusi savu 
mājaslapu, tika izveidoti e-pasti 
visiem pedagogiem.  

 Ir sakopta izglītības iestādes 
apkārtne (apstādījumi, puķes, 
dekoratīvi koka darbi). Tiek 
šķiroti atkritumi. 

 Izglītības iestādei ir savas 
tradīcijas. 

 Izglītības iestādei ir sava 
emblēma un karogs. 

 Izglītības iestāde mērķtiecīgi 
plāno un īsteno tēla veidošanu, 
veicinot izglītojamos, vecākos 
un darbiniekos lepnumu par 
izglītības iestādi 

 Atbalsta sniegšana pedagogiem 
un vecākiem izglītojamo 
uzvedības jautājumu risināšanā. 
Pilnveidota atbalsta sistēma 
jaunajiem izglītojamajiem. 

 Labiekārtota izglītības iestādes 
teritorija. Izglītības iestādes 
telpas estētiskas, modernizētas, 
sakoptas. Izglītojamie iesaistīti 
skolas estētiskajā noformēšanā. 

 Skolā ir telpu, iekārtu, IKT un 
resursu pietiekamība, 
daudzveidība un atbilstība 
izglītības standartu un 
programmu īstenošanai. 
Labiekārtota skolas teritorija, 
kura atbilst mūsdienīgai 
izpratnei par kvalitatīvu un uz 
attīstību orientētu ārtelpu. 

 Ir izveidoti skolas 
reprezentatīvie materiāli – 
pildspalvas, krūzītes u.c.  

 Ir iekārtoti specializēti mācību 
kabineti 

6.  
Iestādes resursi Regulāra pedagogu tālākizglītības veicināšana, sekmējot 

pedagogu iegūto atziņu popularizēšanu kolektīvā. 
Uzdevumi:  Pedagoģiskās meistarības  Projektu izstrāde, iniciēšana un 
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popularizēšana. 
 Pedagogu izglītības un 

tālākizglītības sistēmas 
pilnveidošana. 

 Ieviest pedagogu motivācijas, 
atalgojuma un profesionālās 
kvalitātes novērtēšanas 
programmu. 

 Veicināt ikkatra pedagoga 
patstāvīgu profesionālo 
kompetenču pilnveidi un 
profesionālās karjeras 
izaugsmes iespējas.  

realizēšana, sekmējot pedagogu 
profesionālo kompetenču 
attīstīšanu un veicinot kolēģu 
savstarpējo sadarbību dažādās 
institūcijās, konferencēs, 
izstādēs valsts un 
starptautiskajā līmenī. 

 Pedagoģisko kompetenču 
pilnveidošanā profesionālajās, 
svešvalodu un informācijas 
tehnoloģiju (IT) jomās. 

Rezultāti:  Kvalificētu pedagogu piesaiste 
dažādos mācību priekšmetos. 
Pedagogu lietpratības 
pilnveidošana, savstarpēji 
sadarbojoties.  

 Izglītības iestādes 
personālresursu apzināšana/ 
pārkvalificēšana izglītības 
programmu īstenošanai. 

 Izglītības iestādē ir sistematizēta 
informācija par pedagogu 
tālākizglītību (VIIS). 

 Mācību procesa kvalitātes 
nodrošināšana tiek panākta, 
pedagogiem regulāri apmeklējot 
tālākizglītības kursus, kuros tiek 
papildinātas zināšanas 
metodikā, moderno tehnoloģiju 
izmantošanā, karjeras izglītībā. 
Metodiskajās komisijās tiek 
organizēta arī atklāto vai kārtējo 
mācību stundu vērošana un 
analīze. 

 Tiek nodrošināta pastāvīga 
pedagogu tālākizglītība un 
profesionālo iemaņu pilnveide, 
iesaistīšanās projektos. 

 Tiek rīkotas metodiskās dienas, 
metodisko izstrādņu skates, kas 
ir viena no efektīgākajām 
tālākizglītības formām.  

 Metodiskajās komisijās tiek 
analizēta tālākizglītības 
efektivitāte, ieteikti 
priekšlikumi tālākai attīstībai. 

 Izglītības iestādes darbiniekiem 
ir iespēja tālākizglītības nolūkos 
apmeklēt citas mācību iestādes, 
seminārus, konferences. 
Izglītības iestādes darbinieku 
prasmes un pieredzi efektīvi 
izmanto personāla attīstībā. 

 Pedagogu tālākizglītība ir 

 Starptautiskās sadarbības 
pilnveidošana. 

 Dažādot dalības formas un 
metodes starptautiskajās 
organizācijās un projektos. 

 Pedagogu iesaistīšanās dažādos 
projektos veicina jaunu 
metodisko materiālu 
izstrādāšanu un pieredzes 
apkopošanu, popularizēšanu. 

 Dažādu mācību priekšmetu 
pedagogu sadarbības 
veicināšana, plānojot mācību un 
audzināšanas darbu 
kompetenču pieejas ieviešanai.  

 Sniegts atbalsts pedagoģisko 
kompetenču pilnveidošanā 
profesionālajās un informācijas 
tehnoloģiju (IT) jomās. 

 Atbalstītas piedalīšanās 
programmā „Pedagoģiskā 
procesa raksturīgākās iezīmes 
darbā ar bērniem, kuriem ir 
garīgās attīstības traucējumi, 
psihiskās attīstības aizture un 
mācīšanās traucējumi”. 

 Pedagogi iepazīstināti ar 
tehniskajiem risinājumiem, kas 
ļauj izveidot un nodrošināt e-
studiju resursu pieejamību, 
izmantojot Internetu; tiek 
apgūtas pamatzināšanas arī par 
efektīvu  informācijas atrašanu 
Internetā, rakstu datubāzēs, un 
citos tematiskajos resursos. 

 Izglītības iestādē strādā 
pedagogi, kas orientēti uz 
nepārtrauktu savas 
kvalifikācijas paaugstināšanu, 
profesionālu izaugsmi, darbojas 
iestādes metodiskajās grupās, 
piedalās rajona metodisko 
apvienību organizētajos 
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kvalitatīva, balstīta uz izglītības 
iestādes vajadzībām, 
pedagoģiskajām aktualitātēm un 
izmaiņām izglītības saturā. 

pasākumos, piedalās projektos, 
radošo darbu izstrādnēs, rajona 
eksāmenu darbu labošanā, vada 
atklātās stundas, dalās pieredzē 
izglītības iestādē un ārpus tās 
pieredzes apmaiņas semināros. 

 Izglītības iestādē izstrādāts 
pedagogu profesionālās 
pilnveides – tālākizglītības 
plāns atbilstoši izglītības 
iestādes darba plānam un katru 
semestrī tiek veikta detalizēta 
Pedagogu tālākizglītības plāna 
(profesionālās darbības 
kvalitāte) izpilde. 

7.  

Iestādes darba 
organizācija, 
vadība un 
kvalitātes 
nodrošināšana 

Skolas darba vispārējās un detalizētās vērtēšanas veikšanas un 
ieinteresēto pušu iepazīstināšana ar pašvērtējuma ziņojumu. 

Uzdevumi: 

 
 

 

 Nodrošināt regulāru 
informācijas apmaiņu par 
pieņemtajiem lēmumiem un to 
izpildi.  

 Konkretizēt skolas darba plānu 
mācību gadam, ņemot vērā 
attīstības plānu un pedagoģiskās 
padomes izteiktos 
priekšlikumus. 

 Veikt anketēšanu nepieciešamo 
uzlabojumu veikšanai. 

 Pārskatīt un vajadzības 
gadījumā veikt labojumus, 
papildinājumus skolas darbības 
reglamentējošajā 
dokumentācijā atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām. 

 Skolas darba demokrātiska un 
pilnvērtīga izvērtēšana un 
mūsdienīgu un efektīvu darba 
formu ieviešana skolā.  

Rezultāti:  Attīstības plānam ir loģiska un 
skaidra struktūra, tas ietver 
sasniedzamos mērķus un 
uzdevumus, kā arī paredz 
novērtēšanas kritērijus. 
Atbilstoši attīstības plānam 
notiek prioritāšu plānošana 
gadam, kā arī tiek izstrādāts 
izvērsts darba plāns gadam, kurš 
tiek nepārtraukti koriģēts 
atbilstoši konkrētai situācijai. 

 Attīstības plānā .noteikto 
prioritāšu īstenošana tika 
analizēta katra mācību gada 
beigās.  

 Katra darbinieka līdzatbildība 
un reāla darbība kopējo mērķu 
sasniegšanā. 

 Izglītības iestādes administrācija 
regulāri nodrošina atgriezenisko 
saiti informācijas apmaiņā. 

 Izglītības iestādes administrācija 
skolas darbības izvērtējumu ir 
balstījusi uz konkrētiem faktiem  

 Izglītības iestādes darbinieki 

 Skolā ir izveidojies spēcīgs 
vadības komandas darbs un 
notiek kvalitatīva darba 
organizēšana. 

 Izglītības iestāde ir veikusi 
detalizētu pašvērtēšanu visās 
darbības pamatjomās. 

 Tika pilnveidoti skolas iekšējie 
noteikumi, veikti grozījumi 
skolas iekšējos normatīvajos 
dokumentos. 

 Skolas mācību un audzināšanas 
darbības plāns tiek izstrādāts, 
ņemot vērā attīstības plānā 
izvirzītās prioritātes un valstī 
izvirzītās aktualitātes.  

 Skolas attīstības plāns 
izstrādāts, balstoties uz izvirzīto 
prioritāšu izvērtējumu un 
noteiktajām vajadzībām. Skolas 
attīstības plāna izveidē iesaistās 
visi pedagoģiskie un tehniskie 
darbinieki.  

 Pedagoģiskā procesa 
organizēšanai ir nepieciešamā 
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iesaistās skolas tēla 
popularizēšanā. 

 Skolā ir pedagoģiskā procesa 
organizēšanai nepieciešamā 
dokumentācija. 

 Skolas darbinieki iesaistās 
pašvērtēšanā un prot apzināt 
skolas darba stiprās puses un 
nepieciešamos uzlabojumus. 

obligātā dokumentācija. Skolas 
pedagoģiskais personāls 
iesaistās pašvērtēšanā un 
izvirza skolas darba stiprās un 
tālākai attīstībai nepieciešamās 
vajadzības. Tiek pārskatīti un 
veikti papildinājumi skolas 
darbības reglamentējošajā 
dokumentācijā. 

 Skolas darbinieki iesaistās 
skolas attīstības plāna 
izvērtēšanā un jaunu prioritāšu 
izvirzīšanā. 

 Skolas pašnovērtējuma 
ziņojumu regulāri publiskot un 
ievietot skolas mājas lapā.  

 

Rīgas 4. speciālās internātpamatskolas pedagogu raksturīgas īpašības 
kompetenču pieejas balstīta mācību satura ieviešana 

 

 
 

6. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ATTĪSTĪBAS PLĀNA PRIORITĀTES 
2018./2019 - 2020./2021 MĀCĪBU GADAM 

 

Plānoto uzdevumu izpilde: 
1. Pedagogi pārzina mācību priekšmetu standarta prasības, plāno darbu atbilstoši izglītojamo 

darba tempam un viņu spējām. 
2. Nodrošināts kvalitatīvs izglītošanas un korekcijas darbs. 
3. Mērķtiecīgi organizēta izglītojamo zināšanu, kompetenču prasmju kopuma pilnveidošana 

un attīstīšana, izmantojot mūsdienīgus mācību līdzekļus.  
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4. Pilnveidota mācību procesa kvalitāte, paaugstinot mācību stundas efektivitāti kompetencēs 
balstīta izglītības satura apguvei un atbalsta sniegšana izglītojamo individuālo izglītības 
programmas apguves plānu pilnveidei. 

5. Pedagogi velta uzmanību talantīgo izglītojamo izaugsmei. 
6. Mērķtiecīgi piesaistīti jaunie pedagogi kompetencēs balstīta izglītības satura realizēšanai. 
7. Ir aktivizēts un pilnveidots izglītojamo pašpārvaldes darbs – attīstītas lēmumu pieņemšanas 

prasmes, saskarsmes un sadarbības prasmes, sociālās līdzdalības prasmes. 
8. Pedagogi kopā ar izglītojamajiem iesaistījušies un sekmīgi darbojušies vairākos 

starptautiskos un valsts mēroga projektos. 
9. Organizētas izglītojošās nodarbības topošajiem pirmklasniekiem, vecāku dienas, vecāku 

klubiņš. 
10. Nodrošināta pedagogu un atbalsta personāla nodarbinātība, efektivitāte un savstarpējā 

sadarbība. 
11. Visi pedagogi papildināja savas zināšanas profesionālās kompetences pilnveides 

programmās projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā”, apguva speciālās zināšanas 
bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, audzināšanas jautājumos, datorkursos. 

12. Pilnveidota, modernizēta materiāli tehniskā bāze. 
13. Nodrošināta bibliotēkas grāmatu fonda palielināšana un lasītāju vienotas elektroniskās 

sistēmas izveidošana.  
14. Modernizēta informācijas un datu pārraides tīklu infrastruktūra. 
15. Izglītības iestāde ir apgādāta ar nepieciešamajām mēbelēm, nodrošinot katram 

izglītojamam atbilstoši viņa augumam regulējamus solus un krēslus, gultas internātā.  
16. Izglītības iestādes ēdināšanas bloks ir aprīkots ar mūsdienu iekārtām, kas nodrošina visu 

sanitārhigiēnisko normu un ēdienu gatavošanas tehnoloģiskā procesa ievērošanu. 
17. Sadarbojoties izglītības iestādes vadībai, Izglītības iestādes padomei, pedagogiem un 

saimnieciskajiem darbiniekiem, veikta pilnīga visu izglītības iestādes darbības pamatjomu 
izvērtēšana un analīze, nosakot izglītības iestādes tālākās attīstības prioritātes un veicamos 
uzdevumus. 

Rīgas 4. speciālās internātpamatskolas stiprās puses:  

 



Rīgas 4. speciālās internātpamatskolas attīstības prioritātes:  

 Pamatjoma 2018./2019. mācību gads 2019./2020. mācību gads 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. 

2. 
Mācīšana un 
mācīšanās 

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

3. 
Izglītojamo 
sasniegumi 

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

4. 
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. 

5. 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.  

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 un lasītāju vienotas 
elektroniskās sistēmas izveidošana, informācijas un datu pārraides tīklu infrastruktūras modernizēšana. 

7. 

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. 



ATTĪSTĪBAS PLĀNS JOMĀ – 1. MĀCĪBU SATURS  
 

Prioritātes – 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. 

2018./2019. mācību gada uzdevumi:  

 Metodisko risinājumu izstrāde un atbalsta sniegšana izglītojamajiem un pedagogiem 
jauna mācību satura apguvē bilingvālajā izglītībā.  

 Metodisko komisiju un jomu koordinatoru sadarbība jaunā mācību satura apspriešanā, 
priekšlikumu sagatavošanā.  

 Metodisko komisiju un metodiskās padomes loma mācību līdzekļu izvēlē bilingvālās 
izglītības īstenošanā. 

 Pedagogu iepazīstināšana ar integrētā mācību satura procesa būtību.  
 Uzsākt mācīšanas pieejas maiņu, izmantot jauno mācību saturu, mācību programmas un 

materiālus, akcentējot 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes. 

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”. 

2020./2021. mācību gada uzdevumi:  

 Izglītības mūsdienīgai lietpratībai mācību satura un pieejas ieviešana atbilstoši laika 
grafikam.  

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

 Bilingvālās izglītības nodrošināšana ārpusstundu pasākumos. 
 Bilingvālās izglītības izpēte un ieteikumiem latviešu valodas kvalitatīvai pielietošanai 

mācību procesā izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām. 

Sasniedzamais rezultāts:  

 Mācību process notiek saskaņā ar Izglītības mūsdienīgai lietpratībai mācību satura un 
pieejas ieviešanas plānu valstī.  

 Aktualizētas un aprobētas izglītības iestādes mācību priekšmetu programmas, izmantojot 
radošas, interesantas un mūsdienīgas darba metodes. 

 Izveidota visu mācību jomu, caurviju prasmju un tikumu, un vērtību attīstību sekmējoša 
integrēta vienota mācību programma. 

 Katras jomas metodiskajā komisijā izveidota digitālo mācību materiālu un metodisko 
līdzekļu bibliotēka, kā arī Skolā izveidota digitāla integrētā mācību satura starpjomu 
metodisko materiālu bibliotēka.  

 Katras jomas metodiskā komisija mācību gadā organizē skolā atklātās mācību stundas, 
metodisko izstrādņu skates pedagogu pieredzes apmaiņai.  
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ATTĪSTĪBAS PLĀNS JOMĀ – 2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 
 

Prioritātes – 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. 

2018./2019. mācību gada uzdevumi:  

 Metožu un paņēmienu izstrāde un ieviešana skolēnu ārpusklases lasīšanas veicināšanai.  
 Literatūras stunda digitālajā laikmetā: iespējas, izaicinājumi un risinājumi. 
 Katra izglītojamā jēgpilna iesaiste mācību procesā, nostiprinot nostiprināt medijpratību 

un drošumspēju digitālajā vidē. 
 Aktīva iesaistīšanās projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā: “2. - 5. klašu 

metodiskās pieejas izstrāde valodās, matemātikā, informātikā medijpratības kontekstā”. 
 Sava potenciāla mērķtiecīga apzināšana, realizēšana, izmantošana un pilnveide karjeras 

kompetenču kontekstā. 

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”.  

2020./2021. mācību gada uzdevumi:  

 Virzīt skolas mācību procesu uz kompetencēm balstīta mācību satura ieviešanu, 
nostiprinot medijpratību un drošumspēju digitālajā vidē. 

 Izmantot izglītošanas procesā mūsdienīgus mācību un digitālos līdzekļus, pilnveidojot 
skolēnu lietpratības un caurviju prasmes. 

 Projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā: “2. - 5. klašu metodiskās pieejas izstrāde 
valodās, matemātikā, informātikā medijpratības kontekstā” analīze, secinājumi, tālākās 
attīstības vajadzības.  

Sasniedzamais rezultāts:  

 Uzlabojušās izglītojamo sadarbības prasmes efektīvas mācību stundas īstenošanai. 
 Izglītojamo lasītprasmes, digitālās kompetences agrīnā apguve, izmantojot multimediju 

līdzekļus. Uzsākta integrētā mācību satura stundu ieviešana. 
 Uzlabojušās pedagogu sadarbības prasmes mācību procesa plānošanā. Ieviests pedagogu 

ārējais mentorings un atbalsts pārmaiņu vadībai.  
 Atbalsta nodrošināšana izglītojamo individuālo mācīšanas kompetenču attīstībai. 
 Pedagogu sadarbības modeļu realizēšana starpdisciplinārās pieejas un sociāli 

emocionālās mācīšanas īstenošanā. 
 

ATTĪSTĪBAS PLĀNS JOMĀ – 3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 
 

Prioritātes – Izglītojamo integrācijas pasākumu nodrošināšana skolā, ārpus skolas mācību un 
audzināšanas darbā.  
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Mērķis – izglītojamo vērtībizglītību īstenošana un aktivizēšana, nodrošinot kompetencēm 
balstītu psiholoģiskā un sociālpedagoģiskā atbalsta sistēmu. 

2018./2019. mācību gada uzdevumi:  

 Atbalstīt un attīstīt katra izglītojamā personisko talantu, iniciatīvu un atbildību.  
 Aktīvi piedalīties Valsts mēroga konkursos, festivālos, attīstot izglītojamo talantus, 

jaunrades spējas un sekmējot mākslinieciskās darbības pieredzi.  
 Aktivizēt Izglītojamo pašpārvaldes darbu.  
 Organizēt izglītojošus pasākumus vecākiem. 

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.  

2020./2021. mācību gada uzdevumi:  

 Nodrošināt atgriezenisko saiti skolēniem, skolotājiem un vecākiem par atbalsta 
pietiekamību un kvalitāti. 

 Izveidot vienotu karjeras atbalsta sistēmu. 
 Pilnveidot skolēnu pašvērtējuma prasmes.  
 Veikt izpēti par paveiktā darba lietderību un noteikt turpmākos uzdevumus izglītojamo 

integrācijas pasākumu nodrošināšanā. 

Sasniedzamais rezultāts:  

 Notikuši daudzveidīgi pasākumi vecākiem. 
 Ir izveidota karjeras atbalsta sistēma. 
 Izglītojamie iesaistās skolas, ārpusskolas pilsētas, valsts mēroga pasākumos un 

starptautiskajos projektos. 
 Paaugstinās izglītojamo mācību sasniegumi ikdienas un valsts pārbaudes darbos.  
 Izglītojamo individuālo izglītības plānu izpildes nodrošināšana un analīze veicina 

izglītojamo iekļaušanu aktivitātēs, kas saistītas ar sevis apzināšanos sabiedrībā, aktīvu 
līdzdalību, medijpratību. 

 

ATTĪSTĪBAS PLĀNS JOMĀ – 4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 
 

Prioritātes – 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. 

2018./2019. mācību gada uzdevumi:  

 Izzināt un izanalizēt izglītojamo spējas, talantus un karjeras veidošanas mērķus.   
 Ārpusstundu pasākumu nozīme mācību un audzināšanas procesā, veselībai un drošībai 

labvēlīgas rīcības prasmes ikdienā, veicinot personisko atbildību. 
 Nodrošināt jauniešiem efektīvu pāreju no bērna uz pieaugušā statusu, paredzot atbilstošas 

aktivitātes jaunieša personības attīstībai, attīstot pakalpojumus un aktivitātes, lai veicinātu 
jauniešu pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā, darba tirgū. 

 Veicināt jauniešu piederīguma apziņu, kas stiprinās viņu lojalitāti, pienākuma apziņu, 
balstoties uz trīs galvenajām prioritātēm: vide, līdzdarbošanās, personības pilnveide. 

 Izglītojamo un viņu vecāku iesaiste izglītības iestādes pārvaldībā. 
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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. 

2020./2021. mācību gada uzdevumi:  

 Nodrošināt izglītojamiem kvalitatīvu, mūsdienu izglītības prasībām atbilstošu mācību 
procesu, kas veicina izglītojamo karjeras izaugsmes iespējas uz izglītojamo vērtībās 
balstītas patriotiskās audzināšanu un pilsoniskās līdzatbildību. 

 Organizēt izglītības iestādes 60. gadu jubilejas pasākumu norisi, iesaistot visu skolas 
kolektīvu, izglītojamos un viņu vecākus. 

Sasniedzamais rezultāts:  

 Vienota pedagogu, skolas atbalsta personāla, profesionālās izglītības nozaru speciālistu 
un vecāku sadarbība. 

 Izglītojamo pilsoniskās un patriotisma audzināšanas pasākumu cikla realizēšana. 
 Izglītības iestādē īstenoto audzināšanas darba formu dažādība, interešu izglītības 

piedāvājums, to ietekme izglītojamo personības veidošanā un karjeras vadības prasmju 
apgūšanā. 

 Sagatavots un realizēts skolas 60. gadu jubilejas pasākuma plāns. 
 Skolas darbinieki, izglītojamie iesaistījušies skolas 60. gadu jubilejas pasākuma 

realizēšanā. 
 

ATTĪSTĪBAS PLĀNS JOMĀ – 5. IESTĀDES VIDE 
 

Prioritātes – 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. 

2018./2019. mācību gada uzdevumi:  

 Sekmēt izglītojamo, vecāku un pedagoģiskā personāla sadarbību un savstarpējo cieņu.   
 Radīt labvēlīgu izglītības iestādes tēlu un popularizēt to, iesaistot izglītojamos, vecākus 

un izglītības iestādes darbiniekus. 
 Izglītojamo attieksmes veidošana pret apkārtējo vidi, drošību, pienākumiem, vērtībām un 

tikumiem. 
 Veicināt pedagogu dalību savā profesionālajā pilnveidē.  

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. 
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 Iesaistīšanās projektos pieredzes apmaiņas ietvaros. 

2020./2021. mācību gada uzdevumi:  

 Pilnveidot skolas fizisko vidi, skolas iekšējo mikroklimatu, virzoties uz kompetencēm 
balstītu izglītības satura īstenošanu. 

 Esošo skolas tradīciju saglabāšana, jaunu tradīciju atbalstīšana. 
 Veidot radošo domāšanu un sadarbību veicinošu iestādes fizisko vidi.  

Sasniedzamais rezultāts:  

 Nodrošināta labvēlīga pedagoģiski sociālpsiholoģiskā un fiziskā vide. 
 Izglītojamo izsvērta un atbildīga līdzdarbošanās ārpusstundu pasākumu plānošanā un 

vadīšanā. 
 Izglītojamie atzīst, ka uzlabojusies disciplīna izglītības iestādē, un viņi jūtas droši gan 

izglītības iestādes telpās, gan teritorijā. 
 Iesaistīti vecāki skolas vides labiekārtošanā. 
 Saliedētības pēcpusdienas un ģimenes dienas ar vecāku piedalīšanos. 
 Skolas fiziskā vide atbilst 21. gadsimta mācību procesa vajadzībām.  
 Visi pedagogi ir apguvuši atbilstoši normatīvajiem aktiem noteikto tālākizglītības stundu 

apjomu.  

 

ATTĪSTĪBAS PLĀNS JOMĀ – 6. IESTĀDES RESURSI 
 

Prioritātes – 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. 

2018./2019. mācību gada uzdevumi:  

 Turpināt strādāt pie bibliotēkas fondu pilnveides. 
 Izveidot lasītāju vienoto elektronisko sistēmu. 
 Piesaistīt dažādu fondu līdzekļus skolas materiāltehniskās bāzes uzlabošanai.  
 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. 

 Organizēt izglītības iestādē pedagogu un tehnisko darbinieku ikgadēju profesionālā darba 
kvalitātes novērtēšanu. 

 Izstrādāt ikgadēju pedagoģisko darbinieku tālākizglītības un profesionālās pilnveides 
plānu. 

 Datorklašu Nr.1 un Nr.2 aprīkošana ar mēbelēm saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

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 
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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. 

2020./2021. mācību gada uzdevumi:  

 Pilnveidot skolas fizisko vidi, skolas iekšējo mikroklimatu, virzoties uz kompetencēm 
balstītu izglītības satura īstenošanu. 

 Esošo skolas tradīciju saglabāšana, jaunu tradīciju atbalstīšana. 
 Veidot radošo domāšanu un sadarbību veicinošu iestādes fizisko vidi.  
 Izglītības iestādes arhīva aprīkošana un modernizēšana ar jaunām mēbelēm un inventāru. 

Sasniedzamais rezultāts:  

 Iestāde nodrošina iespēju robežās visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās 
telpas, kā arī materiāltehniskos resursus.  

 Izglītības iestāde ir modernizēta, nodrošināta ar mūsdienīgiem multimediju līdzekļiem, 
informācijas tehnoloģijām, īpašu uzsvaru liekot uz praktisko nodarbību attīstīšanu un IKT 
integrēšanu mācību un audzināšanas procesā, nodrošinot  drošu, izglītojamo veselību un 
dzīvību saudzējošu vidi skolā, organizētajos pasākumos. 

 Iestādes bibliotēkā finanšu resursu ietvaros iegādāta mācību, pedagoģiskā un metodiskā 
literatūra. Mācību grāmatu klāsts tiek papildināts plānveidīgi un regulāri. Visi 
izglītojamie uzskata, ka iestādes bibliotēkā ir atrodama pietiekami plaša, mācībām 
nepieciešamā informācija. 

 Modernizēta informācijas un datu pārraides tīklu infrastruktūra.  
 Veikta izglītības iestādes bibliotēkas darba automatizācija. 
 Materiālo, nemateriālo un personālresursu kvalitatīvā un kvantitatīvā atbilstība 

normatīvos aktos izvirzītajām prasībām. 
 Personāls ir spējīgs pildīt amatu aprakstos un izglītības iestādes iekšējos normatīvos aktos 

ietvertos pienākumus. 
 Personāls ir īstenojis normatīvos aktos noteikto obligāto profesionālo pilnveidi. 
 Resursi atbilst drošības un higiēnas prasībām. 

 

ATTĪSTĪBAS PLĀNS JOMĀ – 7. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, 
VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 
 

Prioritātes – 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. 

2018./2019. mācību gada uzdevumi:  

 Iesaistīt pedagogus, izglītojamos, vecākus izglītības iestādes attīstības plāna veidošanā.. 
 Nodrošināt attīstības plāna publicitāti un pieejamību visām ieinteresētajām personām 

(www.r4sips.lv). 

2019./2020. mācību gada uzdevumi:  

 Skolas metodiskā darba pārstrukturēšana.  
 Metodisks atbalsts metodiskā komisijas vadītājiem un pedagogiem.  
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 Veicināt pedagogu iesaistīšanos Skolas darba plānošanā. 

2020./2021. mācību gada uzdevumi:  

 Apkopot informāciju un faktus, apzināt jaunas vajadzības nākamā attīstības plāna 
izstrādei. 

 Veikt kvalitatīvu Skolas darba analīzi. 
 Plānot Skolas darba turpmāko attīstību.  

Sasniedzamais rezultāts:  

 Skolā ir izstrādāts attīstības plāns līdz 2021. gadam. Ar plānu iepazinušās visas 
ieinteresētās puses. Ir noteikta pārraudzības kārtība un atbildība par attīstības plāna 
izpildi un korekcijām. Regulāri tiek veikta analīze un rezultātu novērtēšana, kā norisinās 
attīstības plāna īstenošana.  

 Veiksmīgi tiek īstenota pāreja uz Izglītības mūsdienīgai lietpratībai mācību satura un 
pieejas īstenošanu. 

 Uzlabojusies izglītības iestādes iekšējās un ārējās komunikācijas kvalitāte.  
 Attīstīta demokrātiska lēmumu pieņemšanas kultūra.  
 Paaugstinājusies darbinieku apmierinātība. 
 Regulāri tiek veikta Attīstības plāna īstenošanas analīze un rezultātu novērtēšana.  
 Veikta izglītības iestādes darba vispārīgā un detalizēta vērtēšana, izstrādāta reālās 

darbības pierādījumu bāze. 
 Izglītības iestāde sadarbojas ar dažādām institūcijām. 

 

7. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA 
 

Izglītības iestāde plāno turpināt organizēt mācību procesu izglītojamiem ar garīgās 
attīstības traucējumiem, ievērojot viņu veselības stāvokli un spējas. Veicināt jaunu prasmju 
apgūšanu un nostiprināšanos, individualizējot mācība procesa norisi katram izglītojamam, aktīvi 
iesaistot atbalsta personālu mācību un audzināšanas procesā. 

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. 

3. 
Izglītojamo 
sasniegumi 

 Izglītojamo mācību sasniegumu 
uzlabošana ikdienas darbā, 
centralizētajos un skolas 
profesionālās kvalifikācijas 

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

 Motivēt izglītojamos sasniegt pēc iespējas 
labākus mācību rezultātus. 
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eksāmenos un konkursos, 
izglītojamo individuālo izglītības 
plānu izpildes nodrošināšana un 
analīze.  

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

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. 

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) klase. 

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. 

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. 

 

 
Iestādes 
vadītājs 

  
 
Inta Pastere 

    

  (vārds, uzvārds)   (paraksts) 

  Z.v. 

SASKAŅOTS 

  

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

      

(vārds, uzvārds)   (paraksts) 

  

(datums) 

Z.v. 

 


