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1. Vispārējais skolas raksturojums 
 

Cesvaines internātpamatskola atrodas Cesvainē (blakus Cesvaines televīzijas tornim) 

Rīgas ielā 4. 

Cesvaines internātpamatskola dibināta 1957.gada oktobrī. Šajā laikā Cesvaines 

internātskolā ir 4 klases, 120 skolnieki, 13 pedagogi, 27 tehniskie darbinieki.  

Cesvaines internātpamatskola ir Cesvaines novada domes dibināta un tās padotībā 

esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības programmas. 

Cesvaines internātpamatskolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, 

Vispārējās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi likumi un normatīvie akti, 

kā arī skolas nolikums, kuru apstiprina Cesvaines novada dome. 

2015./2016. mācību gada sākumā skolā mācās 53 skolēni, kuri dzīvo gan Cesvaines 

novadā, gan Madonas un Gulbenes novados, gan Rīgā. Skolā mācās bērni no trūcīgām 

ģimenēm. Skola dod iespēju iegūt pamatizglītību trūcīgu ģimeņu bērniem mazinot ģimenēs 

pastāvošo sociālo spriedzi. 

 

Skolēnu skaita izmaiņas: 

 

Mācību gads 1.-4.kl. 5.-6.kl. 7.-9.kl. Kopā 

2010./2011. 41 35 42 118 

2011./2012. 34 20 37 91 

2012./2013. 32 19 37 88 

2013./2014. 25 24 32 81 

2014./2015. 20 18 25 63 

2015./2016. 23 12 24 59 

2016./2017.* 23 13 24 60 

* - prognoze. 

 

 
Skolēnu sadalījums pa pašvaldībām: 

Novads Skolēnu skaits 

Rīga 2 

0

20

40

60

80

100

120

1.-4.kl. 5.-6.kl. 7.-9.kl. Kopā

2010./2011.

2011./2012.

2012./2013.

2013./2014.

2014./2015.

2015./2016.

2016./2017.*

41

34

32

25

20

21

23

35

20

19

24

18

11

11

37

37

32

25

21

23

0% 20% 40% 60% 80%

2010./2011.

2011./2012.

2012./2013.

2013./2014.

2014./2015.

2015./2016.

2016./2017.*
1.-4.kl.

5.-6.kl.

7.-9.kl.

46%

18%

33%

3%
Cesvaines nov.

Gulbenes nov.

Madonas nov.

Rīga



5 

 

Gulbenes novads 10 

Cesvaines novads 26 

Madonas novads 19 

 

 

 

1.1. Pārskats par izglītības programmām 
 

Skola īsteno gan vispārizglītojošās, gan speciālās izglītības programmas. Skolēni ar 

mācīšanās traucējumiem, garīgās veselības un garīgās attīstības traucējumiem tiek integrēti 

vispārizglītojošajā plūsmā. Izvērtējot individuālās skolēnu vajadzības speciālo izglītības programmu 

audzēkņiem tiek nodrošinātas individuālas stundas matemātikā un latviešu valodā. 

 

IP nosaukums Kods 

Izglītojamo skaits 

2010./

2011. 

2011./

2012. 

2012./

2013. 

2013./

2014. 

2014./

2015. 

2015./

2016 

Pamatizglītības programma 21011111 48 41 48 42 30 23 

Pamatizglītības pedagoģiskās 

korekcijas programma 
21011811 48 45 33 31 22 18 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

21015611 1 1 4 5 5 11 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar 

garīgās veselības traucējumiem 

21015711  1  1 1 2 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem 

210158 2 2 3 2 5 5 

KOPĀ 99 90 88 81 63 59 
 

 

1.2. Pedagogu kvalifikācija 
 

Skolā strādā 30 pedagoģiskie darbinieki. 

Skolas vadību nodrošina direktors, direktora vietnieki izglītības jomā – mācību darbā 

un audzināšanas darbā. 

Pedagoģisko darbinieku izglītība pilnībā atbilst normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām. 

 

No visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem: 

 pamatdarbā (21) 70 % 

 augstākā pedagoģiskā izglītība (30) 100 % 

 divas pedagoģiskās izglītības (6)  20 % 

 divas vai vairāk specialitātes (20 ) 67 % 

 maģistra grāds (7) 23 % 

 

Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši darba stāžam: 

 līdz 5 gadiem (4) 13.3 % 

 5 – 10 gadi (1) 3.3 % 

 10 – 20 gadi (5) 16.7 % 

 20 – 30 gadi (12) 40 % 
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 Virs 30 gadiem (8) 26.7 % 

 

Pedagoģiskie darbinieki pastāvīgi paaugstina kompetenci šādos virzienos: 

 priekšmeta mācīšanas metodika 

 speciālā pedagoģija 

 pedagoģija un psiholoģija 

 IT pielietojums mācību procesā 

 audzināšanas jautājumi 

 skolvadības jautājumi 

 

Skolā izveidots un darbojas atbalsta dienests, kurā strādā: 

 sociālais pedagogs 

 skolotāja palīgs – speciālais pedagogs 

 psihologs 

 logopēds 

 skolas ārste 

 

1.3. Skolas sociālā vide 
 

Skolā mācās bērni bāreņi, bērni no daudzbērnu, trūcīgām un sociālā riska ģimenēm. 

Skolā mācās bērni no 43 ģimenēm. 5 skolēni ir bāreņi un atrodas aizbildniecībā.  

 

Audzēkņu ģimeņu sociālais sastāvs:  

Ģimenes statuss Skaits 

Trūcīgās ģimenes  35 

Pilnās ģimenes 15 

Nepilnās ģimenes 28 

Daudzbērnu ģimenes 25 

Sociālā riska ģimenes 22 
 

 
Skolā atspoguļojas skolēnu ģimeņu sociālajam stāvoklim raksturīgākās problēmas. 

Skolēnu uzvedība ir kļuvusi par vienu no aktuālākajām problēmām ne tikai pedagogiem, bet 

arī pašiem skolēniem.  

Skolēnu kontingentu kopumā raksturo disciplīnas problēmas, stundu kavējumi, 

negatīva attieksme pret skolas inventāru un sabiedriskajiem pienākumiem, zema mācību 

motivācija, atkarības vielu lietošana vardarbība, neiecietība savstarpējās attiecībās, necieņa 

pret sabiedrisko īpašumu.  

Lai mazinātu minēto problēmu ietekmi uz katru atsevišķu skolēnu un skolas vidi 

kopumā skolā vienotā komandā strādā sociālais pedagogs, psihologs, internāta skolotāji, 

mācību priekšmetu skolotāji, ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Cesvaines policijas 

iecirkni, Madonas nepilngadīgo lietu inspektoriem, pašvaldības sociālajiem dienestiem. 

Palīdzība tiek sniegta kā skolēniem, tā viņu vecākiem. 
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1.4. Interešu izglītība 
 

Skolas audzēkņiem ir iespēja attīstīt savas spējas interešu izglītības programmās. No 

mācībām brīvajā laikā skolēniem ir iespēja izzināt savas spējas, attīstīt sevi, darbojoties 6 

interešu izglītības programmās: 

 Stepa aerobika 

 Ansamblis 

 Ģitārspēle 

 Teātris  

 Rokdarbi 

 Jaunsargi 

5 Cesvaines internātpamatskolas audzēkņi papildus mācās Cesvaines mākslu skolā. 

Šiem skolēniem pēc nepieciešamības tiek nodrošināti mācību materiāli.  

 

1.5. Papildus nodarbības 
 

Līdztekus izglītības programmām skolā tiek piedāvātas grupu un individuālas 

nodarbības atbilstoši skolēniem diagnosticētajām veselības, mācīšanas un uzvedības 

problēmām: 

 koriģējošā vingrošana baseinā  

 mūzikas terapija  

un fakultatīvās nodarbības: 

 Ritmika 

 Ticības mācība 

 Ēdiena gatavošana 

 

1.6. Skolas tradīcijas 
 

Skolas tradīcijas: 

 Zinību diena 

 Skolotāju diena 

 Rudens pārgājiens 

 Tēvzemes nedēļa (Lāčplēša dienai veltīta svinīgā līnija, lāpu gājiens, spēka diena, 

valsts dzimšanas dienas koncerts u.c.pasākumi) 

 Adventes sveču iedegšanas pasākumi 

 Katras nedēļas sākuma svētrīts. 

 Skolas Ziemassvētku pasākums  

 Ziemassvētku pasākumi klasēs kopā ar vecākiem 

 Ābeces svētki 1.klasei 

 Lieldienu svinēšana 

 Teātra dienas  

 Projektu nedēļa 

 Pavasara koncerts 

 Sporta dienas, turnīri 

 Zvaniņa svētki 
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 Pateicības diena 

 Gada noslēguma pasākums (sportiskas aktivitātes parka stadionā, kopīgs 

ugunskurs, dziesmas) 

 9.klases izlaidums  

 Skolas jubilejas svinības (ik pa 10 gadiem) 

 

1.7. Skolas finansiālais nodrošinājums 
 

Skola tiek finansēta no valsts budžeta, pašvaldības budžeta un pašu ieņēmumiem, kā 

arī piesaistot projektu finansējumu. 

 

Skolas rīcībā nodoti sekojoši finanšu līdzekļi EUR: 

 

Nr. 

p.k. 
Finanšu līdzekļi 2013. gads 2014. gads  2015. gads 

1. 
Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
446 567,00 665 082,00 518 922,00 

1.1. mērķdotācijas no valsts budžeta 389 997,00 446 308,00 420 492,00 

1.2. no pašvaldības budžeta 38 692,00 106 551,00 93 300,00 

1.3. 
maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
17878,00 9 372,00 5 130,00 

1.4. projektu finansējums  102 851,00  
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2. Darbības mērķi, pamatvirziens un uzdevumi 
 

Vīzija: 

 

Radoša, tradīcijām bagāta skola ar plašu izglītības programmu piedāvājumu, 

kvalitatīvas izglītības centrs. 

 

Skolas pamatmērķis: 

 

 kompensēt dažādu negāciju radītās sekas ģimenē un sabiedrībā, realizējot izglītības 

procesā tikumiskās disciplīnas, ētisko un morālo principu un dzīves prasmju kopumu, 

nodrošinot radošu izglītības un audzināšanas vidi, kas nodrošina Valsts pamatizglītības 

standartā noteikto mērķu sasniegšanu, tas ir: 

Nodrošināt izglītojamo ar zināšanām un prasmēm, kas dod iespēju sagatavoties 

izglītības turpināšanai. 

Nodrošināt pamatizglītības mērķu sasniegšanu izglītojamiem ar uzvedības 

traucējumiem un mācīšanās traucējumiem. 

Izveidot stabilu, uz pārdomātiem, skolēnu atbildību veidojošiem iekšējās kārtības 

noteikumiem balstītu mācību un audzināšanas sistēmu. 

Veidot un izkopt skolēnu sociālās jeb dzīves prasmes. 

Cesvaines internātpamatskolas darbības pamatvirziens ir skolēnu izglītošana un 

audzināšana. 

 

Skolas uzdevumi: 

1. Īstenot pamatizglītības programmas, to mērķus un uzdevumus atbilstoši 

pamatizglītības standartam un citiem tiesību aktiem. 

2. Izvēlēties mērķtiecīgas un mūsdienīgas izglītošanas un audzināšanas darba metodes un 

formas; 

3. Radīt labvēlīgu vidi, kurā būtu visi apstākļi bērna kā indivīda vispusīgai attīstībai, 

sagatavošanai dzīvei; 

4. Izkopt saskarsmes un sadarbības spējas, veidot pozitīvu attieksmi pret sevi un citiem; 

5. Sadarboties ar skolēnu vecākiem, lai nodrošinātu vispārējās pamatizglītības ieguvi 

ikvienam skolas audzēknim. 

 

Skolas kvalitātes vērtēšanā tiek izmantoti šādi dokumenti: 

 

Statistikas datu analīze 

 mācību sasniegumu analīze 

 interešu izglītības žurnāli 

 iestādes dokumentācijas analīze 

 kontroles un uzraudzības dienestu ziņojumi 

 iestādes datu bāze 

 iekšējās kontroles materiāli (e–klases žurnāli, fakultatīvu, individuālo un grupu 

un 

 nodarbību, konsultāciju apmeklējums u.t.t.) 

 valsts pārbaudes darbu analīze 

 skolas budžeta analīze 

 

Izglītojamo, pedagogu un vecāku anketēšana 

 izglītojamo anketēšana 

 pedagogu anketēšana 

 vecāku anketēšana 
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Atskaites 

 pedagogu pašvērtējums 

 pedagogu darba atskaites 

 metodisko komisiju darba atskaites 

 atbalsta personāla darba atskaites 

 skolotāju profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas 

kopsavilkumi 

 

Mācību stundu, pasākumu un nodarbību vērošana 

 mācību stundu un nodarbību vērošanas materiāli 

 pulciņu darba rezultāti (skates, konkursi, prezentācijas, sacensības) 

 

Izglītojamo darbu analīze 

 izglītojamo pārbaudes darbi 

 izglītojamo dienasgrāmatu kontrole 

 izglītojamo radošie darbi  

 

Dokumentu un materiālu analīze 

 stundu saraksts 

 darba plāni 

 konsultāciju laika grafiki 

 pedagogu tarifikācija 

 apspriedes pie administrācijas darba protokoli 

 administrācijas apspriedes darba protokoli 

 metodisko komisiju protokoli 

 mācību priekšmetu programmas 

 tematiskie plāni 

 pedagoģiskās padomes sēžu protokoli 

 skolas padomes sanāksmju protokoli 

 vecāku sapulču protokoli 

 interešu izglītības nodarbību programmas 

 e – klases žurnāls 

 pedagogu portfolio 

 amatu apraksti 

 izglītības iestādes normatīvie dokumenti 

 Valsts darba inspekcijas kontroles akti 

 Veselības inspekcijas kontroles akti 

 Valsts ugunsdzēsības dienesta kontroles akti 

 Pārtikas un veterinārā dienesta kontroles akti 

 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārbaudes akti 

 

Izglītības iestādes telpu, teritorijas un resursu apsekošana 

 mācību kabinetu apsekošana 

 sporta zāles noslogojuma izpēte 

 datorklašu noslogojuma izpēte 

 bibliotēkas noslogojuma izpēte 

 inventarizācija 

 darba risku izvērtējums 

 izglītojamo adaptācija 1. un 5. klasē 

 mikroklimata izpēte klasēs 

 izglītojamo individuāla izpēte 
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3. Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana 
 

Pamatjoma Izvirzītās prioritātes Izvirzīto prioritāšu īstenošanas izvērtējums 

Mācību saturs 

Pedagoģiskās korekcijas 

programmas ieviešana 

Licencētas speciālās izglītības programmas. 

Tematiskie plāni pielāgoti korekcijas programmai un 

speciālajām programmām. 

Mācību gada sākumā tiek veikta skolēnu zināšanu diagnostika. 

Izstrādāti individuālie mācību plāni speciālo programmu 

audzēkņiem. 

Katra mēneša beigās tiek veikta darba analīze visos līmeņos, 

veiktas nepieciešamās korekcijas mācību procesa plānošanā. 

Apkopoti izveidotie mācību priekšmetu izdales 

palīgmateriāli, atbalsta materiāli. 

Izveidots konsultāciju un individuālā darba plāns. 

Mācību satura atbilstības 

pamatizglītības standartam 

nodrošināšana. 

Analītiskā un korekciju darbība 

visos līmeņos par Pedagoģiskās 

korekcijas programmas 

ieviešanas rezultātiem. 

Skolēnu 

sasniegumi 

Efektīvu mācību metožu 

izmantošana, nodrošinot 

skolotāja un skolēna sadarbību 

mācību procesā 

Izveidota elektroniska datu bāze, kopšš  2010.gada 

darbojas e-klase. 

Lielākā daļa skolotāju katras stundas noslēgumā kopā ar 

skolēniem veic stundas darba apkopojumu un izvērtējumu. 

Jāpanāk, lai pašvērtējums būtu katra mācību priekšmeta 

mācīšanas sastāvdaļa.  

Par sasniegumiem mācībās un olimpiādēs informēti 

skolēni, vecāki, skolotāji. 

Publiski godināti un apbalvoti skolēni par labām sekmēm. 

Veikta skolotāju un skolēnu anketēšana par stundās 

izmantojamo metožu daudzveidību. 

Skolēniem ar vājākām sekmēm izveidoti konsultāciju 

apmeklējumu individuālie plāni. 

Skolēnu iesaistīšana savas 

mācību darbības plānošanā, 

izvērtēšanā. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Valodas apguve ikvienā mācību 

stundā 

Visi pedagogi ieguvuši tiesības strādāt speciālajās 

izglītības programmās. 

Skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem tiek 

nodrošināta individuāla apmācība latviešu valodā un 

matemātikā. 

Joprojām skolēnu patstāvīgā darba iemaņas ir 

nepietiekamas. 

Lielākā daļa skolotāju sava priekšmeta pasniegšanā lielu 

vērību velta darbam ar tekstu, dažādiem informācijas 

avotiem.  

Mācību stundās tiek lietotas metodes, kuras veicina 

skolēnu patstāvīgā darba prasmes, sadarbības prasmes. 

Plaši tiek lietoti uzmundrinājumi par pozitīviem 

sasniegumiem ikdienas darbā. 

Ikdienā skolēniem tiek izvirzīti reāli, sasniedzami, viņu 

spējām atbilstoši mācību mērķi. 

Skolēnu sasniegumu ikdienas 

darbā matemātikas apguvē 

paaugstināšana. 

Skolēnu motivēšana augstākas 

mācību kvalitātes sasniegšanai, 

veicot regulāru pašvērtējumu 

un sasniegumu analīzi. 

Atbalsts 

skolēniem 

Atbalsta pasākumu sistēmas 

nodrošināšana skolēnu sociālo 

prasmju attīstīšanai mācību un 

audzināšanas procesā. 

Pamatojoties uz mācību sasniegumiem skolēniem 

nodrošinātas speciālistu konsultācijas, lai noteiktu 

nepieciešamos atbalsta pasākumus. 

Skolēniem nodrošināta iespēja apmeklēt vingrošanas 

nodarbības baseinā. 

Karjeras izglītībā organizētas tikšanās ar arodskolu 

pārstāvjiem, bijušajiem absolventiem. 

Skolā strādā sociālais pedagogs, psihologs un mūzikas 

terapeits, saglabāts logopēds (0.5 slodzes). 

Aktivizējusies sadarbība ar pašvaldību sociālajiem 

dienestiem, risinot dažādas problēmas. 

Spējīgākie skolēni darbojas Cesvaines mākslu skolā, 

Viņiem tiek nodrošināti nepieciešamie materiāli. 

Atbalsts spējīgākajiem 

skolēniem 
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Skolas vide 

Labvēlīgas pedagoģiskās, 

sociālpsiholoģiskās, fiziskās un 

sadarbību veicinošās vides 

nodrošināšana. 

Izstrādāta kārtība rīcībai nestandarta situācijās. 

Veikta skolēnu anketēšana, lai noskaidrotu skolas 

mikroklimatu, mazinātu vardarbību. 

Izstrādātas drošības instrukcijas, ar tām iepazīstināti 

skolēni un darbinieki. 

Lielākajā daļā skolas ēkas un internāta telpu veikts 

kosmētiskais remonts. 

Daļēji atjaunotas mēbeles internātā un skolā. 

Pedagoģisko darbinieku slodzes sadalītas līdzvērtīgi, 

neradot spriedzi pedagogu kolektīvā. 

Skolēniem, vecākiem un darbiniekiem pieejamas sociālā 

pedagoga un psihologa konsultācijas. 

Tiek uzklausīti skolēnu un darbinieku ierosinājumi, 

vajadzības, iespēju robežās sniegts atbalsts. 

Pozitīvas, sadarbību 

veicinošas, skolēniem un 

skolotājiem draudzīgas vides 

nodrošinājums, kas ļauj 

izmantot modernās 

tehnoloģijas un individuālu 

atbalstu katram skolēnam 

mācību procesā. Garīgās un 

fiziskās attīstības veicināšana 

atbilstoši katra spējām. 

Resursi 

Pedagogi kompetenti un radoši 

izmanto skolas vides iespējas 

mūsdienīga, kvalitatīva mācību 

procesa īstenošanā. Kopā ar 

skolēnu plāno mācību darbības 

un rezultātu korekcijas iespējas. 

Skolai ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa 

nodrošināšanai, skolēnu sadzīves organizēšanai. 

Iekārtotas pulciņu nodarbību telpas. Iekārtotas atpūtas 

telpas internātā.  

Skola nodrošināta ar nepieciešamo tehniku mācību 

procesam. 

Ikdienā skolotājiem ir iespēja lieto IT, vadīt stundas 

datorklasē, izmantojot interaktīvās tāfeles. 

70% skolotājiem pamatdarba vieta Cesvaines 

internātpamatskola. 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Skola kā vienots, mērķtiecīgi un 

radoši strādājošs organisms, kur 

katrs jūt atbildību par skolas 

tālāku attīstību, izprot 

prioritātes, plāno, analizē un 

virza savu darbu to sasniegšanai 

Katrs skolas darbinieks zina savus pienākumus, tiesības, 

spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences 

ietvaros, ieteikt risinājumus skolas kopējā darba 

uzlabošanai. 

Katrs pedagogs iesaistīts skolas iekšējo normatīvo aktu 

izstrādē un īstenošanā. 

Katru nedēļu notiek administrācijas apspriedes skolas 

darba plānošanai. 

Katru mēnesi notiek pedagoģiskās padomes sēdes mācību 

darba analīzei un kārtējo uzdevumu izvirzīšanai. 

Darbinieku ierosinājumi un vajadzības tiek uzklausītas, 

iespēju robežās īstenotas. 

Visiem skolas darbiniekiem 

saprotama un akceptēta skolas 

vadības sistēma, kuras 

veidošanā iesaistīti visi 

skolotāji. 

 

Iepriekšējās akreditācijas ieteikumu izpilde 
 

Nr. Ieteikums Izpilde 

1. 

Veikt nepieciešamās izmaiņas 

pamatizglītības programmās, atbilstoši 

ārējiem normatīviem aktiem. 

Licencētas programmas atbilstoši IZM 

apstiprinātajām paraugprogrammām. 

2. 

Turpināt iesākto darbu pie mācību 

vielas diferenciācijas, individualizācijas, 

lai pilnvērtīgi nodrošinātu 

pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas 

izglītības programmas realizāciju. 

Papildus licencētas trīs specialās izglītības 

programmas – kodi 21015611, 21015711, 

21015811. 

58% skolēnu noskaidroti nepieciešamie 

atbalsta pasākumi mācību procesam un tie 

tiek piemēroti stundās un ikdienas pārbaudes 

darbos. 

22% skolēnu sastādīti un tiek īstenoti 

individuālie mācību plāni. 
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Nr. Ieteikums Izpilde 

3. 
Pilnveidot skolas darba plānošanas un 

pašvērtēšanas sistēmu 

Skolas vadība plāno darba kontroli un 

izvērtēšanu visos tās darbības virzienos. 

Katrs pedagogs savā pašvērtējumā izvērtē 

mācību gada sākumā izvirzīto uzdevumu 

izpildi nosakot sava darba stiprās un vājās 

puses, kā arī izglītojamo mācību 

sasniegumus, izsaka priekšlikumus darba 

uzlabošanai. 

Pašvērtēšanā konstatētās darba stiprās puses 

un nepieciešamie uzlabojumi tiek izmantoti, 

plānojot turpmāko darbu. . 

4. Rast iespēju piesaistīt skolas psihologu 

Sākot ar 2013./2014.mācību gadu skolā 

strādā psihologs veicot skolēnu testēšanu, 

nodrošinot individuālas konsultācijas 

skolēniem, vecākiem, darbiniekiem, vadot 

nodarbības klasēs un audzināšanas grupās, 

lekcijas un seminārus vecākiem un 

darbiniekiem. 

5. 
Skolas pašvērtēšanas procesā aktīvāk 

iesaistīt vecākus. 

Ar skolas darba rezultātiem un plānotajām 

prioritātēm regulāri tiek iepazīstināti skolēnu 

vecāki, uzklausīti vecāku priekšlikumi. 

Vecāki iesaistīti individuālo plānu 

sastādīšanā, realizācijā un izvērtēšanā. 

6. 
Turpināt iesākto darbu pie skolas 

fiziskās vides sakārtošanas. 

Katru gadu izstrādājot skolas finanšu plānu 

tiek paredzēti līdzekļi telpu kosmētiskajam 

remontam, plānotie darbi tikuši realizēti: 

 tuvojas noslēgumam kosmētiskais 

remonts internāta ēkās (jāpabeidz 

remonts 4telpās), 

 nosiltināts mācību korpuss, 

 mācību korpusam nomainīts jumta 

segums. 

7. 
Skolas vadībai iziet tālākizglītības 

kursus skolvadībā 

Skolas vadība regulāri apmeklē kursus 

skolvadība un bērnu tiesību aizsardzības 

jomā, ir kursu beigšanas apliecības.   

 



Skolas sasniegumu izvērtējums visās jomās 

1. Mācību saturs 
1.1. Skolas īstenotās mācību programmas 

Izglītības programma Kods 
Licence Akreditācijas 

termiņš 

Izglītojamo 

skaits 

2011./2012. 

Izglītojamo 

skaits 

2012./2013. 

Izglītojamo 

skaits 

2013./2014. 

Izglītojamo 

skaits 

2014./2015. 

Izglītojamo 

skaits 

2015./2016. 
Nr. Datums Sākumā Beigās Sākumā Beigās Sākumā Beigās Sākumā Beigās Sākumā Beigās 

Pamatizglītības 

programma 
21011111 

V-

1695 
04.03.2010 16.03.2016 41  48 46 42 37 30 30 23  

Pamatizglītības 

pedagoģiskās korekcijas 

programma 
21011811 

V-

1696 
04.03.2010 16.03.2016 45  33 31 31 25 22 17 18  

Speciālās pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

21015611 
V-

2635 
09.08.2010  1  4 3 5 5 5 9 11  

Speciālās pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar garīgās 

veselības traucējumiem 

21015711 
V-

2636 
09.08.2010  1   1 1 2 1 3 2  

Speciālās pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem 

21015811 
V-

2637 
09.08.2010  2  3 4 2 5 5 6 5  

 

 

Mācību priekšmetu plāni atbilst licencētajām programmām. Mācības notiek latviešu valodā. 

Skolotāji strādā atbilstoši Valsts izglītības satura centra izstrādātajām mācību priekšmeta paraugprogrammām. 

Visi skolotāji zina un izprot mācību priekšmetu standartā noteiktos mērķus un uzdevumus, saturu, skolēnu sasniegumu vērtēšanas formas un 

kārtību. Prot standarta prasības piemērot izglītojamo vajadzībām. 

Skolotāji plāno mācību satura apguves secību un vielas apguvei paredzēto laiku, izvēlas mācību līdzekļus, metodes, nodrošina 

starppriekšmetu saikni un vides izglītības, drošības un veselības jautājumu iekļaušanu mācību stundās. 

 



Realizējot dažādās izglītības programmas, skolā darbs tiek plānots tā, lai dažādas 

programmas apgūstošajiem audzēkņiem tiktu sniegts individuāls atbalsts individuālās 

nodarbībās, vai arī stundās diferencēti uzdevumi atbilstoši skolēnu spējām. Mācību satura 

īstenošanai paredzētais laiks saplānots atbilstoši izglītojošo spējām. 

Septembrī katram speciālo programmu skolēnam (šajā mācību gada tie ir 15 skolēni) 

tiek izstrādāts individuālais izglītības plāns. To sastādot  tiek ņemti vērā speciālistu, atbalsta 

komandas, skolotāju ieteikumi. 

Mācību priekšmetu stundu saraksts tiek veidots atbilstoši licencētajām izglītības 

programmām. Tas ir pārskatāms un pieejams. Izglītojamo slodze atbilst normatīvo aktu 

prasībām. Par izmaiņām stundu sarakstā izglītojamie un skolotāji tiek informēti savlaicīgi. 

Skolā ir izveidota pārbaudes darbu grafiku sistēma. Grafika korekcija notiek atbilstoši 

reālajam mācību procesam. 

Visiem skolotājiem ir noteikti konsultāciju laiki, konsultācijās skolotājs strādā ar 

skolēniem sniedzot diferencētu  un individualizētu atbalstu. Labākos skolēnus gatavo mācību 

priekšmetu olimpiādēm. 

Katru mēnesi skolotāju un atbalsta personāla sanāksmē analizē katra skolēna attīstības 

dinamiku un nosaka turpmāk veicamos uzdevumus, lai katrs skolēns saņemtu tieši viņam 

nepieciešamo palīdzību. 

Mācību gada beigās tiek izvērtēta mācību priekšmetu programmu izpilde un veikta 

analīze. Atbalstu sniedz metodisko komisiju sanāksmēs. 

Skolas vadība pārrauga un koordinē un sniedz nepieciešamo metodisko atbalstu 

mācību procesa noritē. 

Mācību saturu mācību procesā skolotāji īsteno atbilstoši mūsdienu aktualitātēm. Skolā 

skolotāji darba izmanto 3 interaktīvās tāfeles.  

Skolotāji stundās apgūto vielu atspoguļo skolvadības sistēmas „E-klase” žurnālā. 

 

Stiprās puses: 

 Skola piedāvā daudzveidīgas izglītības programmas. 

 Stabils un kvalificēts pedagogu kolektīvs. 

 18 skolotāji ieguvuši sertifikātu par tiesībām pasniegt speciālajās izglītības 

programmās apgūstot B līmeņa programmu „ Attīstības traucējumu, mācību 

grūtību un traucējumu korekcijas programmu realizācija un vispārējās 

attīstības veicināšana izglītības procesā”. 

 Visi skolotāji racionāli plāno darbu, atbilstoši izglītojamo spējam un mācību 

programmai. 

 Mūsdienīgu mācību metožu un tehnoloģiju izmantošana mācību procesā. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot sadarbību starp mācību priekšmetu pedagogiem, veicinot 

savstarpējas pieredzes apmaiņu. 

 

 

Vērtējums –ļoti labi 
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2. Mācīšana un mācīšanās 
2.1. Mācīšanas kvalitāte 

 

Viens no galvenajiem skolas uzdevumiem mācību darbā ir mācību kvalitātes 

nodrošināšana. Ņemot vērā mūsu skolas skolēnu īpašo sastāvu, galvenais, lai viņi spētu apgūt 

mācību vielu atbilstoši savām spējām un nozīmētajai programmai. 

Lai to spētu nodrošināt skolas skolotāji regulāri apmeklē profesionālas pilnveides 

kursus. Tādi tiek organizēti arī uz vietas skolā un arī Cesvaines pašvaldībā kopīgi visu 

izglītības iestāžu pedagogiem. 

Savā darba pieredzē skolotāji dalās pedagoģiskās padomes sēdēs, metodisko komisiju 

sanāksmēs un ikmēneša apspriedēs (pedagogiem kopā  ar atbalsta personālu). Mācību 

priekšmetu metodiskajās komisijās, pedagoģiskajās sēdēs tiek izvērtēti valsts pārbaudes 

darbu, semestra un gada mācību darba rezultāti. Analizēta katra skolēna dinamika. 

Skolotāji mācību satura apguvei izmanto dažādas metodes, piemērotas izglītojamo 

spējām un vecumam.  

Skolotāji tiek nodrošināti ar alternatīvajiem mācību materiāliem. 

Mācību procesā skolēni tiek iesaistīti daudzveidīgā praktiskā darbībā. Skolas 

metodiskā darba joma, kas akcentēta pēdējos gados ir skolēnu patstāvīgā darba prasmju 

attīstīšana. Mācību process tiek saistīts ar reālo dzīvi un atbilst mūsdienu aktualitātēm. 

Skolēniem tiek organizētas mācību ekskursijas uz apkārtējiem uzņēmumiem un iestādēm – 

zemnieku saimniecības, bibliotēka, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cesvaines 

postenis, brīvdienu māja „Pie sievasmātes”, sociālās aprūpes centrs u.c.. Saikni ar reālo dzīvi 

sekmē Ēnu dienas pasākumi. 

Skolēni tiek iesaistīti ar mācību procesu saistītos pasākumos (konkursos, viktorīnās, 

projektu nedēļās). Mācību procesā tiek izmantota apkārtējā vide mācību darba dažādošanai un 

saistības ar reālo dzīvi nodrošināšanai.  

Skolotāji mācību stundās vielu cenšas  skaidrot saprotami un interesanti. Rosina 

skolēnus izteikt savu viedokli, veidot dialogu, mācīt aizstāvēt savus uzskatus. Lielākā daļa. 

skolēnu atzīst, ka  

 skolotāji vienmēr izskaidro pārbaudes darba izpildes nosacījumus,  

 skolotāji vienmēr izskaidro, kā pildīt mājas darbus,  

 skolotājiem droši var izteikt savas domas,  

 skolotāju skaidrojums mācību stundās ir saprotams,  

 neskaidrību gadījumos vienmēr ir iespēja saņemt padomu un palīdzību. 

Mājas darbu formas ir daudzveidīgas, rosina skolēnus patstāvīgam darbam. Mājas 

darbu apjoms ir piemērots skolēnu vecumam. Skolā ir izstrādāti noteikumi par vienotu mājas 

darbu sistēmu, kas nosaka skolēnu mājas darbu veidus, izpildes kontroli, vērtēšanas sistēmu. 

Skolēni zina mājas darbu veikšanas nepieciešamību, taču ne vienmēr to ievēro mācību 

procesā. 

 

Stiprās puses: 

 Skolotāji regulāri apmeklē profesionālās pilnveides kursus. 

 Skolotāji pārzina un izmanto dažādas mācību metodes un līdzekļus, 

piemērotus mācāmajai tēmai, atbilstošus izglītojamo spējam un attīstības 

līmenim. 

 Atbalsta pasākumi tiek izmantoti ikdienas darbā. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Attīstīt inovatīvas pieejas skolēnu apmācībai. 

 Strādāt pie skolēnu motivācijas. 

 Turpināt darbu pie mācību metožu dažādošanas. 
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Vērtējums – ļoti labi 

2.2. Mācīšanās kvalitāte 
 

Skolotāji mērķtiecīgi organizē skolēnus mācību darbam, veicina mācīšanās prasmju 

attīstību, motivē mācīties atbilstoši spējām (skola veic skolēnu izpētes darbu un dara visu, lai 

skolēniem piemērotu atbilstošu mācību programmu). 

Mācību procesā tiek izmantoti visi skolā esošie resursi – bibliotēka, datorklases, sporta 

zāle, mācību tehniskie līdzekļi. Skolēni tiek rosināti arī patstāvīgi tos izmantot, gatavojot 

prezentācijas dažādos mācību priekšmetos. Lielākā daļa skolēnu atzīst, ka skolotāji rosina 

izmantot dažādus mācību palīglīdzekļus, kā arī motivē skolēnus sasniegt labākus rezultātus.  

Ne visi izglītojamie sasniedz savām spējām atbilstošus rezultātus. Daļa vecāku 

neinteresējas par skolēnu mācību darbu. Ir skolēni, kuriem trūkst motivācijas mācīties. 

Skola regulāri apkopo informāciju par katra izglītojamā mācību sasniegumiem, 

rezultātiem valsts pārbaudes darbos. Šajā darbā ļoti palīdz skolvadības sistēma „E-klase”. 

Iegūtā informācija tiek analizēta un izmantota turpmākā darba plānošanai. 

Skolā katru dienu uzskaita un analizē izglītojamo kavējumus un veic pasākumus 

neattaisnotu kavējumu novēršanai. 

Skolā izstrādāta stimulēšanas sistēma par sasniegumiem mācību darbā – „Sudraba 

liecība” (vidējais vērtējums 7.5 līdz 8.75 balles, zemākais vērtējums atsevišķā priekšmetā – 6 

balles) un „Zelta liecība” ” (vidējais vērtējums 8.75 līdz 10 balles, zemākais vērtējums 

atsevišķā priekšmetā – 6 balles) un saldumu balvas. 

Informatīvajos stendos tiek izlikti valsts pārbaudes darbu grafiki, individuālo nodarbību 

saraksti. 

Skola tiek organizēti tematiski mācību priekšmetu pasākumi – Dzejas dienas, viktorīnas, 

matemātikas pēcpusdienas, glītrakstu konkursi visiem skolēniem gan latviešu, gan angļu 

valodā, gan krievu valodā. Iesaistāmies Ziemeļvalstu bibliotēkas pasākumos, Bērnu žūrijas 

darbā. Vakara mācībās noteikts laiks tiek veltīts lasīšanas prasmju attīstīšanai un rokrakstu 

izkopšanai. 

Īpašu uzmanību pievēršam individuālo plānu izstrādāšanai nesekmīgajiem skolēniem. 

Plāns tiek izstrādāts vienai nedēļai, tajā paredzot konsultācijas un individuālo darbu mācību 

priekšmetā, kurā ir nesekmīgi vērtējumi. Plāna realizācija tiek kontrolēta un pēc 

nepieciešamības tajā tiek veiktas korekcijas. 

Liela vērība pievērsta bērniem ar mācīšanās grūtībām, kuri mācās korekcijas 

programmā. Lielākajai daļai audzēkņu noteikti nepieciešamie mācību atbalsta pasākumi, lai 

kompensētu vājās puses un nodrošinātu optimālus mācību sasniegumus. 

Katru mēnesi tiek apkopota un izvērtēta informācija par katra izglītojamā mācību darbu, 

attīstības dinamiku un veicamie uzdevumi konkrētas palīdzības sniegšanai. 

Katru semestri tiek izlikti starpvērtējumi un par tiem informēti skolēnu vecāki. 

Lielākajai daļai skolēnu sekmes atbilst viņu spējām un attīstības īpatnībām. 

Skolēni zina un saprot darbam izvirzītās prasības. Ar prasībām konkrētajā mācību 

priekšmetā skolotāji iepazīstina skolēnus gada sākumā. Taču ne vienmēr darbā jūtama prasību 

izpratne. Lielai daļai skolēnu nepieciešama papildus motivācija. 

Lielākā daļa skolēnu mācību stundās spēj strādāt pāros un grupās. Savu prasmi 

sadarboties ar citiem apliecina gandrīz visi skolēni. 

Jāturpina darbs nesekmīgo skolēnu mācīšanās motivācijas veidošanai, izglītojamo 

personīgās atbildības paaugstināšanai. 

 

Stiprās puses: 

 Regulāra skolēnu mācību sasniegumu dinamikas izpēte un analīze dod iespēju, 

katram skolēnam nodrošināt viņam atbilstošas mācību programmas 

piemērošanu. 

 Izglītojamo iespējas izmantot informācijas tehnoloģijas mācību procesā un 

brīvajā laikā. 
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 Visu skolēnu iesaistīšana ar mācību priekšmetiem saistītos pasākumos. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Motivēt izglītojamos mācību sasniegumiem, atbilstoši viņu spējām. 

 Paaugstināt katra skolēna atbildību par mācību darba rezultātiem.  

 

 

Vērtējums – labi 
 

 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 
 

Skolotāji sistemātiski vērtē skolēnu mācību sasniegumus, ievērojot normatīvajos 

dokumentos noteikto vērtēšanas kārtību. Vērtēšanas pārbaudes formas un metodes atbilst 

skolēnu vecumam un mācību priekšmeta specifikai.  

Pedagoģiskās padomes sēdēs regulāri tiek aktualizēti jautājumi, kas saistīti ar vērtēšanas 

biežumu un atbilstību mācību priekšmeta specifikai. 

Vērtējumu uzskaite tiek veikta e-klases žurnālā. Procesu pārrauga un kontrolē skolas 

vadība.  

Informācijas analīzē iesaistās gan skolotāji, gan administrācija, gan skolēni. Skolēnu 

mācību sasniegumus regulāri analizē pedagoģiskās padomes sēdēs, mācību priekšmetu 

metodisko komisiju sēdēs, mazajās pedagoģiskās padomes sēdēs, arī klašu vecāku sapulcēs, 

kā arī individuālajās sarunās ar skolēniem un vecākiem. Rezultātus izmanto mācību procesa 

pilnveidošanai. 

Vērtējumi skolēniem tiek izskaidroti. 

Vecāki regulāri tiek iepazīstināti ar izglītojamo sasniegumiem izmantojot gan ikmēneša 

sekmju izrakstus, gan semestra starpvērtējumus.  

Skolēniem ir iespējas apmeklēt individuālās nodarbības pie priekšmetu skolotājiem. 

Pārbaudes darbi glabājas pie skolotāja, ar tiem var iepazīties skolēnu vecāki. Skolotāji 

izvērtē pārbaudes darbu rezultātus pēc vienotiem kritērijiem, kas apspriesti metodiskajās 

komisijās. Skolotāji pamato skolēna darba vērtējumu, analizē pieļautās kļūdas. Tiek norādīts 

uz skolēnu vājajām un uzsvērtas arī stiprās puses. Lielākā daļa skolēnu atzīst, ka zināšanas un 

prasmes tiek vērtētas taisnīgi. 

Gandrīz visi skolotāji uzkrāj savu pārbaudes darbu paraugus mapēs un veido failus 

datorā.  

Vecāki regulāri saņem informāciju par skolēna mācību sasniegumiem gan individuālās 

sarunās, gan ar liecību, gan ikmēneša sekmju lapām un ierakstiem skolēnu dienasgrāmatās. 
 

Stiprās puses: 
 Skolotāji izglītojamo mācību darbu vērtē, ievērojot valsts noteikto izglītojamo 

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un skolas noteikto vērtēšanas kārtību. 

 Katru mēnesi skolas administrācija, skolotāji un atbalsta personāls izskata katra 

skolēna mācību sasniegumu dinamiku un meklē ceļus tās uzlabošanai. 

 Skolēnu vecāki regulāri tiek informēti par skolēna mācību sasniegumiem. 

 Skolā ir vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai, vērtēšanai un analīzei. 

 Skolā ir vienota sistēma mācību sasniegumu vērtējumu apkopošanai un analīzei. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Vairāk iesaistīt vecākus e-klases izmantošanā. 

 Rosināt skolēnus veikt sava darba pašvērtējumu. 

 Ikdienas darbā vērtējumus vairāk balstīt uz pozitīvajiem sasniegumiem. 

 

 

Vērtējums – ļoti labi 
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3. Skolēnu sasniegumi 
3.1. Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 

 

Cesvaines internātpamatskolas skolēnu mācību sasniegumu veicināšanas pamatā ir: 

 gudri, zinoši pedagogi, kuri izprot skolēnu vajadzības, 

 skolotāju darba metožu pilnveidošana (kursi, semināri), 

 korekcijas programmas realizācija, 

 speciālo izglītības programmu realizācija. 

Mūsu galvenie atzinumi šajā jomā: 

 bērniem patīk Cesvaines internātpamatskolā (76%), bet tikai 43% patīk mācīties. 

 valsts pārbaudes darbos un eksāmenos mūsu skolēniem rezultāti atbilst ikdienas 

sasniegumu līmenim. 

Mācību sasniegumi tiek analizēti ne tikai mācību semestru beigās, bet arī ikdienā – 

ikmēneša apspriedēs. Administrācija regulāri savās sanāksmēs apkopo un analizē skolotāju 

atskaites par individuālo korekcijas plānu realizāciju, sniedz skolotājiem nepieciešamo 

atbalstu. 

Salīdzinot pēdējo triju mācību gadu vidējos mācību sasniegumus, var secināt, ka 

zināšanu līmenis skolēnu sasniegumos ikdienas darbā ir pietiekamā līmenī. Tikai atsevišķos 

mācību priekšmetos vērtējums pārsniedz 5 balles. Šie priekšmeti ir mājturība un sports. 

 Visvājākie rezultāti tiek uzrādīti fizikā, krievu valodā, Latvijas vēsturē un pasaules 

vēsturē. Šādiem rezultātiem nav viennozīmīga izskaidrojuma. Krievu valodas vājie 

sasniegumi daļēji izskaidrojami ar to, ka šī valoda maz tiek lietota ikdienā. Fizikas apguve 

lielā mērā balstās uz matemātikas zināšanām un prasmēm, kā arī prasa noteiktas analītiskās 

prasmes, kas noteikti nav mūsu skolēnu stiprā puse. Sekmīga vēstures apguve balstās uz plaša 

faktu materiāla iegaumēšanu un cēloņu seku sakarību izpratni. Diemžēl gan viens, gan otrs 

mūsu skolēniem rada grūtības.  

 

 
 

Dominē pietiekamie vērtējumi – 4 un 5 balles. Pēdējos gados nav skolēnu, kuriem 

kādā no mācību priekšmetiem nebūtu vērtējumu. Tas skaidrojams ar ieguldīto darbu 

kavējumu samazināšanai. Pieaugot skolēnu skaitam speciālajās programmās, samazinās 

optimālo un augsto vērtējumu skaits. 
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Analizējot mācību sasniegumus pa klašu grupām, varam secināt, ka augstākus 

sasniegumus mācībās uzrāda jaunāko klašu skolēni. Skolēnu izpētes darba rezultātā savlaicīgi 

tiek noteiktas skolēnu mācīšanās vajadzības un ikdienas darbā nodrošinātais atbalsts ļauj 

kompensēt skolēnu vājās puses un nodrošināt pozitīvu dinamiku, saglabājot skolēnos vēlmi 

mācīties. 

 7. - 9.klašu skolēnu mācību sasniegumi ir tikai pietiekami, atsevišķos gadījumos – 

nepietiekami. Analizējot skolēnu sastāvu, jāsecina, ka vecākajās klasēs labākus mācību 

sasniegumus kavē skolēnu pedagoģiskā ielaistība un nesavlaicīga mācīšanās traucējumu 

diagnosticēšana. Ilgstoši nesaņemot atbilstošu atbalstu, skolēniem nespējot veikt mācību 

uzdevumus izveidojas negatīvas uzvedības modelis, ar kuru tie cenšas kompensēt savas 

mācīšanās grūtības, kas rezultējas ļoti zemā mācīšanās motivācijā. 

 

 
 

Visvairāk augstus vērtējumus skolēni uzrādījuši latviešu valodā, matemātikā, mūzikā 

un sportā. Atsevišķi izdalot sasniegumus pa apguves līmeņiem mācību priekšmetos, 

visnoturīgākie mācību sasniegumu radītāji ir angļu valodā un dabaszinībās. Neliela, bet tomēr 

izaugsme – ķīmijā un latviešu valodā. Bez nepietiekamiem vērtējumiem skolēni apgūst 

sportu, mājturību un tehnoloģijas 1.-4.klasēs un mājturību un tehnoloģijas meitenēm. 

  Kritums vērojams informātikā, sociālajās zinībās un vēsturē, un neskatoties uz 

kopumā labākajiem rādītājiem skolā, arī mājturībā un sportā. 
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Mācību 

priekšmets 
mācību gads 

Nav 

vērtējuma 
Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts 

'nv' '1-3' '4-5' '6-8 (O)' '9-10 (A)' 

% % % % % 

 Angļu valoda 

2012./2013. 0% 0% 85,50% 14,50% 0% 

2013./2014. 0% 3,30% 76,70% 20% 0% 

2014./2015. 0% 0% 78% 22% 0% 

Bioloģija 

2012./2013. 0% 0% 75,90% 24,10% 0% 

2013./2014. 0% 4,20% 95,80% 0% 0% 

2014./2015. 0% 0% 80% 20% 0% 

Dabaszinības 

2012./2013. 0% 3,10% 75% 21,90% 0% 

2013./2014. 0% 5,60% 61,10% 33,30% 0% 

2014./2015. 0% 4,30% 65,20% 30,40% 0% 

Fizika 

2012./2013. 0% 0% 100% 0% 0% 

2013./2014. 0% 5,60% 94,40% 0% 0% 

2014./2015. 0% 0% 100% 0% 0% 

Ģeogrāfija 

2012./2013. 0% 3,10% 75% 21,90% 0% 

2013./2014. 0% 0% 88,50% 11,50% 0% 

2014./2015. 0% 4,50% 86,40% 9,10% 0% 

Informātika 

2012./2013. 0% 3% 81,80% 15,20% 0% 

2013./2014. 0% 0% 69% 31% 0% 

2014./2015. 0% 0% 44% 56% 0% 

 Krievu valoda 

2012./2013. 0% 7,50% 85% 7,50% 0% 

2013./2014. 0% 5,10% 89,70% 5,10% 0% 

2014./2015. 0% 3,20% 71% 25,80% 0% 

Ķīmija 

2012./2013. 0% 0% 90% 10% 0% 

2013./2014. 0% 5,60% 83,30% 11,10% 0% 

2014./2015. 0% 0% 83,30% 16,70% 0% 

Latviešu valoda 

2012./2013. 0% 5,20% 67,50% 26% 1,30% 

2013./2014. 0% 1,40% 75,40% 21,70% 1,40% 

2014./2015. 0% 14,30% 64,30% 21,40% 0% 

Latvijas un 

pasaules vēsture 

2012./2013. 0% 0% 95,50% 4,50% 0% 

2013./2014. 0% 0% 100% 0% 0% 

2014./2015.           

 Latvijas vēsture 

2012./2013. 0% 14,30% 85,70% 0% 0% 

2013./2014. 0% 10% 83,30% 6,70% 0% 

2014./2015. 0% 0% 80,60% 19,40% 0% 

Literatūra 

2012./2013. 0% 5,50% 76,40% 18,20% 0% 

2013./2014. 0% 4,20% 66,70% 29,20% 0% 

2014./2015. 0% 0% 79,50% 20,50% 0% 

 Matemātika 

2012./2013. 0% 6,60% 73,70% 18,40% 1,30% 

2013./2014. 0% 8,70% 68,10% 21,70% 1,40% 

2014./2015. 0% 7,10% 66,10% 25% 1,80% 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

2012./2013. 0% 0% 28,60% 71,40% 0% 

2013./2014. 0% 0% 33,30% 66,70% 0% 

2014./2015. 0% 0% 0% 75% 25% 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

meitenēm 

2012./2013. 0% 0% 25% 75% 0% 

2013./2014. 0% 0% 25% 75% 0% 

2014./2015. 0% 0% 26,70% 73,30% 0% 

Mājturība un 
tehnoloģijas 

zēniem 

2012./2013. 0% 6,50% 71% 22,60% 0% 

2013./2014. 0% 4,20% 58,30% 37,50% 0% 

2014./2015. 0% 0% 54,20% 45,80% 0% 

 Mūzika 

2012./2013. 0% 1,60% 27,40% 67,70% 3,20% 

2013./2014. 0% 1,70% 31,70% 65% 1,70% 

2014./2015. 0% 0% 41,90% 53,50% 4,70% 

Pasaules vēsture 

2012./2013. 0% 14,30% 85,70% 0% 0% 

2013./2014. 0% 6,70% 83,30% 10% 0% 

2014./2015. 0% 3,20% 93,50% 3,20% 0% 

Sociālās zinības 

2012./2013. 0% 3,20% 64,50% 32,30% 0% 

2013./2014. 0% 0% 35% 63,30% 1,70% 

2014./2015. 0% 0% 30,20% 69,80% 0% 

Sports 

2012./2013. 0% 0% 14,50% 74,20% 11,30% 

2013./2014. 0% 0% 8,30% 76,70% 15% 

2014./2015. 0% 0% 7% 69,80% 23,30% 

 Vizuālā māksla 

2012./2013. 0% 3,20% 58,10% 38,70% 0% 

2013./2014. 0% 1,70% 58,30% 40% 0% 

2014./2015. 0% 0% 53,50% 46,50% 0% 

 

Vecākajās klasēs vairs nav skolēnu, kuri, noslēdzot mācību semestri uz liecības 

saņemtu vērtējumus tikai optimālā līmenī. 
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Ja salīdzinām skolēnu sasniegumus atsevišķi vispārējās pamatizglītības programmā, 

pedagoģiskās korekcijas programmā un speciālajās programmās iegūtie vērtējumi ir līdzīgos 

līmeņos.  
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Varam apgalvot, ka skolēni ar dažādām mācīšanās grūtībām saņemot nepieciešamo 

atbalstu ikdienas darbā sasniedz līdzvērtīgu līmeni kā skolēni, kuriem mācību darbība nav 

nekādu objektīvu ierobežojumu. 
 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Priekšmetu skolotājiem turpināt uzskaitīt un analizēt skolēnu sasniegumus 

ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos, veidot sasniegumu dinamiku , 

analīzes materiālus izmantot tālākā mācību darba korekcijai. 

 Paaugstināt skolēnos pozitīvu motivāciju mācīties, lai sasniegumi atbilstu katra 

spējām. 

 Rast efektīvas darba formas ar skolēniem, kuriem nepietiekami mācību 

sasniegumi. 
 

 

3.2. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 
Skola uzskaita un analizē skolēnu sasniegumus valsts pārbaudes darbos. 

3.klases skolēni diagnosticējošajos darbos uzrāda salīdzinoši labus rezultātus, tie 

atbilstoši ikdienas darba rezultātiem. Līdzvērtīgi rādītāji gan matemātikā, gan latviešu valodā. 

Pēdējo gadu laikā tikai vienam skolēnam vērtējums procentuāli atbilst nepietiekamam 

vērtējumam. 4 skolēni no 11 gan matemātikā, gan latviešu valodā uzrādījuši rezultātu virs 

60%. 

 
 

 
 

6.klases skolēnu zināšanas tiek pārbaudītas trijos mācību priekšmetos – latviešu 

valodā, dabaszinībās un matemātikā. 
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Arī 6.klases diagnosticējošajos darbos dominē vērtējums kurš atbilst 4 ballēm. Labāki 

rezultāti vērojami latviešu valodā – mazāk nepietiekamo vērtējumu. 

 
 

Sestās klases sniegums kopumā vājāks nekā 3.klasei. Labākos rezultātus 6.klases 

skolēni uzrāda dabaszinībās, toties matemātikā rezultāti ir vissliktākie. Pozitīvi ir tas, ka 

kopuma vidējais vērtējums ir pietiekams, taču joprojām daudz darāmā individuāli. 

 

 
 

Aplūkojot 9.klašu skolēnu rezultātus, redzam līdzīgu ainu. Dominē vērtējums 4 balles. 

Vislabākie rezultāti krievu valodā, jo šo eksāmenu izvēlas kārtot neliels skolēnu skaits, kuri 

tiešām šo valodu apguvuši labā līmenī. 
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Lai arī skolēni neuzrāda augstus rezultātus, tie ir noturīgi. Arī matemātikas rezultāti 

9.klasē ir kopumā labāki nekā 6.klasēs – mazāk nepietiekamo vērtējumu, palielinās četrinieku 

īpatsvars. Labākus rezultātus sasniegt traucē vājās skolēnu lasītprasmes, tas ietekmē 

vērtējumu visos mācību priekšmetos. 

 
 

Salīdzinot vērtejumus eksāmena un gada vērtējumus, atšķirība pieļaujamā robežās. 

Eksāmenu vērtejumi nedaudz augstāki ne kā ikdienā iegūtie vērtējumi. 

Salīdzinot skolas vērtejumus ar internatskolu kopejiem rezultatiem valstī, jāatzīst, ka 

2/3 eksāmenu rezultātu ir nedaudz zemāki neka valstī kopumā. Īpaši liela atšķirība ir angļu 

valodā un vēsturē. 

  

 
  

Stiprās puses: 

 Visi 9.klases skolēni iegūst apliecību par pamatizglītību. 

 Lai arī nav skolēnu ar augstiem rezultātiem, sekmju līmenis stabili turas pietiekamā 

līmenī. 

 Arī vājāko skolēnu sniegumā vērojama izaugsme. 

 

 Tālākās attīstības vajadzības: 

 Paaugstināt skolēnu lasītprasmi. 

 Paaugstināt skolēnu sasniegumus ikdienas darbā matemātikā. 

 Paaugstināt skolēnu skaitu, kuru vidējā atzīme ir 6,7 un vairāk balles. 

 

 

Vērtējums – pietiekami 
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4. Atbalsts izglītojamiem 
 

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo 

drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 
 

Izglītojamiem un viņu vecākiem tiek nodrošināta atbalsta personāla palīdzība. Izglītības 

iestādē darbojas sociālais pedagogs, ārsts, logopēds, speciālais pedagogs, mūzikas terapeits, 

psihologs.  

Regulāri tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās, fiziskās un sociālpedagoģiskās 

vajadzības un atbilstoši tām, sadarbībā ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem, tiek 

izstrādāti un realizēti individuāli mācību un uzvedības korekcijas plāni. Ir izstrādāta dažāda 

rakstura problēmu risināšanas kārtība darbā ar izglītojamiem, kuri nāk no sociālā riska 

ģimenēm, nodrošināta iespēja apmeklēt individuālas neirologa, bērnu psihiatra un Jēkabpils 

iekļaujošās izglītības centra speciālistu konsultācijas. Pedagogi pamana, bet atbalsta personāls 

sniedz neatliekamu palīdzību izglītojamiem, kuriem nepieciešams emocionālais un 

psiholoģiskais atbalsts. Izglītojamiem ir iespēja pārrunāt interesējošos jautājumus ar klases 

audzinātājiem, sociālo pedagogu, ārsti, psihologu vai citiem skolas darbiniekiem. 

Atbalsts dažādās jomās tiek sniegts ikdienā. Jau otro gadu baseinā „MORA” sporta 

skolotāja, sociālā pedagoga un audzinātāju un direktores vadībā notiek ārstnieciskā 

vingrošana. Ar 2015./2016. mācību gadu skola izglītojamiem piedāvā individuālas mūzikas 

terapijas nodarbības. Nodarbības notiek reizi nedēļā skolas internātā - labiekārtotās un ar 

nepieciešamo inventāru aprīkotās telpās. Katru mācību gadu tiek apzinātas skolēnu intereses 

un arī skolas materiālās un personāla iespējas interešu izglītības programmu piedāvājuma 

jomā. 

Katra mācību gada un otrā semestra sākumā klašu audzinātāji iepazīstina izglītojamos ar 

izglītības iestādes kārtības noteikumiem. Izglītojamie uzskata, ka pārzina kārtības 

noteikumus. 

Iestādē ir izstrādāti iekšējie normatīvie dokumenti, kas nosaka vadības, klašu 

audzinātāju, mācību priekšmetu pedagogu, atbalsta personāla kompetenci ar drošību 

saistītajos jautājumos. Pēc drošības instrukcijas novadīšanas izglītojamie un izglītības iestādes 

darbinieki parakstās izveidotās veidlapās. Par skolēnu drošību starpbrīžos rūpējas 

dežūrskolotāji. Uzturēt kārtību palīdz arī dežūrklases. 

Ir izstrādāts rīcības, sadarbības plāns problēmu diagnosticēšanā un to novēršanā: 

Solis Atbildīgais Rīcība 

1. Atbildīgais pedagogs 

Individuāla saruna ar skolēnu, vecāku informēšana, klases 

kolektīva iesaistīšana (ja tas ir nepieciešams), līgums ar 

skolēnu. 

2.  
Piezīme dienasgrāmatā, rakstisks ziņojums vecākiem, 

tikšanās ar vecākiem, līgums. 

3.  Informācija direktora vietniekam. 

 Direktora vietnieks 

Individuāla saruna ar skolēnu, pedagogu, vecāku 

informēšana, individuāla plāna sastādīšana, plāna izpildes 

analīze.  

4.  Informācija sociālajam pedagogam. 

 Sociālais pedagogs 

Sociālpedagoģiska konsultācija, individuālas sarunas ar 

skolēnu, vecākiem, pedagogu, nepieciešamības gadījumā 

apmeklējums mājā. Līgums ar skolēnu, vecākiem. 

5.  
Individuāla korekcijas plāna izveide, plāna izpildes 

analīze. 

6.  Informācija direktoram. 

 Direktors 
Saruna ar skolēnu, vecākiem, citu speciālistu piesaistīšana, 

ziņojums sociālajam dienestam, bāriņtiesai, policijai. 
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Skolas sociālais pedagogs veic audzēkņu no sociālā riska ģimenēm apzināšanu. Katrs 

gadījums tiek izvērtēts atsevišķi, tiek izskatīta iespējamā sociālā, emocionālā un psiholoģiskā 

palīdzība. Sociālais pedagogs regulāri seko izglītojamo mācību stundu kavējumiem. 

Iestādē ir izveidota drošības prasībām atbilstoša informācija (evakuācijas plāni, norādes, 

video novērošana, ugunsdrošības signalizācijas sistēma). Izglītojamie zina, kur zvanīt 

ekstremālos gadījumos (nepieciešama informācija atrodas skolēnu dienasgrāmatās un 

izvietota pie informācijas stenda). Reizi gadā, sadarbojoties ar VUGD Cesvaines posteni, tiek 

organizētas mācības par rīcību ārkārtas situācijās un evakuācijas gadījumos. 

Lai veiktu darba aizsardzības monitoringu Cesvaines novada dome noslēgusi līgumu 

ar SIA „Media Control”. Sadarbības ietvaros tiek veikta skolas vide apsekošana, konstatēto 

nepilnību novēršana, darbinieku instruktāžas un apmācības. 

Izglītojamo drošībai iestādē un tās teritorijā izvietotas digitālās videonovērošanas 

kameras, ir iespējama pašvaldības policijas palīdzība. Drošības nolūkos izveidota skolas ēkas 

slēgšanas kārtība, skolas ieejas durvīm uzstādīta piekļuves sistēma COMMAX, kas samazina 

nepiederošu personu iekļūšanu skolas ēkā. Ir izstrādāta kartība, kas reglamentē nepiederošu 

personu uzturēšanos Cesvaines internātpamatskolā, tā izvietota pie ieejas durvīm.  

Izglītojamie jūtas droši iestādes telpās un tās apkārtnē. 

Reizi gadā drošības nedēļas ietvaros notiek izglītojamo tikšanās ar Valsts policijas 

pārstāvjiem, nepieciešamības gadījumos arī biežāk. Notiek sarunas - lekcijas par atkarību 

profilaksi. 

Pedagogi mācību priekšmetu stundās ietver dažādas sociālās izglītības 

tēmas. Audzināšanas darba pamatā ir programma, kurā ietvertas dažādas tematiskās jomas - 

satiksmes drošība, darbība. 

Skola plāno un organizē atbalsta personāla darbu. Atbalsta personāls kopā ar klases 

audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem analizē un izstrādā virzienus palīdzības sniegšanā 

izglītojamajiem, sastāda korekcijas plānus darbam ar bērniem, kuriem ir uzvedības problēmas. 

Sociālais pedagogs un psihologs sadarbībā ar audzinātājiem veic profilaktisko darbu par 

saskarsmes uzlabošanu, iecietību vienam pret otru, konfliktiem un to risināšanu, piesaistot 

speciālistus.  

Skolā pastāv noteikta kārtība klašu un grupu ekskursiju organizēšanā, ārpusstundu 

pasākumu organizēšanā. Visos skolas pasākumos ir darbinieku dežūras, lai nodrošinātu 

nepārtrauktu uzraudzību un skolēnu drošību. 

Jau vairākus gadus skolā tiek veikta skolēnu adaptācijas izpēte 5. un 1.klasē, pēc kuras 

sociālais pedagogs sadarbībā ar klases audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem strādā ar 

skolēniem, kuriem ir grūtības adaptēties. Atbalsta personāls regulāri sadarbojas ar klašu 

audzinātājiem, apzinot skolēnu psiholoģiskās un sociālās vajadzības, kā arī palīdzot 

skolēniem un viņu vecākiem labāk iekļauties skolas dzīvē. Sociālais pedagogs regulāri sniedz 

atbalstu skolotājiem darbā ar „problēmbērniem” un viņu ģimenēm. Īpaša uzmanība tiek veltīta 

skolēnu sociālās adaptācijas jautājumiem un vienaudžu vardarbības profilaksei, pozitīvas 

saskarsmes veicināšanai.  

Skolas darbinieki saskarsmē ar skolēniem un viņu vecākiem ir taktiski un iejūtīgi, to 

atzīst lielākā daļa izglītojamo un viņu vecāku. Savstarpējās saskarsmes tēmu apgūšanai 

organizētas vairākas skolēnu un vecāku tikšanās ar psihologu. 

Skolā ir nodrošināta izglītojamo veselības aprūpe, visu dienu strādā skolas ārste. Skolā 

regulāri apkopo ziņas par izglītojamo veselības stāvokli, novērtē fizisko attīstību, 

nepieciešamības gadījumā nosūta pie ģimenes ārsta. Katru gadu skolēniem tiek nodrošināti 

zobu higiēnista pakalpojumi. Ir noteikta kārtība, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas 

gadījumos. Skolas ārste informē vecākus par skolēnu veselības stāvokli. Skolā tiek 

nodrošināta pirmās palīdzības sniegšana. Skolas darbinieki un izglītojamie instruēti pirmās 

palīdzības sniegšanā. 

Skola ir iesaistījusies programma „Skola auglis” un „Skolas piens”. Skolā darbojas 

ēdnīca, kas nodrošina skolēnus ar kvalitatīvu un sabalansētu uzturu. Skolā tiek rīkotas 
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izglītojamo un viņu vecāku aptaujas par ēdiena kvalitāti, daudzveidību un vajadzības 

gadījumos izdarītas korekcijas 

 

Stiprās puses: 

 Apzināti skolēni, kuriem ir nepieciešama sociālā un psiholoģiskā palīdzība, tiek 

sniegtas kvalificētu speciālistu konsultācijas. 

 Tiek realizēta skolēnu, vecāku un pedagogu izglītošana sociālajos jautājumos. 

 Sociālais pedagogs apkopo informāciju par uzvedības pārkāpumu gadījumiem, 

veiktajiem pasākumiem to novēršanai un seku mazināšanai. 

 Veselības aprūpi nodrošina ārste, sniedzot optimālu palīdzību skolēniem. 

 1.-6. klašu izglītojamiem tiek nodrošināta logopēda nodarbības. 

 Skolēniem tiek nodrošinātas mūzikas terapijas nodarbības. 

 Skolēniem tiek nodrošinātas ārstnieciskās vingrošanas baseinā nodarbības. 

 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt atbalsta personāla un pedagogu sadarbības metožu pilnveidi. 

 Turpināt vecāku izglītošanu par bērnu mācību procesu, akcentējot psiholoģiskos 

aspektus. 

 Turpināt darbu ar vecākiem viņu ieinteresēšanai un aktīvākai iesaistīšanai bērna 

skolas gaitu atbalstīšanai. 

 Turpināt darbu pie skolēnu savstarpējo attiecību kultūras uzlabošanas. 

 

Vērtējums – ļoti labi 
 

 

4.2. Atbalsts personības veidošanā 
 

No mācībām brīvajā laikā skolēniem ir iespēja izzināt savas spējas, attīstīt sevi, 

darbojoties  

Interešu izglītības programmās: 

 Stepa aerobika 

 Ansamblis 

 Ģitārspēle 

 Teātris  

 Rokdarbi 

 Jaunsargi 

Fakultatīvajās nodarbībās: 

 Ritmika 

 Ticības māc. 

 Ēdiena gatavošana 

Pilsoniskā audzināšana tiek īstenota katru gadu organizējot Tēvzemes nedēļas 

pasākumus, sadarbībā ar Cesvaines vidusskolu - erudītu konkursus, spēka dienas, orientēšanās 

sacensības, lāpu gājienus, braucienus uz kritušo karavīru piemiņas vietām, pārgājienus ar 

uzdevumiem Cesvaines nozīmīgāko vietu un cilvēku izzināšanai u.c. Piesaistot militāro 

struktūru pārstāvjus, arī kopīgi ar Cesvaines vidusskolu tiek organizētas militāra rakstura 

stafetes. 

Skolēnu integrācija sabiedrībā, savstarpēja sadarbība tiek veicināta arī regulāri reizi 

mēnesī organizējot kopīgus sporta pasākumus kopā ar vidusskolas skolēniem (draudzības 

stafetes, tautas bumba, florbols, sporta erudīts, dambrete, futbols u.c.), gatavojot apsveikuma 

koncertus un dāvaniņas pansionātā dzīvojošajiem vecajiem ļaudīm, Ziemassvētkos un 

Lieldienās apciemojot pensionārus - bijušos skolas darbiniekus, apmeklējot visus skolēnu 
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vecumam un interesēm atbilstošus kultūras pasākumus Cesvainē (koncertus, izrādes, izstādes, 

kino).  

Lai apzinātu skolēnu vēlmes, veidotu atbildīgu attieksmi pret dzīvi skolēni tiek iesaistīti 

skolas pašpārvaldē. Skolas pašpārvaldi veido vecāko klašu skolēnu pārstāvji, pašpārvaldes 

darbu kūrē direktora vietnieks audzināšanas darbā. Pašpārvalde tiek iesaistīta skolai nozīmīgu 

disciplīnas problēmu risināšanā, pasākumu organizēšanā. 

Gada garumā skolēniem tika piedāvāts nodarbību cikls „Dzīvesskola” speciālista 

vadībā, kur bija iespēja praktiski darbojoties, apgūt ķermeņa ādas, matu, nagu, apģērba 

kopšanas pamatus, saskarsmes prasmes, veselīga uztura pamatprincipus, ārējā tēla, stila 

veidošanas prasmes. 

Veselīgs dzīvesveids un uzturs skolā tiek popularizēts arī skolēniem dodot iespēju 

darboties ēdiena gatavošanas pulciņā, organizējot tikšanās ar Hanzas maiznīcas pārstāvjiem, 

piedāvājot Latvijas Diētas un uztura speciālistu asociācijas izglītojošās nodarbības par 

veselīgu uzturu vecāko klašu skolēniem. Četras reizes gadā ( valsts dzimšanas diena, 

ziemassvētki, lieldienas, gada noslēgums) skolēniem kopā ar skolas darbiniekiem ir iespēja 

apgūt svētku svinēšanas tradīcijas pie svētku galda. Līdzdalības prasmes tiek apgūtas 

Ziemassvētku paciņu gatavošanas darbnīcā ,tradicionālajā mācību gada noslēguma pasākumā 

Cesvaines pilsētas parka stadionā, kur notiek uz kolektīvu saliedēšanu, savstarpēju saprašanos 

un sadarbību vērstas sportiskas aktivitātes, dziesmas , spēles un maltīte pie kopīga ugunskura. 

Klašu audzinātāji veido tematiskos plānus, balstoties uz VJIC ieteikto klases stundu 

programmas paraugu, papildus iekļaujot tēmas, kas ir aktuālas un svarīgas skolas tā brīža 

redzējumā. Tematiskie plāni tiek papildināti ar ārpusstundu aktivitātēm attiecīgajā klasē- 

klases vakariem, pārgājieniem, ekskursijām, teātru un muzeju apmeklējumiem. 

Skolai gadu laikā izveidojušās daudz tradīciju, kas veicina harmoniskas un kulturālas 

personības attīstību: 

 Zinību diena – īpaša diena pirmklasniekiem, kurus uz pirmo stundu pavada 

9.klašu skolēni. 

 Ik pa desmit gadiem skolas absolventu salidojums. 

 Ābeces svētki pirmklasniekiem, kurus rīko sākumskolas skolotāji. 

 Lāčplēša dienai veltīts pasākums. 

 Latvijas gadadienai veltīts pasākums. 

 Ziemassvētku pasākumi. 

 Popiela, kurā ikvienam ir iespēja iejusties sava iemīļotā dziedātāja tēlā. 

 Mātes dienas pasākums, kas tiek veltīts ģimenei. 

 Zvaniņa svētki – atmiņas par skolā pavadītajiem gadiem, kas tiek atklātas gan 

fotogrāfijās, gan skatuves variantā. 

 Labo vārdu līnija – mēneša labāko audzēkņu sveikšana (dažādu konkursu un 

sacensību uzvarētāji), notiek skolēnu apbalvošana.  

Atbilstoši skolēnu un vecāku vēlmēm, cieņā un godā tiek turētas kristīgās vērtības, 

nodrošinot skolēniem iespēju apmeklēt dievkalpojumus, kristīties (pēc rakstiska vecāku 

iesnieguma),piedalīties skolā notiekošajā iknedēļas svētrītā, rīkojot adventes vainaga sveču 

iedegšanas pasākumus. Izveidojusies laba sadarbība ar organizācijas „Jaunatne ar misiju” 

pārstāvjiem (tikšanās, teātra izrādes, kopīgi pasākumi). 

Morālu un materiālu atbalstu saņem skolēni, kuri apmeklē Cesvaines mākslu skolu 

(notiek regulāra saziņa ar mākslu skolas pedagogiem, skolēni tiek nodrošināti ar 

nepieciešamajiem piederumiem ). 

Pulciņu darba veikums regulāri redzams skolas pasākumos sniedzot priekšnesumus 

koncertos, izrādēs, veidojot telpu un skatuves noformējumus, gatavojot dāvaniņas un 

apsveikumus dažādos svētkos. Pulciņu darbā izdodas iesaistīt gandrīz visus skolēnus (ar 

retiem izņēmumiem). Organizējot pasākumus, tiek izmantotas dažādas darba formas 

(klātienes un neklātienes konkursi, koncerti, teātra dienas, dažāda rakstura sportiskas 

aktivitātes, tematiskas pēcpusdienas, svinīgās līnijas, ziņu līnijas u.c.),lai katrs skolēns varētu 

rast iespēju izpausties atbilstoši savām interesēm. Arī visos skolas pasākumos viens no 
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galvenajiem uzdevumiem – skolēna personības attīstība, izaugsme katru iesaistot procesā, 

atbilstoši viņa spējām. 

Katra mācību gada noslēgumā interešu izglītības programmu vadītāji iesniedz 

realizētas programmas analīzi un savus piedāvājumus jaunajam mācību gadam. Skolas vadība 

apkopo iesniegtās darba atskaites, izvērtē iesniegtos priekšlikumus, un programmas, kuras 

atbilst skolas plānotajiem mērķiem un uzdevumiem iesniedz pašvaldībai finansējuma 

piešķiršanai. 

 

Stiprās puses: 

 Izglītojamiem tiek nodrošināta iespēja gūt pieredzi kvalitatīvos koncertos un 

pasākumos. 

 Izglītojamie paši iesaistās pasākumu organizēšanā un norisē. 

 Katram skolēnam ir iespēja uzstāties skolas pasākumos. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Aktivizēt skolēnu pašpārvaldes darbu. 

 Turpināt pilnveidot izglītojamo uzvedības un kultūras saskarsmes prasmes 

 

 

Vērtējums – labi 
 

 

 

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 
 

Skolēniem tiek nodrošināts atbalsts karjeras izvēlē. Klases audzinātāja stundās, skolas 

bibliotēkā un individuāli pie sociāla pedagoga tiek sniegta informācija par izglītības iespējām 

Latvijā.  

Klases stundās skolēni tiek ievirzīti karjeras izglītībā, rosinot viņus domāt par profesijas 

izvēli, savu piemērotību tai, mācīšanās iespējām. 

Katru pavasari skolā tiek organizētas profesiju dienas, kurās piedalās dažādu iestāžu 

darbinieki, skolas absolventi, mācību iestāžu izglītojamie un stāsta par savām gaitām citās 

izglītības iestādēs un karjeras izaugsmi. 8.un 9.klašu skolēniem tiek nodrošināta iespēja 

apmeklēt gan grupu, gan individuālas nodarbības Madonas karjeras centra speciālistu vadībā, 

piedalīties atvērto durvju dienu pasākumos skolēniem interesējošās izglītības iestādēs 

(Barkavas arodvidusskola, Rankas arodvidusskola, Cēsu profesionālā vidusskola), piedalīties 

minēto skolu organizētajās radošajās darbnīcās.  

9.klases skolēniem tiek sniegts nepieciešamais atbalsts ‘’Ēnu dienas’’ plānošanā un 

plānoto pasākumu īstenošanā. Izglītojamie izmanto internetā pieejamo informāciju par 

karjeras iespējām. 

Skolā regulāri tiek apkopota informācija par 9.klases absolventu tālākajām gaitām, tiek 

apkopota informācija septembrī un mācību gada beigās. Lielākā daļa skolēnu mācības turpina 

arodskolās, katru gadu viens vai divi skolēni izvēlas turpināt  mācības vidusskolā, taču katru 

gadu ir arī skolēni, kuri neturpina mācības, bet iesaistās darbā.  

 

Stiprās puses: 

 Skolā notiek regulāra sadarbība ar reģiona vidējas izglītības iestādēm. 

 Karjeras izglītības materiālu pieejamība ikvienam interesentam. 

 Katrs skolēns var saņemt individuālas konsultācijas karjeras jautājumos. 
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Tālākās attīstības vajadzības: 

 Iekārtot karjeras izglītības informācijas vietu skolā. 

 Turpināt pilnveidot sadarbību ar pedagogiem, sabiedrību un skolēniem. 

 

Vērtējums –labi 

 

 

4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 
 

Skolā lielākā daļa skolēnu ir ar vājām vai viduvējām zināšanām un spējām, ar ļoti zemu 

motivāciju mācībās. Tāpēc īpaši tiek atbalstīta spējīgāko skolēnu piedalīšanās olimpiādēs, 

konkursos un projektos. Lai motivētu labākos skolēnus tiek pasniegtas zelta un sudraba 

liecības.  

Skolā ir izveidots konsultāciju grafiks. Regulāri notiek „mazās” pedagoģiskās sēdes, 

kurās piedalās skolēns, vecāki, audzinātājs un atbalsta personāls. 

Skolā regulāri veicot skolēnu veselības izpēti, noskaidro skolēnu īpašās vajadzības un 

domā par iespējām sniegt atbalstu uz vietas skolā. Psihologs veic skolēnu testēšanu (Vudkoka 

Džonsona tests), sociālais pedagogs papildus strādā pie skolēnu motivēšanas. 

Nepieciešamības gadījumā skolēni kopā ar vecākiem un pedagogu pārstāvi apmeklē 

pedagoģiski medicīnisko komisiju.  

Skolā ir 23 izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem, to apliecina speciālistu atzinumi. 

Mācību priekšmeta skolotāji regulāri tiek informēti par katra skolēna īpašajām vajadzībām, 

ieteicamajiem atbalsta pasākumiem ikdienas stundās un pārbaudes darbos, ar 

nepieciešamajiem vides pielāgojumiem, lai kompensētu vajās  jomas. Nepieciešamības 

gadījumā tiek nodrošinātas papildus individuālas nodarbības pie logopēda un speciāla 

pedagoga. Ikmēneša sanāksmēs pedagogi dalās ar ikdienas novērojumiem, pamanīto progresu 

vai regresu, nepieciešamības gadījumā saņem ieteikumus no sociālā pedagoga, speciālā 

pedagoga vai psihologa. Sanāksmēs tiek apkopota informācija par katru skolas skolnieku un 

pieņemti lēmumi par speciālistu atzinumu iegūšanu vai mācību programmas maiņas 

nepieciešamību. 

Sistemātiski un mērķtiecīgi tiek organizēts darbs ar skolēniem, kuriem mācības sagādā 

grūtības. Skolēniem, kuriem uz liecības kādā mācību priekšmetā bijis nepietiekams vērtējums 

ir noteiktas obligātas papildus individuālas nodarbības, lai apgūtu iepriekšējā semestrī 

iekavēto vielu. Skolā ir iespēja apmeklēt konsultācijas un papildus nodarbības dažādos 

mācību priekšmetos. To apliecina arī 96% aptaujāto skolēnu. Skolotāji ņem vērā katra skolēna 

individuālās īpatnības, cenšas realizēt individuālu pieeju konsultācijās. Skolēniem ar 

rakstīšanas problēmām tiek dota iespēja atbildēt mutiski.  

 

Stiprās puses: 

 Skolā sistemātiski organizē darbu ar izglītojamiem, kuriem mācības sagādā 

grūtības, sniedz konsultācijas vecākiem. 

 Ir izveidota sistēma skolēnu mācīšanās problēmu diagnostikai. 

 Ikdienas darbā skolēniem tiek nodrošināti individuāli atbalsta pasākumi. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Rosināt, motivēt izglītojamos savlaicīgi un regulāri apmeklēt konsultācijas, 

pilnvērtīgi izmantojot tam atvēlēto laiku. 

 Pilnveidot klašu audzinātāju, priekšmetu skolotāju un vecāku sadarbību 

izglītojamo ar mācīšanās grūtībām izaugsmes veicināšanā. 

 

 

Vērtējums – ļoti labi 
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4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 
 

Cesvaines internatpamatskola īsteno trīs speciālas izglītības programmas:  

1. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem, kods 21015611. 

2. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības 

traucējumiem, kods 21015711. 

3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem, kods 21015811. 

 

Iestādē ir 5 izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem, 2 izglītojamie ar garīgās 

veselības traucējumiem un 11 izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem. Darbu ar šiem 

izglītojamiem koordinē un uzrauga direktora vietnieks izglītības jomā, sadarbībā ar speciālo 

pedagogu, atbalsta personālu, klašu un grupu audzinātājiem un mācību priekšmetu 

skolotājiem. Pedagogi pielieto diferencētus uzdevumus, vērtēšanu, nodrošina atbalsta 

pasākumus ikdienas darbā un pārbaudes darbu laikā. 

Izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem tiek nodrošinātas individuālas 

stundas matemātikā, latviešu valodā, dabaszinībās, mājturībā. 

Katram speciālo programmu skolēnam tiek izstrādāti individuālie izglītības plāni. 

Individuālo plānu izstrādē tiek iesaistīti paši skolēni un viņu vecāki. Ikmēneša pedagogu un 

atbalsta personāla sanāksmēs analizē šo skolēnu sasniegumus un attīstības dinamiku, izvērtē 

individuālo plānu īstenošanu, nepieciešamības gadījumos veic korekcijas individuālajos 

plānos. Informāciju par individuālajiem plāniem, to izpildi apkopo specialais pedagogs. 

Skolas sociālais pedagogs un psihologs konsultē skolotājus par bērnus intelektuālajām 

un emocionālajām vajadzībām un palīdz izglītojamajiem problēmu gadījumos, kā arī krīzes 

situācijās, konfliktos vai citos psiholoģisku grūtību gadījumos. 

Klases audzinātāji sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem un atbalsta personālu, lai 

koordinētu un sniegtu atbalstu izglītojamajiem. 

Ir izveidota noteikta kārtība skolas sadarbībai ar vecākiem, lai sekmētu izaugsmi, tas 

notiek tikšanās reizēs, ar dienasgrāmatu un e-klases starpniecību. 

 Skola plāno un organizē atbalsta personāla darbu. Atbalsta personāls kopā ar klases 

audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem analizē un izstrādā virzienus palīdzības sniegšanā 

izglītojamajiem, sastāda korekcijas plānus darbam ar bērniem, kuriem ir uzvedības problēmas. 

Sociālais pedagogs un psihologs veic profilaktisko darbu par saskarsmes uzlabošanu, 

iecietību vienam pret otru, konfliktiem un to risināšanu, piesaistot speciālistus.  

Skolā ierīkoti kabineti sociālajam pedagogam, psihologam, speciālajam pedagogam, 

mūzikas terapeitam, ārstam. Šajos kabinetos notiek individuālas un grupu nodarbības, 

tikšanās ar vecākiem un speciālistiem. Visi mācību priekšmetu skolotāji ieguvuši tiesības 

īstenot speciālās izglītības programmas.  

Skola konsultējas ar vecākiem, ja izglītojamajam nepieciešama logopēda, sociālā 

pedagoga vai psihologa palīdzība. 

 

 

Stiprās puses: 

 Skolā sniedz atbalstu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām un mācīšanās 

grūtībām. 

 Skolā ir licencētas speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem un mācīšanās 

traucējumiem. 

 Pedagogiem ir pozitīva attieksme un laba sadarbība ar izglītojamiem ar 

speciālām vajadzībām un viņu vecākiem. 
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 Izglītojamie ir iecietīgi un toleranti pret izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. 

 Visiem skolotājiem ir atbilstoša kvalifikācija. 

 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Papildināt metodisko un didaktisko līdzekļu klāstu, kuri paredzēti darbam 

skolēniem ar specialam vajadzībām. 

 Turpināt pedagogu izglītošanu specialas pedagoģijas jautājumos. 

 Atbalsts katra izglītojamā optimālai izaugsmei. 

 

 

Vērtējums – ļoti labi 
 

 

 

 

4.6. Sadarbība ar izglītojama ģimeni 
 

Mācību gada laikā klases sapulcēs vecāki pārrunā jautājumus, kas saistīti ar bērnu 

audzināšanu, vecāku un bērnu tiesībām un pienākumiem. Klašu vecāku sapulcēs vecāki tiek 

informēti par skolēna sasniegumiem, organizētas kopīgas un individuālas tikšanās ar mācību 

priekšmetu skolotājiem. 

Vecāki informāciju par skolu un skolēnu sasniegumiem var iegūt: 

 Skolas vecāku kopsapulcē septembra, decembra un maija mēnešos. 

 Klašu vecāku sapulcēs (ne retāk ka 2 reizes gadā). 

 Vecāku dienās. 

 Skolvadības sistēmā e-klase. 

 Skolēnu dienasgrāmatās. 

 Liecībās. 

 Mēneša atzīmju izrakstos. 

Nepieciešamības gadījumā klašu audzinātāji regulāri sazinās ar vecākiem telefoniski 

par skolēna sasniegumiem. Skolēnu vecāki, kuru bērniem ir iekšējās kārtības noteikumu 

pārkāpumi, kavēšanas vai nepietiekamu (zem 4 ballēm) sekmju vērtējumu gadījumi, tiek 

aicināti uz skolu, lai risinātu radušās situācijas. 

Vecāki saņem informāciju par to, kāda palīdzība nepieciešamības gadījumā tiek 

sniegta gan skolā, gan pašvaldību sociālajos dienestos. Notiek individuālas konsultācijas ar 

skolas sociālo pedagogu, psihologu, speciālo pedagogu, skolas ārsti un logopēdu. 

Speciālais pedagogs kopā ar sociālo pedagogu, psihologu, klases audzinātājiem un 

mācību priekšmeta skolotājiem veic izglītojamo individuālo izpēti, lai noteiktu mācīšanās 

grūtības cēloņus, veic pārrunas ar šo izglītojamo vecākiem, informē par izpētes rezultātiem. 

Sociālais pedagogs katru dienu uzskaita izglītojamo kavējumus un veic to analīzi. Ja 

izglītojamais ilgstoši kavē skolu un aizdomas par neattaisnotiem kavējumiem, sociālais 

pedagogs apmeklē izglītojamo mājās. 

Katru mēnesi notiek pedagogu konsīlijs, kur tiek lemts par atbalsta pasākumiem katram 

izglītojamajam, kuram ir mācīšanās grūtības vai citas problēmas. 

Vecākiem ir iespēja apmeklēt ārpusstundu pasākumus skolā, kā arī mācību stundas, 

bet vecāki šādu iespēju izmanto reti. Skola organizē vecāku dienas, kad vecāki var satikt 

jebkuru skolotāju skolā, iesaistīties kopīgās aktivitātēs ar skolēniem un skolotājiem, apmeklēt 

izglītojošas nodarbības par dažādām tēmām. 

Vecāku sapulcēs vecāki tiek informēti par valsts pārbaudījumu norises kārtību, mācību 

darbu, stundu apmeklējumiem, uzvedību un izglītojamo adaptācijas norisi 1.klasē, 5. klasē. 
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Katra mācību gada sākumā vecākus vienmēr informē par aktualitātēm mācību un 

audzināšanas darbā. Skolas padomes sastāvā vecākus izvirza no klašu kolektīviem. Skolas 

padomes vadītājs ir pārstāvis no ievēlēto vecāku vidus. Skolas padomes sanāksmes notiek 

regulāri. Skolas vadība savās sanāksmēs un pedagoģiskās padomes sēdēs vienmēr analizē 

vecāku izteiktos priekšlikumus darba uzlabošanai. 

 

 

Stiprās puses: 

 Skolēnu vecāki regulāri tiek informēti par skolas darbību. 

 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Mudināt vecākus aktīvāk iesaistīties iestādes plānotajos un organizētajos 

pasākumos. 

 Turpināt vecāku izglītošanu dažādos pedagoģijas un psiholoģijas jautājumos. 

 

 

Vērtējums – pietiekami 
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5. Skolas vide 
5.1. Mikroklimats 

 

Skolai gadu laikā izveidojušās daudzas tradīcijas, kurās aktīvi piedalās gan skolēni, gan 

skolotāji, gan pārējais skolas personāls. 

Ir vairākas kolektīva garu veicinošas tradīcijas skolas personālam: kopīgas pusdienas 

mācību gadu uzsākot, Skolotāju dienas pasākums, Ziemassvētku balle vai pusdienas 

personālam, Pateicības diena mācību gada noslēgumā, kura tiek sumināti labākie un 

ilggadīgākie darbinieki.  

Skolas vadība ir ieinteresēta skolotāju sasniegumos un atbalsta iniciatīvu. Skolas vadība 

rosina un atbalsta ikviena skolas darbinieka tālākizglītošanos profesionālajā jomā. 

Skolas iekšējie kārtības noteikumi, kā arī izstrādātais rīcības plāns pārkāpumu 

gadījumos un atbalsta personāla darbība nodrošina taisnīgu konfliktsituāciju atrisināšanu. 

Skolēni un viņu vecāki ar šiem dokumentiem ir iepazīstināti un atzinuši tos par pieņemamiem. 

Skolas kolektīvs strādā, lai radītu patīkamu skolas mikroklimatu, kurā būtu patīkami 

uzturēties gan skolotājiem, gan skolēniem, gan tehniskajam personālam un vecākiem. Skolēnu 

aptaujās 85% skolēnu atzina, ka viņiem patīk mācīties Cesvaines internātpamatskolā.  

Labvēlība, savstarpēja cieņa un izpalīdzība vienmēr tiek uzsvērta attiecībās starp 

skolēniem un pedagogiem. Aptaujā 82% skolēnu apgalvo, ka var prasīt padomu skolotājiem, 

ka skolotāji ar cieņu izturas pret skolēniem, ka audzinātājiem var uzticēties. 

Diemžēl pēdējos gados, palielinoties skolēnu ar mācīšanās un uzvedības traucējumiem 

īpatsvaram, biežāki kļuvuši emocionālas vardarbības pret skolotājiem gadījumi. Tas negatīvi 

ietekmē mikroklimatu, veicina pedagogu izdegšanu.  

Katrs necienīgas uzvedības gadījums tiek risināts nekavējoties, pēc informācijas par 

notikušo saņemšanas. Konfliktsituāciju risināšanā vienmēr iesaistās sociālais pedagogs un 

skolas administrācijas pārstāvji, nepieciešamības gadījuma tiek pieaicināts klases audzinātājs, 

skolēna vecāki. Vairumā gadījumu izdodas panākt, ka agresīvā puse atzīst savu pārkāpumu, 

atvainojas un tiek panākts izlīgums. Atsevišķos gadījumos, kad skolēnu necienīga, agresīva 

uzvedība pret personālu atkārtojas, situācijas izbeigšanā tiek iesaistīta policija. 

Skolas iekšējās kartības noteikumos tiek ietvertas visas obligātās normas. Izmaiņas un 

papildinājumi tajos tiek ieviesti gadījumos, ja: 

 Tiek mainīti valsts izdotie normatīvie akti. 

 Aktuālā skolas situācija prasa jaunu regulējumu. 

Radot jaunus regulējumus tiek uzklausīti gan pedagogu, gan tehniska personāla, gan 

skolēnu, gan vecāku ieteikumi. 

Informāciju par izglītojamo uzvedību iegūstam no e-klases žurnāliem, internāta 

skolotāju un tehniska personāla novērojumiem, skolēnu ziņojumiem. Iegūtā informācija tiek 

analizēta gan administrācijas apspriedēs, gan atbalsta personāla sanāksmēs, gan pedagoģiskas 

padomes sēdēs. Lēmumi par situācijas risinājumu tiek pieņemti saskaņā ar iekšējo un ārējo 

normatīvo aktu regulējumiem, atbilstoši situācijas smaguma pakāpei. 

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

kārtība, kā jārīkojas apmeklētājiem, lai atrastu vajadzīgo telpu vai personu. 

Skolēni jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un reliģiskās piederības.  

Skolas personāls izprot politiski neitrālas, valstiski lojālas attieksmes nepieciešamību. 

Ikdienas darbā no katra darbinieka tiek prasīta konfidencialitātes principu ievērošana. 
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Stiprās puses: 

 Izglītības iestāde mērķtiecīgi rūpējas par savu tradīciju kopšanu. 

 Iestādē izglītojamie jūtas droši un apzinās, ka nepieciešamības gadījumā saņems 

atbalstu 

 Attieksme pret apmeklētājiem ir laipna un korekta. 

 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Audzināt izglītojamiem personisko atbildību par disciplīnas un kārtības 

uzturēšanu. 

 Turpināt pilnveidot darbu pie izglītojamo uzvedības kultūras veidošanas mācību 

stundās. 

 

 

 
Vērtējums –pietiekami 

 

 

 

5.2. Skolas fiziskā vide 
 

Skolas ēkas izvietotas divas adresēs: 

1. Rīgas ielā 4, Cesvainē,  atrodas mācību  korpuss. 

Mācību korpuss nodots ekspluatācija 1961.gadā, projektēts tieši mācību procesam. Ēka 

siltināta, nomainīts jumta segums, telpas veikts kosmētiskais remonts. 

2. Augusta Saulieša ielā 1, Cesvainē – internāta ēka. 

Internāts izvietots pielāgotas telpās, tajā ir viss nepieciešamais skolēnu sadzīvei un atpūtai, 

telpās veikts kosmētiskais remonts. 

Ēkas ir pašvaldības īpašums. 

Visas izglītības programmas tiek īstenotas mācību korpusā, Rīgas ielā 4: 

1. Atzinums no valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izsniegts – 29.10.2015. 

2. Atzinums no veselības inspekcijas izsniegts – 16.03.2016. 

Skolai ir sporta zona, kuru veido ar zālāju klāts sporta laukums. Skolu un internātu 

apvieno pagalms, līdzās atrodas atpūtas zona – strītbola laukums, skeitborda rampa un 

saimniecības ēkas (darbnīca – noliktava un veļas māja). Mācību korpusu no ielas norobežo 

dzīvžogs un zālājs. Skolas iekšpagalmā izbūvētas autostāvvietas darbinieku autotransportam. 

Skolēni iesaistās kārtības uzturēšanā skolā un tās apkārtnē - apkārtnes uzkopšanā rudenī 

un pavasarī un klašu telpu un internāta istabiņu uzkopšanā ikdienā. 

Skolas telpās ir normām atbilstoši sanitārhigiēniski apstākļi, tualetēs ir ziepes, tualetes 

papīrs un dvieļi. Skolas telpās tiek nodrošināts normāls siltuma režīms. Skolas apkārtne ir 

apzaļumota. Skolas darbinieki un skolēni to vienmēr sakopj un uztur kārtībā. 

Skolēni skolas apkārtnē jūtas droši. To aptaujā apliecina arī 76% skolēnu. Skolas telpas 

ir drošas, visos gaiteņos atbilstoši noteikumiem izvietoti evakuācijas plāni, norādītas ieejas, 

izejas. Ir rezerves izejas visos stāvos. Pieejamās vietās kabinetos, par ko informē īpašas 

norādes, kuros ir paaugstināta ugunsbīstamība, izvietoti rokas ugunsdzēšamie aparāti. 
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Pirmās palīdzības aptieciņas ir skolotāju istabā, datorklasē, sporta skolotāja kabinetā, 

skolas kancelejā, internātā pie naktsauklēm. 

 

 

Stiprās puses: 

 Skolas telpas ir funkcionālas, tīras, kārtīgas, atbilstošas sanitāri higiēniskajām 

prasībām. 

 Skolas bibliotēkas fondi un citi mācību materiāli ir pieejami skolēniem. 

 Skola vienmēr skaisti un gaumīgi noformēta uz svētkiem. 

 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Sporta laukuma atjaunošana. 

 Internāta ēkas jumta seguma nomaiņa. 

 Pagalma asfalta seguma atjaunošana. 

 

 

 

Vērtējums –labi 
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6. Skolas resursi 
6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

Skolā ir pietiekams skaits atbilstoši ierīkotu telpu, lai realizētu izglītības programmas. Ir 

iekārtotas 9.klašu telpas, atsevišķi kabineti latviešu valodai, svešvalodām, bioloģijai un 

ķīmijai, sociālajām zinībām, mūzikai, fizikai un matemātikai, vēsturei un ģeogrāfijai, 

vizuālajai mākslai, zēnu un meiteņu mājturībai, datorklase.  

Kabineti nodrošināti ar nepieciešamo tehniku, mācību grāmatām un metodiskajiem 

līdzekļiem, regulāri tiek papildināta materiāli tehniskā bāze. Atbildīgās personas veic 

materiāltehnisko līdzekļu uzskaiti, laicīgi konstatē bojājumus un novērš tos. Lai nodrošinātu 

tehnisko līdzekļu un IT regulāru apkopi un nepārtrauktu darbību noslēgts līgums ar SIA 

Centrs Mora. Uzsākta datortehnikas atjaunošana. 

Skolā pieejams bezvadu internets. Skolēniem pieejamas 20 datorizētas darbavietas divos 

kabinetos. Matemātikas, bioloģijas un vēstures kabineti aprīkoti ar interaktīvajām tāfelēm, 

dokumentu kamerām. Lai projektoru varētu izmantot arī citos kabinetos, skolā ir pārnēsājams 

multimediju projektors, kurš paredzēts izmantošanai jebkurā mācību kabinetā. Skolotājiem ir 

pieejami kopētāji. 

Iekārtoti atbalsta personāla kabineti – sociālajam pedagogam, psihologam, logopēdam, 

mūzikas terapeitam, speciālajam pedagogam. Iekārtots skolas medicīnas punkts un reģistrēts 

Ārstniecības iestāžu reģistrā.  

Skolas aktu zāle apvienota ar sporta zāli, kas nereti rada organizatoriska rakstura 

problēmas.  

Telpu izvietojums ir racionāls. Mēbeles un iekārtas atbilst skolēnu vecumam un 

augumam. Skolā iekārtota ēdamzāle. 

Bibliotēka ir nodrošināta ar daiļliteratūru, ir pietiekami plašs izziņas un metodiskās 

literatūras klāsts, ir lasītava, dators. Skola pilnībā nodrošina skolēnus ar mācību grāmatām un 

mācību piederumiem. Bibliotekāre kopā ar direktora vietnieku mācību darbā katra mācību 

gada noslēgumā apzina pedagogu vajadzības un papildina mācību un metodisko materiālu 

krājumus.  

Katrs skolotājs tiek nodrošināts ar kancelejas precēm, alternatīvajiem mācību 

materiāliem, didaktiskajām spēlēm, izdales materiāliem. 

Skolēniem ir iespēja mācību procesā izmantot datorus. Iespēja izmantot sporta zāli skolā 

un pilsētas sporta halli. Pilnvērtīgam mācību un ārpusstundu darbam pieejams stadions.  

 

Stiprās puses: 

 Atbalstoša pašvaldība. 

 Esošo finanšu līdzekļu izmantojums. 

 Skolā ir iekārtu, IKT un resursu pietiekamība, daudzveidība un atbilstība 

izglītības standartu un programmu īstenošanai. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Datortehnikas atjaunošana. 

 Pilnveidot skolotāju zināšanas tehnoloģiju izmantošanā. 

 Mācību kabinetu un telpu modernizēšana un labiekārtošana. 

 Iesaistīties projektos Skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai un finanšu 

līdzekļu piesaistei. 

 

Vērtējums –labi 
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6.2. Personālresursi 
 

Skolā ir kvalificēts pedagogu kolektīvs, kas nodrošina izglītības programmu īstenošanu. 

Skolas personālu veido 30 pedagoģiskie darbinieki un 21 tehniskais darbinieks. Pedagoģisko 

darbinieku specialitātes ir atbilstošas tam, lai veiksmīgi varētu īstenot visas izglītības 

programmas. 

No visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem: 

 pamatdarbā - 21 70 % 

 augstākā pedagoģiskā izglītība - 30 100 % 

 divas pedagoģiskās izglītības - 6 20 % 

 divas vai vairāk specialitātes - 20 67 % 

 maģistra grāds - 7 23 % 

 ieguvuši 3. kvalitātes pakāpi -11 37 % 

 ieguvuši 4. kvalitātes pakāpi -11 37 % 

Veiksmīgi darbojas atbalsta personāls – psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, 

speciālais pedagogs, ārste, mūzikas terapeits. Atbalsta grupā darbojas arī skolas bibliotekāre. 

Mācību procesa norise Skolā nodrošināta visos mācību priekšmetos. 

Pedagogi savu profesionālo kvalifikāciju attīsta un pilnveido regulāri piedaloties 

tālākizglītības kursos, darbojoties dažādos projektos, piedaloties semināros, metodiskajās 

sanāksmēs, konferencēs. Pedagogiem tiek dota iespēja tālākizglītības nolūkos apmeklēt citas 

izglītības iestādes.  

Lai varētu kvalitatīvi realizēt skolas piedāvātās izglītības programmas, kadru politikā 

tiek racionāli izmantoti jau esošie resursi, kā arī piesaistīti pedagoģiskie kadri no blakus 

skolas – Cesvaines vidusskolas. 

 

 

Stiprās puses: 

 Kvalificēts, mērķtiecīgs, profesionāls pedagogu kolektīvs. 

 Piedalīšanās tālākizglītības programmu īstenošanā atbilstoši skolas 

noteiktajām attīstības prioritātēm. 

 Skolotāju dalīšanās pieredzē par kursos gūtajām atziņām MK ietvaros. 

 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Jaunu kadru iesaistīšana mācību procesā. 

 Pilnveidot stundu aizvietošanas sistēmu skolā. 

 Rosināt skolotājus dažādu metodisko materiālu izstrādei. 

 

 

 

Vērtējums –labi 
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7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 
7.1. Iestādes darba pašnovērtēšana un attīstības plānošana 

 

Vīzija: 

Radoša, tradīcijām bagāta skola ar plašu izglītības programmu piedāvājumu, 

kvalitatīvas izglītības centrs. 

Skolas pamatmērķis: kompensēt dažādu negāciju radītās sekas ģimenē un 

sabiedrībā, realizējot izglītības procesā tikumiskās disciplīnas, ētisko un morālo principu un 

dzīves prasmju kopumu, nodrošinot radošu izglītības un audzināšanas vidi, kas nodrošina 

Valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu, tas ir: 

Nodrošināt izglītojamo ar zināšanām un prasmēm, kas dod iespēju sagatavoties 

izglītības turpināšanai. 

Nodrošināt pamatizglītības mērķu sasniegšanu izglītojamiem ar uzvedības 

traucējumiem un mācīšanās traucējumiem. 

Izveidot stabilu, uz pārdomātiem, skolēnu atbildību veidojošiem iekšējās kārtības 

noteikumiem balstītu mācību un audzināšanas sistēmu. 

Veidot un izkopt skolēnu sociālās jeb dzīves prasmes. 

Cesvaines internātpamatskolas darbības pamatvirziens ir skolēnu izglītošana un 

audzināšana. 

Skolā tiek mērķtiecīgi īstenota skolas darba izvērtēšana visos darba virzienos. 

Vērtēšanas pozīcijas iekļautas skolas darba plānā. Mācīšanas, mācīšanās, audzināšanas un 

metodiskajā aspektā pašvērtējumu veic pedagogi, klašu audzinātāji, internāta skolotāji  un 

mācību priekšmetu skolotāju metodiskās komisijas. Skolas darba vērtēšanas saturu nosaka 

iepriekšējos periodos konstatētās tālākās attīstības vajadzības. Skolas administrācija izvērtē un 

veic nepieciešamos uzlabojumus skolas darba vērtēšanas organizēšanā, vadīšanā un 

pārraudzīšanā. 

Skolas attīstības plāns ir strukturēts, pārskatāms. Prioritātes noteiktas 5 gadiem, laika 

posmā no 2010.-2015.gadam. Katras prioritātes plānojums paredz darbības mērķus, rezultātu 

vērtēšanas kritērijus, sīku uzdevumu izpildes gaitu, kas norāda laika sadalījumu, atbildīgās 

personas, kā arī nepieciešamos resursus un kontroli. 

Attīstības plāns veidots, ņemot vērā skolas pamatmērķus, skolotāju, metodisko komisiju, 

vadības pašvērtējumu par iepriekš veikto darbu, kā arī vispārīgo rādītāju prognozi laika 

posmam līdz 2015.gadam. 

Skolas attīstības plāna izstrādē iesaistās skolas darbinieki, vecāki un skolēni. Plāna 

saskaņošanas, apstiprināšanas un korekcijas procesu reglamentē likumdošana.  

Skolas pašvērtēšanas process ir nepārtraukts un notiek visos līmeņos. To veic: 

 Informatīvajās sanāksmēs, kas tiek organizētas pēc vajadzības. 

 Ikmēneša pedagoģiskajās sēdēs tiek analizēta katra skolēna sasniegumi un dinamika. 

 Semestru noslēguma sēdēs tiek analizēti skolēnu sasniegumi, priekšmetu skolotāji veic 

šo sasniegumu analīzi. 

 Mācību stundās skolēni arvien biežāk tiek mācīti izvērtēt gan savus, gan klasesbiedru 

darba rezultātus. 

 Mācību priekšmetu komisijās regulāri tiek analizēti rezultāti VPD, sasniegumi 

ikdienas darbā, citi aktuāli jautājumi.  

 Atbilstoši darba plānam, periodiski notiek gan skolēnu, gan vecāku, gan skolotāju 

anketēšana par atbilstošajiem jautājumiem. 

  Katra gada noslēgumā pedagoģiskajā sēdē tiek analizēta gada izvirzīto prioritāšu 

realizācija. 
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Viens  no galvenajiem skolas administrācijas pienākumiem ir šajā pašvērtēšanas procesā 

izdarīto secinājumu, priekšlikumu fiksēšana, analīze un ieviešana, lai katrs kolektīva loceklis 

justos atbildīgs, novērtēts un saprasts.  

Skolā nevairās no sāpīgu jautājumu risināšanas, secinājumi parasti tiek pārrunāti, 

izmaiņas fiksētas un ar tām iepazīstināti skolēni un vecāki, novada dome. 

 

Stiprās puses: 

 Izglītības iestādes pašvērtēšanas sistēma ir strukturēta un plānota. 

 Pašvērtējumā iegūtā informācija tiek izmantota turpmākā iestādes darba 

plānošanā. 

 Iestādes darbības pašvērtēšanā un attīstības plāna izvērtēšanā iesaistīti visi 

pedagogi, ņemts vērā izglītojamo un vecāku viedoklis. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Regulāri informēt skolēnu vecākus par skolas darba prioritātēm un nākotnes 

iecerēm. 

 Attīstības plāna īstenošana dzīvē. 

 

 

 

Vērtējums –pietiekami 
 

 

 

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 
 

Skolā ir visa obligātā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija. Izstrādātie dokumenti 

veidoti demokrātiski. Ir izstrādāta skolas vadības struktūra, iecelti dažādu līmeņu vadītāji, 

ievērojot viņu kvalifikāciju, pieredzi un skolas darba vajadzības. Vadītāju pienākumi, tiesības 

un atbildības jomas ir noteiktas saskaņotos amata aprakstos un pienākumu sadalē. 

Katram skolas darbiniekam ir pieejama informācija par skolas vadības darba struktūru, 

pienākumiem, tiesībām un atbildības jomām. Skolas vadības atbildības jomas ir zināmas 

visam skolas kolektīvam un citām ieinteresētajām pusēm. Vadība ir atvērta ierosinājumiem, 

darba uzlabojumiem un priekšlikumiem. 

Regulāra informācija par skolas ikdienas darbu skolēniem tiek atspoguļota 

dienasgrāmatās, sekmju izdrukās, vecāku sapulcēs un individuālajās sarunās, darbiniekiem - 

informatīvajās sanāksmēs, pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Skolā darbojas metodiskās komisijas, kuru vadītāji profesionāli pilda deleģētos 

pienākumus, kas nodrošina saikni starp skolotāju, skolēnu, skolas vadību. 

Visu skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas darbinieku 

amatu aprakstos. Pēc tarifikācijas var secināt, ka pedagogu darba slodzes ir sadalītas optimāli 

un atbilstoši kvalifikācijai. Vadība zina katra pedagoga darba pieredzi, profesionālo 

kompetenci un stiprās puses. Pedagogiem individuāli un katrai metodiskajai komisijai tiek 

dota iespēja izteikt priekšlikumus slodžu sadalei un kadru lietderīgai izmantošanai, kā arī sava 

un skolas darba sekmīgai uzlabošanai. 

Metodisko darbu vada un pārrauga direktora vietniece izglītības jomā. Pirms svarīgu 

lēmumu pieņemšanas jautājumi tiek apspriesti metodisko komisiju sanāksmēs vai visu skolas 

pedagogu sanāksmēs. Lēmumus, kas nosaka mācību un metodiskā darba kārtību un izmaiņas 

tajā, pieņem pedagoģiskā padome un tie tiek nostiprināti iekšējo normatīvo dokumentu veidā. 
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Izglītojamajiem, vecākiem un pedagogiem ir zināma kārtība, kā saņemt psihologa, 

sociālā pedagoga konsultācijas. Atbalsta personālam nodrošinātas telpas pieņemšanai un 

darbam. Darba laiks zināms izglītojamajiem, vecākiem, pedagogiem. 

Skolas vadība atbalsta un nodrošina pedagogu izglītošanos, lai sekmētu skolas attīstības 

plāna īstenošanu. Iespēju robežās sniedz arī finansiālu palīdzību. Skolā tiek organizēti dažādi 

semināri vai kursi jautājumos, kas aptver dažādu priekšmetu pedagogu intereses. 

1 pedagogs ir ieguvis sertifikātu par tiesībām veikt mentora darbu izglītības iestādē. 

Lai nodrošinātu kolektīva informētību, darba saskaņotību, sadarbību, notiek skolotāju 

informatīvās sanāksmes, administrācijas apspriedes, metodisko komisiju sanāksmes, kā arī 

tehniskā personāla sapulces. Dažādu projektu izstrādei, realizācijai, izvirzīto prioritāšu 

īstenošanai tiek veidotas darba grupas. 

Skolas vadības darbs (plānošana, deleģēšana, kontrole) notiek demokrātiski, akcentējot 

katra atbildību, uzticību, radošo iniciatīvu. 

Vadības komanda strādā ar lielu atbildības izjūtu, savstarpēji sadarbojoties, atbalstot, 

kalpojot skolas interesēm. 

Skolā pārsvarā valda darbīga, savstarpēji atbalstoša, radoša gaisotne. 

Vadības komanda uztur lietišķas, saprotošas attiecības ar novada domi, novada kultūras, 

sporta dzīves, sociālā darba organizatoriem, Cesvaines bērnudārzu, Cesvaines mākslu skolu 

un Cesvaines vidusskolu.  

 

Stiprās puses: 

 Viss iestādes kolektīvs iesaistīts iekšējo reglamentējošo dokumentu izstrādē. 

 Viss kolektīvs saņem informāciju par darba organizāciju, jaunumiem, 

papildinājumiem, grozījumiem. 

 Plānots un mērķtiecīgi organizēts mācību, audzināšanas un ārpusklases darbs. 

 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Izglītības iestādes iekšējos normatīvajos dokumentos veikt nepieciešamās 

korekcijas atbilstoši reālajai situācijai un ārējiem normatīvajiem aktiem. 

 

 

Vērtējums –labi 

 

 

 

7.3. Iestādes sadarbība ar citam institūcijām 
 

Skolas vadība sadarbojas ar Cesvaines novada pašvaldību un tās institūcijām, Valsts 

policiju, ar 3 novadu 13 pagastu sociālajiem dienestiem un bāriņtiesām un ar sabiedriskajām 

organizācijām, kas atbalsta skolas iniciatīvas. 

Sadarbība ar Cesvaines novada domi - dokumentu aprite, skolas budžeta plānošana un 

aprite, skolas ēku un teritoriju apsaimniekošana, interešu izglītības programmu īstenošana, 

Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu vadīšana, skolotāju tālākizglītības kursu 

nodrošināšana. 

Sadarbība ar Madonas novada izglītības pārvaldi - pedagogu darbs metodiskajās 

apvienībās, ESF un ERAF projektos, olimpiādēs, konkursos. 
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Sadarbībā ar Izglītības sistēmas SIA tiek nodrošināta skolas elektroniskā žurnāla 

darbība. 

Sadarbība ar Cesvaines novada un citu novadu Bāriņtiesu, sociālo dienestu, kuri ir 

atbildīgi par bērnu sociālo un tiesību problēmu risināšanu. 

Sadarbība notiek arī ar dažādām kontrolējošām institūcijām: IKVD, VUGD, Sanitāro 

inspekciju, Darba inspekciju. 

Skolā notiek izglītojamo teorētiskās un praktiskās nodarbības par ceļu satiksmes 

drošības noteikumu ievērošanu. Tiek veikti drošības pasākumi un izmēģinājumi evakuācijas 

situācijām (sadarbība ar Valsts ugunsdzēšanas un glābšanas dienesta speciālistiem, kuri ne 

tikai veic preventīvo darbu, bet arī kopā ar pedagogiem analizē evakuācijas mēģinājumos 

pieļautās kļūdas).  

 

 

Stiprās puses: 

 Skolai ir ilgstoša un tradīcijām bagāta sadarbība ar novada izglītības un 

kultūras  iestādēm. 

 Skolai ir veiksmīga sadarbība ar bāriņtiesām un sociālajiem dienestiem. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

  

 

 

 

Vērtējums –labi 
 

 

 

 

Pašvērtējumu apkopojums 
 

Kritērijs Vertējums 

Skolas īstenotās mācību programmas ļoti labi 

Mācīšanas kvalitāte ļoti labi 

Mācīšanās kvalitāte labi 

Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa ļoti labi 

Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos pietiekami 

Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 
ļoti labi 

Atbalsts personības veidošanā labi 

Atbalsts karjeras izglītībā Labi 

Atbalsts mācību darba diferenciācijai ļoti labi 

Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām ļoti labi 

Sadarbība ar izglītojama ģimeni Pietiekami 

Mikroklimats pietiekami 

Skolas fiziskā vide Labi 
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Iekārtas un materiāltehniskie resursi labi 

Personālresursi labi 

Iestādes darba pašnovērtēšana un attīstības plānošana pietiekami 

Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība labi 

Iestādes sadarbība ar citam institūcijām labi 

 

 

 

Secinājumi 
 

Skolas īstenotās mācību 

programmas 

Skola piedāvā daudzveidīgas izglītības programmas. 

Stabils un kvalificēts pedagogu kolektīvs. 

18 skolotāji ieguvuši sertifikātu par tiesībām pasniegt 

speciālajās izglītības programmās apgūstot B līmeņa 

programmu „ Attīstības traucējumu, mācību grūtību un 

traucējumu korekcijas programmu realizācija un vispārējās 

attīstības veicināšana izglītības procesā”. 

Visi skolotāji racionāli plāno darbu, atbilstoši izglītojamo 

spējam un mācību programmai. 

Mūsdienīgu mācību metožu un tehnoloģiju izmantošana mācību 

procesā. 

Mācīšanas kvalitāte 

Skolotāji regulāri apmeklē profesionālās pilnveides kursus. 

Skolotāji pārzina un izmanto dažādas mācību metodes un 

līdzekļus, piemērotus mācāmajai tēmai, atbilstošus izglītojamo 

spējam un attīstības līmenim. 

Atbalsta pasākumi tiek izmantoti ikdienas darbā. 

Mācīšanās kvalitāte 

Regulāra skolēnu mācību sasniegumu dinamikas izpēte un 

analīze dod iespēju, katram skolēnam nodrošināt viņam 

atbilstošas mācību programmas piemērošanu. 

Izglītojamo iespējas izmantot informācijas tehnoloģijas mācību 

procesā un brīvajā laikā. 

Visu skolēnu iesaistīšana ar mācību priekšmetiem saistītos 

pasākumos. 

Vērtēšana kā mācību procesa 

sastāvdaļa 

Skolotāji izglītojamo mācību darbu vērtē, ievērojot valsts 

noteikto izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un 

skolas noteikto vērtēšanas kārtību. 

Katru mēnesi skolas administrācija, skolotāji un atbalsta 

personāls izskata katra skolēna mācību sasniegumu dinamiku un 

meklē ceļus tās uzlabošanai. 

Skolēnu vecāki regulāri tiek informēti par skolēna mācību 

sasniegumiem. 

Skolā ir vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai, 

vērtēšanai un analīzei. 

Skolā ir vienota sistēma mācību sasniegumu vērtējumu 

apkopošanai un analīzei. 

Skolēnu sasniegumi valsts 

pārbaudes darbos 

Visi 9.klases skolēni iegūst apliecību par pamatizglītību. 

Lai arī nav skolēnu ar augstiem rezultātiem, sekmju līmenis 

stabili turas pietiekamā līmenī. 

Arī vājāko skolēnu sniegumā vērojama izaugsme. 

Psiholoģiskais atbalsts, 

sociālpedagoģiskais atbalsts 

un izglītojamo drošības 

garantēšana (drošība un darba 

aizsardzība) 

Apzināti skolēni, kuriem ir nepieciešama sociālā un 

psiholoģiskā palīdzība, tiek sniegtas kvalificētu speciālistu 

konsultācijas. 

Tiek realizēta skolēnu, vecāku un pedagogu izglītošana 

sociālajos jautājumos. 

Sociālais pedagogs apkopo informāciju par uzvedības 

pārkāpumu gadījumiem, veiktajiem pasākumiem to novēršanai 
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un seku mazināšanai. 

Veselības aprūpi nodrošina ārste, sniedzot optimālu palīdzību 

skolēniem. 

1.-6. klašu izglītojamiem tiek nodrošināta logopēda nodarbības. 

Skolēniem tiek nodrošinātas mūzikas terapijas nodarbības. 

Skolēniem tiek nodrošinātas ārstnieciskās vingrošanas baseinā 

nodarbības. 

Atbalsts personības veidošanā 

Izglītojamiem tiek nodrošināta iespēja gūt pieredzi kvalitatīvos 

koncertos un pasākumos. 

Izglītojamie paši iesaistās pasākumu organizēšanā un norisē. 

Katram skolēnam ir iespēja uzstāties skolas pasākumos. 

Atbalsts karjeras izglītībā 

Skolā notiek regulāra sadarbība ar reģiona vidējas izglītības 

iestādēm. 

Karjeras izglītības materiālu pieejamība ikvienam interesentam. 

Katrs skolēns var saņemt individuālas konsultācijas karjeras 

jautājumos. 

Atbalsts mācību darba 

diferenciācijai 

Skolā sistemātiski organizē darbu ar izglītojamiem, kuriem 

mācības sagādā grūtības, sniedz konsultācijas vecākiem. 

Ir izveidota sistēma skolēnu mācīšanās problēmu diagnostikai. 

Ikdienas darbā skolēniem tiek nodrošināti individuāli atbalsta 

pasākumi. 

Atbalsts izglītojamajiem ar 

speciālām vajadzībām 

Skolā sniedz atbalstu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām un 

mācīšanās grūtībām. 

Skolā ir licencētas speciālās pamatizglītības programmas 

izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, garīgās 

veselības traucējumiem un mācīšanās traucējumiem. 

Pedagogiem ir pozitīva attieksme un laba sadarbība ar 

izglītojamiem ar speciālām vajadzībām un viņu vecākiem. 

Izglītojamie ir iecietīgi un toleranti pret izglītojamiem ar 

speciālām vajadzībām. 

Visiem skolotājiem ir atbilstoša kvalifikācija. 

Sadarbība ar izglītojama 

ģimeni 
Skolēnu vecāki regulāri tiek informēti par skolas darbību. 

Mikroklimats 

Izglītības iestāde mērķtiecīgi rūpējas par savu tradīciju kopšanu. 

Iestādē izglītojamie jūtas droši un apzinās, ka nepieciešamības 

gadījumā saņems atbalstu 

Attieksme pret apmeklētājiem ir laipna un korekta.  

Skolas fiziskā vide 

Skolas telpas ir funkcionālas, tīras, kārtīgas, atbilstošas sanitāri 

higiēniskajām prasībām. 

Skolas bibliotēkas fondi un citi mācību materiāli ir pieejami 

skolēniem. 

Skola vienmēr skaisti un gaumīgi noformēta uz svētkiem. 

Iekārtas un materiāltehniskie 

resursi 

Atbalstoša pašvaldība. 

Esošo finanšu līdzekļu izmantojums. 

Skolā ir iekārtu, IKT un resursu pietiekamība, daudzveidība un 

atbilstība izglītības standartu un programmu īstenošanai. 

Personālresursi 

Kvalificēts, mērķtiecīgs, profesionāls pedagogu kolektīvs. 

Piedalīšanās tālākizglītības programmu īstenošanā atbilstoši 

skolas noteiktajām attīstības prioritātēm. 

Skolotāju dalīšanās pieredzē par kursos gūtajām atziņām MK 

ietvaros. 

Iestādes darba pašnovērtēšana 

un attīstības plānošana 

Izglītības iestādes pašvērtēšanas sistēma ir strukturēta un 

plānota. 

Pašvērtējumā iegūtā informācija tiek izmantota turpmākā 

iestādes darba plānošanā. 

Iestādes darbības pašvērtēšanā un attīstības plāna izvērtēšanā 

iesaistīti visi pedagogi, ņemts vērā izglītojamo un vecāku 
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viedoklis. 

Iestādes vadības darbs un 

personāla pārvaldība 

Viss iestādes kolektīvs iesaistīts iekšējo reglamentējošo 

dokumentu izstrādē. 

Viss kolektīvs saņem informāciju par darba organizāciju, 

jaunumiem, papildinājumiem, grozījumiem. 

Plānots un mērķtiecīgi organizēts mācību, audzināšanas un 

ārpusklases darbs. 

Iestādes sadarbība ar citam 

institūcijām 

Skolai ir ilgstoša un tradīcijām bagāta sadarbība ar novada 

izglītības un kultūras  iestādēm. 

Skolai ir veiksmīga sadarbība ar bāriņtiesām un sociālajiem 

dienestiem. 

 

 

 

 

Turpmākā attīstība 
 

Skolas īstenotās mācību 

programmas 

Pilnveidot sadarbību starp mācību priekšmetu pedagogiem, 

veicinot savstarpējas pieredzes apmaiņu. 

Mācīšanas kvalitāte Attīstīt inovatīvas pieejas skolēnu apmācībai. 

Strādāt pie skolēnu motivācijas. 

Turpināt darbu pie mācību metožu dažādošanas. 

Mācīšanās kvalitāte Motivēt izglītojamos mācību sasniegumiem, atbilstoši viņu 

spējām. 

Paaugstināt katra skolēna atbildību par mācību darba 

rezultātiem.  

Vērtēšana kā mācību procesa 

sastāvdaļa 

Vairāk iesaistīt vecākus e-klases izmantošanā. 

Rosināt skolēnus veikt sava darba pašvērtējumu. 

Ikdienas darbā vērtējumus vairāk balstīt uz pozitīvajiem 

sasniegumiem. 

Skolēnu sasniegumi ikdienas 

darbā 

Priekšmetu skolotājiem turpināt uzskaitīt un analizēt skolēnu 

sasniegumus ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos, veidot 

sasniegumu dinamiku , analīzes materiālus izmantot tālākā 

mācību darba korekcijai. 

Paaugstināt skolēnos pozitīvu motivāciju mācīties, lai 

sasniegumi atbilstu katra spējām. 

Rast efektīvas darba formas ar skolēniem, kuriem nepietiekami 

mācību sasniegumi. 

Skolēnu sasniegumi valsts 

pārbaudes darbos 

Paaugstināt skolēnu lasītprasmi. 

Paaugstināt skolēnu sasniegumus ikdienas darbā matemātikā. 

Paaugstināt skolēnu skaitu, kuru vidējā atzīme ir 6,7 un vairāk 

balles. 

Psiholoģiskais atbalsts, 

sociālpedagoģiskais atbalsts 

un izglītojamo drošības 

garantēšana (drošība un darba 

aizsardzība) 

Turpināt atbalsta personāla un pedagogu sadarbības metožu 

pilnveidi. 

Turpināt vecāku izglītošanu par bērnu mācību procesu, 

akcentējot psiholoģiskos aspektus. 

Turpināt darbu ar vecākiem viņu ieinteresēšanai un aktīvākai 

iesaistīšanai bērna skolas gaitu atbalstīšanai. 

Turpināt darbu pie skolēnu savstarpējo attiecību kultūras 

uzlabošanas. 

Atbalsts personības veidošanā Aktivizēt skolēnu pašpārvaldes darbu. 

Turpināt pilnveidot izglītojamo uzvedības un kultūras 

saskarsmes prasmes 

Atbalsts karjeras izglītībā Iekārtot karjeras izglītības informācijas vietu skolā. 

Turpināt pilnveidot sadarbību ar pedagogiem, sabiedrību un 

skolēniem. 
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Atbalsts mācību darba 

diferenciācijai 

Rosināt, motivēt izglītojamos savlaicīgi un regulāri apmeklēt 

konsultācijas, pilnvērtīgi izmantojot tam atvēlēto laiku. 

Pilnveidot klašu audzinātāju, priekšmetu skolotāju un vecāku 

sadarbību izglītojamo ar mācīšanās grūtībām izaugsmes 

veicināšanā. 

Atbalsts izglītojamajiem ar 

speciālām vajadzībām 

Papildināt metodisko un didaktisko līdzekļu klāstu, kuri 

paredzēti darbam skolēniem ar specialam vajadzībām. 

Turpināt pedagogu izglītošanu specialas pedagoģijas 

jautājumos. 

Atbalsts katra izglītojamā optimālai izaugsmei. 

Sadarbība ar izglītojama 

ģimeni 

Mudināt vecākus aktīvāk iesaistīties iestādes plānotajos un 

organizētajos pasākumos. 

Turpināt vecāku izglītošanu dažādos pedagoģijas un 

psiholoģijas jautājumos. 

Mikroklimats Audzināt izglītojamiem personisko atbildību par disciplīnas un 

kārtības uzturēšanu. 

Turpināt pilnveidot darbu pie izglītojamo uzvedības kultūras 

veidošanas mācību stundās. 

Skolas fiziskā vide Sporta laukuma atjaunošana. 

Internāta ēkas jumta seguma nomaiņa. 

Pagalma asfalta seguma atjaunošana. 

Iekārtas un materiāltehniskie 

resursi 

Datortehnikas atjaunošana. 

Pilnveidot skolotāju zināšanas tehnoloģiju izmantošanā. 

Mācību kabinetu un telpu modernizēšana un labiekārtošana. 

Iesaistīties projektos Skolas materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošanai un finanšu līdzekļu piesaistei. 

Personālresursi Jaunu kadru iesaistīšana mācību procesā. 

Pilnveidot stundu aizvietošanas sistēmu skolā. 

Rosināt skolotājus dažādu metodisko materiālu izstrādei. 

 

Iestādes darba pašnovērtēšana 

un attīstības plānošana 

Regulāri informēt skolēnu vecākus par skolas darba 

prioritātēm un nākotnes iecerēm. 

Attīstības plāna īstenošana dzīvē. 

Iestādes vadības darbs un 

personāla pārvaldība 

Izglītības iestādes iekšējos normatīvajos dokumentos veikt 

nepieciešamās korekcijas atbilstoši reālajai situācijai un 

ārējiem normatīvajiem aktiem. 
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