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1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS
Amatas novada Spāres pamatskola (turpmāk tekstā Skola) ir Amatas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestāde. Dibināta 1954. gada 1. janvārī. Lēmumu par iestādes dibināšanu
apstiprina Amatas pagasta izziņa Nr.257 no 15.12.1999.
Skolas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums, Vispārējās
izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi izglītības iestādes darbību
reglamentējoši normatīvie akti, likumi, dokumenti un Amatas novada Spāres pamatskolas
nolikums apstiprināts ar Amatas novada domes 2017. gada 22. maija sēdes lēmumu.
Skola ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, tai ir savi zīmogi ar mazā valsts ģerboņa attēlu
un papildināta mazā valsts ģerboņa attēlu, kā arī noteikta parauga veidlapas.
Skolai ir savs norēķinu konts bankā.
Skolas juridiskā adreses ir „Spāres muiža”, Spāre, Amatas pagasts, Amatas novads,
LV – 4139.
Faktiski izglītības programmas realizētas adresēs:
 „Spāres muiža”, Spāre, Amatas pagasts, Amatas novads, LV – 4139.
 „Spāres muiža – 3”, Spāre, Amatas pagasts, Amatas novads, LV – 4139.
 „Spāres muiža – 5”, Spāre, Amatas pagasts, Amatas novads, LV – 4139.
 „Spāres muiža - 6”, Spāre, Amatas pagasts, Amatas novads, LV – 4139.
 „Spāres muiža – 8”, Spāre, Amatas pagasts, Amatas novads, LV – 4139.
 „Spāres muiža – 11”, Spāre, Amatas pagasts, Amatas novads, LV – 4139.
Skolas direktore: Rita Bukovska
e-pasta adrese: info@sparesskola.lv
mājas lapa: http://www.sparesskola.lv/
Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 4422900347
Izglītības iestāde nodrošina internāta pakalpojumu.
1.1.Īstenojamās izglītības programmas 2020./2021.m.g. 1. septembrī
Skola īsteno 5 licencētas programmas (skatīt tabulu Nr.1), paralēli piedāvā interešu
izglītības programmas, kuras izstrādātas, ņemot vērā izglītojamo intereses, vecāku ieteikumus
un sadarbības partneru atbalstu.
Tabula Nr.1
Kods

21015811

21015911

22582011

Nosaukums

Licencēšanas
ID

Kvalifikācija

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

P_1973

Būvstrādnie
ks

Licencēšanas
datums

Akreditācijas
ID

Akreditācijas
derīguma
termiņš

V-7847

18.03.201

9245

18.05.2021

V-7848

18.03.201

9246

18.05.2021

Licences
numurs

24.09.2019
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22811021

Ēdināšanas
pakalpojumi

22814011

Mājturība

Virtuves
darbinieks

P_1983

09.10.2019

Mājkalpotājs

P-11378

18.03.2015

AP 3597

18.05.2021

1.2. Izglītojamo skaits, deklarētās dzīvesvietas
Analizējot izglītojamo skaita statistiskos rādītājus (skatīt 1.attēlu) no 2018./2019.m.g.
līdz 2020./2021.m.g. var secināt, ka minētajā laika periodā kopējais izglītojamo skaits
principā ir nemainīgs. Izglītojamo ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem
smagiem attīstības traucējumiem skaits 2020. gada septembrī ir samazinājies. Izglītojamo
skaits speciālās izglītības programmā izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
(izglītības kods 21015811) ir nemainīgs – 17 izglītojamie. Profesionālajā izglītībā ir vērojams
audzēkņu skaita pieaugums. 2020./2021.mācību gadā atsākts īstenot mājturības programmu,
kvalifikācija - mājkalpotājs.
Izglītojamo skaita statistika
izglītojamo skaits 2018.gada septembrī

izglītojamo skaits 2019.gada 1.septembrī

izglītojamo skaits 2020. gada janvārī

izglītojamo skaits 2020.gada 1.septembrī
78 81 83 79

41 43 43 37

22 17 20 17
21015811

25
15 21 20

21015911

profesionālā izgl.

kopā

1.attēls
Izglītojamo deklarētās dzīvesvietas
Skolā mācās izglītojamie no 23 novadiem un 2 pilsētām (skatīt 2. attēlu).

Izglītojamo deklarētā dzīvesvieta
Izglītojamo skaits
13
10

Valmiera

2

1
Vecpiebalgas…

Saulkrastu nov.

1
Smiltenes nov.

1
Siguldas nov.

1
Salacgrīvas nov.

Neretas nov.

1
Rīga

1

7

Raunas nov.

1

Pārgaujas nov.

Naukšēnu nov.

3

Mārupes nov.

2
Mālpilsn nov.

1
Madonas nov.

Kocēnu nov.

1
Līgatnes nov.

1
Iecavas nov.

2
Gulbenes nov,

1

7

5

Priekuļu nov.

6

Garkalnes nov

1
Cēsu nov.

1
Apes nov.

Amatas nov

Alojas nov

2

Balvu nov.
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2. attēls

Analizējot izglītojamo deklarētās dzīvesvietas (2. attēls), pārsvarā ir Amatas novadā un
kaimiņu novados deklarētie izglītojamie. 12 no Rīgā deklarētie izglītojamajiem ir skolēni ar
4

smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem,
vecāki izvēlas šo skolu, jo ir piemērota vide, pieejams internāts un profesionāli pedagogi.
1.3. Izglītības iestādes pedagoģiskais un tehniskais personāls
Skolas darbību nodrošina un koordinē skolas vadības komanda: direktore, 2 direktores
vietnieces, 3 metodisko komisiju vadītāji un skolas atbalsta komandas vadītājs, vecākais
saimniecības pārzinis (Skolas vadības struktūru skatīt pielikumā Nr.1). Skolā darbojas
metodiskā padome, Izglītības iestādes padome, izglītojamo pašpārvalde.
Metodiskās komisijas:
 internāta audzinātāju metodiskā komisija;
 pamatskolas un profesionālās izglītības metodiskā komisija;
 „c” līmeņa pedagogu metodiskā komisija.
Skolā darbojas Skolas Atbalsta komanda, kurā ietilpst: izglītības direktores vietnieks
audzināšanas jomā, logopēds, bērnu aprūpes māsa, ārstnieciskās vingrošanas pedagogs,
sociālais pedagogs (šobrīd vakance), psihologs, dietologs (šobrīd bērnu kopšanas
atvaļinājumā).
Skolā strādā 41 pedagoģiskais darbinieks.
Pedagogi un darbinieki apmeklē
tālākizglītības un profesionālās pilnveides kursus, tādējādi tiek pilnveidota pedagogu un
darbinieku profesionālā kompetence. Pedagoģisko darbinieku pedagoģiskais darba stāžs
(skatīt 3. attēlu).

Pedagoģisko darbinieku pedagoģiskais darba stāžs
31 un vairāk gadi
17%

21 - 30 gadi
34%

0 - 5 gadi
22%
6 - 10 gadi
5%
11 - 15 gadi
7%
16 - 20 gadi
15%

3. attēls

Analizējot pedagoģisko darbinieku darba stāžu (skatīt 4. attēlu), 9 darbiniekiem (jeb
22% no kopējā darbinieku skaita) pedagoģiskais darba stāžs ir līdz pieciem gadiem, 2
darbiniekiem - no 6 līdz 10 gadiem (jeb 5 % no kopējā darbinieku skaita), 3 darbiniekiem - 11
līdz 15 gadi (tas sastāda 7% no kopējā darbinieku skaita), 6 darbiniekiem - 16 – 20 gadiem
(15 % no kopējā darbinieku skaits), 14 darbiniekiem – 21 – 30 gadiem (jeb 34% no kopējā
darbinieku skaita) 7 darbiniekiem pedagoģiskais darba stāžs 31 gads un vairāk (tas sastāda
17% no kopējā darbinieku skaits). Secinājums: izglītības iestādē dominējošais pedagoģiskais
darba stāžs ir 21 - 30 darba gadiem un 0 – 5 darba gadiem, kas ir pozitīva tendence. Veicina
pedagoģiskā personāla nomaiņu, savstarpēju pieredzes un zināšanu nodošanu. Pieredzējušie
pedagogi darbojas kā mentori.
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Pedagoģiskā personāla skaita sadalījums pēc vecuma
61 gads un vecāki
10%

30 gadi un jaunāki
2%
31 - 40 gadi
12%
41 - 45 gadi
10%

56 - 60 gadi
24%

46 - 50 gadi
20%

51 - 55 gadi
22%

4. attēls

Analizējot pedagogu skaita sadalījumu pēc vecuma (Skatīt Grafiku Nr.4), vērojama
pedagoģiskā personāla novecošana - 9 pedagogi ir vecuma grupā no 51 līdz 55 gadiem, 10
pedagogu ir vecumā no 56 līdz 60 gadiem, un 4 pedagogi ir grupā no 61 gada un vecāki,
savukārt vecuma grupā līdz 30 gadiem ir tikai 1 pedagogs.
Skolā strādā 18 tehniskie darbinieki. Tehnisko darbinieku darba stāžs (skatīt 5. attēlu).

Tehniskā personāla darba stāžs skolā

11 un
vairāk
gadi
6%

6 - 10 gadi
33%
0- 5 gadi
61%

5. attēls

Tehnisko darbinieku sadalījums pēc vecuma (skatīt 6. attēlu).

Tehnisko darbinieku skaita sadalījums pēc vecuma
66 gadi un vecāki
17%

30 gadi un jaunāki
5%
31 - 40 gadi
11%

61 - 65 gadi
17%

41 - 50 gadi
17%
51 - 60 gadi
33%

6. attēls

Analizējot datus par tehnisko darbinieku vecumu un stāžu (skatīt 5. un 6. attēlu),
secināms, ka dominē darba stāžs līdz 5 gadiem (tas sastāda 61 % no kopējā darbinieku skaita),
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darbinieki pārsvarā ir pirms pensijas un pensijas vecumā. Gados jauni cilvēki neizvēlas šo
darbu, jo nav konkurētspējīgs atalgojums ar privātā sektorā strādājošiem.
Analizējot statistikas datus, izglītības iestāde ir nodrošināta ar nepieciešamo personālu
mācību un audzināšanas procesa nodrošināšanai.
1.4. Pulciņu, individuālās grupas nodarbības un fakultatīvās nodarbības
2019./2020.māc.g.
Tabula Nr.2
Nodarbība

Nodarbību skaits

Izglītojamo
skaits

Mūzikas pulciņš

3

12

Koriģējošā vingrošana

20

53

Logopēdija

28

26

Logoritmika

8

24

Peldēšanas nodarbības (projekta
finansējums)

4

24

Ritmika

2

12

Krievu valodas fakultatīvs

2

8

4
(no 01.12. 2019. 2 nodarbības)

7

LEGO robotika (atbalstītāju
finansējums)

2

28

Teātris no 01.12.2019.

2

6

Vizuālā māksla

2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PAMATMĒRĶI
Skolas misija
Izglītības iestāde, kurā ikvienam nodrošina personalizētu izglītību, skolēnu spējām atbilstošā,
drošā, veselīgā un mūsdienīgā vidē.
Skolas vīzija
Sabiedrībai nepieciešama daudzfunkcionāla izglītības iestāde, kura mājīgā, harmoniskā vidē
piedāvā cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem iespēju apgūt, uz praktiskām
iemaņām balstītu izglītību.
Mērķis
Izglītot skolēnu dzīvei sabiedrībā un piemērota darba veikšanai, atbilstoši viņa veselības
stāvoklim un spējām.
Skolas vērtības
Sadarbība, cieņa, atbildība, veselība un drošība.
Sadarbība ir labs komandas pamats. Mūsu skolas komanda – skolēni – skolotāji –
vecāki un atbalsta personāls. Rezultātu būs vieglāk un ātrāk sasniegt, ja pratīsi strādāt kopā,
sadalot pienākumus, un uzņemoties atbildību. Cienot vienam otru, mēs labāk saprotam un
protam pieņemt atšķirīgo, mūsu vide kļūst drošāka un veselīgāka.
7

2.1. 2020./2021.mācību gada prioritātes, sasniedzamie rezultāti
Prioritāte
Efektīva un kvalitatīva uz kompetenču pieejas
balstīta mācību procesa nodrošināšana

Pašvadības prasmju attīstīšana, cieņas pret
dzīvību, sevi un citiem, veselību veicinošu un
drošu paradumu izkopšana izglītojamajiem

Komponentes Laba pārvaldība izvērtēšana

Tabula Nr.3
Sasniedzamais rezultāts
Notiek skolotāju sadarbība mācību procesa organizēšanā
(„58” un profesionālās izglītības pedagogi tiekas vismaz 2 x
mēnesī), starpdisciplināra pieeja atspoguļota sadarbības
lapās. Pēc mācību stundu vērošanas lapām, var secināt, ka
pedagogi ir savstarpēji vienojušies par tēmām. Notikušas
mācību ekskursijas uz objektiem, kas saistīti ar attiecīgo
mācību tēmu. Paaugstinājusies izglītojamo mācību
motivācija, interese par mācībām. Mācību stundās vērojams
izglītojamo aktīvs izziņas process skolotāja vadībā.
Notikušas psihologa vadītas grupu nodarbības. Uzlabojušās
savstarpējās attiecības, mazinājušās konfliktsituācijas.
Notikušas nodarbības izglītojamajiem par veselības un
drošības jautājumiem. Veikta izglītojamo un pedagogu
anketēšana 1.semestra sākumā un 2.semestra beigās.
Izglītojamie, atbilstoši savam attīstības līmenim un
izglītības programmai:
 atpazīst un regulē savas emocijas.
 mācoties ievērot dažādus noteikumus.
 uzlabojusies izglītojamo spēja pārvaldīt savu
uzvedību,
 mācoties plāno savas darbības soļus noteiktā
secībā un pabeidz iesākto.

spēj sevi novērtēt, pastāstot par padarīto un par to,
ko varēja darīt citādāk.
(rezultāti atspoguļoti izglītojamo izvērtējums individuālajos
plānos, izglītojamo raksturojumos, izglītojamo
pašvērtējumos).
Veikta komponentes izvērtēšana. Rezultāti atspoguļoti
skolas pašnovērtējuma ziņojumā.

2.2. Audzināšanas darba prioritātes un to īstenošana
Tabula Nr.4
2021./2022.m.g.
Atbalsta sniegšana izglītojamajiem
individuālo prasmju attīstībai.

2019./2020.m.g.
Paaugstināt izglītojamā izpratni
un atbildību par cieņas pilnām
savstarpējām attiecībām, mazināt
neiecietību
un
vardarbību
konfliktu risināšanā.
Veselīga dzīvesveida paradumu
iedzīvināšana izglītojamā ikdienā.

2020./2021.m.g.
Pozitīvas
un
cieņpilnas
saskarsmes veicināšana izglītības
iestādē un ārpus tās.

Izglītojamo izpratnes veicināšana
par
personiskās
drošības
jautājumiem
Izvirzītā prioritāte
Paaugstināt izglītojamā izpratni
un atbildību par cieņas pilnām
savstarpējām attiecībām, mazināt
neiecietību un vardarbību
konfliktu risināšanā.

Izglītojamo izpratnes veicināšana
par drošību un veselību kā
vērtību.
Sasniegtais
Prioritāte sasniegta. Klases audzinātāji veica audzināšanas darbību un
sniedza atbalstu savstarpējo attiecību veidošanās, savas audzināmās
klases izglītojamiem.
Izglītojamie uzņemas atbildību, līdzdarbojoties savas klases un skolas
rīkotajās aktivitātēs (piem. Skolotāju diena, klases vakari, sporta diena,
ziemassvētku pasākums). Izglītojamie piedalījās apsveikumu un afišu
izgatavošanā un skolas dekorēšanā.
Pēc aptaujas anketu rezultātiem var secināt, ka izglītojamie norāda uz
konfliktsituāciju mazināšanās pakāpi skolēnu starpā.
Prioritāte sasniegta. Skolotāji seko līdz, lai skolēni ievēro

Veselīga dzīvesveida paradumu

Izglītības iestādes padomes un
izglītojamo pašpārvaldes lomas
palielināšana skolas demokrātiskā
attīstībā.

Veicināt
izglītojamo
vērtīboientāciju
un
atbildīgas
attieksmes veidošanu pret sevi,
citiem cilvēkiem, darbu, dabu,
kultūras vērtībām, sabiedrību un
valsti.
Izglītojamo pozitīva mācīšanās
motivācija un atbildība par savu
mācību darbu.
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iedzīvināšana izglītojamā ikdienā.

Izglītojamo izpratnes veicināšana
par personiskās drošības
jautājumiem

aktīvu dzīvesveidu, regulāri iesaistot dažādās kustību rotaļās,
spēlēs, un piekopjot veselīgu uzturu. Par veselīga dzīvesveida
iedzīvināšanu tika atgādināts gan pašiem skolēniem, gan viņu vecākiem.
Visa mācību gada laikā veiktas pārrunas ar skolēniem par veselīgu
dzīvesveidu. Regulāri novērotas skolēnu ģērbšanās iemaņas un
paradumi (lai izvēlas apģērbu atbilstoši laika apstākļiem).
Prioritāte
sasniegta.
Skolotāji
mācību
gada
garumā
veicināja skolēnu izpratni par cilvēkdrošības jautājumiem. Audzināšanas
stundu laikā notika pārrunas, prezentācijas un īsfilmu demonstrējumi
par drošības jautājumiem.

2.3. 2020./2021.mācību gada audzināšanas darba prioritātes, sasniedzamie rezultāti
Prioritāte
Pozitīvas un cieņpilnas saskarsmes veicināšana
izglītības iestādē un ārpus tās.

Izglītības iestādes padomes un izglītojamo
pašpārvaldes lomas palielināšana skolas
demokrātiskā attīstībā.

Izglītojamo izpratnes veicināšana par drošību
un veselību kā vērtību.

Tabula Nr.5
Sasniedzamais rezultāts
Klases audzinātājs vistiešāk veic audzināšanas darbību un
sniedz atbalstu savas audzināmās klases izglītojamiem. Viņš
sadarbībā ar izglītojamo vecākiem, pedagogiem, atbalsta
personālu un valsts un pašvaldības atbildīgajām institūcijām
risina ar izglītojamo personības veidošanu un attīstību
saistītus jautājumus, vienlaikus rūpējas par pedagoģiski un
psiholoģiski labvēlīgu klases vidi un saliedē klases
kolektīvu.
Lai izdarītu secinājumus, ka prioritāte īstenota tiks novērota
izglītojamo uzvedība savā starpā un pret pieaugušiem.
Novērojot pozitīvu un cieņpilnu saskarsmi skolēnu rīcībā,
kas atbilst vispārpieņemtajām ētikas normām.
Skolēnu, skolotāju un vecāku novērojumi (novērojumu
apraksts).
Rezultāts būs sasniegts, ja izglītības iestādes padome aktīvi
piedalīsies izglītības rīkotajos pasākumos un aktivitātēs
(protokoli).
Izglītojamie līdzdarbojas klases un izglītības iestādes vides
saglabāšanā un sakopšanā. Atbalstīta skolēnu pašpārvaldes
darbība un pieredzes popularizēšana (pasākumi).
Organizēti pasākumi skolēniem par drošības jautājumiem
un rīcību ekstremālos apstākļos, veselīgu dzīvesveidu un
atkarību profilaksi stundas, daudzveidīgas akcijas, konkursi,
projektu nedēļas, tikšanās, mācību ekskursijas. Skolēni
ikdienā ievēro drošības noteikumus, rīkojas atbildīgāk,
rūpējas par savu veselību un drošību.

3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE
Iepriekšējā skolas darbības kvalitātes vērtēšana veikta 2015. gada aprīlī. Ekspertu
komisijas vadītājs Andris Ceļmalnieks, eksperti Maksims Platonovs, Inta Pastere, Igurds
Baņķis, Ludmila Okoloviča, Irēna Veigule, Aigars Noviks. Tika izteiktas rekomendācijas
skolas darba uzlabošanai (skatīt tabulu Nr.6)
Kritērijs
1.

1.

Ieteikums
Ievērojot Ministru kabineta 2005. gada 18. oktobra
noteikumu Nr.779 „Noteikumi par vispārējās izglītības
iestāžu
pedagoģiskā
procesa
organizēšanai
nepieciešamo obligāto dokumentāciju” 3.punkta 3.14.
apakšpunktā noteiktās prasības izglītības programmu
īstenošanai izmantojamās mācību literatūras saraksta
apstiprināšanai.
Izvērtēt

nepieciešamību

veidot

skolā

metodisko

Tabula Nr.6
Izpilde
Rekomendācija izpildīta.
2015. gada maijā direktora vietas
izpildītāja
apstiprināja
izglītības
programmas īstenošanai izmantojamās
mācību literatūras sarakstu. 2018. gadā
turpmākajiem trim gadiem apstiprināts
izglītības
programmas
īstenošanai
izmantojamās
mācību
literatūras
saraksts.
Rekomendācija
izpildīta.
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komisiju, kuras uzdevums būtu pārraudzīt profesionālās
pamatizglītības programmu īstenošanu un sniegt
nepieciešamo atbalstu pedagogiem, kuri īsteno šo
izglītības programmu veidu.

2.3.

Izstrādāt vienotu, skaidru mācību procesa, t.sk. mācību
prakses novērtēšanas kritērijus un apakškritērijus.

4.1/6.2

Nodrošināt iespēju skolēniem saņemt psihologa un
sociālā pedagoga pakalpojumus, nodrošinot savlaicīgu,
kvalitatīvu psiholoģisko un sociālpedagoģisko atbalstu,
skolēnu izpētei.

4.5.

Mācību darbā akcentēt skolēnu pašvērtējuma prasmju
veidošanu. Stundas beigās uzsvērt un pārrunāt – ko
jaunu skolēns šajā stundā apguvis?
Pilnveidot ventilācijas iekārtas darbnīcā, nodrošinot
putekļu nosūknēšanu.

5.2.

6.1.

Rast iespēju iekārtot mūsdienu prasībām atbilstošu
mācību virtuvi ar atbilstošām iekārtām un
materiāltehnisko
nodrošinājumu
profesionālās
pamatizglītības programmas „Ēdināšanas pakalpojumi”
sekmīgai īstenošanai.

6.1.

Papildināt
mācību
literatūru
profesionālās
pamatizglītības programmas „Ēdināšanas pakalpojumi”
sekmīgai apguvei.
Nodrošināt, lai visi skolas darbinieki iegūtu speciālās
zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā atbilstoši
likuma normām.

6.2.

7.2.

7.2.

7.2.

Aktualizēt skolas iekšējos normatīvos aktus atbilstoši
spēkā esošo ārējo normatīvu aktu prasībām, nodrošinot
skolas iekšējo normatīvo aktu izstrādē un noformēšanā
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta IX nodaļā
„Iekšējie normatīvie akti” un Ministru kabineta
2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.108 „Normatīvo
aktu projektu sagatavošanas noteikumi” noteikto
regulējumu.
Aktualizēt skolas skolēnu pašpārvaldes nolikumu.

Nodrošināt skolas izdoto rīkojumu par izglītojamo
ieskaitīšanu un atskaitīšanu noformēšanas atbilstību
Administratīvā procesa likuma 67.panta noteiktajiem
regulējam regulējumam.

2015./2016.māc.gadā
izveidota
profesionālās
izglītības
metodiskā
komisija.
Cilvēkresursu
taupīšanas
nolūkos kopš 2016./2017. mācību gada
darbojas apvienotā pamatizglītības un
profesionālās
izglītības
metodiskā
komisija.
Skolā ir izstrādāta vērtēšanas kārtība,
kurā ir aprakstīti vērtēšanas kritēriji.
Mācību prakses novērtēšanas kritēriji
atspoguļoti mācību prakses norises
īstenošanas kārtībā.
Rekomendācija daļēji izpildīta.
2017. gadā darbu uzsāka psiholoģe.
Kopš 2018. gada decembra - 2020. gada
23.
augustam
atradās
ilgstošā
prombūtnē. Nepieciešamības gadījumā
skola
izmantoja
psihologa
ārpakalpojumus.
Skolā periodiski strādājis sociālais
pedagogs.
Rekomendācija izpildīta. Pedagogi
mācību stundās veicina izglītojamo
pašvērtēšanas prasmju veidošanos.
Rekomendācija nav izpildīta. Kopš
2015. gada netiek īstenota profesionālās
pamatizglītības programma „Galdnieka
palīgs”,
tādēļ
nav
īstenota
šī
rekomendācija.
Katru mācību gadu tiek papildināta
materiāltehniskā bāze profesionālās
pamatizglītības programmā „Ēdināšanas
pakalpojumi”.
Kopš
2019.
gada
septembra ir izveidota jauna mācību
virtuve ar atbilstošām iekārtām un
materiāltehnisko nodrošinājumu.
Regulāri tiek papildināta mācību
literatūra.
Visi skolas darbinieki, atbilstoši
normatīvajiem aktiem, ir ieguvuši
speciālās zināšanas bērnu tiesību
aizsardzības jomā. 2018. gadā izglītības
iestādē atkārtoti organizēti kursi visiem
skolas darbiniekiem par zināšanām
bērnu tiesību aizsardzības jomā.
Rekomendācija izpildīta. Atbilstoši
spēkā esošiem ārējo normatīvu aktu
prasībām ir aktualizēti visi skolas
iekšējie normatīvie akti.

Rekomendācija izpildīta.
2015. gadā un 2019. gadā aktualizēts
skolas
izglītojamo
pašpārvaldes
reglaments.
Rekomendācija izpildīta.
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4. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU
ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS
4.1.Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas
Vērtējums - labi
To pamato/ apliecina šāda informācija:
Skola 2019./2020.mācību gadā īstenoja 6 izglītības programmas: Speciālās izglītības
programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811), Speciālās
pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai
vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911), profesionālo pamatizglītību
Būvdarbi, kvalifikācija – būvstrādnieks (kods 22582011), profesionālo pamatizglītību
Ēdināšanas pakalpojumi, kvalifikācija – virtuves darbinieks (kods 22811021), profesionālo
pamatizglītību Būvdarbi, kvalifikācija – remontstrādnieks (kods 22582011), Ēdināšanas
pakalpojumi, kvalifikācija – pavāra palīgs (kods 22811021).
Skolas īstenotās izglītības programmas atbilst normatīvo aktu prasībām. Mācību gada
sākumā direktore apstiprina izglītības programmu mācību priekšmetu stundu plānus.
2019./2020.mācību gadā viena no skolas prioritātēm - mācību procesa
individualizācija, diferenciācija un personalizācija. Metodiskā darba organizators vadīja
semināru „Mācību procesa individualizācija, diferenciācija un personalizācija”. Skolā ir
vienotas prasības tematisko plānu izstrādei — atbilstošs saturs, forma, apstiprināšanas kārtība.
Tematiskajos plānos iekļautas sadaļas: individuālais darbs, diferencēts darbs, starpdisciplinārā
sadarbība. Veiktas stundu vērošana ar mērķi - vērot mācību procesa individualizāciju,
diferenciāciju, personalizāciju. Pedagogu un vecāku aptaujas rezultāti liecina, ka attālinātā
mācību procesā, atbilstoši izglītojamā spējām, īpašs akcents likts uz mācību procesa
individualizāciju un personalizāciju. Prioritāte īstenota labi. Sakarā ar ārkārtējo stāvokli valstī
2.semestrī nenotika plānotā sēde „Pedagogu pieredze mācību procesa individualizācijā,
diferenciācijā un personalizācijā”.
2019./2020. Izstrādātas jaunas profesionālās izglītības programmas. Programma
„Būvdarbi”, kvalifikācija – būvstrādnieks licencēta 24.09.2019., programma „Ēdināšanas
pakalpojumi”, kvalifikācija „Virtuves darbinieks” licencēta 09.10.2019.
Skola plāno audzināšanas darbu, integrējot to pedagoģiskajā procesā, ievērojot klašu
un izglītības pakāpju pēctecību, vairākos virzienos. Skolā ir izstrādāts audzināšanas darba
plāns un audzināšanas darba programma, kurā noteiktas audzināšanas prioritātes trim gadiem
2019./2020.m.g. – 2021./2022.m.g. Direktores vietniece audzināšanas jomā atbild par šī plāna
izstrādi, īstenošanu, koordinēšanu un uzraudzību.
80% no aptaujātajiem pedagogiem jomas kritērijus novērtējuši uz ļoti labi un labi.
Stiprās puses:
 Skola īsteno daudzveidīgas izglītības programmas.
 Izglītības programmu īstenošanā tiek plānota mācību priekšmetu, praktisko mācību un prakšu
tematiskā satura pēctecība.
 Plānojot darbu, skolotāji ņem vērā skolēnu vajadzības, paredz mācību darba individualizāciju,
diferenciāciju, to fiksē tematiskajā plānā, individuālajā plānā.
 Mērķtiecīgi organizēts skolotāju metodiskais darbs.
Turpmākās attīstības vajadzības:
 Turpināt īstenot pedagogu partnerību mācību darba plānošanai, starppriekšmetu saiknes
nodrošināšanai, realizējot kompetenču pieeju mācību satura apgūšanā. Ieplānot konkrētu laiku
pedagogu savstarpējai sadarbībai.
 Nodrošināt pedagogu tālākizglītību par kompetenču pieejā balstītu mācību saturu.
 2020./2021. mācību gadā akreditēt visas skolā īstenojamās izglītības programmas.
 Apvienotajās klasēs satura apguvē tematiskajā plānā plānot kopīgu tēmu atbilstoši katrai
klasei.
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4.2. Mācīšana un mācīšanās
4.2.1. Mācīšanas kvalitāte
Vērtējums – labi
To pamato/ apliecina šāda informācija:
Skolā ir izstrādāta pedagoga darba pašvērtējuma veidlapa un novērtēšanas kritēriji.
90% pedagogi ir veikuši un iesnieguši vadībai sava darba pašvērtējumu par 2019./2020.
mācību gadu. Visi pedagogi ir bijuši uz individuālām sarunām ar DVIJ par sava darba
pašvērtējumu. Neviens pedagogs nav pieteicies pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšanai.
Veikta stundu vērošanā akcentēta attiecīgā mācību gada metodiskā darba prioritārie
uzdevumi skolā:
2017./2018.m.g - efektīva mācību stunda, multidisciplinārs mācību process. Efektīva
alternatīvā komunikācija: „c” līmeņa klasēs visos mācību priekšmetos un internātā izmantot
alternatīvās komunikācijas līdzekļus.
2018./2019.m.g. - īstenot pedagogu partnerību mācību darba plānošanai,
starppriekšmetu saiknes nodrošināšanai (Realizējot kompetenču pieejas, caurvijas prasmes –
līdzdalība un sadarbība). Globālā lasīšana „c” līmeņa klasēs.
2019./2020.m.g. - mācību procesa individualizācija, diferenciācija un personalizācija.
2019./2020.m.g. veikta pedagogu aptauja. Pēc aptauju rezultātiem var secināt, ka 65%
skolotāju mācību stundās regulāri izmanto daudzveidīgas mācību metodes, 64% pedagogu
apgalvo, mācību stundas/ nodarbības mērķi, uzdevumi un sasniedzamie rezultāti ir skaidri
formulēti un sasniedzami, mācību stundas, nodarbības plānojums ir strukturēts.
Lai efektīvi tiktu izmantot mācību darba laiks, mācību procesa beigu laikos organizēta
Alternatīvā mācību nedēļa. Tomēr ir vērojamas situācijas (vairākas mācību ēkas), kas rada
šķēršļus efektīva darba laika izmantošanai, tiek izdarīti kompromisi.
2019./2020.m.g.oktobrī skolā notikusi pedagogu izstrādāto metodisko materiālu
izstāde.
Stiprās puses:
 Pedagogi realizē vērtīborientētu mācību procesu atbilstoši izglītojamā individuālajām
vajadzībām un spējām, emocionālajam, fiziskajam un veselības stāvoklim.
 Skolā ir izveidota sistēma mācību stundu vadīšanai un savstarpējai mācību stundu
vērošanai.
 Mācību materiāli diferencēti atbilstoši izglītojamo spējām.
 Pedagogi mācību priekšmetu/grupu programmu īstenošanai veiksmīgi nodrošina
mācību procesa saikni ar audzināšanas darbu, reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm.
Turpmākās attīstības vajadzības:
 Izveidot sistēmu pedagogu sadarbībai, mācību satura plānošanai vienas klases
ietvaros.
 Izveidot mācību plānojumu izglītojamiem, sasaistot klātienes un attālināto mācību
procesu.
 Izglītojamam nodrošināt iespēju mācīties , iedziļinoties izprast kopsakarības un attīstīt
spēju pārnest zināšanas uz jaunām, nezināmām situācijām, sasaistot ar reālo dzīvi.
 Sekmēt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu.
4.2.2. Mācīšanās kvalitāte
Vērtējums – labi
To pamato/ apliecina šāda informācija:
Izanalizējot attālinātā mācību procesa laikā, skolēniem sagatavotos mācību materiālus,
uzdevumus, vērojams, ka skolotāji iekļāvuši informāciju par ar mācību darbam izvirzītajām
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prasībām, skolēni ar to varēja iepazīties e-žurnālā. Arī skolēnu aptauju rezultāti liecina, ka
27,3 % skolēnu ļoti labi un 27,3 labi zina un izprot mācību darbam izvirzītās prasības.
2019./2020.m.g. izstrādātas saziņas dienasgrāmatas ar „59” izglītības programmas
skolēnu vecākiem. Kā oficiālais saziņas līdzeklis skolā norādīts e – žurnāls mykoob.lv, ņemot
vērā vecāku ierosinājumus, „59” izglītības programmas klasēs izveidotas klašu WhatsApp
grupas.
Skolā tiek ievērota kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē.
Lietvedībā reģistrēta sarakste ar pašvaldību sociālajiem dienestiem, skolēnu neattaisnotu
kavējumu gadījumā. Direktores vietniece veikusi detalizētu uzskaiti par veiktajām darbībām
skolēnu nesekmības novēršanai, informācija daļēji atspoguļota VIIS. 2019./2020.m.g. ir
vairāki PMP riska grupas skolēni. 2019. gada augustā skolā tika organizētas „PuMPuRS”
pedagogu profesionālās kompetences pilnveides darbnīcas, lai laikus identificētu izglītojamos
ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.
Stiprās puses:
 Izglītojamiem ar mācību darbam izvirzītajām prasībām ir iespējams iepazīties
elektroniskā vidē.
 Izglītojamiem regulāri tiek nodrošināta izglītības iestādes un tās resursu pieejamība,
kas sekmē mācīšanās kvalitāti.
 Izglītības iestādē tiek veikta izglītojamo kavējumu uzskaite un to analīze.
Turpmākās attīstības vajadzības:
 Uzlabot un sekmēt izglītojamo mācīšanās kvalitāti sadarbojoties mācību priekšmetu
pedagogiem un internāta pedagogiem.
 Pedagogiem organizēt jēgpilnas mācību stundas, ņemot vērā izglītojamā pieredzi,
prasmes, lai atbalstītu un veicinātu tālāku attīstību, iegūstot atgriezenisko saiti.
 laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem
personalizētu atbalstu.
4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Vērtējums – labi
To pamato/ apliecina šāda informācija:
2019./2020. mācību gada laikā, veicot elektroniskā žurnāla pārbaudi, secināts, ka
dažiem pedagogiem nav skaidra vērtēšanas sistēma, notikušas izglītojošas sarunas ar šiem
pedagogiem. Visi vecāki iepazīstināti ar vērtēšanas kārtību, to apliecina parakstu lapas.
Skolēnu aptauju rezultāti liecina, ka 42% izglītojamo zina un izprot mācību sasniegumu un
vērtēšanas kārtību un vērtēšanas kritērijus mācību priekšmetos 48% skolēnu un 55% skolotāju
apliecina, ka mācību procesa laikā bieži notiek izglītojamo pašvērtēšanas un savstarpējā
vērtēšana.
„58” izglītības programmā skolēnu mācību gada vērtējumi tiek apkopoti dinamikas
kartēs. „59” izglītības programmā tiek veikti ieraksti skolēnu individuālajos mācību plānos.
Profesionālās pamatizglītības audzēkņu sekmju apkopojums ir sekmju grāmatiņās. Klašu
audzinātāji katru gadu raksta raksturojumus, tie glabājas skolēnu personas lietās.
Stiprās puses
 Pedagogi ievēro prasības pārbaudes darbu sastādīšanā, vērtēšanā un analīzē.
 Vecāki mācību gada sākumā tiek iepazīstināti ar vērtēšanas kārtību.
 Vecāki un izglītojamie regulāri tiek informēti par izglītojamo mācību sasniegumiem ežurnālā, sekmju izrakstos, liecībās.
Turpmākās attīstības vajadzības:
 Izstrādāt vērtēšanas kārtību 1.,7., un 9. klasei.
 Veikt pedagogu izglītošanu par izglītojamo vērtēšanas kārtību.
 Mācību gada sākumā vecākiem un izglītojamiem izsūtīt vērtēšanas kārtību e-žurnālā.
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Pedagogiem paredzēt laiku izglītojamo pašvērtēšanai, iesaistīt izglītojamos savstarpējā
vērtēšanā.
4.3.Izglītojamo sasniegumi
4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
Vērtējums - labi
To pamato/ apliecina šāda informācija:
Skolēnu sasniegumu uzskaiti un izvērtējumu veic mācību priekšmetu pedagogi, klašu
audzinātāji. Katra semestra beigās pedagogi un skolas vadība metodiskajās komisijās,
skolotāju sanāksmēs un pedagoģiskās padomes sēdēs analizē skolēnu sasniegumus, to
apliecina metodisko sanāksmju un pedagoģisko padomes sēžu protokolu pielikumi. „58” un
profesionālās izglītības programmās pilnvērtīgi netiek veikta skolēnu izaugsmes analīze, tā
notiek epizodiski. Direktores vietniece izglītības jomā regulāri pārbauda izglītojamo mācību
sasniegumu atspoguļojumu e-žurnālā. Iegūto informāciju izmanto gan individuālās sarunās ar
pedagogiem, skolēniem un vecākiem, kā arī pedagogu sanāksmēs (skatīt 7. attēlu).
2017./2018.m.g.
6

6,5

5,5

7

2018./2019.m.g

7

5,66 6

6

2019./2020.m.g
6,33 6,86 6,5

5,85 5,5 5,2

0
5.klase

6.klase

7.klase

8.klase

9.klase

7. attēls

Analizējot un salīdzinot mācību gada noslēguma gada vērtējumus „58” programmā
(skatīt 7. attēlu), ir vērojams vērtējumu kritums pārejas posmā no 6. klases un 7. klasi un no 7.
klases un 8. klasi, tas izskaidrojams ar vecumposma īpatnībām, kuras bērniem ar garīgās
attīstības traucējumiem izpaužas daudz saasinātk, intensīvāk, zūd spēja koncentrēties mācību
darbam. Kopumā 5. un 6. klasē skolēnu zināšanu līmenis ir uzlabojies, 7. klasē palicis
nemainīgs. 8. klasē mācās divi izglītojamie, kuri ir PMP riska grupā. Lai risinātu skolēnu
mācību sasniegumu problēmas, klašu audzinātāji sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem un
izglītojamo vecākiem. Nesekmības novēršanai izstrādāti individuālie, atbalsta plāni. Īpašos
gadījumos pedagoģiskās padomes sēdē tiek pieņemti lēmumi skolēniem atkārtot mācības tajā
pašā klasē. Skolēnu sasniegumi sacensībās, konkursos (skatīt pielikumā Nr.2)
2017./2018.m.g.
6,5

2018./2019.m.g

2019./2020.m.g.
6,66

6,5
6,16

1.grupa

6

6

6,16

2.grupa

6,67

6

3.grupa

8. attēls

Analizējot un salīdzinot mācību gada noslēguma gada vērtējumus profesionālās
izglītības programmās (skatīt 8. attēlu) vērojams vērtējuma kritums pārejā no 1.grupas uz
2.grupu. 3.grupā ir vērojama izaugsme.
Stiprās puses :
 Tiek veikta skolēnu sasniegumu uzskaite.
 Izstrādāti atbalsta plāni nesekmības novēršanai skolēniem.
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Turpmākās attīstības vajadzības:
 Jēgpilnāk veikt skolēnu sasniegumu analīzi un sekot to izaugsmei.
 Pilnveidot izglītojamo pašvadītas mācīšanās prasmes un atbildību par savu
izglītošanās procesu ikdienas darbā
 Pilnveidot uzraudzību par kavējumiem un aktualizēt disciplīnas problēmu risināšanu.
 Izstrādāt atbalsta plānus PMP riska grupas skolēniem.
4.3.2.Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
Vērtējums – ļoti labi
To pamato/ apliecina šāda informācija:
Skolā analizē un veic audzēkņu sasniegumu uzskaiti profesionālajos kvalifikācijas
eksāmenos, salīdzina tos ar skolas un valsts rezultātiem pēdējo trīs gadu garumā.
Tabula Nr. 7
Izglītības
programmas
nosaukums
Ēdināšanas
pakalpojumi

Piešķiramās
kvalifikācijas
nosaukums
Pavāra palīgs

Būvdarbi

Remontstrādnieks

Vidējais vērtējums - SKOLĀ
2017./2018.
2018./2019.
2019./2020.
m. g.
m. g.
m. g.

Vidējais vērtējums valstī – LATVIJA
2017./2018.
2018./2019.
2019./2020.
m. g.
m. g.
m. g.

9,4

8

8

8,2

8,06

7,68

8

10

7

7,8

7,91

6,81

Salīdzinot kvalifikācijas eksāmena rezultātus skolas ietvaros, vērtējumi ir
pazeminājušies, bet salīdzinājumā ar vidējiem vērtējumiem valstī, mūsu skolas vērtējumi
visus šos gadus ir bijuši augstāki (skatīt tabulu Nr.7), 2017./2018.m.g. Ēdināšanas
pakalpojumi +1,2, Būvdarbi +0,2, 2018./2019.m.g. Ēdināšanas pakalpojumi +0,6, Būvdarbi +
2,09, 2019./2020.m.g. Ēdināšanas pakalpojumi +0,32, Būvdarbi + 0,19.
Priekšmeta skolotāji pārrunā eksāmena rezultātus un izdara secinājumus.
Nepieciešamības gadījumā veic uzlabojumus pedagoģiskajā darbā.
Stiprās puses :
 Audzēkņu sasniegumi valsts kvalifikācijas eksāmenos ir augstāki par vidējiem
vērtējumiem valstī.
 Skolā iegūtās zināšanas un prasmes nodrošina absolventu konkurētspēju darba tirgū.
Turpmākās attīstības vajadzības:
 Veicināt skolēnu pašmotivāciju augstāku mācību rezultātu sasniegšanai.
 Pilnveidot uzraudzību par kavējumiem un aktualizēt disciplīnas problēmu risināšanu.
 Izstrādāt atbalsta plānus PMP riska grupas audzēkņiem.
4.4. Atbalsts izglītojamajiem
4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības
garantēšana (drošība un darba aizsardzība).
Vērtējums – labi
To pamato/ apliecina šāda informācija:

Skolā ir izveidota atbalsta komanda, tās sanāksmes notiek 1 reizi mēnesī, ārkārtas
gadījumā biežāk, 2019./2020/m.g. notikušas un protokolētas 10 sanāksmes. Skolēnu
atbalstam skola izmanto sadarbību ar pašvaldību sociālo dienestu un bāriņtiesu, sadarbības
forma un mērķi fiksē direktores vietniece audzināšanas jomā.
Skola analizē skolēnu uzvedību, uzvedības problēmas. Rīcība šādos gadījumos
atrunāta iekšējās kārtības noteikumos, un pēc nepieciešamības tiek aktualizēta, līdz ar to
skolēni un personāls zina, kā rīkoties emocionālās un fiziskās vardarbības gadījumos, ja tādi
rodas. Par rīcību emocionālās un fiziskās vardarbības gadījumos informēti arī skolēnu vecāki.
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Atbalsta komandā ir skolas bērnu aprūpes māsa, kura veic profilaktisko apskati,
pedikulozes un ādas veselības pārbaudes, novēro skolēnu fizisko attīstību, veic
antropometriskos mērījumus, izsniedz ārsta nozīmētos medikamentus.
Atbalsta komandā ir arī logopēds, kura darba pamatā ir diagnosticēt runas un valodas
traucējumus, veikt traucējumu korekciju un profilaksi, izglītojot arī vecākus. Uzsākot jaunu
mācību gadu, logopēds veic runas un valodas pārbaudi. Balstoties uz logopēdiskās pārbaudes
datiem, tiek izstrādāts nodarbību grafiks, konsultētas izglītojamo ģimenes.
Skolēnu atbalstam regulāri notiek koriģējošās un ārstnieciskās vingrošanas.
2019./2020.m.g. gan psihologs, gan uztura speciālists atrodas bērna kopšanas
atvaļinājumā, līdz ar to ir apgrūtināts atbalsta komandas darbs.
Kopš 2017. gada skola ar Dibinātāja atbalstu piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā
Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana
Amatas novadā. Projekta ietvaros 1x nedēļā apmeklē peldēšanas nodarbības Priekuļu baseinā,
1 x nedēļā notiek veselību veicinoša vingrošana „59” izglītības programmas skolēniem.
Ieraksti e-žurnāli un izprintētās instruktāžas lapas liecina, ka skolā skolēni atbilstoši
normatīvo aktu prasībām (Ministru kabineta noteikumi Nr.1338) tiek instruēti. Skolas ēkā ir
izvietoti evakuācijas plāni un operatīvā dienesta izsaukšanas tālruņa numuri. Skolas teritorijā
un telpās ir uzstādītas videonovērošanas kameras ar mērķi: noziedzīgu nodarījumu novēršana
vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā
dzīvības un veselības, aizsardzību.
Katru gadu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta inspektors I.Briedis skolēniem
stāsta un demonstrē videomateriālus par rīcību ārkārtas gadījumos. Sadarbībā ar darba
aizsardzības speciālistu Juri Susekli skolēniem un skolas personālam tiek organizētas
teorētiskas un praktiskas apmācības ugunsgrēka gadījumos. Skolas personālam regulāri tiek
organizētas darba aizsardzības speciālista J.Susekļa lekcijas par ugunsdrošību un darba
drošību. J.Suseklis regulāri veic pārbaudes, instrukcijas, apmācības. Pie visām ārdurvīm skolā
informācijai izvietoti noteikumiem par nepiederošu personu uzturēšanās kārtību skolā.
Stiprās puses:
 Skolā ir noteikta sistēma darbā ar izglītojamajiem, kuriem mācību procesā
piemērojami atbalsta pasākumi.
 Atbalsta personāls sadarbojas ar klašu audzinātājiem, pedagogiem, izglītojamo
vecākiem un vajadzības gadījumā ar dažādām institūcijām ārpus skolas.
 Pedagogi, klašu audzinātāji un internāta skolotāji popularizē veselīgu dzīvesveidu un
regulāri veic preventīvos pasākumus.
 Sabalansēta un visiem pieejama ēdienkarte.
Turpmākās attīstības vajadzības:
 Paplašināt atbalsta komandas sastāvu
 Pilnveidot sadarbību starpinstitucionālā līmenī.
 Organizēt pasākumus atkarību profilaksei.
 Izzināt mobinga cēloņus un mazināšanas iespējas.
 Turpināt sanitāri izglītojošo darbu ar izglītojamajiem par veselīgu dzīvesveidu, higiēnu.
 Turpināt preventīvu darbu, lai pilnveidotu skolas skolēnu un darbinieku drošību skolā.
4.4.2. Atbalsts personības veidošanā
Vērtējums – labi
To pamato/ apliecina šāda informācija:
2019./2020.m.g. aktualizēts izglītojamo pašpārvaldes reglaments. Notikušas un
protokolētas 3 sanāksmes. Piedalījušies skolas Iekšējās kārtības noteikumu aktualizēšanā.
Izglītojamo pašpārvalde noorganizējusi un vadījusi Skolotāju dienas pasākumu,
līdzdarbojusies Ziemassvētku pasākuma organizēšanā un vadīšanā. Izglītojamie īsteno skolas
tradīcijas un ievieš jauninājumus.
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Klašu audzinātāju darbu organizē vienota Audzināšanas darba programma. Notikuši
daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi (skatīt pielikumu Nr.3).
Interešu izglītības piedāvājums katru mācību semestri tiek pārskatīts un aktualizēts
atbilstoši finansējumam, aktualitātēm sabiedrībā, vecāku un izglītojamo vēlmēm. Interešu
izglītības programmu izpilde tiek analizēta katra mācību gada beigās, programmu pedagogiem
sniedzot pašvērtējumu par programmu realizāciju.
Stiprās puses:
 Izglītojamie tiek iesaistīti nozīmīgās sabiedriskās un kultūras dzīves aktivitātēs.
 Klases stundu tematiskais plānojums ietver plašu tēmu loku, kas veicina patriotismu,
stiprina piederības sajūtu savai valstij, radina kopt valsts un skolas tradīcijas.
 Skolēni tiek iesaistīti dažādos skolas pasākumos.
 Ikvienam ir iespēja piedalīties pašpārvaldes rīkotajās aktivitātēs.
Turpmākās attīstības vajadzības:
 Uzlabot un aktualizēt Izglītojamo pašpārvaldes darba, piesaistīt pedagogu –
konsultantu.
 Veicināt izglītojamo prasmes un uzdrīkstēšanos skolas pasākumu organizēšanā.
 Paplašināt interešu izglītības piedāvājumu.
4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā
Vērtējums – labi
To pamato/ apliecina šāda informācija:
Karjeras izglītība Skolā tiek integrēta mācību priekšmetos, klašu stundās, interešu
izglītības nodarbībās un netiek izdalīta atsevišķi. Klases audzināšanas stundās skolēniem tiek
sniegta informācija par profesiju daudzveidību. Klašu audzinātāji un priekšmetu skolotāji
mērķtiecīgi palīdz izglītojamajiem apzināt savas spējas un intereses atbilstoši izglītojamo
vecumposmiem. 2019./2020.m.g skolotāji, mācību procesa ietvaros, organizē mācību
ekskursijas uz uzņēmumiem (skatīt pielikumu Nr.4). Notikusi viena tikšanās ar bijušo
absolventu, kurš strādā apgūtajā profesijā.
Stiprās puses :
 Klašu stundu plānojumā iekļauti ar karjeras izglītību saistīti temati.
 Skolotāji organizē mācību ekskursijas uz uzņēmumiem.
 Mācību procesa ir, sasaistīts ar karjeras izglītību.
Turpmākās attīstības vajadzības:
 Tīmekļvietnē sniegt informāciju par aktualitātēm karjeras izglītībā.
 Iesaistīt izglītojamos mācību un ārpusstundu aktivitātēs dzīves prasmju pilnveidei un
pirmo profesionālo kompetenču ieguvei.
 Veicināt 9. klašu skolēnus piedalīties Ēnu dienā.
4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
Vērtējums – ļoti labi
To pamato/ apliecina šāda informācija:
Lai atbalstītu talantīgos, izglītojamos tiek nodrošinātas fakultatīvās nodarbības, kā arī
interešu izglītības nodarbības atbilstoši izglītojamo vecumposmam un interesēm.
2019./2020.m g. skolēni piedalījušies Vidzemes novada speciālo skolu olimpiādēs, skolas,
novadu un valsts sacensībās, konkursos. Pedagogu ikdienas mācību darbā piedāvā
izglītojamajiem papildus uzdevumus.
Pedagogi sadarbībā ar atbalsta personālu palīdz izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās
grūtības. Šiem izglītojamajiem tiek nodrošināts papildus atbalsts ikdienas mācību darbā, kā
arī papildus individuālās nodarbības ar mācību priekšmetu skolotājiem un logopēdu. Pedagogi
ievēro izglītojamo individuālās īpatnības, realizē diferencētu pieeju mācību programmas
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apguvē. Pedagogi, plānojot savu darbu, ņem vērā izglītojamo vajadzības. Katru mācību gadu
oktobrī tiek organizētas pedagogu sanāksmes, kurās tiek analizētas skolēnu sekmes, uzvedība
jauno skolēnu adaptācija. Izdarīti secinājumi un pieņemti lēmumi, lai sniegtu atbalstu
skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās. Arī ikmēneša sanāksmēs, nepieciešamības gadījumā,
tiek izskatīti jautājumi par atbalstu skolēniem.
Stiprās puses:
 Vecākiem ir iespēja konsultēties ar skolas administrāciju, klašu audzinātājiem, mācību
priekšmetu skolotājiem, atbalsta personāla speciālistiem savu bērnu izaugsmes
sekmēšanā.
 Skolā tiek atbalstīta izglītojamo piedalīšanās konkursos, olimpiādēs, interešu izglītības
pulciņos un citās aktivitātēs.
Turpmākās attīstības vajadzības:
 Turpināt izglītot pedagogus par mācību procesa diferenciācijas un individualizācijas
iespējām, īstenojot kompetenču pieeju izglītībā.
 Pilnveidot mācību materiālo bāzi.
 Turpināt diferencētas mācību stundas metodikas pilnveidošanu
4.4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām
Vērtējums – ļoti labi
To pamato/ apliecina šāda informācija:
Izglītības iestāde realizē speciālās izglītības programmu. „59”izglītības programmā
katram skolēnam ir izstrādāts individuālais izglītības plāns un Attīstības dinamikas karte ar
kritērijiem, kuru atbalsta personāls kopā ar skolotājiem izvērtē 2 reizes gadā. Par rezultātiem
tiek informēti vecāki. Skolēniem ar autiskā spektra traucējumiem katrai dienai vai nedēļai
kopumā redzamā vietā tiek sastādīts plāns. Mācību vide ir atbilstoši iekārtota. Tiek izmantotas
alternatīvās komunikācijas saziņas kartītes. Skolotāji sniedz atbalstu vecākiem, kā veiksmīgāk
komunicēt ar bērniem, kā īstenot mācību procesu attālinātā mācību procesa laikā un ikdienā.
Pedagogi īsteno mācību darba diferenciāciju, individualizāciju un atbalsta materiālu (atgādņu)
pielietošanu mācību procesā.
2019./2020.m.g. skolā mācījās divi skolēni ar kustību traucējumiem. Nodrošināts
aprūpētājs, ārstnieciskā vingrošana, piemērota vide - uzbrauktuve, tualetes.
Ievērotas arī skolēnu ēšanas īpatnības, produktu nepanesība.
Stiprās puses:
 Pedagogi ir zinoši par skolēnu speciālajām vajadzībām – disleksiju, disgrāfiju,
autismu, Aspergera sindromu utt.
 Pēc atbalsta personāla ieteikumiem, sadarbībā ar vecākiem, bērni tiek konsultēti pie
dažādiem speciālistiem - psihiatra, neirologa un citiem.
 Pedagogi ir pieredzējuši atbalsta nodrošināšanā izglītojamajiem ar speciālām
vajadzībām.
 Skolēni izmanto atgādnes un saņem pedagoga palīga atbalstu mācību stundās.
Turpmākās attīstības vajadzības:
 Analizēt vāju un zemu mācību sasniegumu cēloņus un iemeslus.
 Organizēt individuālas pārrunas ar izglītojamo, lai noskaidrotu kādas problēmas
radušās bērna dzīvē, kuras viņš pats nespēj atrisināt.
 Piesaistīt papildus speciālistus – psihologs, sociālais pedagogs, skolotāja palīgs.
4. 4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Vērtējums – ļoti labi
To pamato/ apliecina šāda informācija:
Skola regulāri informē izglītojamo ģimenes par izglītības iestādes darbību, sniedzot
savlaicīgu un kvalitatīvu informāciju. Saziņai tiek izmantotas dažādas formas un metodes –
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ieraksti dienasgrāmatās, e-žurnālā, WhatsApp grupās, telefoniski, elektroniski, vecāku
sapulcēs. 2019./2020. m.g. oktobrī veikta vecāku anketēšana ar mērķi – noskaidrot skolas un
ģimenes sadarbību un tās nākotnes iespējas. Pēc anketu rezultātiem var secināt, ka vecāki, kā
primāro sadarbības formu ar skolu, izvēlas rakstisku vai telefonisku sazināšanos un
individuālas sarunas.100% vecāku atbild, ka saņemtā informācija no skolas ir precīza un tiek
sniegta savlaicīgi. 50% vecāku uzskata, ka skolas sniegtais atbalsts vecākiem ir ļoti labs, 42%
- ka labs un 2% - ka apmierinošs. Skolas un ģimenes sadarbību kā labu un ļoti labu vērtē 86%
vecāku, 45% skolotāju. Pēc analizētajiem un apkopotajiem datiem, var secināt, ka vecāki ir
apmierināti ar sadarbību un informācijas apriti.
2019./2020.m.g. notikušas divas vecāku sapulces, izglītojoša lekcija un kopīgi
Ziemassvētku pasākumi klašu grupās.
Skolas padome darbojas atbilstoši reglamentam.
Stiprās puses:
 Vecākiem ir iespēja piedalīties Skolas organizētās izglītojošās lekcijās, pasākumos.
 Nodrošināta regulāra informācijas aprite.
 Palielinājusies vecāku myoob vietnes apmeklējumu statistika un e-saziņa.
 Skolas padomes vecāki labprāt piedalās sanāksmēs un neatsaka atbalstīt skolu.
 Individuālas sarunas ar priekšmetu skolotājiem.
Turpmākās attīstības vajadzības:
 Vecāku līdzatbildība savu bērnu mācīšanās, savstarpējo attiecību, uzvedības normu
ieaudzināšanā
 Attīstīt vecāku pedagoģisko kompetenci, organizējot izglītojošus pasākumus.
5. SKOLAS VIDE
5.1 Mikroklimats
Vērtējums - pietiekams
To pamato/ apliecina šāda informācija:
Skola pastāvīgi veic darbu pie skolas tēla veidošanas, veicinot skolēnos, skolas
darbiniekos un vecākos kopības apziņu un lepnumu par savu skolu. Skolai ir savs logo,
dienasgrāmata. Skola realizē darbu skolas tēla veidošanā, organizējot sporta Vidzemes zonas
un Valsts mēroga sporta sacensības speciālajām skolām. Kopš 2013. gada esam atjaunojuši
Spāres muižas rakstnieku parku, regulāri tur organizējam pasākumus. Informācija par
Rakstnieku parku https://amata.lv/spares-muiza/ . Aktuālā informācija regulāri tiek ievietota
skolas tīmekļa vietnē. 2019./2020.m.g. veiktā skolotāju anketēšana liecina, ka 29% skolotājs
uzskata, ka ļoti labi tiek plānots un veidots skolas tēls. Labi vērtē 46% respondentu.
Skolas Iekšējās kārtības noteikumi ir izstrādāti, sadarbojoties skolēniem, skolotājiem,
skolas vadībai. Skolēni un viņu vecāki ir iepazīstināti ar Iekšējās kārtības noteikumiem.
Darbinieki ir iepazīstināti ar Darba kārtības noteikumiem. Visu iekšējo normatīvo aktu
kopijas pieejamas skolotāju istabā.
2019./2020.m.g. veikta skolas darbinieku aptauja, lai noskaidrotu kolektīva viedokli
par skolas mikroklimatu. ⅓ pedagogu anketas neaizpildīja, jo nav sava viedokļa vai nevēlas
paust savas domas. Mācību process notiek vairākās ēkās, līdz ar to skolas kolektīvs ir
sadrumstalots veidojas slēgtas grupas.
Analizējot skolas darbinieku un skolēnu savstarpējo sadarbību, 58% darbinieku
uzskata, ka savstarpējā cieņa un labvēlība ir pietiekama, 25% - laba, 14% - ļoti laba, un 4% nepietiekama. Jebkuras radušās domstarpības tiek risinātas nekavējoties, lai maksimāli
izvairītos no padziļinātu konfliktsituāciju attīstīšanās.
Stiprās puses:
 Skolas tēls tiek prezentēts caur informāciju mājas lapā www.sparesskola.lv un
izglītojamo dalību konkursos, projektos, pasākumos, sacensībās.
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Skolas personāls savā darbā māca cilvēciskās vērtības, skolēniem apgūst vērtības caur
pasākumiem
Turpmākās attīstības vajadzības:
 Veikt mērķtiecīgu darbu skolēnu disciplīnas uzlabošanā.
 Uzturēt labvēlīgu un cieņpilnu gaisotni skolas vadības, skolotāju un skolēnu
savstarpējās attiecībās.
 Organizēt kolektīva saliedēšanas pasākumus
 Sniegt atbalstu jauniem pedagogiem.
 Izstrādāt skolēnu attīstības līmenim atbilstošus iekšējās kārtības noteikumus.
5.2 Fiziskā vide
Vērtējums – labi
To pamato/ apliecina šāda informācija:
Līdz 2019. gada oktobrim skola apsaimniekoja 21 ēku no Spāres muižas kompleksa,
kopš 2019. gada novembra apsaimnieko – 12 ēkas. Skola izglītības programmu saturu realizē
ēkās 6 ēkās. Skolas telpās sanitāri higiēniskie apstākļi ir atbilstoši mācību un audzināšanas
prasībām, Valsts Veselības inspekcijas atzinums 08.01.2020., kurā veikts ieraksts, ka objekts
atbilst vērtēto normatīvo aktu prasībām.
Skolas pārziņā ir sekojoši resursi:
 zeme ar kopējo platību 82,7 ha;
 siltumnīcas sektors;
 meži 26,3ha, krūmāji 0,9ha, pārējā zeme 11,4ha;
 lauksaimniecības zeme 41ha no tā ābeļdārzs 4,1ha;
 komunālā saimniecība, kura sastāv no dzīvojamā sektora, kanalizācijas sistēmas,
apkures sistēmas, zemes zem ēkām un pagalmiem;
 lauksaimniecības tehnika un inventārs.
Skolas kolektīvs rūpējas par teritorijas sakopšanu un uzturēšanu kārtībā. Tiek sekmēta
skolas resursu taupīga izmantošana. Skolā ir izliktas draudzīgas atgādnes par elektrības
taupīšanu. Tiek izmantotas ekonomiskās kvēlspuldzes un LED lampas. Veikta atkritumu
šķirošana. Skola tiek apkurināta ar granulām, kas rada mazāk kaitīgo izmešu, ir videi
draudzīgas un klasificējamas kā atjaunojošais dabas resurss.
Skolas teritorijā ir uzstādītas ceļa zīmes „Dzīvojamā zona”. Skolas telpās ierīkotas
ugunsdzēsības signalizācija, tās pievienotas centrālai pultij. Teritorijā tiek veikta
videonovērošana.
Stiprās puses:
 Skolas teritorija ir estētiski iekārtota, apzaļumota, sakopta un uzturēta kārtībā
(nozāģēti bīstamie koki, norobežots dīķis ar apstādījumiem, labiekārtoti - bruģēti
celiņi u.c.).
Turpmākās attīstības vajadzības:
 Ierīkot ventilācijas sistēmu meiteņu internātā.
 Ierīkot iestādes notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.
 Veikt galvenās skolas ēkas jumta un fasādes remontu.
 Izstrādāt projektu izglītības iestādes sporta laukuma labiekārtošanai.
6. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI
6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
Vērtējums – labi
To pamato/ apliecina šāda informācija:
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Visās mācību klasēs ir augstumu regulējami soli, telpas iekārtotas atbilstoši skolēnu
vajadzībām.
Izglītības procesa nodrošināšanai skolā, katrā kabinetā ir nodrošināts stacionārais vai
portatīvais dators, kas nodrošina pedagogam tūlītēju saziņu ar e-žurnālu, ir iegādāti
planšetdatori. Problēmas sagādā interneta pārklājuma nepastāvība un lēns datu pārraides
ātrums. Daļa datortehnikas ir novecojusi, plānots to nomainīt 2020./2021.m.g.
Skolā ir iekārtotas un pielāgotas telpas Atbalsta personālam, atbilstoši katra speciālista
vajadzībām un noslodzei. 2018./2019.m.g. izremontētas un labiekārtotas divas vingrošanas
zāles. 2019./2020.m.g. izveidots jauns Ēdināšanas pakalpojumu programmas apguvei
paredzēts mācību kabinets/virtuve, ierīkota ventilācijas sistēma.
Nav norādes par katras telpas atbildīgo personu, nav norādes par telpu atrašanās
vietām. Tiek iegādāta jaunākā nepieciešamā mācību literatūra, tehniskie līdzekli, uzskates
līdzekļi. Notiek moderno tehnoloģiju (IT) ieviešana visā mācību procesā. Skolas estētiskās
vides nepārtraukta pilnveidošana. Skolotāji mācību procesā izmanto apkārtējo vidi.
Skolas finanšu resursi ir pietiekami izglītības programmu realizēšanai.
Skolas finanšu resursi nav pietiekami vēsturisko skolas ēku un apkārtnes pilnvērtīgai
uzturēšanai.
Direktore katru gadu līdz oktobrim rosina skolas darbiniekus izteikt ierosinājumus
nākamā gada budžetam.
Stiprās puses:
 Skolai piešķirtie finanšu resursi tiek izlietoti mērķtiecīgi un racionāli.
 Regulāri tiek atjaunota un papildināta materiāltehniskā bāze atbilstoši mācību un
audzināšanas procesa vajadzībām.
 Tiek piesaistīti papildus līdzekļi (ziedojumi, ieņēmumi no nometnēm).
Turpmākās attīstības vajadzības:
 Turpināt labiekārtot telpas izglītības procesa, internāta pakalpojuma nodrošināšanai,
kā arī papildināt un uzlabot esošo materiāltehnisko bāzi atbilstoši jaunam izglītības
saturam.
 Palielināt ēku energoefektivitāti.
6.2. Personālresursi
Vērtējums – labi
To pamato/ apliecina šāda informācija:
2019./2020. m.g. izvērtējot skolotāju atbilstību, secināts, ka skolas pedagoģiskais
personāls ir kvalificēts, ar atbilstošu izglītību un pieredzi. Pakāpeniski pedagoģiskais
kolektīvs noveco, beidz darba gaitas, grūtības sagādā nokomplektēt pedagoģisko kolektīvu ar
atbilstošu kvalifikāciju, pedagogiem nepieciešams iegūt atbilstošus sertifikātus, iziet
profesionālās tālākizglītības kursus. Divi skolotāji ieguvuši sertifikātu pedagoģijā, trīs
pedagogi ieguvuši speciālās izglītības sertifikātus. Vakance angļu valodas, netika aizpildīta ar
atbilstošas kvalifikācijas pedagogu. Pedagogiem ir liela noslodze un psihoemocionāli smags
darbs, daļa pedagogu ir tuvu izdegšanas robežai. Nepieciešamas supervīzijas, psiholoģisks
atbalsts visiem skolas darbiniekiem.
Pedagogi, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, piedalās tālākizglītības kursos. Skola
plāno, nodrošina un atbalsta pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi atbilstoši
nepieciešamībai, izvirzītajām prioritātēm valstī, novadā, skolā.
Skolotāji izstrādājuši profesionālajā pamatizglītības programmas „Ēdināšanas
pakalpojumi”, kvalifikācijā – virtuves darbinieks, „Būvdarbi, kvalifikācijā „būvstrādnieks”.
Stiprās puses:
 Darbinieki tiek atbalstīti tālākizglītības apgūšanai.
 Pedagogu kolektīvā notiek pieredzes apmaiņa ar kursos iegūto informāciju.
Turpmākās attīstības vajadzības:
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Nodrošināt pedagogiem psihoemocionālo atbalstu, supervīzijas.
Stiprināt skolotāju atbalsta personāla un tehnisko darbinieku kapacitāti un kvantitāti.

7. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES
NODROŠINĀŠANA
7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Vērtējums – labi
To pamato/ apliecina šāda informācija:
Katru gadu tiek veikta izglītības iestādes darbības jomu pašvērtēšana. 2019./2020.m.g
darba grupās darbojās 80 % pedagogu un 20 % tehniskie darbinieki (Rīkojums Nr.111/29).Pašvērtēšanas procesā iesaistīts izglītības iestādes personāls, atbalsta personāls, vecāki,
izglītojamie (jomu anketu aptaujas). Pašvērtējuma ziņojums nav pieejams izglītības iestādes
tīmekļa vietnē.
Pamatojoties uz attīstības prioritātēm un turpmākajām attīstības vajadzībām, iestādē
katru gadu izstrādā skolas darba plānu, 2 x mācību gadā pedagoģiskās padomes sēdēs, šo
plānu izvērtē un, nepieciešamības gadījumā, veic grozījumus, papildina to.
Stiprās puses:
 Veikts visu pamatjomu pašnovērtējums
 Visās jomās izvirzītas attīstības prioritātes un izstrādāts attīstības plāns 3 gadiem, visi
pedagogi ar tām iepazīstināti.
 Aptuveni 70% no 2019./2020. māc.g. darba plāna ir izpildīts. Ārkārtējā situācija dēļ
u.c. objektīvu iemeslu dēļ plāns netika īstenots 100%.
Turpmākās attīstības vajadzības:
 Pamatojoties uz jomu iesniegtajiem pašvērtējumu ziņojumiem, aktualizēt skolas
pašnovērtējuma ziņojumu un ievietot to izglītības iestādes tīmekļa vietnē.
 2020./2021. m.g. padziļinātai izvērtēt komponentei „Laba pārvaldība”, komponentes
„Kvalitatīvas mācības” apakškomponentes „Skolotāju profesionālā kapacitāte”,
komponentes „Iekļaujoša vide” apakškomponentes „Drošība un psiholoģiskā
labklājība” izvērtēšana izvērtēšanā iesaistīt visas ieinteresētās puses.
 Pamatojoties uz izvirzītajām attīstības prioritātēm, izstrādāt izglītības iestādes darba
plānu 2020./2021. māc.g.
7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pilnveide
Vērtējums – labi
To pamato/ apliecina šāda informācija:
2019./2020. māc.g., sakarā ar skolas nosaukuma maiņu, ir aktualizēti visi iekšējie
normatīvie akti un ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. 2020. gada maijā ieviesta
elektroniskā lietvedības sistēma «Lietvaris».
2019./2020. māc.g notikušas, 5 Pedagoģiskās padomes sanāksmes, 7 Administrācijas
sanāksmes, 3 Metodiskās padomes sanāksmes, Metodisko komisiju sanāksmes, 20
pedagogu sanāksmes, 2 Izglītības padomes sanāksmes, visas sanāksmes ir
protokolētas. Direktores vietniece audzināšanas jomā konsultē izglītojamo
pašpārvaldes darbu.
Ņemot vērā pedagogu un tehnisko darbinieku aptaujas rezultātus, kas veikta 2020.
gada jūnijā ar mērķi noskaidrot personāla viedokli par vadības darbu, var secināt, ka
skolā dominē autoritatīvs vadības stils. 60% no respondentiem uzskata, ka iestādes
vadība pietiekami pārrauga un nodrošina labvēlīgu vidi izglītības iestādē.
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8.PIELIKUMI
Pielikums 1
Skolas struktūra
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Pielikums 2
Skolēnu sasniegumi
2017./2018.m.g.
,,Cerību futbols”

3.vieta.

LSO flotbols meitenēm 1.vieta
LSO peldēšana

Futbols meitenēm
„Mēs varam”
Sports

Vieglatlētika

S!FISHER

LSO slēpošana

Olimpiādes

Vēstures un sociālās
zinības

1.vieta - meitenēm
1.vieta - zēniem
2.vieta - zēniem
1.vieta
Individuālā disciplīna:
1.vieta - meitenēm
BOCCIO – 1.vieta
Stafete meitenēm: 1.vieta
Individuālās disciplīnas:
1.v. – 3 x
2.vieta - 4x,
3.vieta - 3x
1.vieta
2.vieta
3.vieta
1.vieta - 5x
2.vieta
3.vieta
4.vieta
Stafete 1.vieta un 3.vieta
3.vieta

2018./2019.
„Mēs varam” Valmierā

Sports

Skolas komanda izcīna BOCCIO spēlē
3.vietu
Izcīna 3.vietu un ceļazīmi uz SO finālu.

„Cerību futbols” Rīgā
Finālsacensības futbolā
Rudens kross Lielplatonē 1.vieta -3x
2.vieta
3.vieta
Finālsacensības futbols- Komanda iegūst 1.vietu
meitenēm.
LSO sacensības slēpošanā 2 km brīvajā stilā:
1.vieta
2.vieta
3. vieta
Lielo zēnu grupā 4km klasiskajā stilā:
1. vieta
2. vieta
4 km brīvajā stilā:
2. vieta
3. vieta
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Jaunāko meiteņu grupā 1 km brīvajā
stilā:
1.vieta
3. vieta
Jaunāko zēnu grupā 2 km brīvajā stilā:
1. vieta
2. vieta
3. vieta
Stafešu slēpojumā:
1. vieta Spāre I
3. vieta Spāre II
Tautas bumba
Basketbols
LSO sacensības C
līm.skolēniem „Telpu
futbols”
LSO sacensības
badmintonā
BOCCIO
Futbola sacensības C
līmeņa bērniem
LSO vieglatlētika

S!FICHERS
Badmintons Dānijā
Slēpošana Igaunijā

Konkursi

6.vieta
3.vieta
1.vieta savā apakšgrupā

2.vieta
3.vieta
5.vieta
Vidzemes zonā 4.vieta
1.vieta
Individuālās disciplīnas:
1.vieta – 7x
2.vieta - 2x
4.vieta
Stafete meitenām – 2.vieta
Stafete zēniem – 5.vieta
8.vieta
1.vieta dubultspēlē
2.vieta individuālā spēlē
Individuālas disciplīnas:
1.vieta - 3x
Stafete: 1.vieta
2.vieta meitenēm (divas mūsu skolas
pārstāves)
2.vieta individuālajā spēlē
1.vieta dubultspēlē
3.vieta Latvijas komandai

Speciālā Olimpiāde
Abu Dabī futbols
Speciālā Olimpiāde
Abu Dabī badmintons
Nīderlande meiteņu
futbols
„Daiļas kā liepas, stipri kā 1.vieta šūšanas uzdevumā
ozoli – mēs Latvijai”
„Viss pa jokam un pa
Teātra uzvedums
īstam”

2019./2020.m.g.



18. oktobrī, jau otro gadu pēc kārtas, Rīgā notiek konkurss “Protu, varu, daru”, kurā
piedalījās Rīgas, Latvijas un Lietuvas speciālās izglītības iestādes, kurās audzēkņi apgūst
pavāra palīga profesiju. Šogad piedalījās 12 komandas.
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Katra komanda ieradās ar sagatavotu mājas darbu - smilšu mīklas izstrādājumu. Varēja
apbrīnot komandu radošo pieeju un izdomu gan ēdiena pagatavošanā, gan noformēšanā.
Dalībnieki arī demonstrēja savas praktiskās iemaņas lavaša, dārzeņu plates gatavošanā un
svētku galda servēšanā.
Konkursa mērķis ir aktualizēt karjeras izaugsmes iespējas, nostiprinot iepriekš apgūto
iemaņu, prasmju un zināšanu apjomu pavāra palīga profesijā.
14. un 15. novembrī 2019. gadā Dagdā, mūsu skolas izglītojamie piedalījās konkursā
„Sienas sagatavošana krāsošanai ar SAKRET materiāliem un sienas dekoratīvā
krāsošana.” Veiksmīgi tiekot galā ar konkursa uzdevumiem, jaunieši ieguva 3 vietu.
Jaunu pieredzi skolēni guva mājturības un tehnoloģiju konkursā „Rotaļlietu pasaule”, kas notika
19. februārī 2020. gadā Katvaru pamatskolā. Uz konkursu izgatavotais mājas darbs – koka maska,
ko gatavoja mūsu skolēns, ieguva pirmo vietu.
No 09. līdz 13. martam mūsu skolā noritēja projektu nedēļa. Šogad tās tēma bija: "Mācāmies
kopā". Mūsu projektu nedēļas mērķis bija veicināt skolēnu prasmes un iemaņas projektu
plānošanā, un īstenošanā, apgūstot radošā un praktiskā darba pieredzi, veicināt izpratni un
padziļināt zināšanas par izvēlēto projekta tēmu. Projektu nedēļas izvērtējumos ir pozitīvas
skolēnu atsauksmes, kurās galvenokārt ir uzsvērta darbošanās dažādās grupās un daudzveidīgās
aktivitāšu iespējas.
Projekta nedēļas ietvaros C līmeņa skolēni kopā ar skolotājiem un vecāku atbalstu veidoja
dažādus mūzikas instrumentus, kurus noslēguma pasākumā prezentēja. A, B līmeņa
skolēni darbojās radošajās darbnīcās, kurās gatavoja "Vēja zvanus".
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Pielikums 3
Daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi Amatas novada Spāres pamatskola 2019./2020.m.g
























Zinību diena -02.09.19.
"Mēs Varam"- mēs patiešām varam!
7.-8.09.19.
Olimpiskā diena 2019 -20.09.19.
LSO vieglatlētikas rudens kross
Dzejas diena – 25.09.19.
Mācību ekskursija – 03.10.19.
būvstrādnieku apmācība
Skolotāju diena – 06.10.19.
PUTRAS DIENA – 10.10.19.
Cecīļa dabas takas – 16.10.19.
Starptautisks pavāru palīgu konkurss
"Protu, varu, daru" – 18.10.19.
KOPĒJĀ VECĀKU SAPULCE –
18.10.19.
Leļļu teātra izrāde “Pūces piens” –
28.10.19.
LĀČPLĒŠA DIENA – 12.11.19.
Konkurss Dagdā – 14.-15.11.19.
“Starptautiskās
lidostas
Rīga”
apmeklējums karjeras dienas ietvaros –
20.11.19.
Rotaļu
pēcpusdiena
„c”
klašu
skolēniem – 20.11.19.
Muzikālā izrāde bērniem „Smieklu
sasaukšanās” – 27.11.19.
Drama “Dvēseļu putenis” 04.12.19.
Rīgas Motormuzejs – 05.12.19.
Rīgas Sporta muzejs – 18.12.19.

 Ekskursija uz Valmieras dzīvnieku
patversmi – 20.12.19.
 Laika posmā no 16. decembra līdz 20.
decembrim
skolā
Ziemassvētku
noskaņas. Amatas novada Āraišu
arheloģisko parka apmeklējums, kur
varēs darboties radošajās darbnīcās.
 Ziemassvētku egle C.līm. - 18.12.
 Ziemassvētku egle A,B līm., “Mūsu
Ziemassvētku stāsts…” - 19.12.
 ”Daibes” poligons – 15.01.20.
 Glītrakstīšanas konkurss “Rakstu glīti
un pareizi” – 20.01.20.
 “C” līm. skolēni dosies uz “Mežu ežu
takām” – 22.01.20.
 “C” starpklašu sacensības Biccio spēlē
– 30.01.20.
 FEBRUĀRIS – SVEČU MĒNESIS
 "Krāsu nedēļa" 10.02. - 14.02.
 Priekuļu LSO slēpošanas sacensības –
11.02.20.
 Konkurss „Rotaļlietu pasaule” –
19.02.20.
 Projekta nedēļa: "Mācāmies kopā" 09.13.03.20.
 Attālināta mācīšanās – pārbaudījumi
un atklāsmes – 30.05.20.
 Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni
un apliecību izsniegšana – 02.06.20.
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Pielikums 4
Mācību ekskursijas uz uzņēmumiem





20.11.2019.m.g. Spāres pamatskolas 7.-9. klases skolēni, lai iepazītos ar lidostas darbību,
drošības procesiem un darbinieku pienākumiem, devās ekskursijā uz “Rīgas lidostu”.
20. decembrī 1.- 4. klases skolēni devās uz Valmieras dzīvnieku patversmi ekskursijā,
nogādājot savu veikumu, gatavo „kaķu māju”, dzīvnieku barību un pašu izgatavotas
rotaļlietas.
15.01.20. Apmeklēja ”Daibes” poligonu, lai iepazītos ar sadzīves atkritumu apstrādes un
noglabāšanas vietu, ražošanas un tehnoloģiju attīstību.
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