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1.Vispārējs skolas raksturojums 
Pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas pamatskola “Valdeka”-attīstības centrs” (turpmāk– skola) ir Jelgavas pilsētas domes dibināta un 

pakļautībā esoša pašvaldības speciālās izglītības iestāde. Skola dibināta 1961.gada 27.decembrī. Ar Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu 

30.06.23017. Nr.26 skolai piešķirts speciālās izglītības attīstības centra statuss no 2017.gada 01. septembra. Ar 2019.gada 01.augustu skolai mainīts 

skolas nosaukums – „Jelgavas pamatskola “Valdeka”-attīstības centrs”. Skolas reģistrācijas Nr.2824903199.  2014.gada 11.decembrī skola tika 

akreditēta uz 6 gadiem līdz 2020.gada 10. decembrim. 

Skola atrodas Institūta ielā 4, Jelgavā, privātmāju rajonā, mierīgā, klusā vidē. Skolai ir plaša apzaļumota teritorija izglītojamo atpūtai un 

rotaļām. Sporta aktivitātēm ir divi sporta laukumi un izveidots rotaļu laukums bērniem ar īpašām vajadzībām.  Skolas ēkai ir 2 stāvi, internāta ēkai 

3 stāvi. Skolas ēku ar internāta ēku savieno gaitenis. Skolas ēkā atrodas klašu telpas, dabas zinību, informātikas, vizuālās mākslas un mūzikas, 

mājturību kabineti, trenažieru zāle, aktu un sporta zāle. Internāta ēkā atrodas bibliotēka, svešvalodu kabineti, medicīnas personāla kabineti, 

individuālā darba telpas, mācību un atpūtas telpas izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības 

traucējumiem, ēdnīca un dušas telpas, internāta 2. un 3. stāvā atrodas labiekārtotas dzīvojamās istabas, spēļu un atpūtas istabas, 2 vingrošanas 

zāles, kabinets nodarbībām pēc “Montesori” metodes, sajūtu istaba un ēdamtelpas izglītojamo vajadzībām.  

Skolas rīcībā ir divi mikroautobusi. Bērnus ar smagiem fiziskās attīstības traucējumiem uz skolu un no skolas uz mājām nogādā speciāli 

aprīkots mikroautobuss personām ar kustību traucējumiem. Izglītojamo ekskursijas un nokļūšanu uz dažādiem pasākumiem ārpus skolas nodrošina 

skolas mikroautobusi. 

Skola realizē iekļaujošo izglītību.  Klasē speciālās izglītības programmā izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (kods 

21015311) iekļauti speciālo izglītības programmu izglītojamie ar somatiskām saslimšanām (kods 21015411) un izglītojamie ar mācīšanās 

traucējumiem (kods 21015611). Izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem ( kods 21015811), mācās individuālajās/ grupu nodarbībās ar 

speciālās izglītības skolotāju. Katrs izglītojamais saņem veselībai un attīstības līmenim nepieciešamo atbalstu. Izglītojamie, kuri izglītību apgūst 

pēc speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 

(kods 21015911) mācību darbs tiek organizēts divās klasēs, kur izglītojamie izglītības programmu apgūst pēc diviem atšķirīgiem mācību darba 

plāniem, atbilstoši izglītojamo veselības un attīstības līmenim.  
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Skolā izglītojamie aktīvi tiek iekļauti sociālā līmenī, viņi piedalās skolas rīkotajos pasākumos, mācību ekskursijās u.c. Skolā lielu uzmanību 

velta bērnu spēju attīstībai. Izglītojamiem ar mācīšanās un citiem attīstības traucējumiem ir iespējams sevi pilnveidot dažādās ārpus stundu 

aktivitātēs. Izglītojamie ar labiem rezultātiem piedalās pilsētas, valsts organizētajos konkursos, viņi labprāt veic dažādus eksperimentus, skola lielu 

uzmanību velta „zaļajai domāšanai”.  

Skolā ir labs informāciju un tehnoloģiju nodrošinājums: 3 interaktīvās tāfeles, balsošanas iekārtas, 5 multimediji, 1 dokumentu kamera, 

datorklase ar 16 jauniem datoriem. Mācību priekšmetu skolotāji ir nodrošināti ar datoriem. Klašu telpas un skolotāju istaba ir aprīkota ar datoru 

un optisko internetu, tas ļauj padarīt mācību procesu dinamiskāku, radošāku, piemērotāku katra izglītojamā mācīšanās tempam.  

Skolā izmanto elektronisko skolvadības sistēmu E-klase, VIIS sistēmu. Izstrādāta un tiek uzturēta skolas mājas lapa http://www.jpsk-

acvaldeka@izglitiba.jelgava.lv  

1.1. Skolā īstenotās izglītības programmas, izglītojamo skaits tajās 

Izglītības programmas 

nosaukums 
Kods 

Licence Derīguma termiņš 
izglītojamo 

skaits  

2015./2016.m.g. 

Izglītojamo 
skaits  

2016./2017.m.g. 

Izglītojamo 
skaits  

2017./2018.m.g. 

 
Izglītojamo 

skaits  

2018./2019.m.g. 
 

Izsniegšanas 

datums 
Nr. 

 

Speciālās pirmsskolas izglītības 
programma izglītojamajiem ar 
fiziskās attīstības traucējumiem 

01015311 17.05.2018 V-9785 Beztermiņa - - - 4 

Speciālās pirmsskolas izglītības 
programma izglītojamajiem ar 
somatiskām saslimšanām 

01015411 17.05.2018 V-9786 Beztermiņa - - - 1 

Speciālās pirmsskolas izglītības 
programma izglītojamajiem ar 
jauktiem attīstības traucējumiem 

01015611 17.05.2018. V-9787 Beztermiņa - - - 9 

Speciālās pamatizglītības 
programma izglītojamajiem ar 
fiziskās attīstības traucējumiem. 

21015311 
 

14.08.2014. V–7379 Beztermiņa 59 54 33 35 

Speciālās pamatizglītības 
programma izglītojamajiem ar 
somatiskām saslimšanām. 

21015411 
 

12.06.2013. V-6491 Beztermiņa 2 2 3 2 

Speciālās pamatizglītības 
programma izglītojamajiem ar 
mācīšanās traucējumiem. 

21015611 
 

12.06.2013. V-6492 Beztermiņa 42 46 59 64 
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Speciālās pamatizglītības 
programma izglītojamajiem ar 
garīgās attīstības traucējumiem. 

21015811 
 

14.08.2014. V–7380 Beztermiņa 18 19 26 28 

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

21015911 
 

14.08.2014. 
V–

7381 
Beztermiņa 12 12 13 13 

 

1.2. Izglītojamo skaita dinamika un sastāvs ( uz 1. septembri)  

Mācību gads Izglītības programmas kods 
1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl 8.kl. 9.kl. Pirm

sk. 
Izglītojamo skaits 

kopā 

2015./2016. 

21015311 2 8 5 8 9 7 8 9 4  60 

21015411 0 0 0 0 0 1 0 0 0  1 

21015611 5 5 3 5 9 7 5 0 3  42 

21015811 0 2 3 3 1 1 3 3 4  20 

21015911 2 1 0 2 1 0 0 1 3  10 

Kopā 9 16 11 18 20 16 16 13 14  133 

 

 

2016./2017. 

21015311 3 3 10 3 6 7 4 10 8  54 

21015411 0 0 0 0 0 0 2 0 0  2 

21015611 5 4 4 5 8 10 5 4 1  46 

21015811 1 1 2 3 3 1 3 3 2  19 

21015911 1 2 1 0 2 2 2 0 2  12 

Kopā 10 10 17 11 19 20 16 17 13  133 

 

 

2017./2018. 

21015311 2 1 3 5 5 4 3 6 4  33 
21015411 1 0 0 0 0 0 1 0 1  3 
21015611 10 5 7 5 4 6 7 9 6  59 
21015811 3 2 2 2 3 3 5 3 3  26 
21015911 0 4 1 1 1 0 2 2 2  13 
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Kopā 16 12 13 13 13 13 18 20 16  134 

 

2018./2019. 

 

01015311          4 4 
01015411          1 1 
01015611          9 9 
21015311 3 1 3 4 5 4 3 6 6  35 
21015411 1 0 0 0 0 0 1 0 0  2 
21015611 10 7 6 5 4 6 8 9 9  64 
21015811 3 2 3 3 3 3 5 3 3  28 
21015911 0 4 1 1 1 0 2 2 2  13 
Kopā 17 14 13 13 13 13 19 20 20 14 156 

 
 
 
 
 
1.2.1. Izglītojamo sadalījums pēc dzīvesvietas 2018./2019.m.g. 
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1.2.2. Izglītojamo veselības rādītāji  2018./2019.m.g. 
 

 
Izglītojamo sastāvs izglītības programmās katru gadu mainās. Palielinās izglītojamo skaits ar mācīšanās traucējumiem, izglītojamie ir ar smagākām, 

komplicētākām diagnozēm. Vienam bērnam ir vairākas saslimšanas. Izglītojamiem arvien vairāk ir nepieciešama individuāla apmācība un aprūpe, palīdzība 

pārvietoties.  

Skolā ir atbilstošs pedagoģiskais un medicīnas personāls, piemērotas telpas, nepieciešamais aprīkojums, lai veiktu veiksmīgu izglītības procesa 

organizāciju un skolēnu rehabilitāciju. Skolā ir atbilstošas kvalifikācijas medicīnas personāls, kurš izglītojamiem nodrošina nepieciešamo medicīnisko aprūpi 

un rehabilitāciju.  

Medicīnas darbinieki sniedz konsultācijas izglītojamo vecākiem. Katram izglītojamajam nodrošināta individuāla pieeja un atbalsts, kas sekmē un uzlabo 

mācību un rehabilitācijas procesa efektivitāti. Bērnam ir radīta droša vide neatkarīgi no viņa veselības un sociālā stāvokļa. Skolā tiek pievērsta liela vērība 

mācību priekšmeta mājturība un tehnoloģijas apmācībai, strādā profesionāli pedagogi, kuri veicina un attīsta izglītojamā ar fiziskās attīstības traucējumiem 

praktiskā darba iemaņas, kompensējot traucēto vai iztrūkstošo ķermeņa funkciju. Skolā labi attīstīta ir kokapstrāde, izglītojamie ar smagiem fiziskās attīstības 

traucējumiem ir iemācījušies izgatavot dažādas mājsaimniecībā noderīgas lietas. Viss iepriekš minētais rada pozitīvu psiholoģiski emocionālu atmosfēru skolā, 

ceļ bērna pašapziņu, veicina viņa integrāciju sabiedrībā. 

Izglītojamie atrodas daļējā valsts apgādībā – saņem valsts apmaksātu ēdināšanu, medicīnisko aprūpi un rehabilitāciju, tiek nodrošināti ar mācību 

grāmatām un darba burtnīcām, internāta dzīvojošie tiek nodrošināti ar mīksto inventāru.  
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1.3. Skolas darba organizācijas struktūra 
 

 
 

Skolas padome

Direktors

Direktora vietnieks 
izglītības jomā

Interešu izglītības 
skolotāji

Internāta/dienesta  
viesnīcas skolotāji

Skolēnu padome

Direktora vietnieks 
izglītības jomā

Mācību priekšmetu 
skolotāji

Pedagoga palīgi

Direktora vietnieks 
metodiskajā darbā Izglītības metodoķi

Medicīnas un 
rehabilitācijas personāls

Direktora vietnieks 
saimnieciskajā darbā Tehniskais personāls

Atbalsta komanda
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1.4. Pedagoģiskais personāls un profesionālā kvalifikācija 2018/2019. m.g. 
 
1.4.1. Pedagogu kvalitatīvais sastāvs 2018./2019.m.g. 

 
Pedagogi kopā augstākā pedagoģiskā 

izglītība 
doktori/ 
 mācās doktorantūrā 

maģistri 

Skolā kopumā 47 46 1 20 
Administrācija 4 4  3 
Skolotāji 18 18 1 10 
Speciālās izglītības skolotāji 

5 5  5 

Internāta/dienesta viesnīcas  
skolotāji 

14 14  2 

Interešu izglītības skolotāji 2 2   

Skolotājs logopēds 1 1  1 

Sociālais pedagogs 1 1  1 

Skolas bibliotekārs 1 1   

Izglītības psihologs 1 1  1 
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       1.4.2. Pedagogu skaita sadalījums pēc vecuma 2018./2019. m.g. 

 
 
1.4.3. Pedagogu kvalitātes pakāpes 2018./2019. m.g. 
 

Kvalitātes pakāpe Pedagogu skaits 
1.pakāpe 10 
2.pakāpe 3 

 
1.4.4. Skolas atbalsta un tehniskais personāls 2018./2019.m.g. 

Skolā strādā bibliotekāre, sociālais pedagogs, psihologs, logopēds, divi pedagoga palīgi, ārsti - pediatrs, fizioterapeits, 3 māsas, 2 masieres, 

7 sociālie aprūpētāji un 43 tehniskie darbinieki. Skola sadarbojas ar pedagoģiskajām augstskolām, izglīto pedagoģiskajā praksē dažādu mācību 

priekšmetu studentus. 
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1.5. Interešu izglītības piedāvājums 2018./2019.m.g. 
Neatņemama mācību, audzināšanas un rehabilitācijas darba sastāvdaļa ir interešu izglītības programma, kas piemērota izglītojamiem ar 

fiziskās attīstības traucējumiem un citām saslimšanām. Pēc stundām bērniem ir iespēja apmeklēt individuālās/grupu nodarbības, lai lietderīgi 

izmantotu brīvo laiku, paplašinātu redzesloku, attīstītu dažādas spējas, uzlabotu savu veselību. Izglītojamiem ir iespēja radoši izpausties, darboties 

un pilnveidoties dažādās programmās: kultūrizglītības programmā –ansamblis, folkloras kopa ,,Valdeka”, vizuālā un lietišķā māksla, teātra pulciņš; 

sporta izglītības programmā – sporta spēles, pielāgotās fiziskās aktivitātes, jauno lasītāju klubs, galda spēles un avīzīte. Individuālās/ grupu 

nodarbības, izglītojamo spēju un talantu attīstībai,  tiek veidotas pamatojoties uz iepriekšējā gada darba izvērtējumu, ņemot vērā izglītojamo 

intereses un speciālās vajadzības.  Mācību gada noslēgumā notiek bērnu radošo darbu skate, kur ar izglītojamo sasniegumiem iepazīstas arī vecāki. 

Programma 
Kolektīvu 

skaits 
Dalībnieku skaits 

Kultūrizglītības programma   
Folkloras kopa ,,Valdeka’’ 1 20 

teātra mākslas 1 23 
vizuālās un lietišķās mākslas 2 70 

Sporta izglītības programma 1  
sports 1 43 

pielāgotās fiziskās aktivitātes 1 54 
Citas izglītojošās programmas 3  

Galda spēles 
Jauno lasītāju klubs 

„Avīzīte” 

1 
1 
1 

15 
9 
7 
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1.6. Skolas sociālais portrets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolā veiksmīgi darbojas atbalsta personāls- psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, medicīnas un rehabilitācijas personāls, kuri regulāri 

apzina izglītojamo psiholoģiskās un sociāli pedagoģiskās vajadzības. Atbalsta personāls sadarbojas ar internāta audzinātājiem, vecākiem, skolas 

administrāciju ar Valsts un Jelgavas pašvaldības policiju, bāriņtiesu, sociāliem dienestiem, Jelgavas izglītības pārvaldi, izglītojamo mācīšanās 

problēmu un uzvedības traucējumu izvērtēšanā, individuālā atbalsta plāna izstrādāšanā izglītojamajiem ar uzvedības traucējumiem. 

Atbalsta personāls veic daudzpusīgu profilaktisku darbu ar izglītojamiem, piemēram, par saskarsmes, komunikācijas jautājumiem, karjeras 

izglītību, dzimum audzināšanu, atkarības vielām, administratīvo atbildību. Būtisks ir atbalsta personāla darbs ar bērnu vecākiem, konkrētāk, risinot 

saskarsmes, uzvedības, nepietiekama mācību darba un veselības jautājumus. 

1.7. Skolas īpašais piedāvājums 
Skolas galvenie uzdevumi ir nodrošināt kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību personības attīstībai, nodrošināt mūsdienīgu izglītības satura 

apguvi un individuālu atbalstu izglītojamam.  

Skolā ir radīta pieejama vide bērniem ar fiziskās attīstības traucējumiem.  Skolā strādā profesionāls medicīnas darbinieku kolektīvs. 

Fizioterapeits, pediatrs, bērnu masieri, medicīnas māsas.  Speciālisti veic katra izglītojamā individuālu veselības stāvokļa izvērtēšanu. Atbilstoši 

izvērtējumam, katram izglītojamam tiek sastādīts individuāls rehabilitācijas plāns, kurā tiek iekļautas individuālas nodarbības fizioterapeita 

uzraudzībā, nodarbības trenažieru zālē, ūdens procedūras, ārstnieciskā masāža, ārstnieciskās vingrošanas un peldēšanas nodarbības. Rehabilitācijas 

Skolā 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.

g. 

2017./2018.m.

g. 

2018./2019.m.g. 

Bērni- invalīdi 54 49 53 56 55 

Bērni -bāreņi 4 6 7 8 2 

Maznodrošinātās/trūcīgās ģimenes  2 11 12 10 11 

Vecāki strādā ārzemēs 0 3 6 11 2 

Sociālā riska ģimenes 21 17 18 41 39 
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rezultātā izglītojamais atgūst zaudēto ķermeņa funkciju vai kompensē tās deficītu. Rehabilitācijai ir svarīga loma veselības saglabāšanā un 

nostiprināšanā izglītojamiem, tas veicina viņu veiksmīgāku integrēšanos sabiedrībā.  

Skolā ir iespēja izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, papildus pamatizglītības apgūšanai, uzlabot un nostiprināt savu veselību. 

Skola veic izglītojošu funkciju, medicīniskās rehabilitācijas ( ārstniecības pasākumi), sociālās rehabilitācijas (sociālo prasmju pilnveidošanu un 

sociālo iekļaušanu) funkciju. Skola nodrošina izglītojamiem internāta pakalpojumu. Skola izglītības un ārstniecības procesa nodrošināšanā aktīvi 

sadarbojas un iesaista izglītojamo vecākus.  Skolā strādā saliedēts uz pozitīvu rezultātu sasniegšanu orientēts profesionālu pedagogu un citu 

speciālistu kolektīvs. 

Skolas darbības pamatmērķis un galvenie uzdevumi 
2.1. Skolas darbības pamatmērķis: 

Organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības mērķu sasniegšanu un 

pedagoģiski psiholoģisko, medicīnisko korekciju un ārstēšanu, atbilstoši skolēna spējām un veselības stāvoklim, lai nodrošinātu izglītojamo 

tālākizglītību, iekļaušanos sabiedrībā, tai skaitā nodarbinātības aktivitātēs.  

2.2. Skolas galvenie uzdevumi: 

2.2.1. Izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas atbilstoši bērnu veselības stāvoklim un attīstības līmenim. 

2.2.2. Sadarbībā ar sociālo pedagogu, medicīnas darbiniekiem, izglītojamo vecākiem un personām, kuras realizē vecāku varu, veikt 

         izglītojamo izpēti, savlaicīgu bērnu rehabilitāciju un integrāciju vispārējās izglītības iestādēs. 

2.2.3. Veicināt pedagogu un izglītojamo radošu sadarbību izglītības procesā un mācību satura apguvē, izvēloties optimālas darba 

 metodes un formas, modernās informācijas tehnoloģijas. 

2.2.4. Sekmēt izglītojamo individuālo spēju un interešu pilnveidi un tālāko attīstību, veidojot ārpus stundu un audzināšanas darba 

         sistēmu. 

2.2.5. Veikt metodisko darbu un pedagogu tālāk izglītošanu. 

2.2.6. Sistemātiski un racionāli, atbilstoši finansiālām iespējām, pilnveidot skolas materiāli tehnisko bāzi. 

3. Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana 

3.1. Mācību saturs  
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Prioritāte - Izglītības programmu kvalitatīva īstenošana 

 Izglītojamo teorētisko zināšanu savienošana ar praktisko dzīvi – radošās un pētnieciskās darbības veicināšana. 

 Elastīga mācību satura plānošana, atbilstoši izglītojamo veselības stāvoklim. 
 Metodisko komisiju lomas paaugstināšana līdzatbildībā par mācību procesa kvalitāti. 

Paveiktais 

1. Mācību priekšmetu nedēļās vienotas tēma tiek iekļauta visos mācību priekšmetos. 

2.  Metodiskajās komisijās izstrādāti vienoti pētniecības darba kritēriji visos „Zinātnes un tehnoloģiju jomas” mācību priekšmetos. 

4.  Skolotāji metodiskajās komisijās izvērtē mācību priekšmeta programmas, vienojas par atbalsta pasākumu piemērošanu skolēniem ar mācīšanās 

traucējumiem un citiem attīstības traucējumiem. 

5. Lai attīstītu izglītojamo radošo un inovatīvo darbību, izveidota āra klase. Mācību tēmu apguve tiek plānota arī dažādos dabas objektos un 

iestādēs. Notiek sadarbība ar LLU. 

6. Izveidota vienota pedagoģiskā dokumentācija. 

3.2. Mācīšana un mācīšanās 

Prioritāte - Individuālo mācīšanās prasmju izkopšana un izglītojamā atbildības celšana, atbalsta pasākumu sistēmas īstenošana 

Paveiktais 

1.Metodiskajās komisijās un pedagoģiskajā padomē regulāri izvērtēti mācību darba rezultāti. 

2. Pedagogi dalās savā pieredze un labās prakses piemēros. 

3. Vecāku sapulcēs mācību priekšmetu skolotāji vecākus iepazīstina ar savu mācību priekšmetu saturu, vērtēšanas kārtību. 

4. Skolā izveidota sistēma, lai sadarbojoties sociālajam pedagogam, psihologam, mācību priekšmetu skolotājiem un internāta skolotājiem, tiktu 

savlaicīgi diagnosticētas un sadarbībā ar vecākiem novērstas mācību problēmas.  

3.3. Izglītojamo sasniegumi 

Prioritāte - Izglītojamo individuālo vērtību un personības attīstības sekmēšana, izaugsmes dinamika, tās analīze 

Paveiktais 

1. Vērtējot mācību sasniegumus tiek ievērota „Jelgavas pamatskolas “Valdeka” –attīstības centrs mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”. 
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2. Diagnosticējošo darbu un VPD rezultātu apkopošana un izvērtēšana metodiskajās komisijās un pedagoģiskās padomes sēdē. 

3. Izglītojamā izaugsmes dinamikas analīze visās skolā īstenotajās  izglītības programmās un  bērna adekvātā progresa veicināšana. 

3.4. Atbalsts izglītojamajiem  

Prioritāte -Individuālo izglītības plānu izstrāde un realizācija, audzinātāju stundas efektivitātes paaugstināšana, izglītojamo brīvā laika 

mērķtiecīgas pavadīšanas iespēju pilnveidošana 

Paveiktais 

1. Skola īsteno iekļaujošo izglītību.  

2. Skolā ir atbalsta komanda un izveidots efektīvs sadarbības modelis starp atbalsta personālu, internāta/dienesta viesnīcas mācību priekšmetu 

skolotājiem, skolēna vecākiem, BTA institūcijām. 

3. Pēc mērķtiecīgas izglītojamo izpētes, tiek izveidoti individuālie izglītības plāni, kur paredzēti atbalsta pasākumi mācību traucējumu 

kompensēšanai. 

4. Izglītojamie apmeklē konsultācijas un individuālās nodarbības. Mācību procesā atbalstu sniedz pedagogu palīgi un sociālie aprūpētāji.  

5. Audzināšanas darba realizācija notiek atbilstoši izvirzītajam mērķim un audzināšanas plānam, kur ir ietverti dažādi jautājumi – veselīgs 

dzīvesveids, drošība, patriotiskā audzināšana, uzvedības un saskarsmes kultūra, karjeras izglītība u.c. 

6. Izglītojamo vispusīgas personības attīstīšana tiek veicināta arī interešu izglītībā. 

7. Skolā darbojas bērnu un jauniešu invalīdu sporta pulciņš. 

8. Internāta/dienesta viesnīcas, mācību priekšmetu skolotāji organizē izglītojamiem dažādus karjeras izglītības pasākumus – ekskursijas uz 

uzņēmumiem, vecāku darba vietām, tikšanās ar bijušajiem skolas absolventiem, apmeklē atvērto durvju dienas profesionālajās un vidējās izglītības 

mācību iestādēs. 

3.5. Iestādes vide 

Prioritāte - Drošības sistēmas izstrāde 

Paveiktais 

1. Izglītojamo un skolas personāla drošības jautājumu aktualizācija skolā. Speciālistu piesaiste apmācībai teorētiskām un praktiskām nodarbībām par 

drošības jautājumiem skolā un tās organizētajos pasākumos. 
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2. Skolas telpās ierīkota ugunsdrošības signalizācija. 

3. 07.06.2019. skolā organizēts Jelgavas pašvaldības policijas un Jelgavas izglītības pārvaldes pasākums „Drošības diena kopā ar Pašvaldības 

policiju”, pasākumā piedalījās 295 skolēni 7 līdz 12 gadu veci no Jelgavas pilsēta izglītības iestādēm. 

4. Starpinstitūciju sadarbības organizēšana skolā risinot jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo izglītošanu un drošību, veselības uzlabošanu. Skolā 

organizētas Jelgavas pilsētas un novada izglītības, bāriņtiesas, sociālā dienesta, pašvaldības un valsts policijas speciālistu sanāksmes, lai risinātu 

konkrētus gadījumus, kas saistīti ar bērnu izglītības apguvi, drošību un veselības uzlabošanu. 

5. Individuālas konsultācijas, atbalsts un ieteikumi izglītojamo vecākiem – bērnu fiziskās un emocionālās veselības uzlabošanai, disciplinēšanas 

metožu pielietošanai, sadarbības ”bērns- vecāks – skola „ pilnveidošanai.  

6. Izstrādātas skolas drošības instruktāžas. 

3.6. Iestādes resursi 

Prioritāte – Resursu izmantošana izglītojamo izglītības un rehabilitācijas procesa uzlabošanai 

Paveiktais 

 Skolas rotaļu un atpūtas laukuma pilnveidošana. Laukumā uzstādīta āra nojume, kurā notiek mācību stundas, pētnieciskās nodarbības, ārpus stundu 
pasākumi.  

 Sadarbībā ar Jelgavas sociālo pārvaldi atpūtas un sporta laukums ir pieejams plašākai Jelgavas sabiedrības daļai, tas tiek izmantots projekta 

“Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, aktivitāšu cikls “Sporto un esi vesels!” Tā laikā 

jelgavniekiem tiek piedāvātas bezmaksas vingrošanas nodarbības svaigā gaisā. Izglītojamajiem ir nodrošināts inventārs nūjošanai, orientēšanas 

pasākumiem, volejbolam, basketbolam, galda tenisam, novusam, sportiskām stafetēm. 

 Izremontēta, aprīkota pirmskolas izglītības grupa. Renovēts jumts skolas aktu zālei un mājturības kabinetam. Veikts skolas aktu zāles remonts. 

Izremontētas un aprīkotas skolas muzeja telpas. Izglītojamo drošībai skolas pagalmā iebūvēti jauni vārti.   
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3.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Prioritāte - Skolas padomes, skolēnu pašpārvaldes un atbalsta komandas sadarbība izglītojamo izglītības un rehabilitācijas procesu 

efektivitātes paaugstināšanā 

Paveiktais 

1. Papildināta vienota skolas dokumentācija. 

2. Skolā aktīvi darbojas atbalsta komanda, izstrādāts tās nolikums un nepieciešamā dokumentācija. 

3. Skolas padome aktīvi iesaistās skolas izglītības un rehabilitācijas procesa pilnveidošanā. 

4. Veikta skolas darbinieku vērtēšana. 

6. Veikta skolas darba detalizēta vērtēšana un izveidots pašvērtējuma ziņojums. 

4. Pamatjomu novērtējums 
4.1. Mācību saturs-iestādes īstenotās izglītības programmas 
Līmeņa apraksts  

Skolā tiek īstenotas 3 speciālās pirmsskolas izglītības programmas. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem 
attīstības traucējumiem ( kods 01015611), speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām (kods 
01015411), speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (kods 01015311). 

Pirmsskolas darbs tiek īstenots atbilstoši licencētajām izglītības programmām, ir izstrādāti iešējās kārtības noteikumi. Katrs pirmsskolas 
izglītības skolotājs vada nodarbības atbilstoši mācību programmai. Pirmsskolas izglītojamie saņem nepieciešamos atbalsta pasākumus. 

Skolā sekmīgi tiek īstenotas 5 speciālās pamatizglītības programmas. Skola realizē iekļaujošo izglītību.  Mācību procesā klasē speciālās 
izglītības programmā izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (kods 21015311) iekļauti speciālo izglītības programmu izglītojamajiem 
ar somatiskajām saslimšanām (kods 21015411), izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611) izglītojamie. Izglītojamie ar garīgās 
attīstības traucējumiem (kods 21015811)  mācību priekšmetus apgūst individuālajās vai grupu nodarbībās ar speciālās izglītības skolotāju. 
Izglītojamiem, kuri izglītību apgūst pēc speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem 
smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911) mācību darbs tiek organizēts divās klasēs, kur izglītojamie izglītības programmu apgūst pēc 
diviem atšķirīgiem mācību darba plāniem, atbilstoši viņu veselības un attīstības līmenim. 

  Katra mācību priekšmeta īstenotā programma atbilst licencētajai izglītības programmai. Katrs mācību priekšmeta skolotājs apzinās sava 

mācību priekšmeta saturu un tā atbilstību realizētajām izglītības programmām. Skolotāji zina un izprot mācību priekšmeta standartā noteiktos 

mērķus, uzdevumus, obligāto saturu, kā arī izglītojamo sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. Skolotāji strādā pēc mācību priekšmetu paraug 

programmām, pielāgojot tās atbilstošai izglītības programmai. Katram mācību priekšmetam ir izstrādāts tematiskais plāns. Skolotāja pedagoģiskajā 
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dokumentācijā ir tematiskais plāns, pārbaudes darbi un to analīzes materiāli, mācību sasniegumu dinamika. Skolotāji plāno individuālu darbu, 

konsultācijas ar izglītojamiem, kuriem tas nepieciešams. Lielākā daļa skolotāju paredz laiku darbam ar talantīgajiem bērniem. Izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem, tiek veidoti individuālie izglītības plāni un atbalsta materiāli. Skolotāji izmanto iespēju saņemt konsultācijas no atbalsta 

personāla – logopēda, psihologa, speciālā pedagoga. Skolotāji plāno savu darbu tā, lai standartā izvirzītās prasības attiecīgajā mācību gadā tiktu 

īstenotas. Izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem mācību satura apguvei paredzētais laiks un apjoms tiek plānots atbilstoši viņu spējām 

un attīstības līmenim. Katra semestra beigās skolotāji izvērtē mācību plāna īstenošanas gaitu un precizē tematisko plānojumu. Skolotāji 

metodiskajās komisijās izvērtē mācību priekšmeta programmas, vienojas par atbalsta pasākumu piemērošanu bērniem ar mācīšanās traucējumiem. 

Tiek rīkotas metodiskās dienas, kur skolotāji iepazīstina savus kolēģus ar savu labo praksi. Ir iespēja iepazīties ar citu skolu pieredzi. Pedagogi 

piedalījās starptautiskās konferencē ”Formālā un neformālā izglītība bērniem ar īpašām vajadzībām” Lietuvā un iepazīstināja konferences 

dalībniekus ar mūsu skolas pieredzi iekļaujošās izglītības īstenošanā. 

Vērtējums ar līmeni 4 (ļoti labi) 

Tālākās attīstības vajadzības 

1. Izstrādāt autorprogrammu sporta stundām. 

4.2. Mācīšana un mācīšanās 
4.2.1.Mācīšanas kvalitāte 
Līmeņa apraksts 

1. Skolotāji izmanto dažādas mācību satura apguvei piemērotas mācīšanas metodes, mērķtiecīgi plānotas individuālās nodarbības 

izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem un talantīgiem bērniem. Darbā ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās traucējumi, tiek piemēroti atbalsta 

pasākumi, pagarināts darba laiks, skolotāja palīga palīdzība, veidotas un pielietotas atgādnes. Mājas darbu uzdošana ir jēgpilna un saistīta ar mācību 

stundā apgūto vielu. Mājas darbu apjoms tiek diferencēts, lai bērni netiktu pārslogoti. Ilgtermiņa mājas darbu izpildes laiks tiek ieplānots un 

ierakstīts pārbaudes darbu grafikā. Skolā ir izstrādāta mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, ar to ir iepazinušies izglītojamie un vecāki. Tiek 

rīkotas mācību priekšmetu nedēļas, kurās mācību saturs tiek integrēts reālās dzīves situācijās. Izglītojamie mācību procesā tiek iesaistīti 

daudzveidīgā praktiskā darbībā. Tiek organizētas mācību ekskursijas uz uzņēmumiem, muzejiem un citām ar mācību satura apguvi saistītām 

vietām. Izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem mācību un audzināšanas darbā nodrošina dzīves prasmju veidošanu. Skolotāja stāstījums, 

skaidrojumi un norādes atbilst bērnu vecumposmam un speciālajām vajadzībām. Labākai mācāmās vielas izpratnei un apguvei izglītojamiem 
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palīdz skolotāja palīgs. Skolotāji izmanto mācību metodes, kurās rosina bērnus izteikt viedokli, analizēt, pieņemt lēmumu. Skolotāji atbalsta 

izglītojamos un palīdz risināt mācību darbā radušās problēmas. Skolā nodrošina pēctecīgu pāreju no sākumskolas uz 5.klasi, iepazīstinot 

pamatskolas mācību priekšmetu skolotājus ar bērnu mācību sasniegumiem, noskaidrojot problēmas un vienojoties par to risināšanas ceļiem. 

Mācību satura apguve tiek uzskaitīta sistēmā “E-klase”, e-žurnāli. E-žurnāli aizpildīti atbilstoši prasībām. 

Skola sagatavo pedagogus pārmaiņu ieviešanai pirmajā, ceturtajā un septītajā klasē, lai veiksmīgi uzsāktu īstenot jauno mācību saturu 

2019./2020. mācību gadā. 

 

Vērtējums ar līmeni 4 (ļoti labi) 

Tālākās attīstības vajadzības 
1. Izglītot pedagogus par darbību jaunā izglītības ietvarā, izmantojot kompetences balstīto pieeju. 
2. Mācību procesa organizēšana, kompleksi apgūstot sadarbības un līdzdalības prasmes.  

 
4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 
Līmeņa apraksts 

Izglītojamie un vecāki zina mācību darbam izvirzītās prasības. Skolotāji rosina izglītojamos mācīties atbilstoši spējām. Ir izveidoti 

individuālie izglītības plāni. Izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem izaugsmes dinamikas uzskaite un analīze tiek apkopota dinamikas 

attīstības kartēs. Skolotāji izglītojamo izaugsmi atspoguļo un analizē gan pēc pārbaudes darbu rezultātiem, VPD rezultātiem, kā arī pēc 

apgūstamajām prasmēm. Skolotājiem ir pedagoģiskās dokumentācijas mape, kur tiek atspoguļota izglītojamo izaugsmes dinamika. Ir izveidota 

veidlapa „Skolēna sekmju uzlabošanas plāns”. Izglītojamie ar nepietiekamu vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem, analizē problēmas cēloņus 

un veido rīcības plānu sekmju uzlabošanai. Izglītojamiem ir pozitīva attieksme pret mācīšanās procesu. Atbalstu mācību sagatavošanā sniedz 

skolotāji un internāta skolotāji. Izglītojamiem ir dienasgrāmatas, kurās ieraksta apgūstamo mācību vielu, ir pieeja e-klasei. Skolotāji izmanto valsts 

diagnosticējošo pārbaudes darbu rezultātus turpmākai mācību darba plānošanai. Mācīšanās procesā tiek izmantotas kooperatīvās sadarbības 

formas. Klašu telpas ir aprīkota ar datoru un optisko interneta pie slēgumu, tas ļauj padarīt mācību procesu dinamiskāku, radošāku un vienlaikus 

piemērotāku katra izglītojamā mācīšanās tempam.  Izglītojamie  ar mācīšanās traucējumiem prot izmantot un izmanto ikdienas mācību darbā VPD 

speciālistu ieteiktos atbalsta pasākumus. Izglītojamie prot strādāt grupās, prezentēt savu darbu, iesaistās dažādu ar mācību procesu saistītu konkursu 
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un citu pasākumu organizēšanā. Viņi ar saviem darbiem piedalās skolas un ārpusskolas organizētajos konkursos. Skolā tiek veicināta vecāku 

līdzatbildība izglītojamo mācīšanās kvalitātes uzlabošanā. 

 Skolas izglītojamie izmanto skolas bibliotēku, lasītavu, datorklasi, audio, video tehniku, IT, gatavojot prezentācijas, interneta resursus. 

Izglītojamie izmanto skolas sporta zāli, ārstnieciskās vingrošanas zāles. Āra nodarbībām tiek izmantots skolas pagalms, sporta laukums. 

Sportiskām aktivitātēm tiek izmantoti trenažieri. Sporta laukums ir piemērots izglītojamiem ar kustību traucējumiem. 

Izglītojamiem ir iespēja mācīšanās procesā izmantot skolā esošos resursus, skola nodrošina ar mācību grāmatām.  Vairums izglītojamo 

apmeklē papildus konsultācijas, fakultatīvās nodarbības, interešu izglītības nodarbības. 

Skolā ir regulāra izglītojamo kavējumu uzskaitei un analīze. 

Vērtējums ar līmeni 3 (labi) 

Tālākās attīstības vajadzības 
1. Pedagogu un izglītojamo apmācība darbam ar datortehniku, kura piemērota izglītojamiem ar kustību traucējumiem. 

2. Sekmēt izglītojamo individuālo spēju attīstību, realizējot kompetencēs balstītu izglītību.  
 

3. Iesaistīt izglītojamos domāšanas procesos mācību stundā, problēmu risināšanas situācijā, veicināt mācīties iedziļinoties, stiprinot starpdisciplināro 
pieeju, saikni ar reālo dzīvi, nodrošināt procesu, kurā izglītojamais attīsta spēju vispārināt, pārnest jaunās zināšanas un prasmes uz nezināmām 
situācijām, attīstīt caurviju prasmes.  

 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Līmeņa apraksts 
Skolā ir noteikta mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. Vērtēšanas metodes atbilst izglītojamā vecumam, spējām un mācību priekšmetu 

specifikai. Izglītojamie tiek iepazīstināti ar pārbaudes darbu veikšanai izvirzītajām prasībām un kritērijiem. Pārbaudes darbu vērtēšanai izmanto 

e-klases piedāvāto vērtēšanas sistēmu. Pārbaudes darbu analīze ir par pamatu tālākai darba plānošanai, tiek veiktas korekcijas tematiskajos plānos 

un individuālajos izglītības plānos. Skolotāji regulāri veic ierakstus e- žurnālā. Skolotāji izmanto vērtēšanas procesā iegūto informāciju mācīšanas 

metožu izvēlei. Izglītojamie un vecāki regulāri tiek iepazīstināti ar vērtēšanas procesā iegūto informāciju ( sekmju izraksti, ieraksti dienasgrāmatās, 

individuālas sarunas ar izglītojamiem un vecākiem).  Skolotāji rosina apmeklēt konsultācijas un individuālās nodarbības. 

Vērtējums ar līmeni 4 (ļoti labi) 
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Tālākās attīstības vajadzības 
1. Izstrādāt vērtēšanas sistēmu izglītojamiem, kuri sava funkcionālā traucējuma dēļ nespēj sniegt mutiskas vai rakstiskas atbildes. 
2. Vērtēšanas procesa pilnveide, nodrošinot vienotas, secīgas un pamatotas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības izpildi, regulāru pārskatīšanu un 

aktualizāciju, īstenojot mūsdienīgas lietpratības izglītību.  
 
4.3. Izglītojamo sasniegumi 
4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā  

Līmeņa apraksts 
Skolotāji vērtē izglītojamo mācību sasniegumus, ievērojot mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. Vērtēšanas metodes atbilst izglītojamo 

vecumposmam un mācību priekšmetu specifikai.  Tiek ņemtas vērā izglītojamo speciālās vajadzības, paredzēti nepieciešamie atbalsta pasākumi. 

Skolā ievēro, ka atbalsta pasākumi paredzēti funkcionālā traucējuma kompensēšanai un nevar būt priekšrocība attiecībā pret citiem izglītojamiem. 

Izglītojamie ir informēti par pārbaudes darbam izvirzītajām prasībām un vērtēšanas kritērijiem. Vērtēšana ir sistemātiska un virzīta uz mācīšanas 

un mācīšanās procesa pilnveidošanu. Vērtēšanas procesā iegūto informāciju skolotāji izmanto mācīšanas metožu pārskatīšanai. Izglītojamie veic 

pašvērtējumu. Sadarbībā ar mācību priekšmeta skolotājiem, internāta/dienestu viesnīcas  skolotājiem un vecākiem, izglītojamie veido mācību 

sasniegumu uzlabošanas plānu. 

Skolā ir noteikta kārtība mācību sasniegumu vērtējumu uzskaitei. Pārbaudes darbi tiek analizēti e – klases piedāvātajā programmā un 

nodrošina vienotas prasības pārbaudes darbu analīzē. Vērtēšanas procesā iegūto informāciju skolotāji izmanto sava metodiskā darba pilnveidei. 

Skolotāji veido mācību sasniegumu uzskaiti un izvērtē izglītojamo izaugsmes dinamiku attiecīgajā mācību priekšmetā. Izglītojamiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem, tiek veidota apgūto prasmju dinamikas uzskaite un notiek izvērtēšana, kas kalpo par pamatu tālāku mērķu izvirzīšanai. 

Mērķtiecīgi tiek plānots darbs ar spējīgiem izglītojamiem. Izglītojamie piedalās konkursos. 
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Aktivitāte Dalībnieku skaits no skolas 
Rezultāti (1. vieta, 2. vieta, 3. vieta, 

atzinība) 

Jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē!” 5 1. vieta Jelgavā ZRKAC Jauno vides 
pētnieku forumā „Skolēni eksperimentē!” 

Jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē!” 
Rīgā 2. kārta 

5 Atzinības raksts par iegūto 2. vietu Jauno 
vides pētnieku forumā „Skolēni 
eksperimentē!” Rīgā 

 

R. Blaumaņa literārās prēmijas 14. konkurss 3 Pateicības raksts par piedalīšanos R. 
Blaumaņa esejas konkursā 

,,Olimpiskā diena 2018’’zīmējumu konkurss ,,Mana 
tenisa zvaigzne’’ 

3 Diploms par iegūto I vietu  un pateicības 
par piedalīšanos zīmējumu konkursā 
,,Mana tenisa zvaigzne’’ 

Vides izziņas spēļu konkurss „Iepazīsti vidi!” Rīgas 
atklātā kārtā. 

1 Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs 
„Rīgas dabaszinību skola” Žūrijas balva 
Vides izziņas spēļu konkursa „Iepazīsti 
vidi!” Rīgas atklātajā kārtā 

                                       

Olimpiādes nosaukums Dalībnieku skaits no skolas 
Rezultāti (1. vieta, 2. vieta, 3. vieta, 

atzinība) 

Jelgavas pilsētas matemātikas olimpiāde 5 2.vieta matemātikas olimpiādē 

Starptautiskais matemātikas konkurss ĶENGURS  8 Starptautiskajā matemātikas konkursā 
ĶENGURS atzinības raksts  

XVII Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss „Es 
dzīvoju pie jūras”. 

4 ATZINĪBA par veiksmīgu piedalīšanos un 
radošu tēmas izklāstu XVII 
Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā 
„Es dzīvoju pie jūras”. 

Matemātikas konkurss ,,MMC’’ 1 21.vieta Latvijā 
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Vērtējums ar līmeni 3 (labi) 

Tālākās attīstības vajadzības 
1. Diferencēt darbu atbalsta stundās, paredzot laiku darbam ar spējīgākiem izglītojamajiem. 
2. Savlaicīga mācīšanās traucējumu diagnosticēšana, nepieciešamā atbalsta saņemšanai mācību sasniegumu uzlabošanai. 

4.3.2. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 
Līmeņa apraksts 

Tiek analizēti VPD rezultāti un salīdzināti ar ikdienas mācību sasniegumu vērtējumiem. Skola uzskata par pozitīvu valsts diagnosticējošo 
darbu ieviešanu 3. un 6.klasei, kur ir iespēja procentuāli izvērtēt izglītojamo apgūtās prasmes un šos rezultātus izmantot plānojot turpmāko darbu. 
Ar mācību sasniegumu rezultātiem tiek iepazīstināti izglītojamie un vecāki. Rezultāti izvērtēti metodiskajās komisijās un pedagoģiskās padomes 
sēdēs. 
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Pēc katra valsts pārbaudes darba tiek veikts rezultātu analīze. Izglītojamā sasniegumi ir atbilstoši katra spējām un veselības    stāvoklim, 
gada vērtējumam.  

Vērtējums ar līmeni 3 (labi) 

Tālākās attīstības vajadzības 

1. VPD diagnosticējošo darbu rezultātu invertējumu izmantošana izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošanai. 

4.4. Atbalsts izglītojamajiem 
4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociāli pedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)  
Līmeņa apraksts 
 
 Skolā veiksmīgi darbojas atbalsta personāls - psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, medicīnas un rehabilitācijas personāls, kuri regulāri apzina 
izglītojamo psiholoģiskās un sociāli pedagoģiskās vajadzības. Atbalsta personāls sadarbojas ar klašu audzinātājiem, vecākiem, skolas 
administrāciju ar Valsts un Jelgavas pašvaldības policiju, Bāriņtiesu, Jelgavas sociālo lietu pārvaldi, Jelgavas izglītības pārvaldi izglītojamo 
mācīšanās problēmu un uzvedības traucējumu izvērtēšanā, individuālā rīcības plāna izstrādāšanā.  
Atbalsta personāls veic daudzpusīgu profilaktisku darbu ar izglītojamiem, piemēram, par saskarsmes, komunikācijas jautājumiem, karjeras 
izglītību, dzimum audzināšanu, atkarības vielām, administratīvo atbildību. Būtisks ir atbalsta personāla darbs ar izglītojamo vecākiem, risinot 
saskarsmes, uzvedības, mācību darba un veselības jautājumus. 
2019.gada 7.jūnijā skolā notika „Drošības diena kopā ar Pašvaldības policiju”, pasākuma piedalījās 295 skolēni 7 līdz 12 gadu veci no Jelgavas 
pilsēta izglītības iestādēm. 

Skolā ir atbilstošas kvalifikācijas medicīnas speciālisti, kuri izglītojamajiem nodrošina nepieciešamo medicīnisko aprūpi un rehabilitāciju. 

Izglītojamie saņem rehabilitācijas kursu – ārstniecisko vingrošanu, ārstniecisko peldēšanu (2 reizes nedēļā), masāžas, fizioterapijas procedūras, 

ūdens procedūras , logopēda un psihologa konsultācijas.  

Izstrādātas izglītojamo un darbinieku darba aizsardzības un drošības instrukcijas, ar kurām viņi tiek iepazīstināti. Internāta skolotāji regulāri 

audzinātāja stundās un nodarbībās pārrunā drošības jautājumus. Skolas teritorija ir norobežota ar sētu. Skolā un internātā ir dežurants, kurš atbild 

par izglītojamo drošību. Skolas internātā ir ugunsdrošības sistēma, ir noteikta kārtība nepiederošo personu ienākšanai skolā. Skolā ir noteikta 

kārtība ekskursiju un pārgājienu organizēšanai. Mācību priekšmetu un internāta skolotāji tiek regulāri informēti par izglītojamo veselības stāvokļa 

dinamiku. Divas reizes mācību gadā notiek konsīliji, kuros tiek izvērtēts bērna fiziskās veselības stāvoklis, panākumi vai grūtības mācību vielas 

apguvē. Izglītojamiem, atbilstoši vajadzībām, tiek sastādīts individuāls atbalsta plāns.  Skolā ir izstrādāta kārtība, kā rīkoties negadījumos un 
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saslimšanas gadījumos, informēti izglītojamie, skolotāji un vecāki, kā rīkoties negadījuma, traumu un saslimšanas gadījumos. Medicīnas darbinieki 

sniedz konsultācijas izglītojamo vecākiem.  

Vērtējums ar līmeni 4 (ļoti labi) 

Tālākās attīstības vajadzības 

1.Veikt izglītojamo un skolas darbinieku atkārtotu praktisku apmācību par rīcību ekstremālās situācijās un evakuācijas gadījumā. 

2 .Turpināt darbu pie rekomendāciju izstrādes, lai nodrošinātu individuālu pieeju izglītojamo vajadzībām.  
4.4.2. Atbalsts personības veidošanā 

Līmeņa apraksts 
Mācību un audzināšanas darbā tiek plānots un īstenots atbalsts izglītojamā personības veidošanā. Plānojot audzināšanas darbu tiek izvirzīti 

konkrēti mērķi un izstrādāta audzināšanas darba plāns, kurā ir ietverti jautājumi par veselīgu dzīvesveidu, drošību, patriotisko audzināšanu, 

uzvedības un saskarsmes kultūru, karjeras izglītību un citi aktuāli jautājumi. Izglītojamie piedalās skolēnu padomes darbā, skolas pasākumu 

organizēšanā. Izglītojamie savu spēju robežās piedalās skolas, pilsētas, valsts mēroga kultūras un sporta pasākumos, talkās un labdarības 

pasākumos. Izglītojamie iesaistās projektā „Bērniem draudzīga skola”. Tiek koptas skolas tradīcijas un organizēti inovatīvi, radoši pasākumi. Skolā 

tiek koptas skolas vēstures tradīcijas. Uzsākta skolas vēstures muzeja izveide, apkopoti materiāli un fotogrāfijas.  Skolas vēstures sadaļa izveidota 

skolas mājas lapā.   

Izglītojamo vispusīgas personības attīstīšanai skolā ir iespēja darboties dažādās interešu izglītības nodarbībās. Vizuālās un lietišķās mākslas 

pulciņu dalībnieki gūst panākumus novada un valsts mēroga konkursos. Izglītojamie piedalās konkursos ”Skolēni eksperimentē” un vides spēlēs. 

Skolā notiek pielāgotās sporta nodarbības bērniem invalīdiem, izglītojamie tiek motivēti piedalīties pilsētas un valsts mēroga sacensībās. 

Sākumskolas izglītojamajiem jūnija mēnesī skolā tiek organizēta vasaras skoliņa „Kopā gudrāk, kopā jautrāk”.  Par vasaras skoliņas darbu ir 

izveidots digitāla filma, kura ievietota skolas mājas lapā. Pateicoties Jelgavas pilsētas domes izglītojamo nodarbinātības programmai, skolas 7.-9. 

klašu izglītojamiem ir iespēja vasarā strādāt algotu darbu.  Izglītojamie izvēlas darbu pilsētas uzņēmumos vai skolā. 

  Izglītojamie piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, dažādos konkursos un skatēs pilsētā un valstī. Skolotāji katru gadu plāno savu darbu, 

meklē jaunas ārpus stundu darba formas, dažas no tām ir kļuvušas par tradīcijām: Dzejas dienas, Eiropas valodu diena, mācību priekšmetu nedēļas, 

Adventes vainagu konkurss, izglītojamo radošo darbu izstādes, piedalīšanās teātra dienās – īpaši jāuzsver visu izglītojamo piedalīšanās, kur katram, 
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atbilstoši viņa spējām, tiek piemērots tēls, pasaules nacionālo tērpu pētīšana kā projektu metode krievu valodas stundās un pasākumos, veselības 

nedēļa, vingrošanas skate. Skolai ir sava avīzīte, kurā izglītojamie raksta par notikumiem skolā. 

Veselības nedēļas ietvaros lekcijas izglītojamiem un diskusijas par “Moderno tehnoloģiju ietekmi uz stāju un skolēna veselību”, “Veselīga uztura 
un dzīvesveida ietekme uz skolēna veselību ”. Kopā ar izglītojamiem un klases audzinātāju tiek gatavoti veselīgi salāti.  
Skolā tiek īstenota “Džimbas drošības programma”. „Latvenergo” nodarbība „Drošība un brīvais laiks”. Izglītojamie interaktīvi izspēlēja 
dažādas brīvā laika pavadīšanas situācijas, saistībā ar elektrodrošības ievērošanu, sociāli sportisks pasākums „Telpu futbols” tikšanās ar Latvijas 
izlases futbola komandas izlasi. Izglītojamie iepazinās ar telpu futbola noteikumiem, tika organizētas dažādas stafetes. Izglītojamie guva iespēju 
apmeklēt starptautiskās telpu futbola sacensības Jelgavā. Latvijas sporta festivāls bērniem ar invaliditāti Rīgā «Nāc un sporto sev par prieku». 
Izcīnītas divas zelta medaļas 25 m brīvais stils un 25 m uz muguras peldēšanas disciplīnās un divas 2.vietas. 

Vērtējums ar līmeni 4 (ļoti labi) 

Tālākās attīstības vajadzības 
1. Aktualizēt skolas audzināšanas plānu, papildināt to ar jaunākajām aktualitātēm.  

2. Popularizēt skolas izstrādāto vides izziņas taku Pārlielupē, ievietojot to skolas mājas lapā.  

3. Pilsoniskās audzināšanas principa īstenošana, nodrošinot izglītojamo iesaistīšanos valstiski nozīmīgos notikumos.  
 

4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 
Līmeņa apraksts 

Skola sniedz informāciju izglītojamiem un viņu vecākiem par izglītības iespējām skolā. Notiek 9.klases izglītojamo un skolotāju saruna 

par izglītības turpināšanu pēc pamatizglītības iegūšanas. Skolas audzināšanas plānā ir iekļauti karjeras izglītības jautājumi. Internāta/dienesta 

viesnīcas skolotāji un mācību priekšmetu skolotāji organizē izglītojamiem dažādus karjeras izglītības pasākumus – ekskursijas uz uzņēmumiem, 

vecāku darba vietām, tikšanās ar bijušajiem skolas absolventiem, apmeklē atvērto durvju dienas profesionālajās un vidējās izglītības mācību 

iestādēs. Izglītojamiem , vecākiem un skolas pedagogiem, lai iepazītos ar izglītības iestāžu darbību, piedāvātajām mācību programmām un telpām, 

kur skolēni varētu turpināt izglītību pēc 9. klases beigšanas, tiek organizēti izbraukumi uz izglītības iestādēm.  Ir apmeklēta Jūrmalas pilsētas 

internātpamatskola, Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālā vidusskola, Lielplatones internātpamatskola.  Izglītojamie, vecāki 

un pedagogi iepazinās ar skolās apgūstamajām mācību programmām, Jūrmalas profesionālajā vidusskolā tika saņemta informācija par 

profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas kārtību.  
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2018./2019 .m.g. absolventu tālākizglītība 

Absolventu skaits Izglītības iestāde 

2 Jelgavas Amatu vidusskola 
7 Jelgavas tehnikums 
1 Citos tehnikumos 
1 Ārzemēs 

 

Vērtējums ar līmeni 4 (ļoti labi) 

Tālākās attīstības vajadzības 

1. Skolas bibliotēkā turpināt karjeras izglītības metodisko materiālu uzkrāšanu un aktualizēšanu. 

2. Veicināt skolēnu vēlmi pieņemt patstāvīgus lēmumus izvēlētās karjeras plānošanā un īstenošanā. 

3.  Attīstīt skolēnu izpratni par mācību rezultātu ietekmi uz viņu turpmāko dzīvi un karjeras veidošanas iespējām.  

4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 
Līmeņa apraksts 
Skolā mācību darbs tiek plānots atbilstoši izglītojamo spējām un veselības stāvoklim. Plānojot mācību darbu tiek ņemts vērā izglītojamo 
pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums un speciālistu ieteikumi. Tiek izstrādāti Individuālie izglītības plāni, atbalsta pasākumu piemērošana 
izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām. Individuālie izglītības plāni un atbalsta pasākumi izglītojamajam tiek izstrādāti atbilstoši viņu 
vajadzībām, pārraudzīta to izpilde un nepieciešamības gadījumā ieviestas korekcijas.  
Izstrādāti un ieviesti metodiskie materiāli izglītojamo fiziskās attīstības uzlabošanai un lasītprasmes apguvei. Mācību vielas apgūšanai tiek īstenota 
kompetenču pieeja, plānoti pētnieciska rakstura uzdevumi un eksperimentālā darbība, veicinātas sadarbības prasmes. Skolotāji plāno mācību tēmu 
apguvi dažādos objektos un uzņēmumos, piemēram, Rīgas dabas skolā, Getliņi, SIA ,,FLORA’’ Zooloģiskajā dārzā, maizes ceptuvē un citās vietās. 

Organizēts pieredzes apmaiņas seminārs ”Mācību procesa organizēšana un karjeras izglītība izglītojamiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem”. Gūts labās prakses piemērs, ka izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem var apgūt profesionālās iemaņas un iekļauties darba 

tirgū. Skolas teritorijā izveidota “Zaļā klase”, kas nodrošina izglītības procesa daudzveidību. Izveidots sporta un rotaļu laukums, kas piemērots 

skolēniem ar kustību traucējumiem, skolēnu sporta spēju attīstīšanai. Invalīdu sporta nodarbības BOCIO. Individuālās/ grupu nodarbības darbam ar 

talantīgajiem skolēniem. Gatavošanās olimpiādēm un konkursiem. Individuālas/grupu nodarbības vizuālās un lietišķās mākslas talantu attīstīšanai. 

Tiek veicināta izglītojamo izaugsme, skolā tiek rīkoti dažādi konkursi, mācību priekšmetu nedēļas, olimpiādes. Izglītojamie piedalās mācību 
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priekšmetu olimpiādēs pilsētā. Plānojot palīdzību izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības ir izveidoti individuālie izglītības plāni. 

Izglītojamie apmeklē konsultācijas un individuālās nodarbības. Izglītojamiem, atbilstoši traucējuma veidam, tiek noteikti atbalsta pasākumi. Notiek 

psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas ar skolēniem un viņu vecākiem. 

Darbs kopā ar pedagoga palīgu (klasē vai individuālās/ grupu nodarbības) skolēniem programmās 21015611, 21015311. 

mācību 
gads 

1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. kopā 

2016./2017. 5 4 6 7 9 7 3 2 2 45 
2017./2018. 5 5 6 8 8 7 3 3 3 48 
2018./2019. 2 4 5 6 8 6 4 4 4 43 

 

Vērtējums ar līmeni 4 (ļoti labi) 

Tālākās attīstības vajadzības 

1. Mērķtiecīgi strādāt pie savlaicīgas izglītojamo spēju izvērtēšanas, lai nodrošinātu pamatotu, diferencētu, veselības stāvoklim un spējām 
atbilstošu izglītības apguvi. 
4.4.5. Atbalsts izglītojamajiem  ar speciālām vajadzībām 
Līmeņa apraksts 
Skolā ir ieviesti dažādi jauninājumi izglītojamo atbalstam mācību procesā. Izveidots metodiskais materiāls Latvijas vēsturē 6. - 9. klašu 
izglītojamiem. Radošs vēstures konkurss “Izzini Latviju Latvijas simtgadi gaidot”. 
Metodiskais materiāls veidots tā, lai kopā komandā varētu iekļaut izglītojamos ar speciālām vajadzībām.                                                            
Materiālu iespējams izmantot, gatavojoties Valsts pārbaudes darbam Latvijas vēsturē, kā arī papildinot izglītojamo zināšanas par savas valsts 
vēsturi.   
Metodiskais materiāls balstīts uz vizuāli - sensoro uztveri, izmantojot arī kinestētiskos elementus, kas palīdz izglītojamiem uztvert un atpazīt 
informāciju. 
Izveidots informatīvs materiāls skolu pedagogiem atbalsta pasākumu sniegšanai izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. Informatīvajā 
materiālā apkopoti ieteicamiem atbalsta pasākumi mācību procesā, lai izglītojamie ar speciālām vajadzībām spētu veiksmīgi apgūt mācību vielu 
un gūtu sekmīgu vērtējumu pārbaudes darbos. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām sniedz iespēju būt līdzvērtīgā situācijā ar 
pārējiem bērniem, atbilstoši savām spējām parādīt apgūtās zināšanas un prasmes, kā arī nezaudēt motivāciju mācīties. 
Tehnoloģiju un zinātņu jomas starpdisciplināra sadarbībā izveidota “Izstāde -3D dabā”.  Metodiskais materiāls veidots, lai rosinātu skolēnu interesi 
par dabas zinībām, attīstītu radošumu, padziļinātu izpratni par apgūstamo vielu un veidotu starp priekšmetu saikni. 
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 Pie tēmas 3D dabā var strādāt daudzi pedagogi savās mācību stundās – matemātikā, bioloģijā, ķīmijā, fizikā, ģeogrāfijā un citās - atklājot, ka 3D 
formāts ir jebkurā dzīves jomā. Praktiskā darbošanās veicina izpratni, telpisko domāšanu un  pilnveido pētniecisko darbību bērniem ar dažādiem 
attīstības traucējumiem. 

Skolas logopēde sagatavojusi metodisko materiālu “Optiski līdzīgo burtu b un d nostiprināšanai”.   

 

 

Vērtējums ar līmeni 4 (ļoti labi) 

Tālākās attīstības vajadzības 

1. Speciāli piemērotu datorprogrammu iegāde.  

2. Pilnveidot Skolas darbību, lai tā būtu labvēlīga un iekļaujoša, virzīta uz izglītības vajadzību realizēšanu, lai Skolas izglītojamie iegūtu kvalitatīvu 
speciālo atbalstu izglītības procesā.  
 

4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 
Līmeņa apraksts 
Skolā ir noteikta kārtība, kādā vecākus informē par skolas darbu. Skolā darbojas Skolas padome, kurā darbojas izglītojamo vecāki, skolas 
administrācija un pedagogi. Skolas padomē notiek skolai svarīgu jautājumu apspriešana, tiek izteikti ierosinājumi skolas darba uzlabošanai. Skolai 
ir sava funkcionāla mājas lapa. Par saziņas līdzekli kalpo e- klase, telefona sarunas un individuālas sarunas. Skolā tiek organizētas skolas un klašu 
vecāku sapulces. Tiek uzklausīti un ņemti vērā vecāku ierosinājumi. Pēc vecāku ierosinājuma skolā jau trešo gadu darbojas „Vecāku skoliņa”, 
kurā tiek organizēti dažādi izglītojoši un atbalstoši pasākumi vecākiem. Skolotāji, medicīnas personāls, atbalsta personāls un ārstnieciskās 
vingrošanas skolotāji ir atvērti sadarbībai un dialogam ar vecākiem. Vecāki tiek regulāri informēti par izglītojamo mācību sasniegumiem ar 
ierakstiem dienasgrāmatā, vienu reizi mēnesī saņem sekmju izrakstu. Vecākiem ir iespēja individuāli tikties gan ar internāta skolotājiem, gan ar 
mācību priekšmetu skolotājiem. Skola sadarbojas ar vecākiem izglītojamo individuālo izglītības plānu īstenošanā. Regulāri par skolas un klases 
aktualitātēm vecākus informē internāta skolotāji. Par individuālām nodarbībām tiek veikti ieraksti e- klasē vai internāta skolotāja darba 
dokumentos, lai nodrošinātu informācijas saglabāšanu un profesionālus risinājumus. Tiek rīkotas tematiskas skolas vecāku sapulces. Skolā ir 
izstrādāta kārtība vecāku sadarbībai ar skolas medicīnas personālu. 
Izglītojamo vecākiem, ne retāk, kā divas reizes mācību gadā, (mācību gada sākumā un mācību gada otrajā pusgadā) apmeklēt skolas ārstu, lai 
pārrunātu izglītojamā veselības problēmas un ņemtu vērā ārsta norādījumus. 
Radušos neskaidrību gadījumos, lai saņemtu skolas medicīnas darbinieku konsultāciju, vecāki var zvanīt pa tālruni vai ierasties skolas medicīnas 
daļā darba dienās no plkst.08.00 līdz. 19.00. 
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Medicīnas darbinieki informē vecākus par veiktajām procedūrām un masāžām, to ierakstot izglītojamā dienasgrāmatā. 
Izglītojamā traumu gadījumā, medicīnas darbinieki, telefoniski par notikušo ziņo izglītojamā vecākiem. 
Par skolas ārsta izsniegtajiem nosūtījumiem un norādījumiem, izglītojamā veselības uzlabošanai, tiek izdarīts ieraksts izglītojamā dienasgrāmatā. 

Medicīnas darbinieki piedalās skolas pedagoģiskajos konsīlijos. Nepieciešamības gadījumā kopā ar izglītojamo vecākiem piedalās 

izglītojamo individuālo izglītības plānu izstrādē. 

Vērtējums ar līmeni 3 (labi) 

Tālākās attīstības vajadzības 

1. Turpināt vecāku skoliņas darbu.  

2. Klasē plānot tematiskās vecāku sapulces, izzinot vecākus interesējošās tēmas. 

4.5. Iestādes vide 
 
6.5.1. Mikroklimats 
Līmeņa apraksts 

Skolas skolotāji, darbinieki un izglītojamie apzinās savu piederību skolai un lomu skolas tēla veidošanā. Skolai ir savs logo, karogs, 

informatīvais buklets, mājas lapa. Skolai ir izstrādāta un izdota skolēna dienasgrāmata. Skolai ir stabilas un ilgstošas tradīcijas. Skolas iekšējās 

kārtības noteikumi paredz atzinīgi novērtēt labu uzvedību, sasniegumus un disciplīnas pārkāpumus izvērtē godīgi un taisnīgi pēc vispusīgu apstākļu 

noskaidrošanas. Skolas dežuranti un sociālie aprūpētāji ir laipni un izpalīdzīgi. Skolēni iesaistās skolas noformēšanā. Skolēnu darbi ir glīti izvietoti 

skolas telpās. Skolas telpas ir mājīgas un apmeklētājiem pievilcīgas. Ir izveidotas un izvietotas norādes skolas apmeklētājiem. 

Skolas iekšējās kārtības noteikumu izstrādē piedalās skolotāji, skolēni un skolēnu vecāki. Ar iekšējās kārtības noteikumiem, uzvedības 

vērtējuma kritērijiem, mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību izglītojamie un viņu vecāki iepazīstas un parakstu apliecina izglītojamā 

dienasgrāmatā.  

Vērtējums ar līmeni 4 (ļoti labi) 

Tālākās attīstības vajadzības 

1. Popularizēt pozitīvo darbību skolā. 

2. Turpināt iesaistīt izglītojamos                skolas noformēšanā ar pašu veidotiem darbiem. 

4.5.2. Fiziskā vide 
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Līmeņa apraksts 
Skolas telpas un apkārtne atbilst higiēnas normām, izglītojamo un personāla drošībai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1338 

„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”. 
Skolas apkārtne ir tīra un kārtīga, teritorijā ir iekārtots rotaļu un spēļu laukums, teritorija ir ierobežota. Skolas tuvumā ir izvietotas satiksmes 

drošības zīmes un norādes. 

Lai uzlabotu mācību vidi izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, Jelgavas pilsētas dome sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi 

„Jelgavas izglītības pārvalde” no 2009.gada 15. decembra līdz 2011.gada 30.jūnijam īstenoja Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu 

„Jelgavas pilsētas speciālo izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana”. Projekta ietvaros Jelgavas pamatskolā “Valdeka”-attīstības centrs tika 

izveidotas 3 nobrauktuves, veikts sporta zāles grīdas remonts, sporta zāles un pārejas siltināšana, ēdamzāles logu nomaiņa un jumta remonts, dušu 

telpu remonts, pielāgojot telpas izglītojamajiem ar kustību traucējumiem. Skolā ir divi pacēlāji, kas nodrošina izglītojamo ar smagiem kustību 

traucējumiem pārvietošanos. 

 Izveidots skolas sporta un atpūtas laukums. Atklātais sporta un rotaļu laukums piemērots izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām. Laukumā ir 

mīkstais segums, uzstādīti trenažieri, skolēniem ar kustību traucējumiem. Šūpoles, kurās var šūpoties skolēns ratiņ krēsla, tas uzlabos un pilnveidos 

skolēnu izglītības procesu. 

 Ir nodrošināta vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem. Internāta/ dienesta viesnīcai ir trīs stāvi, pirmajā stāvā atrodas mācību kabineti, 

bibliotēka, lasītava, individuālās darba klases. Otrajā, trešajā stāvā internāta/dienesta viesnīcas istabas, atpūtas telpas, virtuves skolēniem. 

 Internāta ēkas gaiteņos, iekšpagalma teritorijā ir izglītojamo drošībai ir uzstādīta videonovērošana. 

 Gultas ir ar ortopēdiskiem matračiem, dzīvojamās istabas ir nodrošinātas ar tualeti, dušu, pieejamas personām ar kustību traucējumiem. Katrā 

internāta stāvā ir atpūtas telpa skolēniem un virtuve. Galdi ir piemēroti personām ratiņ krēsla. Skolā ir nobrauktuves un lifts, lai personas ar kustību 

traucējumiem varētu apmeklēt sporta un atpūtas laukumu, futbola laukumu. Sporta un atpūtas laukumā ir mīkstais segums, pielāgoti āra trenažieri, 

šūpoles, kuras var izmantot personas ratiņ krēsla. Uzstādīta nojume, kurā var rīkot “zaļās stundas”. Izveidota ugunskura vieta. Uzstādītas riteņu 

novietnes. 

Vērtējums ar līmeni 3 (labi) 

Tālākās attīstības vajadzības 

1. Finanšu iespēju robežās turpināt skolas teritorijas labiekārtošanas darbus. 
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4.6. Iestādes resursi 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Līmeņa apraksts 
Skolā ir nepieciešamās telpas mācību procesa, izglītojamo, skolotāju un darbinieku vajadzību nodrošināšanai. Skolas aktu zālē ir veikti remonta 

darbi, grīdas seguma atjaunošana un kora podesta izgatavošana. Skola ir nodrošināta ar mācību grāmatām un darba burtnīcām 100% no valsts 

mērķdotācijas. Skolā mācību telpās ir bezvadu interneta pieslēgums. Iekārtota datorklase ar 17 darba vietām un interaktīvo tāfeli.  Datorklase, 

svešvalodu kabinets, dabas zinību klase, aktu zāle ir nodrošināti ar multimediju tehniku. Mācību priekšmetu skolotāji ir nodrošināti ar datoriem 

klasēs vai portatīvajiem datoriem. Izglītojamiem ir iespējas piedalīties skolas telpu noformēšanā, tīrības un kārtības uzturēšanā. Skolas telpas ir 

drošas, skolas gaiteņos redzamā vietā ir evakuācijas plāns, ir norādītas ieejas, izejas, evakuācijas izejas, pirmās palīdzības sniegšanas vieta. 

Iekārtas un tehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un droši lietošanai. Skolas mēbeles ir piemērotas lietošanai, paredzēta pakāpeniska to atjaunināšana 

vai nomaiņa. Atjaunota un renovēta skolas ēdnīca, iegādātas jaunas mēbeles.  Izglītojamo mācību ekskursijām, sporta un kultūras aktivitātēm ir 

mikroautobuss (16+1 vietas) un mikroautobuss izglītojamo pārvadāšanai ratiņ krēslos. Skolā ir nodrošināta vides pieejamība. 

Telpas tiek maksimāli izmantotas. Esošie resursi tiek maksimāli izmantoti. Klašu mācību stundas notiek savās telpās. Vizuālo mākslu, mūziku, 

dabas zinības, fiziku, ķīmiju, ģeogrāfiju, mājturību un tehnoloģijas, informātiku apgūst mācību priekšmeta kabinetos. Katra kabineta atbildīgais 

darbinieks atbild par viņam uzticētajiem materiāli tehniskajiem resursiem. Pedagogi ir informēti par esošajiem materiāli tehniskajiem resursiem 

un izmanto tos ikdienas mācību un audzināšanas darbā, interešu izglītības programmās. Telpām ir norādes. Skolā ir noteikta kārtības datorklases 

un bibliotēkas izmantošanai. Bibliotekāre iepazīstina pedagogus ar jaunāko metodisko literatūru, veic centralizētu mācību grāmatu pasūtīšanu 

atbilstoši apstiprinātajam mācību grāmatu sarakstam. 

Izglītojamiem speciālās pamatizglītības programmā ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības 

traucējumiem un speciālās pamatizglītības programmā ar fiziskās attīstības traucējumiem finanšu apjoms nepieciešams lielāks kā pārējās izglītības 

programmās. Izveidota piemērota infrastruktūra, telpas, aprīkojums, pielāgots sporta inventārs, pārvietošanās palīgierīces, pielāgots transports, 

medicīnas darbinieki, speciāli apmācīti pedagogi, sociālie aprūpētāji, pedagoga palīgs. Izveidota sajūtu telpa, “Montesori” metodes kabinets, “Zaļā 

klase”, ūdens terapija, trenažieru zāle, trenažieri izglītojamajiem ar kustību un attīstības traucējumiem. 

Attīstošās kustību spēles - aktivitātes riņķi, līdzsvara dēlis, līdzsvara pus sfēras, līdzsvara „ola”, pus sfēras staiguļi ar auklām, līdzsvara „ezīši”, 
vingrošanas gumija, vingrošanas sensorās adatu bumbiņas. Līdzsvaram un balansam - AIREX līdzsvara pamatne, līdzsvara paklāji, līdzsvara 
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baļķis, Togy Jumper bumbas, Original Pezzi medicīniskās bumbas, piepūšamais cilindrs- Pilates miltirol, lielās līdzsvara bumbas, bumbas ar 
masāžas radzēm, spilvens – paliktnis, roku espanderi, līdzsvara cepures, dažāda smaguma roku un kāju hanteles, materiāli roku sīkās muskulatūras 
attīstīšanai. Skolā ir spoguļu siena – stājas pozicionēšanai. Izremontētas telpas praktisko profesionālo iemaņu apgūšanai. WIGIT un SMART 
programmas pielietošana individualizēta izglītības procesa nodrošināšanai skolēniem ar lasītprasmes grūtībām. ‘’Rāmju spēles” skaņu 
diferencēšanai, vārdu krājumu paplašināšanai’’- īso, garo patskaņu, līdzskaņu, divskaņu diferencēšanai un vārdu krājuma bagātināšanai. Atgādnes 
līdzskaņu ķ/ č, ģ/dž, b/d diferencēšanai, vārdšķiru (lietvārds, īpašības vārds) noteikšanai. Sensorie materiāli – ģeometriskās figūras, audumu 
paraugi, biodinamiskais kubs, cilindru bloki, konstruktīvie trijstūri, krāsu cilindri. 
    Lielākos finanšu resursus prasa skolas telpu un infrastruktūras piemērošana skolēniem ar kustību traucējumiem. Telpu piemērošana skolā 

ir veikta pateicoties Jelgavas pilsētas domes sniegtajam finanšu atbalstam. Skolēniem ar fiziskās attīstības traucējumiem skolā ir piesaistīti 

vajadzīgie resursi (skolas vide, speciāli apmācīts personāls, pozitīva, droša sociāli psiholoģiska atmosfēra u.c.). 

Vērtējums ar līmeni 3 (labi) 

Tālākās attīstības vajadzības 

1.  Turpināt uzlabot skolas vides pieejamību. 

4.6.2. Personālresursi 

Līmeņa apraksts 
Skolai ir pietiekams personāls licencēto izglītības programmu īstenošanai un skolas darbības nodrošināšanai. Skolā ir psihologs, logopēds, 

sociālais pedagogs, ārsts pediatrs, medmāsas, fizioterapeits, masieri, u.c. Personāla kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. Tiek kārtotas 

personāla personu lietas, reģistrēti darba līgumi, uzskaitīta tālākizglītība. 

Skolā strādā 47 pedagogi, no tiem 37 pamatdarbā. Darba pienākumi ir aprakstīti līgumos un amata aprakstā. Pedagogu darba slodzes ir 

sadalītas atbilstoši licencētajām izglītības programmām, darba organizācijas specifikai un vajadzībām, nodrošinot optimālu risinājumu. Ar visiem 

pedagogiem noslēgti darba līgumi. Viņi pārzina savus pienākumus, tiesības un atbildību. Skolas administrācija pārzina katra skolotāja darba 

pieredzi, profesionālo kompetenci un stiprās puses. Visi skolotāji darbojas 7 metodiskās komisijās. Katram izglītojamam un vecākiem ir iespējas 

saņemt konsultācijas un informāciju no skolotājiem un administrācijas. Skolotājiem ir iespēja izteikt priekšlikumus sava vai skolas darba 

uzlabošanai metodiskajās komisijās, pedagoģiskajā padomes sēdē, metodiskās padomes sēdē, atbalsta komandas sanāksmēs vai individuāli 

administrācijas sēdēs.  

Skolas personāls ir atbilstošs un kompetents, plānveidīgi paaugstina savu kvalifikāciju 
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Skolas personāla tālākizglītība tiek plānota saistībā ar skolas attīstības virzieniem un skolā īstenotajām izglītības programmām. Pedagogi 

ir apguvuši zināšanas tālākizglītības kursos speciālajā izglītībā, apmeklējuši kursus par mācību un audzināšanas darbu ar skolēniem, kuriem ir 

mācīšanās traucējumi. Apguvuši zināšanas informācijas tehnoloģijās un lietošanas prasmes, kuras skolotāji izmanto ikdienas mācību procesa 

organizēšanai.  

Vērtējums ar līmeni 4 (ļoti labi) 

Tālākās attīstības vajadzības 

1. Turpināt pedagogu zināšanu un prasmju papildināšanu un pieredzes apmaiņu. 

4.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

4.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Līmeņa apraksts 

Misija -veidot  efektīvu,  inovatīvu  un  atvērtu  skolu,  lai  veicinātu mūsdienīga izglītības satura apguvi un individuālu atbalstu izglītojamo ar 

speciālām vajadzībām iekļaušanu izglītības apguves procesā. 

Vīzija - nodrošinātas izglītības ieguves iespējas ikvienam izglītojamam, atbilstoši viņa veselības stāvoklim, interesēm un individuālajām spējām.  

Mērķis –veidot  izglītības  vidi,  organizēt  un  īstenot  mācību  un  audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās 

un pamatizglītības valsts standartā noteikto mērķu sasniegšanu. 

Skolā ir izstrādāta darba pašnovērtēšanas sistēma, tā paredz regulāru skolas darba analīzi un vērtēšanu, kas ir pamats skolas darba stipro pušu un 

turpmākās attīstības vajadzību noteikšanai.  

Skolas administrācija plāno, pārauga un vērtē skolotāju darbību, veicinot skolotāju pašnovērtēšanas procesu, kurš balstīts uz konkrētiem 

faktiem un pierādījumiem (izstrādāta veidlapa). Katru gadu jūnijā pedagoģiskajā sēdē tiek izvērtēta skolas darbība un precizēta tālākās attīstības 

perspektīva. Skolas darba izvērtēšanā tiek iesaistīti vecāki (skolas padome), izglītojamie (skolēnu padome), skolas darbinieki (Pedagoģiskā 

padome, Metodiskā padome, metodiskās komisijas un darbinieku sapulces). Operatīvai skolas darbības precizēšanai un organizēšanai notiek 

administrācijas sēdes, atbalsta komandas sapulces, internāta skolotāju un tehnisko darbinieku informatīvās sanāksmes pēc ciklogrammas. 

Skolotāji un tehniskie darbinieki veic pašvērtējumu un individuālās sarunās ar administrāciju apspriež tālākās attīstības vajadzības. Augusta 

pedagoģiskās padomes sanāksmē precizē nākošā mācību gada plānu. Sanāksmes tiek protokolētas. 
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 Skolas pašnovērtēšanas process notiek vairākos līmeņos: 

 Informatīvajās  skolotāju  apspriedēs  tiek  vērtēts  ikdienas  darbs,  notikumi  un aktualitātes; 

 Mācību stundās skolēni tiek rosināti izvērtēt sava darba rezultātus, skolotāji izvērtē mācību stundu norisi; 

 Semestru noslēgumu sanāksmēs veic skolēnu mācību sasniegumu izvērtēšanu; 

 Mācību gada noslēgumā mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji, interešu izglītības pulciņu atbalsta personāls veic sava darba izvērtēšanu; 

 Pedagoģiski metodiskās komisijas sēdēs tiek analizēti pārbaudes darbu rezultāti, sasniegumi olimpiādēs, sporta sacensībās, konkursos, skatēs, 

izglītojamo  mācību sasniegumu  dinamika,  sadarbība  ar  vecākiem,  interešu  izglītības  programmu īstenošana u.c. jautājumi; 

 Mācību gada noslēguma pedagoģiskās padomes sēdē tiek analizēta izvirzīto prioritāšu izpilde, tiek izvērtēti skolas mācību, audzināšanas un 

rehabilitācijas darba rezultāti un izvirzīti uzdevumi nākamajam mācību gadam atbilstoši skolas attīstības plānam. 

Skolā ir labvēlīga sadarbības vide, kas veicina visu skolas darbinieku iesaistīšanu pašnovērtēšanas procesā. Vērtēšanas procesā iegūtā informācija 

tiek izmantota turpmākā darba organizēšanai, uzlabojumu veikšanai, attīstības plānošanai. 

Darba grupās, metodiskajās komisijās, pedagoģiskās padomes sēdēs tiek veikts skolas attīstības plāna īstenošanas izvērtējums un nepieciešamības 

gadījumā izstrādātas korekcijas.  Notiek regulāra attīstības plāna pārraudzība.  

Pašnovērtējuma ziņojums tiek ievietots skolas mājas lapā.  

Vērtējums ar līmeni 4 (ļoti labi) 

Tālākās attīstības vajadzības 

1. Veidojot skolas attīstības plānu nākamajam plānošanas periodam, izvērtēt skolēnu skaita un sastāva dinamiku atbilstoši īstenotajām speciālās 

pamatizglītības programmām, lai paredzētu nepieciešamos resursus skolas darbības nodrošināšanai. 

4.7.2 Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Līmeņa apraksts 

Skolā ir normatīvajos aktos noteiktā obligātā dokumentācija. Tās izstrādē ievērots demokrātisma un līdzatbildības princips, ievērotas  

normatīvajiem dokumentiem izvirzītās prasības. Iekšējo normatīvo aktu izstrāde pamatojas uz ārējiem normatīvajiem aktiem.  Tos saskaņo un 

apstiprina atbilstoši skolas nolikumā un citos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Skolas normatīvie akti ir pieejami elektroniskā veidā, skolas 

mājas lapā, izdruku formā skolas kancelejā, direktora kabinetā, skolotāju istabā. Skolas administrāciju veido direktors, 2 direktora vietnieki 
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izglītības jomā, 1 direktora vietnieks metodiskajā darbā un direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā. Katram administrācijas 

pārstāvim ir izstrādāts amata apraksts.  Skolas iknedēļas darba izvērtēšana un nākamās nedēļas plānošana un aktuālo jautājumu apspriede notiek 

katru nedēļu administrācijas apspriedēs. Direktore pieņem lēmumus demokrātiski, pēc jautājuma izskatīšanas, iesaistot visas ieinteresētās 

personas. Izveidotā administrācijas darba kārtība nodrošina optimālu informācijas apmaiņu visos līmeņos. Direktora vietnieki ir kompetenti savu 

pienākumu pildīšanā atbilstoši amatu aprakstiem.  Tiek veidota labvēlīga vide, kas veicina attīstību un atklātību. Skolas vadība, katrs savas 

kompetences ietvaros, pārrauga noteiktas darbības jomas – metodisko komisiju, metodiskās padomes, pedagoģiskās padomes, skolas padomes, 

skolēnu padomes darbu.  

  Izglītības iestādes darbinieki  var  iepazīties  ar  iestādes  darba  plānu  iestādes  iekštīklā – intranets. Tehniskie darbinieki plāno savu 

darbu, ievērojot pasākumu norisi iestādē. Pēc nepieciešamības  tiek organizētas „Informatīvās sanāksmes pedagogiem” par iestādes darbības 

aktualitātēm. Sanāksmes tiek protokolētas. 

Saziņai ar pedagogiem, iestādes vadību un vecākiem tiek izmantota skolvadības sistēma „e-klase”, informācijas apritei tiek izmantots arī 

iestādes darbinieku iekšējais iekštīkls- intranets. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana skolā notiek saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem. Tehnisko darbinieku darbības novērtēšanas notiek saskaņā ar skolas noteikto kārtību.  

Iestādes vadības darbs ir strukturēts, ir noteiktas iestādes vadības atbildības jomas. Iestādes elektroniskais darba plāns veiksmīgi nodrošina 

informācijas apriti iestādē. Pedagogi tiek iesaistīti iestādes normatīvo aktu izstrādē un apspriešanā atbilstoši to specifikai. 

Vērtējums ar līmeni 4 (ļoti labi) 

Tālākās attīstības vajadzības 

1. Operatīvi aktualizēt skolas normatīvos dokumentus atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai. 

4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Līmeņa apraksts 

Skola ir atvērta sadarbībai ar sabiedrību. Skola sadarbībā ar Jelgavas pilsētas Domi, Jelgavas izglītības pārvaldi un Jelgavas sociālo lietu 

pārvaldi iesaistās dažādos projektos. Skola nodrošina prakses vietas Latvijas Stradiņa universitātes un Latvijas Universitātes Pedagoģijas, 

psiholoģijas un mākslas fakultātes, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Liepājas Universitātes studentiem gan bakalaura, gan maģistra studiju 

programmās.  Regulāri notiek starpinstitūciju sadarbības organizēšana skolā risinot jautājumus, kas saistīti ar skolēnu izglītošanu un drošību, 
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veselības uzlabošanu. Skolā tiek organizētas Jelgavas pilsētas un novada izglītības, bāriņtiesas, sociālā dienesta, pašvaldības un valsts policijas 

speciālistu sanāksmes, lai risinātu konkrētus gadījumus, kas saistīti ar bērnu izglītības apguvi, drošību un veselības uzlabošanu.  

Skola sadarbojas ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju,  Latvijas Autisma apvienību, Valsts izglītības attīstības aģentūru, ZRKAC ( Zemgales 

reģionālais kompetenču attīstības centrs),iesaistās Paraolimpiskā sporta kustībā. 

Laika posmā no 2018. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. maijam skola( kā attīstības centrs ) nodrošināja izglītojamo agrīno speciālo 

vajadzību diagnostiku: 

 Fiziskā funkcionālā stāvokļa izvērtēšanu un gaitas novērtējuma algoritmu; 

 Muskuļu funkcionālo testēšanu; 

 Kognitīvo procesu izpēti; 

 Ahenbaha uzvedības izvērtēšanu; 

 Vekslera intelekta izpētes testēšanu; 

 Agrīnās lasītprasmes attīstības rādītāju ar DIBELS Next testēšanu. 

Attīstības centra speciālisti konsultējuši 80 izglītojamos, vai viņa likumisko pārstāvjus, par atbalsta pasākumu piemērošana izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem, atgādņu sagatavošanu, izmantošanu, bērna speciālo vajadzību diagnostiku, vajadzību novērtēšanu no 27 Zemgales 

reģiona izglītības iestādēm. 

Izglītības iestādes speciālisti ir snieguši metodisku un pedagoģisku palīdzību Jelgavas, Jelgavas novada, Ozolnieku novada,  Tērvetes 

novada, Bauskas, Bauskas novada, Rundāles novada, Vecumnieku novada, Iecavas novada, Ogres novada, Babītes novada, Aknīstes,  Jūrmalas, 

Jēkabpils, Viesītes pedagogiem jautājumos par atbalsta pasākumu piemērošanu, individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādi, 

mācību grūtību diagnosticēšanu, speciālās izglītības programmas ieteikšanu. 

Realizēti 16 informatīvi izglītojošie semināri, metodiskās dienas, pieredzes apmaiņas semināri par Jelgavas pamatskolas “Valdeka”-attīstības 

centra darbības virzieniem un pieredzi sekmīgas iekļaujošās izglītības īstenošanā, labās prakses piemēriem, pieredzi sekmīgas iekļaujošās 

izglītības īstenošanā skolā, individuāliem atbalsta pasākumiem izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, individuāliem izglītības apguves 

plāniem, mācību vides pielāgojumiem izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, atbalsta komandas sadarbību – skolotājs, izglītojamais, vecāks. 

Skola piedalījās starptautiskos projektos un konferencēs, lai gūtu pieredzi inovatīva, kvalitatīva, mūsdienīga, kompetencēs balstīta mācību 
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procesa nodrošināšanā 

 International special education schools project „World of Arts“, lai iepazītu citu valstu pieredzi, dalītos ar saviem labās prakses piemēriem un 

sekmētu skolēnu pašizpausmi interešu izglītībā; 

 Erasmus + , Projekta Nr. 2018-1-LV01-KA101-046897, “Katrs skolēns ir svarīgs – specialā un iekļaujošā izglītība Eiropā”; 

 ES struktūrfondu projektā Nr. 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un 

intervences pasākumus”; 

 Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam 

izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs. 

Sadarbībā ar Šauļu logopēdisko skolu mūsu skola piedalījās starptautiskā konferencē Lietuvā. International methodological – practical 

conference ,, Development of social emotional competences in informal education “. Konference aktualizēja sociāli emocionālo kompetenču 

īstenošanu neformālajā izglītībā.  

Skolas pedagogi ir izstrādājuši vairākus metodiskos materiālus: 

 Metodiskais materiāls artikulācijas aparāta nostiprināšanai – materiāls paredzēts  pedagogiem  un  interesentiem, strādājot ar bērniem, 

kuriem ir skaņu izrunas traucējumi; 

 Metodiskais materiāls “SAKLAUSI, ATPAZĪSTI, NORĀDI!” – materiāls paredzēts pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem un 

izglītojamajiem mācību procesa dažādošanai; 

 Metodiskais materiāls “Atgādnes matemātikā 1. klasei’’ – materiāls paredzēts sākumskolas pedagogiem un izglītojamiem, kuri apgūst 

vispārējās pamatizglītības standartu matemātikā 1. klasē ; 

 Metodiskais materiāls “Atgādnes latviešu valodā 1. klasei’’ – materiāls paredzēts sākumskolas pedagogiem un izglītojamiem, kuri 

apgūst vispārējās pamatizglītības standartu latviešu valodā 1. klasē; 

 Metodiskais materiāls “Āra nodarbības”- materiāls paredzēts pamatskolas skolotājiem un visiem interesentiem, kas vēlas īstenot mācību 

procesu ārpus telpām. 
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Vērtējums ar līmeni 4 (ļoti labi) 

Tālākās attīstības vajadzības 

1. Paplašināt sadarbību ar Zemgales novada ģimenes ārstiem, sociālajiem dienestiem un masu medijiem, lai informētu par skolas piedāvātajām       

programmām un rehabilitācijas iespējām.  

2. Pilot izglītības iestāžu apmeklēšana, labās prakses un pieredzes apzināšana un pārņemšana pārejai uz jauno mācību saturu. 
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