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1. VISPĀRĪGS SKOLAS RAKSTUROJUMS 

 

 

No 2019.gada 1.augusta saskaņā ar 2019.gada 28.marta Dobeles novada Domes 

lēmumu Nr.65/4 mainīts Bērzupes speciālās internātpamatskolas nosaukums uz 

nosaukumu ,,Bērzupes speciālā pamatskola”. 

Bērzupes speciālā pamatskola ir Dobeles novada pašvaldības dibināta 

speciālās izglītības iestāde izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kura 

īsteno vairākas speciālās izglītības programmas.  

Adrese: Bērzupītes, Annenieku pagasts, Dobeles novads 

Telefoni: 63754323, 63754295, 63781872, 63754291, 63729609. 

e-pasts: berzupes.skola@dobele.lv 

mājas lapa: www.ipsberzupe.lv 

Skola ir izvietota 3 ēkās: Vecākā ēka celta 1850.gadā, jaunā ēka celta 

2011.gadā, tā pielāgota bērniem, kuri pārvietojas ratiņkrēslos. 

  Rādītāja nosaukums Platība, m
2 
 

 Kopējā platība 3297,09 

1.1.     t.sk. mācību telpu platība 746,50 

1.2.            sporta un atpūtas telpu platība 50,00 

1.3.            saimnieciskās darbības telpu platība 133,20 

1.4.            internāta telpu platība 1040,40 

1.5.            bibliotēkas telpu platība 17,70 

1.6.            saimniecības telpas 1309,29 

 

Apsaimniekotā zemes platība Annenieku pagastā ir 3 ha, kurā ietilpst 

saimnieciskā zona ar garāžām, katlu māju, šķūni, augļu dārzu, sporta zonu: futbola 

mailto:berzupes.skola@dobele.lv
http://www.ipsberzupe.lv/
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laukumu, skrejceļiem, atpūtas zonu ar aprīkojumu aktīvai atpūtai. Skolai ir malkas 

apkure. 

Skola realizē 5 licencētas izglītības programmas: 

Izglītojamo sadalījums programmās. 

Programmas nosaukums 2016. 

/2017. 

2017. 

/2018. 

2018. 

/2019. 

2019. 

/2020. 

2020./

2021 

Pamatizglītība    

Speciālā pamatizglītības 

programma izglītojamiem ar 

garīgās attīstības 

traucējumiem- 21015811 

45 51 49 52 43 

Speciālā pamatizglītības 

programma izglītojamiem ar 

vidēji smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem vai 

vairākiem smagiem attīstības 

traucējumiem- 21015911 

22 24 21 19 19 

Ēdināšanas pakalpojumi -
22811021 

- - - - 8 

Pirmsskolas izglītība    

Speciālā pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamiem ar 

garīgās attīstības 

traucējumiem- 01015811 

- - - 3 1 

Speciālā pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamiem ar  

smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem 

smagiem attīstības 

traucējumiem- 01015911 

1 2 - 2 2 

Speciālā pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamiem ar 

jauktiem attīstības 

traucējumiem-01015611 

5 5 4 2 2 
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Izglītojamo skaits izglītības programmās 

Kopā pr. 21015811 pr. 21015911 pr. 01015611 pr. 01015911

 

Bērzupes speciālajā pamatskolā 2019./2020. mācību gadā mācās 78 

skolēni. 

 1.-4. klasēs 12 skolēni 

 5.-9. klasēs 40 skolēni 

 1.-4. ,,C”.klasēs – 3 skolēni 

 5.-9. ,,C”. klasēs – 16 skolēni 

 Pirmsskolas izglītības grupiņā- 7 bērni. 

 

Bērzupes speciālajā pamatskolā 2020./2021. mācību gadā mācēs 75 skolēni. 

 1.-4. klasēs 8 skolēni 

 5.-9.klasēs 35 skolēni 

 1.-4. ,,C”.klasēs – 3 skolēni 

 5.-9. ,,C”. klasēs – 16 skolēni 

 Pirmsskolas izglītības grupiņā- 7 bērni 

 Arodklasē – 8 skolēni 

 

 

 



6 
 

Skolā mācās bērni no dažādiem novadiem un pagastiem. 

2020./2021. 

Nr.p.k. Pilsēta, pagasts Izglītojamo skaits 

1. Dobeles pilsēta 16 

 Dobeles novads pagasti sekojoši: 45 

2. Annenieku pagasts 4 

3. Auru pagasts 26 

4. Bikstu pagasts 1 

5. Bērzes pagasts 3 

6. Dobeles pagasts 6 

7. Jaunbērzes pagasts 1 

8. Krimūnu pagasts 2 

9. Naudītes pagasts 1 

10. Penkules pagasts 3 

11. Zebrenes pagasts 1 

 Tērvetes novads pagasti sekojoši: 2 

12. Tērvetes pagasts 2 

13. Auces pilsēta 1 

 Auces novads pagasti sekojoši: 2 

14. Bēnes pagasts 1 

15. Vītiņu pagasts 1 

 Tukuma  novads pagasti sekojoši: 2 

16. Džūkstes pagasts 1 

17. Lestenes pagasts 1 

 Brocēnu novads pagasti sekojoši: 1 

18. Blīdenes pagasts 1 

 Jaunpils novads pagasti sekojoši: 3 

19. Jaunpils pagasts 3 

  Kopā 75 
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Skolas pedagoģiskā personāla kvalitatīvais sastāvs. 

 
2017./2018. 2018./2019. 2019./2020 2020./2021. 

Augstākā 

pedagoģiskā 

izglītība 

29 28 30 29 

Iegūst augstāko 

pedagoģisko 

izglītību 

- - - 1 

      Pedagogu          

      profesionālās       

        kvalifikācijas    

    3.pakāpe 

 

12 

 

2 

 

- 
- 

Pedagogu          

      profesionālās       

        kvalifikācijas    

    2.pakāpe   

 

4 

 

4 

 

4 
- 

No tiem 

maģistri 
11 11 11 12 

                                           

21% 

5% 

35% 1% 

4% 

8% 

1% 
3% 

1% 4% 

1% 

3% 1% 

1% 

1% 

1% 

1% 
1% 

4% 

Skolēnu skaits pa dzīves vietām  
Dobeles pilsēta

Annenieku pagasts

Auru pagasts

Bikstu pagasts

Bērzes pagasts

Dobeles pagasts

Jaunbērzes pagasts

Krimūnu pagasts

Naudītes pagasts

Penkules pagasts

Zebrenes pagasts

Tērvetes pagasts

Auces pilsēta

Bēnes pagasts

Vītiņu pagasts

Džūkstes pagasts

Lestenes pagasts

Blīdenes pagasts

Jaunpils novads
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 Skolas budžeta nodrošinājums. 

Skolas finansēšanas avotus nosaka Vispārējās izglītības likums, Izglītības 

likums, citi normatīvie akti, Skolas nolikums. 

Skolas finansēšanas avoti ir: 

 valsts budžets; 

 pašvaldības budžets; 

 papildus finanšu līdzekļi. 

Papildus finanšu līdzekļus skola saņem: 

 no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā; 

 sniedzot maksas pakalpojumus; 

 finansējums no projektu fondiem. 

Maksu par pamatizglītības programmas apguvi un interešu izglītības 

programmām skolā sedz no valsts budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

Pedagoģisko darbinieku darba samaksa tiek nodrošināta no valsts budžeta 

mērķdotācijām. 

2016. gada skolas budžeta nodrošinājums no valsts 549320 €. 

2017. gada skolas budžeta nodrošinājums no valsts 651027 €. 

2018. gada skolas budžeta nodrošinājums no valsts 681316 €. 

2019. gada skolas budžeta nodrošinājums no valsts 539328 

Finansējums no projekta Erasmus+ programmas pamatdarbības fonda 32465, 00 €. 

 

Skolas īpašie piedāvājumi. 

Izglītojamajiem: 

 kvalitatīvs pedagogu kolektīvs; 

 profesionālā pamatizglītības programma “Ēdināšanas pakalpojumi”; 

 sakārtota, estētiski noformēta, mērķtiecīgi veidota skolas iekšējā un ārējā vide; 

 atbalsta personāls: logopēds, psihologs, sociālais pedagogs, skolas medicīnas māsa; 

 transporta pakalpojumi; 

 mācības mūsdienīgi aprīkotos kabinetos, daudzveidīgā mācību vidē; 

 individuālo un korekcijas nodarbību piedāvājums; 

 plašs interešu izglītības klāsts; 

 labiekārtota skolas dienesta viesnīca; 

 rotaļu laukumi; 
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 daudzveidīgs un veselīgs uzturs; 

 skolas atrašanās vieta (ekoloģiskā vide, ģeogrāfiskais novietojums); 

 dalība Eiropas Savienības Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) 

stratēģiskās partnerības projektos. 

Pedagogiem: 

   izaugsmes iespējas radošā kolektīvā; 

    mūsdienīgas mācību telpas; 

    iespējas paaugstināt kvalifikāciju. 

Tehniskajiem darbiniekiem: 

   strādāt labiekārtotās telpās;   

   bezmaksas darba apģērbs un individuālie aizsardzības līdzekļi; 

   kvalifikācijas paaugstināšana iestādes apmaksātos kursos. 

Skolas tradīcijas: 

 Zinību diena 

 Gadskārtu ieražu svētki 

 Pārgājiens “Pretī zelta rudenim” 

 Valsts nozīmes svētki un atceres dienas 

 Drošības dienas- oktobrī 

 Olimpiskā sporta diena 

 Rudens , pavasara talkas 

 Skolotāju diena 

 Patriotiskā nedēļa novembrī 

 Sadraudzības pasākums “Būsim kopā!” 

 Ziemassvētku koncertuzvedums 

 Izteiksmīgās runas konkurss “Zvirbulis” 

 Mācību priekšmetu tematiskās nedēļas 

  Mātes dienas koncerts 

 Veselības trasīte maijā 

 Sporta dienas 

 Republikas sacensības mini futbolā aprīlī- maijā 

 Erasmus + projektu nedēļa 

 Rudens un pavasara mācību ekskursijas 
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Skola lepojas ar sasniegtajiem panākumiem: 

Atzinības raksti no Dobeles novada Izglītības pārvaldes: 

 2017.gada oktobrī 

Direktora vietniecei Zintai Reinfeldei par ieguldīto darbu starptautiskā 

skolu projekta Erasmus+ ietvaros, līguma Nr.2014-1-PL01-KA201-

003524 ,,Eiropas pārtikas pase” koordinēšanā, 

 2018.gada maijā 

Skolotājām Vandai Puškašai, Veltai Ivaškinai un Dzintrai Kovaļevskai – 

par apzinīgu un ilggadēju darbu skolēnu ar speciālām vajadzībām 

izglītošanā un sagatavošanā dzīvei, 

 2018. gada oktobrī 

Skolotājam Kasparam Karlsonam par pedagoģisko un profesionālo 

ieguldījumu skolēnu mājturības un tehnoloģiju stundās. 

Atzinības raksts no Dobeles novada Domes: 

 2018.gada oktobrī 

Skolotājai Intai Balčūnai par radošu pieeju skolas darba atspoguļošanā un 

skolēnu darba audzināšanā. 

Atzinības raksts no Dobeles novada Izglītības pārvaldes  

 2020.gada oktobrī 

skolotājai Intai Finkai par inovatīvu vizuālās mākslas mācību priekšmeta 

pasniegšanu skolēniem. 

    2017.gadā saņemts  no Zemkopības ministrijas pateicības raksts Bērzupes 

mazpulkam par piedalīšanos konkursā ,,Mūsu mazais pārgājiens”.  

 

Vīzija: Radoša, tradīcijām bagāta  mūsdienu skola, kas dod iespēju ikvienam 

izglītojamajam integrēties sabiedrībā. 

 

Mērķis: 

Bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem harmoniskas personības veidošanās, dodot 

iespēju iegūt zināšanas, prasmes, darba iemaņas atbilstoši veselības stāvoklim un 

spējām, sagatavojot darbam un dzīvei sabiedrībā. 
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Uzdevumi:  

 Īstenot speciālās pamatizglītības un profesionālās pamatizglītības 

programmas. 

 Licencēt profesionālās pamatizglītības programmu  ,,Ēdināšanas 

pakalpojumi”. 

 Profesionālo kompetenču pilnveide skolas vadības komandai un pedagogiem, 

sekmējot izpratni par kompetenču pieeju mācību saturā un to ieviešanu 

ikdienas darbā. 

 Savstarpēja pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšana starp skolas un 

starpskolu  pedagogiem, izzinot un ieviešot kompetenču pieeju mācību saturā, 

mācību stundas vadīšanā. 

 Mērķtiecīga interaktīvo mācību metožu pielietošana, veicinot skolēnu 

praktiskā darbībā un pieredzē balstītu mācīšanos, patstāvību un atbildību par 

sava darba rezultātiem. 

 Nodrošināt kvalitatīvu izglītojamo attīstības traucējumu iespējami maksimālu 

pedagoģisko, psiholoģisko un kognitīvo korekciju. 

 ,,Atbalsts pozitīvai uzvedībai “īstenošana skolā, akcentējot pamatvērtības: 

drošība , cieņa , līdzatbildība u.c. un ieviešot vienotu kārtību skolēnu pozitīvas 

uzvedības pastiprināšanai. 

 Skolēnu iesaistīšana projektos un sabiedriskajās aktivitātēs, dodot iespēju 

skolēniem paplašināt zināšanas par Eiropas valstīm un apzināties un prezentēt 

sevi kā savas valsts, skolas un ģimenes pilnvērtīgu pārstāvi. 

 Sniegt metodisko palīdzību vispārizglītojošo skolu administrācijām, 

pedagogiem par speciālās pedagoģijas un psiholoģijas jautājumiem, 

 Sadarboties ar skolēnu vecākiem, akcentējot kvalitatīvas un operatīvas 

informācijas apmaiņu. 

 

Mācību darba prioritātes 2019./2020 mācību gadā: 

1.Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide un izpratnes sekmēšana par 

kompetenču pieeju mācību saturā un ieviešanu ikdienas darbā. 

2.Mērķtiecīga interaktīvo mācību metožu pielietošana, veicinot skolēnu praktiskā 

darbībā un pieredzē balstītu mācīšanos, patstāvību un atbildību par sava darba 

rezultātiem. 
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3.Veidot mērķtiecīgu, motivētu katra skolēna mācību sasniegumu uzlabojumu  5.-9. 

klasēs. 

4.Skolēnu iesaiste mācīšanās īstenošanā un izvērtēšanā, veicinot skolēnu mācīšanās 

motivāciju. 

5. Izstrādāt un licencēta profesionālās pamatizglītības programma ,, Ēdināšanas 

pakalpojumi” ar iegūstamo kvalifikāciju virtuves darbinieks. 

 

Sasniegtais rezultāts: 

1. Skolas vadības komanda apmeklēja tālākizglītības kursus ,,Kompetenču pieeja 

mācību saturā” . Pedagogi apmeklēja kursus tehnoloģiju mācību jomā, dabaszinātņu 

mācību jomā, kultūras izpratnes un pašizaugsmes mākslā mācību jomā,  sociālā un 

pilsoniskā mācību jomā, matemātikas mācību jomā. Apguva prasmes mācību satura 

plānošanā, mācību stundas organizēšanā, mācību sasniegumu vērtēšanā. Organizējām 

atklātās stundas, savstarpēju pieredzes apmaiņu, analizējām stundas metodiskajās 

komisijās. Iemācījāmies kā pedagogi izvirzīt stundā sasniedzamo rezultātu un skolēni 

apguva prasmes vērtēt savu mācību darbu  un citu skolēnu  darbu, izvirzīt sev 

turpmākos mācību uzdevumus. 

2. Uzlabojās mācību sasniegumi skolēniem, atbildība par tiem. 2019./2020. mācību 

gadu visi beidza sekmīgi , 5.-9. klasēs vidējais vērtējums bija 6,7 balles, kas ir 

augstākais skolas vēsture. Mācību semestru sākumos skolēni mācījās veikt savu 

prognozējošo vērtējumu mācību priekšmetos, semestru noslēgumos analizēja 

sasniegto. 

3. Izstrādāta un licencēta profesionālās pamatizglītības programma ,, Ēdināšanas 

pakalpojumi” ar iegūstamo kvalifikāciju virtuves darbinieks, iekārtota materiālā bāze 

programmas apguvei. 

 

Audzināšanas darba prioritātes 2019./2020. mācību gadā: 

1.Programmas “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” īstenošana skolā, akcentējot pamatvērtības: 

drošība, cieņa, līdzatbildība u.c. un ieviešot vienotu kārtību skolēnu pozitīvas uzvedības 

pastiprināšanai. Skolas iekšējās kārtības noteikumu atjaunošana, akcentējot darbības rīcību 

dažādos izglītojamo uzvedības gadījumos, kā arī izglītojamo pienākumus un tiesības.  

2. Izglītojamo iesaiste projektos.  
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 2018.-2020. Eiropas Savienības Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) 

starpskolu stratēģiskās partnerības projekts “Eiropas Amatu māja”, līguma nr. 2018-1-

LV01-KA229-046984_1.  

2019. -2021. Eiropas Savienības Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) 

starpskolu stratēģiskās partnerības projekts “Visi kopā pret atstumtību!”, līguma nr. 

2019-1-RO01-KA229-063155_3 

 

Sasniegtais rezultāts:  

1. Projektā “Eiropas Amatu māja” pedagogi iepazīst citu valstu izglītības sistēmas, 

apgūst jaunas, inovatīvas mācību metodes, kuras iekļauj mācību stundās. Pedagogi 

iepazina karjeras izglītību un izglītojamo iekļaušanu darba tirgū citās Eiropas valstīs. 

2.Izglītojamie mācās prezentēt savus darbus izstādēs Zviedrijā un Vācijā, kur guva 

labas atsauksmes. Izglītojamie mācās pārstāvēt savu valsti, skolu, ģimeni. 

Izglītojamajos veidojas lepnums par savu valsti, skolu.  

3. Projektā “Visi kopā pret atstumtību!” pedagogi apgūst jaunas alternatīvas mākslas 

un mūzikas terapijas, kuras iekļauj mācību stundās skolēnu mācību motivācijai.  

Pielietojot mācību stundās dažādas mācību metodes, skolēniem stundas kļūst 

saistošas, uzlabojas mācību stundu apmeklētība. 
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2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI 

Nr. 

p.k. 

Skolas darbības 

pamatjomas 
2019./2020.m.g. Sasniegtais 

1. Mācību saturs. Pedagogu 

profesionālo 

kompetenču 

pilnveide un 

izpratnes 

sekmēšana par 

kompetenču 

pieeju mācību 

saturā un 

ieviešanu ikdienas 

darbā. 

Programma 21015811 Nodrošinot programmu 

realizāciju , katrs pedagogs savā priekšmetā 

izstrādā tematisko plānu, kas ļauj veiksmīgi plānot 

apgūstamo saturu un daudzveidīgu mācību metožu 

izmantošanu mācību procesā. Pedagogi īsteno 

plānoto mācību darba diferenciāciju, 

individualizāciju un atbalsta pasākumus, kā arī 

nepieciešamības gadījumā veic korekcijas. 

Programma 21015911 . Īstenojot speciālās 

pamatizglītības programmu izglītojamiem ar 

smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai 

vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, tiek 

ievēroti Valsts pamatizglītības standartā noteiktie 

mērķi un galvenie uzdevumi. Izglītības 

programmas nodrošina iespēju izglītojamajiem 

apgūt pamatprasmes atbilstoši veselības 

stāvoklim, spējām un attīstības līmenim, 

nodrošinot attīstības traucējuma korekciju un 

kompensēšanu vai veselības saglabāšanu. 

Izglītības programmas saturu veido mācību 

priekšmetu programmas, individuālo un grupu 

nodarbību korekcijas un rehabilitācijas plāns, par 

pamatu ņemot izglītības programmas mācību 

priekšmetu un stundu plānu. Katram 

izglītojamajam, programmā 21015911, tiek 

izstrādāts veselības stāvoklim, attīstības līmenim, 

spējām un prasmēm atbilstošs individuāls 

izglītības plāns. Mācību slodze atbilst normatīvo 

aktu prasībām. Mācību gada sākumā pedagogi 

tiekas metodisko komisiju sanāksmēs, kurās pauž 

savus novērojumus. Tiek vērtētas un noteiktas 

izglītojamo individuālās spējas, intereses un 

prasmju jomas (stiprās puses), rūpju jomas, 

labsajūtas stimulētāji, sociālā pieredze un 

adaptīvās uzvedības rādītāji. Iegūtie rezultāti tiek 

ņemti vērā, izstrādājot turpmākos individuālos 

plānus un izvirzot galvenos apgūstamos 

uzdevumus konkrētajam semestrim. Mērķtiecīgi 

organizējot pedagoģisko darbu, secīgi izpildot 

izvirzītos uzdevumus, semestra noslēgumā seko 
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sasniegto rezultātu apkopošana un dinamikas 

novērtēšana. Ar individuālo plānu un semestra 

izvērtējumu tiek iepazīstināti izglītojamo vecāki. 

Mācību programmas, apguves secība, apjoms, 

sarežģītības pakāpe veidota, ievērojot izglītojamo 

izziņas procesu īpatnības un veselības stāvokli. 

Visā pedagoģiskajā procesā tiek paredzēta mācību 

darba diferenciācija un individualizācija. Skola 

izglītojamiem, viņu vecākiem un sabiedrībai 

sniedz vispusīgu informāciju par licencētajām 

izglītības programmām un to apguves iespējām. 

Šajā mācību gadā, lai veicinātu izglītojamo 

iespējas iekļauties sabiedrībā un darba tirgū, tika 

licenzēta profesionālās pamatizglītības programma 

,,Ēdināšanas pakalpojumi” ar iegūstamo 

kvalifikāciju virtuves darbinieks, sagatavota 

materiālā bāze , lai varētu uzsākt mācību procesu 

no 2020. gada 1.septembra. 

Skolas vadības komanda apguva pedagogu 

profesionālās kompetenču pilnveides programmu 

,,Kompetenču pieeja mācību saturā: Skolu vadības 

loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām 

ieviešanai skolā”.  Pedagogi visa gada garumā 

piedalījās tālākizglītības kursos un semināros par 

mācību satura plānošanu un apguvi atbilstoši 

kompetenču pieejai mācību satura realizācijā 

dabaszinātņu jomā, sociālajā un pilsoniskajā  

jomā, veselības un fiziskās aktivitātes jomā, 

valodu mācību jomā, matemātikas mācību jomā, 

tehnoloģiju mācību jomā. 

2. Mācīšana un 

mācīšanās. 

Izglītojamo 

iesaiste mācību 

procesa 

plānošanā, 

īstenošanā un 

izvērtēšanā, 

veicinot 

izglītojamo 

mācīšanās 

motivāciju. 

Pedagogu izmantotās mācību metodes ir 

daudzveidīgas un atbilst izglītojamo personības 

attīstības vajadzībām, mācību priekšmetu 

specifikai un izglītības satura prasībām. 

Metodiskajās komisijās pedagogi izvērtē un 

analizē izglītojamo sasniegumus, tālākās attīstības 

vajadzības, sniedz priekšlikumus mācīšanas un 

mācīšanās jomas uzlabošanai. Skolā darbojas 4 

metodiskās komisijas – 1.-4.klašu, 5.-9.klašu, 

internāta skolotāju un izglītības programmas 

21015911 pedagogu metodiskā komisijas. 

Metodisko komisiju darbības jomas: mācību 

metožu, izmantojamo materiālu diferenciācijas 

iespējas, izglītojamo mācīšanās motivācijas 
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paaugstināšana, atbalsta pasākumu organizēšana, 

IKT izmantošana diferencēta mācību procesa 

veidošanā. 2019./2020.m.g. pedagogi regulāri 

veica savstarpēju stundu vērošanu ar mērķi 

papildināt zināšanas par kolēģu labo praksi un 

izmantotajām mācību metodēm. Mācību procesā 

pedagogi izmanto daudzveidīgas metodes un 

paņēmienus: interaktīvās tāfeles, planšetdatori, 

mācību ekskursijas, u.c. Skola nodrošina 

daudzveidīgu mācību vidi. Tiek akcentēta 

praktiskā darba metodes un projektu darba 

metodes. Tika organizēta projekta nedēļa  ,, 

Iepazīsti draugu valstis”. ‘Šīs nedēļas ietvaros 

izglītojamie padziļināja zināšanas gan ģeogrāfijā, 

gan valodās, gan vēsturē u.c. mācību priekšmetos, 

jo apkopoja materiālus par projektā iesaistītajām 

valstīm, veidoja prezentācijas. Izglītojamie 

prezentēja izveidotos materiālus.  Projektu 

ietvaros Eiropas Savienības Erasmus + 

programmas Pamatdarbības nr.2(KA 2) 

stratēģiskās skolu apmaiņas partnerības projekts 

,,Eiropas Amatu māja”, līguma nr.2018-1-

lv01ka229-046984-1 ietvaros starptautiskās vizītēs 

iekļāvās pedagogi un izglītojamie, iepazīstoties ar 

izglītības sistēmu Vācijā un Zviedrijā, tur  

apmeklēja nodarbības, iekļāvās  brīvā laika 

organizēšanā, mācījās prezentēt un pārdot savus 

darinājumus mājturībā un vizuālajā mākslā, 

piedalījās izstādēs, kur guva atzinīgus 

novērtējumus. Sakarā ar ārkārtas stāvokli valstī 

projekts tiek pagarināts un pavasara vizītes tika 

atceltas. 

Skola ir iekļāvusies Eiropas Savienības Erasmus + 

programmas Pamatdarbības nr.2 (KA2) 

stratēģiskās skolu apmaiņas partnerības projektā ,, 

Visi kopā pret atstumtību”, līguma nr.2019-1-

R001-KA229-063155-3. Šajā projektā Turcijas, 

Bulgārijas, Rumānijas, Slovākijas un Latvijas 

valstu skolu komandas dalās pieredzē un meklē 

variantus kā sniegt pamatizglītību un motivāciju 

mācīties tiem izglītojamajiem, kas nelabprāt 

apmeklē skolu, klaiņo, ir sodīti .                                     

Dalība starptautiskajos projektos arī motivē 

izglītojamos sasniegt labākus mācību rezultātus, jo 
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vizītēs piedalās izglītojamie ar labām sekmēm un 

uzvedību.                                                                                          

Mācāmā viela tiek sasaistīta ar reālajā dzīvē 

nepieciešamajām zināšanām un darba iemaņām. 

2019./2020.mācību gadā skolā tika organizētas 

ekskursijas, kurās izglītojamie iepazinās ar darbu 

dažādās profesijās, apmeklēja Saldus maizes 

ceptuvi, saldumu ražotni ,,Gotiņa”, mācību 

ekskursija uz Tērvetes dabas parku, kur iepazinās 

ar mežkopja profesiju. Organizētas ekskursijas uz 

zemnieku saimniecībām. 

Skolā tika organizētas atklātās mācību stundas, 

savstarpēja stundu vērošana ar mērķi stundās 

izvirzīt katram izglītojamajam izprastu stundas 

sasniedzamo rezultātu. Stundas noslēgumā 

skolotājs pārliecinās par stundā sasniegto, un 

sniedz atgriezenisko saiti izglītojamajiem gan par 

rezultātu, gan mācīšanās procesu un izglītojamie 

saņem konstruktīvus ieteikumus turpmākai 

darbībai. Tas veidoja katram izglītojamajam 

izpratni par mācību stundās sasniegto un attīstīja 

prasmes kopā ar pedagogu izvirzīt turpmākos 

uzdevumus.  

Skolā tika organizēti pasākumi Dobeles, Auces un 

Tērvetes novada speciālās izglītības 

izglītojamajiem: izteiksmīgās runas konkurss, tika 

vadītas atklātās stundas vizuālajā mākslā un 

mājturībā. Mācību stundās iegūtās zināšanas, 

prasmes un savus darbus izglītojamie daudzveidīgi 

prezentē klasēs, skolā un ārpus skolas. 

Izglītojamie sekmīgi un regulāri piedalās speciālo 

skolu: skatuves runas , mūzikas , vizuālās mākslas 

konkursos, sporta sacensībās. 

Katru gadu pedagogi izvērtē savu darbu, raksta 

pašnovērtējuma ziņojumus. Ir izveidota patstāvīga 

pašnovērtējuma ziņojuma forma.  Skolotāji rāda 

atklātās stundas (katrs skolotājs 2 stundas 

semestrī) stundu analīzi   veic MK. Labi tiek 

organizēti brīvā laika pasākumi- mācību 

priekšmetu nedēļas : matemātikā, latviešu valodā, 

vēsturē, angļu un krievu valodās, mājturībā. MK 

ietvaros tiek organizēti pasākumi dabas zinību 

jomā, valodu mācību jomā, sociālajā un 

pilsoniskajā mācību jomā, kultūras izpratnes un 
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pašizpausmes mākslas mācību jomā. 

3. Izglītojamo  

sasniegumi 

Veidot 

mērķtiecīgu, 

motivētu katra 

izglītojamā 

mācību 

sasniegumu 

uzlabojumu 5.-

9.klasēs. 

Izglītības programmā izglītojamajiem ar smagiem 

garīgās attīstības traucējumiem izstrādāta mācību 

sasniegumu izvērtējumu kārtība, kurā katram 

izglītojamajam divas reizes gadā katrā mācību 

priekšmetā izvērtējam mācību sasniegumu 

attīstību un nosakām turpmākos uzdevumus, kas 

tiek realizēti individuālajā attīstības plānā. 

Izglītojamie ar viegliem garīgās attīstības 

traucējumiem mācību rezultātu plānošanu veica 

sākot 1. un 2. mācību semestri. Savus mācību 

rezultātus izglītojamie analizēja vienu reizi mēnesī 

plānotajās audzināšanas stundās kopā ar internāta 

skolotājiem.  

 2019. /2020. mācību gadā visi izglītojamie  

pārcelti nākamajā klasē. Vidējais mācību 

sasniegumu vērtējums izglītības programmā 

21015811 mācību priekšmetos ir 6,65 balles. 

.-9.klasēs pietiekams mācību sasniegumu 

vērtējums 24 izglītojamajiem no 35, t.i. 68,57 %; 

optimāls vērtējums 11 izglītojamajiem  no 35 jeb 

31,43 %. Tas ir augstākais vērtējums pēdējo piecu 

gadu laikā. Līdz ar to esam sasnieguši izvirzītā 

uzdevuma izpildi. Tas tika panākts ar ieguldīto 

darbu, katram izglītojamajam izstrādājot 

individuālu plānu tajos mācību priekšmetos, kuros 

radās grūtības, pārrunājot iespējas, iesaistot 

vecākus, piedāvājot konsultācijas un palīdzību, 

atbalsta pasākumus. 

1.-4. klasēs mācījās 13 izglītojamie. Mācību 

sasniegumi atbilstoši spējām pietiekami un 

optimāli. 

Izglītojamo sasniegumi ārpusklases pasākumos: 

22.01.2020 piedalījās dambretes sacensībās 

Dobeles novadā ieguvām 2. vietu. 

30..01.2020. piedalījās Speciālo  skolu florbola  

sacensībās – ieguva 2. vietu. 

13.02.audzēkņi piedalījās galda tenisa sacensībās 

Lielplatonē- ieguva 3. vietu. 

27.11.2019. Organizējām radošo darbnīcu 

specialās izglītības izglītojamajiem ,,Iemīlēt 

Pikaso” . 

11.2019. Erasmus +projekta ietvaros tika 

izveidota izglītojamo darbu izstādes ,,Tautiskie 
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rokdarbi”,  

,,Ziemassvētku kartiņas un rotājumi”, darbi 

izstādīti Annenieku pagasta bibliotēkā, saņemta 

atzinība. 

12.02.2020. Organizējām izteiksmīgās runas 

konkursu ‘’Bērzupes Zvirbulis 2020.’’speciālās 

izglītības izglītojamajiem Dobeles novadā (22 

dalībnieku) – atzinības. 

14.02.2020. Piedalījās audzēkņi konkursā 

,,Valodiņa” Padures speciālajā pamatskolā 4 

dalībnieki) - atzinība par piedalīšanos. 

6.03.2020. Piedalījās audzēkņi Zemgales zonas 

festivālā ,,Nāc līdzās” ar izteiksmīgās runas 

priekšnesumiem.  

Piedalījāmies Vislatvijas Lielās talkas organizētajā 

akcijā ,,Iestādi koku nākotnei”- pie skolas 

iestādījām kastani un pīlādzi. 

Piedalījāmies Zemkopības ministrijas organizētajā 

konkursā ,,Mūsu mazais pārgājiens” saņemts 

Pateicības raksts. 

Piedalījāmies ,,Zaļās jostas” un Līgatnes 

papīrfabrikas makulatūras vākšanas konkursā, 

savākti 600 kg, saņemts Pateicības raksts. 

Saņemti 8 sertifikāti par mazpulka veiktajiem 

projektiem 2019. gada rudenī. 

Pieteikts un uzsākts realizēt projekts Latvijas 

mēroga konkursā ,,Latvijas karavīrs laikmeta 

griežos” par tēmu ,,Es esmu Latvija”. 

4. Atbalsts 

skolēniem 

Atbalsta 

komandas 

mērķtiecīga 

darbība. 

Atbalsta komanda darbojās saskaņā ar darba 

plānu. Tika veikta regulāra skolēnu 

problēmjautājumu noskaidrošana, ikviena 

ziņojuma atbalsta komandai izskatīšana. Atbalsta 

komandas sēdes notika pēc vajadzības, bet ne 

retāk kā reizi mēnesī. Pēc vajadzības tika iesaistīti 

skolēnu vecāki un nepieciešamās valsts institūcijas 

skolēnu problēmjautājumu risināšanā. Katram 

skolēnam tika izstrādāts individuāls rīcības plāns 

problēmas risināšanai, tika slēgtas vienošanās ar 

skolēnu un vecākiem. Darbs ar katru skolēnu 

notika sistemātiski. Tika veikta skolēnu 

psihokorekcija pēc vajadzības, psiholoģiskā 

klimata izpēte skolā. Notika skolēnu anketēšana 

“Kā es jūtos skolā”, rezultātu apkopošana, 

secinājumu veidošana. 
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5. Skolas vide Skolēniem drošas, 

estētiski 

pievilcīgas 

fiziskās vides un 

pozitīva 

mikroklimata 

veidošana. 

Atjaunoti soli sporta laukumā, pie skolas ēkām. 

Katru mācību gadu tika veikts skolas telpu 

kosmētiskais remonts. Atbilstoši gadskārtu ieražu 

svētkiem un valsts svētkiem veikts skolas telpu 

estētiskais noformējums. Skolēnu darbi tiek 

izmantoti kā skolas dažādu telpu noformējums.  

Tika labiekārtots laukums pretī dienesta viesnīcas 

ēkai, izveidoti puķu stādījumi pie skolas un 

dienesta viesnīcas ēkas. Atjaunots rotaļu laukums. 

Pārskatīti un pilnveidoti skolas iekšējās kārtības 

noteikumi un drošības instruktāžas. Izstrādāti 

rīcības plāni. Nodrošināta skolēnu iekšējās 

kārtības noteikumu ievērošanas kontrole, to 

pārkāpumu novēršana. 

Skolēni  labprāt iesaistās   skolas apkārtnes 

sakopšanas talkās, kas notiek katru gadu  

septembrī un aprīlī. 

6. Resursi Materiāli 

tehniskās bāzes 

pilnveide 

izglītības 

programmu 

īstenošanai, tās 

racionāla 

izmantošana 

mācību un 

audzināšanas 

darbā. 

Skola nodrošina izglītojamos un pedagogus ar  

izglītības programmas specifikai un apguvei 

atbilstošiem mācību tehniskajiem līdzekļiem un 

iekārtām, ar mācību literatūru, daiļliteratūru, 

mācību līdzekļiem atbilstoši pedagogu 

pieprasījumiem mācību priekšmetu programmu 

īstenošanai. 

Sarkanās skolas jumta nosiltināšana EUR 8467,46 

apmērā; 

2.virtuves labiekārtošanai – kartupeļu mizojamā 

mašīna - EUR 1735,72  

7. Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana. 

Vadības darbs 

izglītības 

vērtēšanas darba 

kvalitātes 

plānošanā, 

uzturēšanā un 

pārraudzībā. 

1. Pedagogi ir iesaistīti skolas darba 

pašnovērtējuma sagatavošanā. 

2. Viss kolektīvs saņem savlaicīgu un regulāru 

informāciju par skolas aktualitātēm. 

3. Skolā ir darba plāns kārtējam mācību gadam. 

4. Skolā ir skolas darbības reglamentējošie 

dokumenti, kas atbilst normatīvo aktu prasībām. 

5. Skolā ir noteikta vadības organizatoriskā 

struktūra. 

6. Skolas vadība nodrošina regulāru izglītojamo 

mācību sasniegumu un citu sasniegumu analīzi. 

Skolā darbojas četras metodiskās komisijas. 

7. Vadības, pedagogu sanāksmes, pedagoģiskās 

padomes sēdes ir plānotas un notiek regulāri, ir 

dokumentētas. 

8. Skolas vadība regulāri sadarbojas ar Dobeles 
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3.IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU 

IZPILDE ( nav attiecināms). 

 

4.IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU 

JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS. 

 

4.1. MĀCĪBU SATURS. 
 

Mācību procesu īsteno atbilstoši licencētajām izglītības programmām. 

Licencētas 7 mācību programmas, taču izglītojamo trūkuma dēļ nenotiek mācības 

profesionālajās pamatizglītības programmās; ēdināšanas pakalpojumi un 

kokizstrādājumu izgatavošana. 

Skolas licencētās un akreditētās izglītības programmas: 

novada pašvaldību, Izglītības pārvaldi, Annenieku 

pagasta pārvaldi. 

9. Skolas vadība profesionāli un atbildīgi pilda 

uzticētos pienākumus, veiksmīgi sadarbojas gan 

savstarpēji, gan ar skolas personālu, 

izglītojamajiem, viņu vecākiem un citām 

ieinteresētajām pusēm. 

Programmas nosaukums 
Programmas 

kods 

Licences 

Nr. 

Izdošanas 

datums 

Līdz kādam datumam 

programma akreditēta, 

akreditācijas lapas 

numurs un datums 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem 

21015811 V-835 05.02.2019. 04.02.2025. 

Nr.12037 no  

05.02.2019. 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem vai vairākiem 

smagiem attīstības traucējumiem 

21015911 V-834 05.02.2019. 04.02.2025. 

Nr.12038 no  

05.02.2019. 

Ēdināšanas pakalpojumi – virtuves 

darbinieks 

22811021 

 

P-2109 13.01.2020.  

Speciālās pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem 

01015811 V-4176 01.04.2011.  

Speciālās pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamajiem ar 

jauktiem attīstības traucējumiem 

01015611 V-4187 05.04.2011.  
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Mācību procesu īsteno atbilstoši licencētajām izglītības programmām, tiek 

izveidota tarifikācija. Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts un atbilst 

licencētajām izglītības programmām. Mācību priekšmetu stundu saraksts ir pieejams 

un pārskatāms. Ar stundu sarakstu un izmaiņām tajā var iepazīties pie iestādes 

informācijas stenda skolas gaiteņos un skolotāju istabā.  Izglītojamo mācību stundu 

slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. Izglītības iestādē izglītības programmu 

īstenošana tiek nodrošināta izglītojamo dzīvībai un veselībai drošos apstākļos. 

Izglītības iestādes vadība nodrošina pedagogus un izglītojamos ar izglītības 

programmu īstenošanai nepieciešamajiem mācību līdzekļiem (mācību literatūra, 

metodiskie līdzekļi, papildu literatūra, uzskates līdzekļi, didaktiskās spēles, digitālie 

mācību līdzekļi un resursi, izdales materiāli, mācību tehniskie līdzekļi, iekārtas un 

aprīkojums). Izglītības iestādes vadība aktualizē izglītības programmu īstenošanai 

nepieciešamo mācību līdzekļu sarakstus, nodrošina mācību līdzekļu pieejamību.  

 

Pedagogi plāno mācību satura apguves secību, tēmu apguvei paredzēto laiku, 

mācību līdzekļus un metodes, vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus, paredz 

mācību darba diferenciāciju un individualizāciju, nepieciešamības gadījumā veic 

korekcijas. Izglītības iestāde mērķtiecīgi plāno un sniedz atbalsta pasākumus 

izglītojamajiem. Izglītības iestādes vadība un pedagogi regulāri sadarbojas izglītības 

programmas īstenošanā un mācību priekšmetu programmu pilnveidē. 

Īstenojot speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar smagiem 

garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 

(izglītības programmas kods 21015911), tiek ievēroti Valsts pamatizglītības standartā 

noteiktie mērķi un galvenie uzdevumi. Katram izglītojamajam tiek sastādīts 

individuālais izglītības plāns, kuru saskaņo ar izglītojamā vecākiem. Izglītojamā 

attīstības dinamiku analizē 2 reizes mācību gadā. Izglītības programmas nodrošina 

iespēju izglītojamam apgūt pamatprasmes atbilstoši veselības stāvoklim, spējām un 

attīstības līmenim, nodrošinot attīstības traucējuma korekciju un kompensēšanu vai 

veselības saglabāšanu.  

Speciālās pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamajiem ar 

smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem smagiem 

attīstības traucējumiem 

01015911 V-4653 25.08.2011.  
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Izglītības programmas saturu veido mācību priekšmetu programmas, individuālo 

un grupu nodarbību korekcijas un rehabilitācijas plāns, par pamatu ņemot izglītības 

programmas mācību priekšmetu un stundu plānu. Pedagogi darbā izmanto VISC 

mācību priekšmetu programmas, kuras apstiprina ar direktora rīkojumu katru mācību 

gadu. Katrs pedagogs zina, īsteno un spēj paskaidrot sava mācība priekšmeta 

nozīmīgumu licencētajā izglītības programmā. Mācību priekšmetu tematiskie plāni 

glabājas pie attiecīgā skolotāja. 

Mācību programmas, apguves secība, apjoms, sarežģītības pakāpe veidota, 

ievērojot izglītojamo izziņas procesu īpatnības un veselības stāvokli. Visā 

pedagoģiskajā procesā tiek paredzēta mācību darba diferenciācija un 

individualizācija. Skola izglītojamiem, viņu vecākiem un sabiedrībai sniedz vispusīgu 

informāciju par licencētajām izglītības programmām un to apguves iespējām.  

MK ietvaros pedagogi sadarbojas licencēto mācību programmas satura vielas 

plānošanā, dalās pieredzē un pedagoģiskajos atklājumos ar kolēģiem, jaunajiem 

pedagogiem par mācību procesa individualizāciju. Pedagogiem ir pieredze un 

zināšanas darbā ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.  Izglītojamajiem ir iespēja 

apmeklēt individuālas un grupu konsultācijas pie mācību priekšmetu pedagogiem pēc 

sastādīta un direktora apstiprināta konsultāciju grafika. 

 Mācību satura īstenošanai paredzētais laika sadalījums saskan ar mācību vielas 

plānojumu un ierakstiem e-klases žurnālā. Tematu apguvei paredzētais laiks ir rūpīgi 

plānots un atbilstošs, lai izglītojamie varētu sasniegt savām spējām atbilstošus 

rezultātus. Saskaņojot ar skolas administrāciju, izmaiņas, pedagogs ir tiesīgs veikt 

korekcijas mācību satura plānojumā. 10% pedagogu norāda, ka ir bijis nepieciešams 

koriģēt mācību vielas apguves plānojumu. Izglītības programmas satura apguve tiek 

izvērtēta: semestrus noslēdzot, MK sēdēs. 

Skolā darbojas četras metodiskās komisijas: 1.-4.klašu skolotāju MK, 5.-9. 

klašu pedagogu MK, programmas kods 21015911 pedagogu MK, internāta skolotāju 

MK. Mācību priekšmetu MK tiek izzināta jaunākās tendences izglītībā un 

popularizēta pedagogu pedagoģiskā pieredze. Mācību priekšmetu metodiskajās 

komisijās skolotāji plāno un izskata jautājumus par mācību metožu un mācību 

līdzekļu izvēli. notiek individuālas sarunas ar direktora vietnieci mācību darbā, ir 

nodrošināti ar nepieciešamajiem normatīvajiem dokumentiem un resursiem. 

Metodisko komisiju ietvaros notiek savstarpēja mācību stundu vērošana, atklāto 
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stundu organizēšana, audzināšanas nodarbību un pasākumu sagatavošana un norise, 

tiek apspriesti dažādi normatīvie dokumenti, organizatoriski jautājumi. 

Izglītības iestāde plāno audzināšanas darbu. Audzināšanas darba plānošanā 

internāta skolotāji sadarbojas ar pedagogiem un atbalsta personālu, ievēro klašu un 

dažādu izglītības pakāpju pēctecību. Izglītības iestādē ir izstrādāti audzināšanas darba 

virzieni audzināšanas mērķa un uzdevumu īstenošanai trīs gadu periodam un 

audzināšanas darba plāns katram mācību gadam, noteikts atbildīgais par plāna 

īstenošanu, koordinēšanu un uzraudzību. Sistemātiski tiek organizēts audzināšanas 

darba izvērtējums (t.sk. pedagogu pašnovērtējums) un pilnveide. 

Audzināšanas darba  plānos ir iekļautas tēmas, kas veido izglītojamā 

attieksmi pret sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, sabiedrību, valsti, citām kultūrām, 

pilsoniskumu un patriotismu, veicina izpratni par sabiedrības kopējām vajadzībām, 

audzinot krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus. 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 Profesionāls pedagogu kolektīvs, kas tālākizglītības kursos apguva 

kompetenču pieeju mācību satura realizācijā. 

 Pedagogi zina un izprot mācību priekšmetu standartos noteiktos mērķus, 

programmu prasības un strādā atbilstoši tām. 

 Pedagogi plāno mācību darba diferenciāciju, individualizāciju un atbalsta 

pasākumus. 

 Skola nodrošina ar izglītības programmu īstenošanai atbilstošu mācību 

līdzekļiem un literatūru. 

 Skolas darba plānā ir iekļauti pasākumi, kuri veido izglītojamā attieksmi pret 

sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, sabiedrību, valsti, citām kultūrām un arī 

pasākumi, kuri veicina patriotisko audzināšanu. 

 Izstrādāta un licencēta profesionālās pamatizglītības programma ,, Ēdināšanas 

pakalpojumi” ar iegūstamo kvalifikāciju virtuves darbinieks. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Kompetencēs balstīta speciālās izglītības mācību satura ieviešana. 

 Profesionālās pamatizglītības ,, Ēdināšanas pakalpojumi”  atvēršana un 

realizācijas nodrošināšana. 
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 Pedagogu iesaiste mācību metodisko materiālu Skola 2030 iepazīšanā, 

izmantošanā mācību satura plānošanā un realizācijā visas mācību jomās. 

 Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide un izpratnes sekmēšana par 

kompetenču pieeju mācību saturā un ieviešanu ikdienas darbā. 

 

Vērtējums - labi 

 

4.4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM. 

 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts. 

Bērzupes speciālā pamatskola ir izglītības iestāde, kura īsteno pedagoģiju, kas 

virzīta uz vispusīga atbalsta sniegšanu ikvienam izglītojamajam , nodrošinot 

izglītojamā personības attīstību.  

2009./2010. mācību gadā tika izveidota atbalsta komanda skolā, kas risina 

psiholoģiskā, sociālā un pedagoģiskā atbalsta jautājumus skolā. Atbalsta komandas 

darbību nosaka noteikts darba reglaments. Ir izstrādāts atbalsta komandas darba plāns. 

Atbalsta komandas sastāvā darbojas sociālais pedagogs, psihologs, logopēds, 

medicīnas māsa, skolas administrācija. Atbalsta komandu vada direktora vietniece. 

Atbalsta komandas darba lokā ir izglītojamie ar mācību, uzvedības, veselības un 

sociālajām problēmām. Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīti ārpusskolas 

speciālisti- bērnu psihiatrs, klīniskais psihologs. Laba sadarbība skolai  ir ar Jelgavas 

psihoneiroloģiskās slimnīcas „Gintermuiža” speciālistiem. 

Atbalsta komanda sniedz metodiskus ieteikumus mācību priekšmetu un 

internāta skolotājiem, ja radušās problēmas ar izglītojamajiem - neattaisnoti mācību 

stundu kavējumi, skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi u.c.  Skolas psihologs 

un sociālais pedagogs veic individuālu konsultēšanu.  Skolas psihologs vada 

nodarbības klasēs pēc nepieciešamības. Skolas psihologs un sociālais pedagogs veic 

novērošanu mācību procesa ietvaros. Skolas psihologs piedāvā nodarbības ar dažādu 

psiholoģisku metodiku pielietošanu izglītojamo saskarsmes iemaņu pilnveidošanai. 

Regulāri skolotāji apkopo informāciju par izglītojamajiem, kuriem ir problēmas 

ģimenē vai citas grūtības un informē skolas administrāciju un sociālo pedagogu. 

Izglītojamo sociālo un psiholoģisko vajadzību izzināšana un problēmu risināšana 

notiek sadarbībā ar izglītojamo vecākiem, sociālajiem dienestiem, bāriņtiesu. Skolā ir 

noteikta kārtība, kādā strādā sociālais pedagogs, kurš koordinē sadarbību ar Dobeles 
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novada institūcijām. Vairums izglītojamo nāk no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm, 

tāpēc sociālajam pedagogam pastiprinātā režīmā ir jādiagnosticē šo izglītojamo dzīves 

prasmju līmeni, jāmeklē dažādi sociālpedagoģiskās darbības līdzekļi, formas, metodes 

un paņēmieni šai procesā iekļauto institūciju –skolas, ģimenes, sociālo dienestu u.c. 

darbības efektīvai iedarbībai. Notiek sadarbība ar katras klases audzinātāju, 

priekšmetu/internāta skolotājiem, atbalsta komandas speciālistiem u.c. skolas 

darbiniekiem, izglītojamo vecākiem, audžuģimenēm, aizbildņiem. Tiek veikta 

abpusēja informācijas apmaiņa par izglītojamo uzvedības un disciplīnas problēmām, 

kavējumiem, mācību grūtībām, emocionāliem traucējumiem, savstarpējām attiecībām 

ar klases un skolas biedriem, ģimenes locekļiem, skolas iekšējās kārtības noteikumu 

ievērošanu, atkarības, ģimenes problēmām un krīzes situācijām. Kopā ar klases 

audzinātājiem, bāriņtiesas amatpersonām, nepilngadīgo lietu inspektoriem tiek 

apsekoti skolēnu ģimenes dzīves apstākļi. Regulāri tiek rīkotas vecāku sapulces skolā. 

Ar vecākiem tiek veiktas pārrunas u.c. informatīvi pasākumi, konsultēšana par bērnu 

audzināšanas, izglītošanas un tiesiskajiem jautājumiem. Visas sarunas tiek 

protokolētas. Nepieciešamības gadījumā tiek sagatavoti dokumenti (ziņojumi, 

iesniegumi, informatīvās vēstules, izziņas, pieprasījumi u.c.) Skolas psihologs un 

sociālais pedagogs sniedz konsultācijas skolas izglītojamajiem, vecākiem, 

pedagogiem, kuri vēlas risināt un novērst psiholoģiska rakstura problēmas. Minētie 

speciālisti aktīvi iesaistās akūtu krīžu vai konflikta situāciju risināšanā.  

Internāta skolotāji apzina skolēnu mājas apstākļus. Skolas administrācija, 

sociālais pedagogs ievērojot  konfidencialitāti, ētikas kodeksu, apkopo un pēc 

pieprasījuma sniedz informāciju par sociālā riska ģimenēm, to problēmām un 

risinājuma gaitu.  

Dobeles novadā ir izveidota Nepilngadīgo lietu komisija. Gadījumos, kad 

skolēnam ir 21 un vairāk  neattaisnotu mācību stundu, skola sniedz ziņojumu 

Nepilngadīgo lietu komisijai, kas tālāk palīdz skolai risināt šo jautājumu par stundu 

neapmeklētību bez attaisnojoša iemesla. Arī gadījumos,  kad skolas atbalsta komandas 

aktīva  darbība nav devusi pozitīvus rezultātus, atbalsta komanda sniedz ziņojumu 

Nepilngadīgo lietu komisijai, kurā apraksta izveidojušos situāciju,  skolēna 

problēmas, atbalsta komandas paveikto- sniegto atbalstu skolēnam.  Šādos gadījumos 

tiek sasaukta starpinstitucionāla sēde, kurā piedalās Nepilngadīgo lietu komisijas,  

sociālā dienesta, bāriņtiesas, Valsts un Pašvaldības policijas, skolas pārstāvji, kurā 
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tiek izstrādāta rīcības shēma skolēna atbalstam. Šādās sēdēs var tikt pieaicināti dažādi 

speciālisti- bērnu psihiatrs, klīniskais psihologs u.c.   

Personāls ir apmeklējis kursus “Bērnu tiesību aizsardzība” un zina, kā sniegt 

psiholoģisko un sociālpedagoģisko atbalstu izglītojamajiem.  

Svarīgs skolas uzdevums ir regulāri rūpēties par izglītojamo veselību, higiēnas 

un veselīga dzīvesveida ievērošanu. Skolā ir medicīnas māsa un atbilstoši iekārtots 

medicīnas kabinets. Mācību gada sākumā medicīnas māsa veic ģimenes ārstu 

izsniegto izziņu par izglītojamo veselību apkopojumu, izzina skolēnus, kuriem ir 

dažādas veselības problēmas, lai sniegtu individuālu medicīnisku palīdzību, atbilstoši 

noteiktajai diagnozei  un ārsta norādījumiem. Skolas sapulcēs vecāki tiek informēti 

par to, ka ikdienā izglītojamie saņem sabalansētu un uzturvielām bagātu ēdienu, un tas 

atbilst veselīga uztura principiem. Ēdiena kvalitāti uzrauga skolas medicīnas māsa. 

Tiek apzināti izglītojamie, kuriem ir alerģija no konkrētiem pārtikas produktiem vai 

kāda īpaša diēta. Šajos gadījumos skolas medicīnas māsa sastāda atsevišķu ēdienkarti 

un tiek nodrošināta individuāla ēdināšana. Regulāri tiek veiktas profilaktiskās 

apskates un ierakstīti rezultāti medicīniskajās kartēs, vecāki informēti par 

nepieciešamajām vakcinācijām. Ar vecāku rakstiskām atļaujām izglītojamie , kuriem 

nepieciešams, saņem bērnu psihiatra konsultācijas. Ārsts speciālists izvērtē vai 

nepieciešama ārstēšanās stacionārā. Regulāri tiek sekots skolas sanitāri- higiēniskajam 

stāvoklim, tīrībai un kārtībai. Reizi gadā izglītojamajiem, kuru vecāki ir devuši 

rakstisku atļauju, stomatologs pārbauda zobu veselību, zobu higiēnists veic zobu 

aprūpi. 

Izglītojamie ar interesi un radošu izdomu piedalās projektu nedēļās.  

 Skola 2018. gada 31. decembrī sāka darboties Erasmus + programmas 

2.pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projektā “Eiropas amatu māja”.  

Izglītojamie tiek sagatavoti patstāvīgai dzīvei sabiedrībā , apgūstot dažādas praktiskas 

iemaņas. No 2019. gada 1.septembra skola sāka darboties Erasmus + programmas 

2.pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projektā “Kopā pret atstumtību!”. 

Izglītojamie uzlabo komunikācijas prasmes, paaugstina savu pašvērtējumu (daudziem 

mūsu audzēkņiem ir zems pašvērtējums)   un motivāciju mācīties.  Izglītojamie apgūst 

dažādus rokdarbus, uzlabo zināšanas matemātikā, informācijas tehnoloģijās, 

svešvalodās, paplašina savu redzesloku. Svarīgi, ka uzlabo savu veselību- intelektu, 

radošo iztēli, jo darbošanās ar pirkstiem attīsta prātu. Izglītojamie, darbojoties 

projektos, veido pozitīvu attieksmi pret sevi un citiem. Skola no 2020. gada 
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1.septembra ir iesaistījusies jaunā Erasmus + programmas 2. pamatdarbības skolu 

apmaiņas partnerības projektā “Veselie eiropieši vienotā kustībā”. Šajā projektā 

izglītojamie apgūs veselīgu dzīvesveidu. 

Izglītības iestāde arī popularizē veselīgu dzīvesveidu un organizē dažādus 

veselību veicinošus pasākumus. Izglītojamie regulāri  apmeklē Dobeles jaunatnes 

iniciatīvu un veselības centra piedāvātās nodarbības dažāda vecuma grupām- gan par 

veselīgu dzīvesveidu, gan par savstarpējo saskarsmi un komunikāciju, lai mazinātu 

vardarbību, bet veicinātu sadarbību. Skolēni ir gan devušies uz DJIVC, gan lektori ir 

ieradušies skolā. 90% skolēnu ir apmeklējuši piedāvātās nodarbības. Skolā katru gadu 

tiek izstrādāts skolēniem lekciju cikls. Pagājušajā  mācību gadā skolēni  apmeklēja 

sekojošas lekcijas: 

 Izproti dusmas-nepieļauj vardarbību! 

 Esi drošs!  

 No mutes līdz podiņam. 

 Drosme draudzēties.  

Vecāko klašu skolēni apmeklēja lekciju par seksuāli reproduktīvo veselību. 

Šajā mācību gadā ir plānotas lekcijas: 

 Drosme draudzēties.  

 Skelets skapī.  

 Esi drošs! 

 Attīstība. 

 Manas skolas drošības karte. 

 

Skolā tiek organizētas sporta dienas. Katru gadu izglītojamie dodas pārgājienā 

“Pretī zelta rudenim”.  Izglītojamie piedalās dažādos sporta pasākumos  novada, 

republikas un pat starptautiskā līmenī, jo skolas sena tradīcija ir piedalīties Žagares 

speciālās skolas pasākumā pavasarī “Būsim sportiski, veseli, laimīgi!” Skolā jau kā 

tradīcija notiek tādi pasākumi kā “Veselības trasīte”, “Mani veselīgie salāti!”, 5.-

9.klasēm konkurss “Atkarības”.  Katru gadu skola organizē  Latvijas speciālās 

olimpiādes ietvaros mini futbola sacensības  “Bērzupe” republikas mērogā . No 

2014.- 2017. gadam skola piedalījās Erasmus + programmas projektā “Eiropas 

pārtikas pase”, kurā vienlaicīgi, sniedzot izglītojamajiem atbalstu sevis apzināšanā kā 

Latvijas un ES pilsoņiem, uzlabojot izglītojamo saskarsmes prasmes  un izglītojamo 

pašvērtējumu, un motivāciju mācīties, izglītojamie ļoti daudz mācījās par veselīgu un 
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neveselīgu uzturu. Ne tikai mācījās, bet arī praktiski paši  gatavoja un degustēja 

dažādus  veselīgus ēdienus. Projekta ietvaros izglītojamajiem bija iespēja piedalīties 

uzņēmuma “Lido” nodarbībās “Uztura skola”. 

 Sadarbībā ar Dobeles novada Domi un Dobeles autobusu parku 

izglītojamajiem, kas nedzīvo pilsētas teritorijā, ir nodrošināti braukšanas taloni. Pēc 

vecāku ieteikuma skola ar skolas mikroautobusu nodrošina izglītojamo, kuri dzīvo 

skolas tuvākā apkārtnē- Dobelē, Gardenē, Lielbērzē, Jaunpilī aizvešanu uz skolu un 

pārvešanu mājās. Pirmdienās  uz skolu un piektdienās uz mājām visiem 

izglītojamajiem tiek nodrošināts bezmaksas transports. 

Mācību gada sākumā skolā tiek organizēti dažādi pasākumi, kas palīdz 

adaptēties tiem izglītojamajiem, kuri uzsākuši mācības. Skola palīdz jaunajiem 

izglītojamajiem iekļauties klases un skolas dzīvē. Saskarsmē ar izglītojamajiem skolas 

darbinieki ir taktiski un iejūtīgi.  

Skolai ir dienesta viesnīca.  Daļa izglītojamo uzturas  un dzīvo internātā. Skolā 

ir izstrādāts dienesta viesnīcas reglaments.  Internāta skolotāji plāno,  piedāvā un 

organizē  izglītojamajiem dažādas nodarbības pēc mācību stundām- daudzpusīgas un 

attīstošas. Tādas kā- rotaļas, sporta spēles, galda spēles u.c. Izglītojamie tiek attīstīti 

intelektuāli, risinot krustvārdu mīklas u.c. Internāta skolotāji vakara mācību laikā 

cenšas uzlabot izglītojamo lasīšanas un rakstīšanas prasmes. Atbilstošos laika 

apstākļos izglītojamie daudz laika pavada svaigā gaisā, dodoties pastaigās vai 

izmantojot rotaļu un sporta  laukumus. Brīvajā laikā izglītojamie labprātīgi var 

iesaistīties skolas apkārtnes sakopšanas un labiekārtošanas darbos.   

 

Skolas darba stiprās puses: 

 mērķtiecīga un jēgpilna skolas atbalsta sistēma izglītojamajiem; 

 izglītības iestādē ir viss nepieciešamais atbalsta personāls;  

 skolas administrācijas un atbalsta personāla laba sadarbība ar pašvaldības un 

valsts institūcijām jautājumos izglītojamo atbalstam; 

 katrs skolēns saņem individuāli sev nepieciešamo atbalstu; 

 skolas sadarbība ar pašvaldības un valsts institūcijām jautājumos skolēnu 

atbalstam; 

 izglītības iestāde organizē veselību veicinošus un veselīga dzīvesveida 

popularizējošus pasākumus.  
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Tālākās attīstības vajadzības: 

 aktualizēt produktīvu un veiksmīgu dialogu starp atbalsta personālu, 

izglītojamo ģimeni un pedagogiem; 

 turpināt darbu pie katra izglītojamā mācību procesa individualizācijas; 

 turpināt sadarbību ar Dobeles novada sociālo dienestu un citām pašvaldības 

institūcijām. 

 

Vērtējums- ļoti labi 

 

4.4.2. izglītojamo  drošības garantēšana (drošība un darba 

aizsardzība) 

Bērzupes speciālās pamatskolas izglītojamajiem radīta droša vide mācību un 

audzināšanas procesa realizācijai. 

Skolā ir izstrādāti un apstiprināti iekšējās kārtības noteikumi- ar tiem 

izglītojamie tiek iepazīstināti, iestājoties mācību iestādē- mācību gada sākumā. 

Atkārtota iepazīstināšana ar tiem tiek veikta otrā semestra sākumā. Skolā ir izstrādātas 

drošības instruktāžas izglītojamajiem un skolas darbiniekiem. Izglītojamie un 

darbinieki ir iepazīstināti ar drošības noteikumiem valstī noteiktajā kārtībā. To 

apliecina ieraksti E-klases instruktāžu žurnālā un izglītojamo , skolas darbinieku 

paraksti kā liecība, ka ir iepazinušies ar drošības noteikumiem un tos ievēros.  Visi 

izglītojamie ir iepazīstināti ar elektrodrošības prasībām, drošības noteikumiem mācību 

telpās, kabinetos, darbnīcās, noteiktu instrumentu un tehniku lietošanā, sporta 

sacensībās un   citos skolas pasākumos, pārgājienos, pastaigās, ekskursijās, rīcību 

ārkārtas un bīstamās nestandarta, ekstremālās situācijās, ugunsdrošību un ceļu 

satiksmes drošību, uz/pie ūdens un uz ledus  drošības noteikumiem, rīcības plānu 

Covid 19 pandēmijas apstākļos. Izglītojamie ir iepazīstināti ar personas un darba 

higiēnu, evakuāciju.  

Skolā ir izstrādāti drošības noteikumi izglītojamo ekskursiju, pārgājienu , 

pastaigu un citu masu pasākumu organizēšanai un apmeklēšanai. Internāta skolotāji 

un klašu audzinātāji plāno un vada nodarbības par drošības jautājumiem un rīcību 

ekstremālās situācijās. Ar drošības instruktāžām skolā iepazīstina 2 reizes mācību 

gadā (uzsākot mācības 1. un 2. semestrī). Drošības noteikumi tiek arī aktualizēti pirms 

pasākumiem, mācību ekskursijām, pārgājieniem, skolas apkārtnes sakopšanas un 
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labiekārtošanas talkām un izglītojamo brīvlaikiem, jo skolā ir noteikta kārtība klašu 

un grupu ekskursiju , pārgājienu organizēšanā- klases audzinātājs , internāta skolotājs 

vai mācību priekšmetu skolotājs iesniedz pieteikumu un to apstiprina skolas 

administrācija. 

Skolā visiem ir pieejama informācija par to, kā sazināties ar palīdzības 

dienestiem. Skolas gaiteņos atbilstoši prasībām ir izvietoti evakuācijas plāni un 

palīdzības dienestu telefoni, ar kuriem ir iepazīstināti izglītojamie un skolas 

darbinieki, drošības norādes, speciāls drošības apgaismojums, ugunsdzēšamie aparāti. 

Ir izstrādāta rīcība ugunsgrēka gadījumā. Skolā darbojas automātiskā ugunsdrošības 

signalizācija. Visās telpās ir dūmu detektori. Ar direktora rīkojumu noteikts 

atbildīgais darbinieks par ugunsdrošību. 

Katra gada pavasarī  sadarbībā ar Dobeles valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienestu  skola organizē izglītojamo un skolas darbinieku praktisku apmācību 

ugunsdrošībā- evakuācijā. Skolas darbinieki un izglītojamie zina, kā rīkoties 

ekstremālā situācijā, atskanot trauksmes signālam. Atbildīgā persona par drošību 

skolā visiem darbiniekiem rīko praktiskas nodarbības- seminārus ugunsdrošībā ar 

speciālistu piedalīšanos. Skolotāji un tehniskais personāls prot rīkoties ar 

ugunsdzēšamajiem aparātiem. 

Skolā notiek videonovērošana (8 videokameras). Nepieciešamības gadījumos 

video materiāli tiek izmantoti fakta konstatēšanai, tie veic arī preventīvu darbību.  

Skolai ir rīcības plāns, ja izglītības iestāde konstatē vai ir aizdomas , ka 

izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas, ieročus. Skola par 

konstatētajiem faktiem vai aizdomām informē audzēkņa vecākus, Valsts policiju un 

skolas medmāsu, kas izvērtē izglītojamā  veselības stāvokli un attiecīgi rīkojas- ja ir 

vajadzīgs, pati sniedz neatliekamo palīdzību vai sauc Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienestu. 

Skola regulāri analizē izglītojamo uzvedību, tostarp uzvedības problēmas un 

vardarbības gadījumus. Izglītojamie , skolotāji un skolas darbinieki sniedz 

informāciju par izglītojamo uzvedību. Pozitīva izglītojamo uzvedība tiek atbalstīta un 

apbalvota. Mācību semestru noslēgumā izglītojamie saņem atzinību vai pateicību par 

priekšzīmīgu uzvedību. Pie uzvedības pārkāpuma skolotājs veic pārrunas ar 

izglītojamo, informē attiecīgās klases audzinātāju un internāta skolotāju. Izvērtējot 

pārkāpumu, var tikt pieprasīts rakstisks paskaidrojums no izglītojamā. Pie atkārtotiem 

pārkāpumiem skolotājs raksta ziņojumu atbalsta komandai.  Neviens ziņojums netiek 
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atstāts bez ievērības. Katrs ziņojums tiek individuāli izvērtēts. Skolas iekšējās kārtības 

noteikumi paredz rīcības shēmu, ja izglītojamais pārkāpj skolas iekšējās kārtības 

noteikumus. Visa informācija par izglītojamā uzvedības problēmām un vardarbības 

gadījumiem tiek apkopota un analizēta. Izglītojamie un personāls zina, kā rīkoties 

fiziskas vardarbības gadījumos. Rīcības plāns ir  iekļauts skolas iekšējās kārtības 

noteikumos. 

Personāls ir piedalījies kursos “Bērnu tiesību aizsardzība” un zina, kā nodrošināt 

izglītojamo drošību un darba aizsardzību.  

izglītojamie jūtas droši izglītības iestādes telpās un izglītības iestādes apkārtnē. 

To pierāda izglītojamo aptauja. Skolas psihologs apzina izglītojamos, kuri veic 

emocionālu un fizisku vardarbību pret izglītojamajiem un ar vecāku rakstisku atļauju 

individuāli ar šiem izglītojamajiem strādā.  

Visi izglītojamie  ir iepazīstināti ar viņu pienākumiem un tiesībām. Skolā 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām tiek apgūti cilvēkdrošības jautājumi- tiek veiktas 

visas nepieciešamās drošības instruktāžas, audzināšanas darba programmā ietvertas 

tēmas, pasākumi cilvēkdrošībai. 

Izglītojamie un personāls zina, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas 

gadījumos. Skolai ir izstrādāts rīcības plāns. 

Skolā darbojas Džimbas aģents, kurš sadarbībā ar nodibinājumu “Centrs 

Dardedze”, vada drošības nodarbības skolā.  Tās norisinās kā 9 nodarbību cikls.  

Skolā strādā medicīnas māsa, kurai ir ierīkots kabinets un noteikts darba laiks. 

Kā alternatīva izglītojamā piekļuvei ārstniecības personai- tiek informēti vecāki, kuri 

nodrošina sava bērna aizvešanu pie ģimenes ārsta vai nepieciešamā speciālista, vai 

arī, izvērtējot situāciju, tiek saukta Neatliekamā medicīniskā palīdzība, par ko tiek 

informēti vecāki. 

 Negadījumu, traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumā skolas medmāsa sniedz 

neatliekamo medicīnisko palīdzību. Tiek ziņots izglītojamo vecākiem. Ārkārtējos 

gadījumos tiek izsaukta Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Izglītojamajiem 

medicīnas māsa vada nodarbības neatliekamās palīdzības sniegšanā. Visi skolotāji ir 

apmeklējuši kursus neatliekamās palīdzības sniegšanā. Skolotāji ar izglītojamajiem 

regulāri pārrunā personīgās  higiēnas un reproduktīvās veselības jautājumus gan 

mācību priekšmetu, gan klases stundās. Regulāri veiktas pārrunas ar izglītojamajiem 

un to vecākiem par veselīgu dzīvesveidu, par alkohola un smēķēšanas kaitīgumu, kā 

arī par narkomānijas un citām atkarības problēmām sabiedrībā.  
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Oktobrī skolā norisinās drošības dienas, kuru ietvaros izglītojamie tiekas ar 

CSDD darbiniekiem, kuri vada nodarbības par ceļu satiksmes drošību, un ar Valsts 

policijas darbiniekiem, kuri sniedz informāciju par alkohola, smēķēšanas, dažādu 

toksisko vielu kaitīgumu, tiek runāts par veselīgu dzīvesveidu, par vardarbību. 

Izglītojamie  tiek aicināti pārdomāt savu uzvedību, attieksmi pret citiem vienaudžiem, 

kā arī tiek iepazīstināti ar nevēlamas rīcības sekām – ar administratīvo un kriminālo 

atbildību , tiek rādītas filmas par drošības jautājumiem. Skolā notika pasākums “Esi 

redzams!”, kura laikā izglītojamie prezentēja pašu gatavotos drošības atstarojošos 

žetonus, kā arī ar lielu atsaucību piedalījās pasākuma aktivitātēs, kuru laikā 

izglītojamie apzinājās atstarotāju nozīmi ceļu satiksmes drošībā.  

Laba sadarbība skolai ir ar Zemessardzes 51.un 52. bataljonu. Zemessargi 

izglītojamos iepazīstina ar sprāgstvielu bīstamību, rīcību kā rīkoties, ja ir atrastas 

sprāgstvielas. 

Skolā regulāras pārbaudes veic Veselības inspekcija, Pārtikas un veterinārais 

dienests, VUGD un Darba inspekcija. 

Skolas visu darbinieku darba kārtība ir organizēta tā, ka izglītojamie atrodas 

nepārtrauktā pieaugušo uzraudzībā (internāta skolotājs-mācību priekšmeta skolotājs- 

internāta skolotājs-naktsaukle).  

Dienas laikā skolā strādā internāta skolotājs, kurš nodrošina kārtību. Stundu 

starpbrīžos gaiteņos dežūrē skolotāji atbilstoši sastādītajam plānam.  

Skolā ir izstrādāts dienesta viesnīcas reglaments. Ar katru izglītojamo, kurš 

dzīvo skolas dienesta viesnīcā, ir noslēgts uzvešanās līgums.  

Skolā ir izstrādāta vecāku un citu nepiederošu personu uzturēšanās kārtība 

izglītības iestādē. Tā ir pieejama, jo novietota skolas vestibilā  un tiek ievērota. 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 skolā strādā medmāsa, ir iekārtots kabinets un noteikts darba laiks; 

 visiem pasākumiem ir izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie akti, 

telpās ir izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija; 

 ir rīcības plāns, ja izglītības iestāde konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie 

lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas, ieročus; 

 organizēti atkarību profilakses pasākumi; 

 izglītojamie un personāls zina kā rīkoties fiziskas vardarbības, traumu un 

pēkšņas saslimšanas gadījumos;  
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 skolā tiek analizēta izglītojamo uzvedība, tostarp uzvedības problēmas un 

vardarbības gadījumi; 

 izglītojamie un personāls zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās vai evakuācijas 

gadījumā. Notiek praktiskas mācības par rīcību ārkārtas situācijās. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 attīstīt produktīvu un veiksmīgu dialogu izglītojamo un skolotāju starpā; 

 pārskatīt un pilnveidot drošības instruktāžas; 

 turpināt starpinstitucionālo sadarbību. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

Skolā darbojas izglītojamo pašpārvalde. Izglītojamo pašpārvalde skolā ir daļa 

no pašapkalpošanās darbībām, kuras mērķis ir veicināt demokrātisko vērtību 

akceptēšanu skolā. Tā atbalsta un realizē izglītojamo intereses , akceptē brīvā laika 

pavadīšanas iespējas. Izglītojamo pašpārvaldes darbs tiek plānots. Izglītojamie var 

brīvi un droši izteikt savus priekšlikumus, aizstāvēt savu viedokli, kā arī apspriest 

skolas dzīvei aktuālus jautājumus. Tiek apkopoti izglītojamo priekšlikumi par skolas 

darbu un ikdienu no izglītojamo vidus. Izglītojamo pašpārvaldes iniciatīvas un 

lēmumi skolā tiek atbalstīti un īstenoti. Izglītojamo pašpārvalde palīdz organizēt 

skolas pasākumus, piedalās Dobeles novada domes organizētajos pasākumos. 

Izglītojamie organizē svētku pastu, vada tematiskās diskotēkas skolā u.c. Izglītojamie 

ir informēti par izglītojamo pašpārvaldes darbību, piedalās izglītojamo pašpārvaldes 

rīkotajās aktivitātēs. Atklātā balsojumā tiek ievēlēts izglītojamo  pašpārvaldes 

vadītājs.  

Skolā ir izveidots pasākumu plāns, kurā tiek pēc vajadzības veiktas korekcijas. 

Skolā tiek organizēti daudzveidīgi  ārpusstundu pasākumi, kas balstīti uz skolas 

tradīcijām, mūsu valsts svētkiem un Latvijas vēsturi. Pasākumu sagatavošanā un 

norisē tiek iesaistīti izglītojamie. Pēc katra pasākuma skolas administrācija veic 

pasākuma satura un norises analīzi.  

Skola plāno un organizē dažādus valstiskās audzināšanas pasākumus, stiprinot 

izglītojamo valstiskuma apziņu, veicinot pilsonisko līdzdalību un iniciatīvu, lojalitāti 

un patriotismu. Skolā tiek svinēti latviešu tradīciju svētki- Miķeļdiena, Mārtiņi, 
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Meteņi, Ziemassvētki, Lieldienas. Svinam valsts svētkus- Lācplēša dienu, LR 

gadadienu, Mātes dienu. Pieminam 25. martā Komunistiskā genocīda upurus, 

atceramies 20. janvārī barikāžu aizstāvjus un svinam Latvijas Republikas  Neatkarības 

atjaunošanas dienu-  Baltā galdauta svētkus 4. maijā. Tikties ar 51. Zemessardzes 

bataljona pārstāvjiem skolā ir jau tradīcija. Zemessargi iepazīstina skolēnus ar LR 

aizsardzības sistēmu, Latvijas Zemessardzes nozīmi, veicamajiem pienākumiem, 

armijas ieročiem un tehnisko aprīkojumu, tā iespējām reālajā darbībā.  Latvijas valsts 

svētkus skolā katru gadu kuplina 52. Zemessardzes bataljona ansamblis “Junda”. 

Skolai ir laba sadarbība ar Džūkstes Pasaku muzeju. Izglītojamie dodas uz muzeju 

mācību ekskursijās, bet muzeja darbinieces brauc uz skolu ciemos un organizē 

skolēniem pasākumu “Pasaku soma”. Šobrīd skola organizē dažādus pasākumus 

Erasmus + projektu ietvaros- rokdarbu izstādes “Dabas materiāli – rokdarbos”, 

“Latviešu tautiskie rokdarbi”, virtuālās tikšanās “Mēs- vienoti!”, “Valoda nav 

barjera!” u.c. Skola veicina lepnumu par Latvijas valsti un cilvēkiem, stiprina 

piederību savai izglītības iestādei, novadam, pilsētai un valstij. Skolai ir savs karogs, 

logo un himna. Izglītojamie labprātīgi piedalās skolas apkārtnes sakopšanas un 

labiekārtošanas darbos. Arī labprātīgi piedalās sabiedriski derīgos darbos- kopa 

Annenieku jaunos un vecos kapus, Annenieku luterāņu baznīcas teritoriju, tīrīja 

Annenieku pagasta ceļa malas. Mūsu skolas izglītojamie   piedalās dažādos 

pasākumos ne tikai skolā, bet novada, republikas mērogā, kuros saņem atzinības, 

pateicības, nereti godpilnas vietas un “nes” mūsu skolas vārdu pasaulē. Izglītojamie  

piedalās Erasmus + programmas projektos. No 2014. līdz 2017. gadam piedalījās 

projektā “Eiropas pārtikas pase”. No 2018. gada 31. decembra skola piedalās Erasmus 

+  projektā “Eiropas amatu māja”, no 2019. gada 1.septembra – Erasmus + projektā 

“Kopā pret atstumtību!”, no 2020. gada 1.septembra  Erasmus + projektā  “Veselie 

eiropieši kustībā!”,  kuru izstrādē tiek iesaistīti visi izglītojamie.  Skolas un 

izglītojamo labos darbus atspoguļojam presē.  Katru gadu skola organizē  

starptautisku pasākumu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām “Būsim kopā” un 

republikas mēroga pasākumu mini futbolā Latvijas speciālās Olimpiādes ietvaros. 

Skola organizē rokdarbu darbnīcas novada skolēniem ar speciālām vajadzībām.  

Skolā ir izstrādāta audzināšanas darba programma. Klases stundas plānotas pēc 

Valsts pamatizglītības standarta un VJIC klases stundu programmas parauga, kā arī 

iekļautas tēmas, kas ir svarīgas un aktuālas mūsu skolas, pašvaldības  redzējumā. 

Skolotāji plāno savu darbu atbilstoši skolas izstrādātajai audzināšanas darba 
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programmai, integrējot šīs tēmas gan mācību priekšmetu apguves plānojumā, gan 

audzināšanas darbā, gan ārpusstundu pasākumos. Izglītojamo prasmes un iemaņas 

tiek analizētas un vērtētas , ņemot vērā izglītojamā speciālās vajadzības, atbilstoši 

grupas/klases kolektīva īpatnībām un vajadzībām. Skolas audzināšanas darbs ir 

plānots pa atsevišķiem virzieniem audzināšanas mērķu sasniegšanai-veselīga 

dzīvesveida pamati, svētki, tradīcijas un kultūras vērtības, saskarsme, uzvedības 

kultūra un savstarpējās attiecības, vides izglītība, drošība, karjeras izglītība, pilsoniskā 

audzināšana. Atbilstoši skolas specifikai īpaša uzmanība tiek pievērsta izglītojamo 

pašapkalpošanās iemaņu izveidei un attīstībai. 

Bērzupes speciālās pamatskolas izglītības programmas ietver dažādas sociālās 

izglītības tēmas, kas bieži vien tiek realizētas ar starppriekšmetu saiknes palīdzību. 

Skolā darbojas internāta skolotāju metodiskā komisija, kurā tiek plānoti pasākumi 

atbilstoši prioritātēm. Internāta skolotāji un klases audzinātāji, sadarbojoties ar 

mācību priekšmetu skolotājiem, atbalsta komandu un administrāciju, risina ar skolēnu 

personības veidošanu un attīstību saistītus jautājumus, rūpējas par psiholoģiski drošu 

klases/grupas vidi, veido klases/grupas kolektīvu. Skolā noteikti internāta skolotāju 

pienākumi un tiesības.  Internāta skolotāji atbilstoši klases situācijai, izglītojamo 

vecuma posmam un interesēm, plāno perspektīvo audzināšanas darba plānu, tajā 

akcentējot personības izaugsmes iespējas, pozitīvas attieksmes un sociālo iemaņu 

veidošanos ne tikai mācību, bet arī ārpusstundu darbā, interešu  izglītībā. Internāta 

skolotāji  veido tematiskos plānus klases stundām un pasākumu plānus savai grupai, 

pēc kuriem organizē un vada nodarbības, pasākumus. 

Internāta skolotāji veic skolēnu attīstības dinamikas izpēti audzināšanas procesā 

pēc izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem, analizē rezultātus, izvirza uzdevumus 

turpmākajai darbībai. Dinamikas izpēte tiek veikta katra semestra beigās. Var 

salīdzināt izglītojamā attīstību - vai izglītojamā  attīstības dinamika ir pozitīva. 

Audzināšanas procesā tiek veicināta indivīda brīvas domāšanas un rīcības 

izpausmes: atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnība, līdzcietība, 

mērenība, savaldība, solidaritāte, taisnīgums un tolerance. Audzināšanas darba 

plānošanā liela vērība tiek piegriezta izglītojamo pozitīvai komunikācijai un 

saskarsmei, ētiskajām un tikumiskajām vērtībām. Visi plānotie pasākumi tiek 

organizēti, lai attīstītu izglītojamajiem šīs vērtības. Arī mācību stundu laikā vienlaicīgi 

ar mācību vielas apguvi notiek audzināšanas process, lai veicinātu šīs vērtības.  
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Skolā izglītojamajiem tiek piedāvātas daudzpusīgas interešu izglītības 

programmas, kuras sekmē radošas, emocionāli un intelektuāli izglītotas personības 

veidošanos un iespēju izglītojamajiem saturīgi un pilnvērtīgi pavadīt savu ārpusstundu 

laiku. 

 

Mācību gads  Interešu izglītības pulciņi 

2019./2020. Mazpulki 

Ansamblis 

Sports 

Rokdarbi 

Keramika 

Dejas 

2020./2021. Mazpulki 

Ansamblis 

Sports 

Keramika 

Dejas 

Galda teniss 

Peldēšana 

Datorika 

 

  Interešu izglītības programmu izvēle un izstrāde ir pamatota un mērķtiecīga. 

Interešu izglītības pulciņus skola nosaka, pamatojoties uz izglītojamo interesēm un 

nepieciešamās attīstības traucējumu korekcijas un kompensācijas. Interešu izglītības 

pulciņi darbojas pēc apstiprināta grafika un programmas.  Izglītojamajiem   un 

izglītojamo ģimenēm ir pieejama informācija par programmām un nodarbību norises 

laikiem. Pamatojoties uz vecāku rakstisku iesniegumu, izglītojamie tiek ieskaitīti 

izvēlētajos pulciņos. Mācību gada beigās skolotāji un izglītojamie izvērtē savu 

pulciņa darbību, sasniegumus. Interešu izglītības pasākumi un sasniegumi mācību 

gada laikā tiek atspoguļoti skolas stendos, vecāku sapulcēs, skolas un projekta  mājas 

lapā, informatīvos materiālos.  

Interešu izglītības programmu dalībnieki piedalās skolas un ārpusskolas 

konkursos, sacensībās un citās aktivitātēs, iegūstot godalgotas vietas un atzinību.  

Izglītojamo dalība pasākumos reģiona, valsts, starptautiskā līmenī: 

 Iegūta 1. vieta Cerību futbolā Rīgā. 

 Diploms par dalību starptautiskā pasākumā Žagarē “Drošie, stiprie, veiklie”. 

 Diploms par dalību Rīgas sanatorijas internātpamatskolas sacensībās tautas 

bumbā. 
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 Diploms par dalību Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” organizētajās 

sacensībās futbolā. 

 Diploms par dalību Kandavas novada florbola sacensībās speciālajām 

skolām. 

 Diploms par dalību mini futbola sacensībās “Bērzupe-2018”. 

 Pateicība par dalību starptautiskā pasākumā “Būsim kopā”  

 Diploms deklamētājiem par dalību integratīvās mākslas festivālā “Nāc 

līdzās” Jelgavā.  

 Diploms par dalību integratīvā mākslas festivāla “Nāc līdzās!” rokdarbu 

izstādē “Mana lelle”. 

 Pateicība par izglītojamo rokdarbu izstādi Kaķenieku un Zebrenes  

bibliotēkā. 

 Pateicība par dalību starptautiskā rokdarbu izstādē Zviedrijā Erasmus 

+projekta “Eiropas Amatu māja” ietvaros. 

Skola piedalījusies pasākumos: 

 deju skolotājas diplomdarba izrāde “Ceļojums uz Turieni”; 

 konkurss makulatūras un bateriju vākšanā “Tīrai Latvijai!”; 

 izteiksmīgās runas konkurss  “Valodiņa” Lažā; 

 mazpulku Zemgales novada Rudens forums; 

 Latvijas Mazpulku padomes projekts “Rožu dobes atjaunošana pie skolas”; 

 Zemkopības Ministrijas konkurss “Mūsu mazais pārgājiens”; 

 Latvijas Mazpulku sporta spēles; 

 Latvijas Mazpulku konference. 

 

Skolas bibliotekāre sniedz kvalitatīvu un profesionālu atbalstu izglītojamo 

personības veidošanā. Bibliotekāre interesējas par jaunām mācību grāmatām, mācību 

līdzekļiem u.c. materiāliem mācību stundas un brīvā laika organizēšanai. Bibliotekāre  

palīdz organizēt skolas pasākumus, kā arī organizē bibliotēkas pasākumus. Skola 

īsteno dažādus un daudzveidīgus lasīšanas veicināšanas pasākumus un atbalsta 

izglītojamos informācijas meklēšanas un izmantošanas prasmju apguvē. Regulāri 

katru nedēļu notiek bibliotekārās stundas katrai klašu grupai, kuru laikā izglītojamie 

iepazīst jaunāko daiļliteratūru, izzinošo literatūru, mācās atrast sev vajadzīgo 

informāciju un izmantot to- gan grāmatās, gan interneta  vietnēs. Izglītojamie mācās 
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strādāt ar dažādām vārdnīcām, enciklopēdijām. Bez mācību stundām izglītojamie 

savu lasīšanas un rakstīšanas prasmi uzlabo datorikas pulciņā, vakara mācībās. Skolā 

notiek dažādi  konkursi , kuros izglītojamajiem pašiem jāatrod atbildes uz 

jautājumiem dažādos informācijas avotos. Piemēram, notika konkurss vēsturē “ Par 

Latviju”. Lai veicinātu skolēnos pacietību, rūpību, uzlabotu rakstītprasmi un rokrakstu 

skolā notika konkursi “Glītākā burtnīca”, “Glītākais rokraksts”.  Ilggadējā sadarbība 

ar Džūkstes Pasaku muzeju arī veicina izglītojamajiem  vēlmi lasīt- kaut vai pasakas. 

Skolā organizētajās projekta nedēļās izglītojamajiem spēju robežās pašiem jāmeklē 

informācija un jāizmanto tā.  

 

Skolas darba stiprās puses: 

 skolēni aktīvi iesaistās skolas, ārpusskolas pasākumos, skolas labiekārtošanas 

un citos sabiedriski derīgos darbos; 

 interešu izglītības piedāvājuma aktualitāte un kvalitāte; 

 interešu izglītības programmu piedāvājums atbilst izglītojamo un vecāku 

vēlmēm; 

 skolā darbojas skolēnu pašpārvalde; 

 skolēni ar interesi darbojas projektu nedēļās; 

 skola ir iesaistījusies Latvijas Speciālajā Olimpiādē; 

 skola veiksmīgi sadarbojas ar Džūkstes Pasaku muzeju; 

 skola nodrošina nepārtrauktu, sistemātisku, metodisku izglītošanās procesu, 

kas stimulē skolēna personības attīstību un dod iespēju gūt labus sasniegumus; 

 skolā aktīvi darbojas bibliotekāre. 

 

Tālākās attīstības vajadzības:  

 pozitīvas uzvedības veidošana izglītojamajiem;  

 interešu izglītības programmu piedāvājuma aktualizēšana; 

 skolēnu sadarbības, līdzdalības prasmju veidošana, akcentējot katra skolēna 

individuālo atbildību. 

 

Vērtējums- ļoti labi 
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4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

Izglītības iestādē ir pieejama informācija par skolas piedāvātajām izglītības 

programmām. Uzsākot mācības skolā, katra ģimene un izglītojamie tiek iepazīstināti 

ar attiecīgās programmas saturu un prasībām to īstenošanā. 9. klašu izglītojamie un  

viņu vecāki saņem informāciju par profesionālo programmu izvēles iespējām. 

Informācija par izglītības programmām atspoguļota skolas mājas lapā. 

Skolēniem tiek sniegta plaša un vispusīga informācija par profesijām, kuras ir 

pieejamas skolēniem ar speciālām vajadzībām. Katru gadu Bērzupes speciālajā 

pamatskolā tiek organizēta karjeras diena, kurā tiek informēti potenciālie audzēkņi, 

viņu vecāki, aizbildņi un sabiedrības pārstāvji par realizējamām izglītības 

programmām un to iespējām darba tirgū. Notiek arī individuālas konsultācijas. Tiek 

organizētas ekskursijas pa mācību kabinetiem, darbnīcām, internāta telpām. Ir iespēja 

piedalīties un vērot izglītības procesu, kā arī tikties ar skolas vadību, pedagogiem, 

interešu izglītības pulciņu pārstāvjiem. 

Regulāri tiek aktualizēts skolas mājas lapas saturs par izglītības procesu un 

ārpusstundu pasākumiem atbilstoši reālajai situācijai. 

Karjeras izglītība skolā ietver vairākas formas - darbs ar izglītojamajiem klases 

un mācību priekšmetu stundās, aptaujas par nākotnes iecerēm, testi spēju un interešu 

noteikšanai, kuru rezultāti tiek analizēti un apkopoti izglītojamo portfolio, iepazīšanās 

ar dažādu mācību iestāžu reklāmām, piedāvātajām iespējām atvērto durvju dienu 

ietvaros. Tiek organizēti karjeras izglītības pasākumi gan izglītības iestādē, gan ārpus 

tās. Atbilstoši izglītojamo vecumposmam internāta skolotāji klases stundu 

tematiskajos plānos iekļauj tēmas par karjeras izglītību, tādējādi savlaicīgi rosinot 

izglītojamos domāt par profesijas izvēli, savu piemērotību tai, kā arī kvalitatīvu un 

regulāru turpmāku izglītošanos. Karjeras izglītības jautājumi tiek aplūkoti arī mācību 

priekšmetu stundās. Skola iekļauj  izglītojamo interešu un spēju apzināšanu, un izpēti 

Skolas darba plānā, internāta skolotāju darba plānos un mācību programmu plānā. Ir 

paredzētas tēmas  karjeras izglītībā. Atsevišķi izveidots karjeras izglītības darba plāns. 

Skolā tiek veicināta izglītojamo dalība konkursos, izstādēs, olimpiādēs, dažāda 

līmeņa sacensībās, ārpusstundu pasākumu sagatavošanā un norisē. Izglītojamajiem ir 

iespēja iepazīt profesijas, apmeklējot dažādus ražošanas uzņēmumus-  “Saldus 

maiznieks”, “Saldus gotiņa”, maizes ceptuvi “Lāči”, Pūres šokolādes ražotni, Ādažu 

čipsu ražotni, uzņēmumu “Spilva”.   Skolēni apmeklēja arī zemnieku saimniecības- 

“Līcīši” Jelgavas novada Ozolniekos un “Agro-Kaķenieki” Kaķeniekos, kur skolēni 
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iepazina profesijas lauksaimniecībā. Skolēni iepazina profesijas zvejniecībā, 

apmeklējot zvejnieku sētu “Kalnpuru zivis”. 2014.-2017. gadā skolēni piedalījās 

Erasmus+ programmas projektā “Eiropas pārtikas pase”, kura laikā skolēniem bija 

jāgatavo dažādi ēdieni –gan latviešu, gan citu valstu  tradicionālie ēdieni. 2018. gada 

31. decembrī skola sāka koordinēt Erasmus + projektu “Eiropas amatu māja”, kurā 

izglītojamie apgūst dažādus rokdarbus dažādās tehnikās. No 2019. gada 1. septembra 

skola sāka darboties Erasmus + projektā "Visi kopā pret atstumtību!”, kurā skolēni 

tiek motivēti mācīties un iegūt tālākizglītību pēc skolas absolvēšanas. No 2020.gada 

1.septembra skola sāk darboties Erasmus + projektā “Veselie Eiropieši kustībā!”. Šajā 

projektā izglītojamie apgūs veselīga dzīvesveida prasmes, kā arī uzlabos savu 

veselību, piedaloties dažādās fiziskās aktivitātēs.  Darbojoties projektos, izglītojamie 

var noteikt savas prasmes un iemaņas, spējas , kā arī intereses. Šādā  veidā, aktīvi 

darbojoties kopā, izglītojamie var iepazīt dažādas profesijas. Erasmus+ projekta 

“Eiropas amatu māja” laikā skolotājiem bija iespēja iepazīt izglītojamo iekļaušanu 

darba tirgū citās Eiropas valstīs. Īpaši iepazina Zviedrijas pieredzi. 

Skola organizē dažādus ārpusstundu pasākumus, tādus kā- “Mana frizūra”, 

“Nepieradinātā Mode”, “Mani veselīgie salāti”, caur kuriem izglītojamie var 

apzināties savas intereses un spējas friziera, šuvējas un pavāra profesijās. Arī projektu 

nedēļas skolā tiek organizētas ar mērķi, lai palīdzētu izglītojamajiem   apzināties 

savas spējas un intereses karjeras izvēlē (iepazīstas ar  dažādām profesijām t.sk. 

vecāku vai profesijām skolā) 

Izglītojamajiem bijušas tikšanās ar zemessargiem, kuģa stūrmani, muzeja 

darbiniecēm. 

Personāls regulāri iesaistās karjeras izglītības pasākumu īstenošanā. Karjeras 

izglītības pasākumus koordinē un vada direktora vietniece. Karjeras atbalsta 

īstenošana tiek regulāri pārraudzīta un izvērtēta. Izglītojamie tiek mācīti ar atbildību 

izturēties pret profesijas izvēli. Skolotāji iedrošina izglītojamos konkurēt darba tirgū.  

Skolā ir iespēja izmantot informācijas tehnoloģijas, lai izglītojamais varētu 

izzināt sevi, iegūt informāciju par izglītības un nodarbinātības iespējām. Internāta 

skolotāju vadībā izglītojamie pilda patstāvīgus uzdevumus un testus, lai, izvērtējot 

savas sekmes, intereses, prasmes, darba stilu un iespējas, pieņemtu lēmumu. Sevis 

izzināšanai un izglītības un nodarbinātības iespēju pētīšanai izmanto sekojošus 

interneta resursus: 

 www.niid.lv  

http://www.niid.lv/
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 www.profesijupasaule.lv 

 www.prakse.lv 

Skola sniedz informāciju izglītojamajiem par profesionālās izglītības 

programmu izvēles iespējām Dobeles un citos tuvākajos novados.  Izglītības iestāde 

atbalsta un nodrošina izglītojamo piedalīšanos  „Atvērto durvju” dienās sev 

interesējošās skolās- Dobeles amatniecības skolas, Zaļenieku arodvidusskolas, 

Lielplatones speciālās internātpamatskolas u.c. No 2020./2021. mācību gada skola 

piedāvā absolventiem turpināt mācības Bērzupes speciālajā pamatskolā profesionālās 

pamatizglītības programmā – virtuves darbinieks.  

Lielu atbalstu sniedz skolas bibliotēka. Skolas bibliotēkā izglītojamajiem ir 

iespēja skatīties filmas par karjeras izvēli. Bibliotēkā apkopota un pieejama 

informācija par tēmu „Profesionālās karjeras izvēle”. Skolas bibliotēka nodrošina 

skolotāju un vecāku pieprasījumu metodiskajai literatūrai karjeras izglītībā. Skolotāji 

veiksmīgi izmanto bibliotēkas piedāvātos resursus. 

Skolā ir apkopota informācija par absolventu tālākajām gaitām- tālāko izglītību 

un, iespēju robežās, par darba gaitu uzsākšanu. 

Skolu 2017./2018. mācību gadā absolvēja 7 skolēni.  

Skolu 2018./2019. mācību gadā absolvēja 5 skolēni. 

Skolu 2019./2020. mācību gadā absolvēja 8 skolēni. 

 

Gads Absolventu 

skaits 

Strādā  Turpina 

mācības 

Izvēlētā skola Dzīvo ģimenē 

2018. 

 

7 

 

1(14,29%) 

 
4(57,14%) 

1-Dobeles 

Amatniecības un  

vispārizglītojošā 

vidusskola 

3-Pelču speciālā 

internātpamatskola 

 

2(28,57%) 

 

2019. 5 
2(40%) 

 

0 (0%) 

 
--- 3 (60%) 

2020. 8 0 (0%) 
7 

(87,50%) 

1- Dobeles 

Amatniecības un  

vispārizglītojošā 

vidusskola 

6-Bērzupes speciālā 

pamatskola 

1(12,50%) 

      

http://www.profesijupasaule.lv/
http://www.prakse.lv/
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40% 

60% 

0% 0% 

2019. gada 9.klases absolventu turpmākās 
gaitas 

Strādā

Dzīvo
ģimenē
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Skolas darba stiprās puses: 

 skolā tiek mērķtiecīgi plānoti un organizēti karjeras izvēles pasākumi, 

sadarbojoties ar speciālajām internātpamatskolām un arodizglītības mācību 

iestādēm, kuras piedāvā skolēnu interesēm, spējām atbilstošu profesiju apguvi; 

 skolēniem iespēja apmeklēt dažādus ražošanas uzņēmumus, iepazīt profesijas; 

 skola piedāvā arodizglītību (pavāra un galdnieka palīgi) skolēniem ar garīgās 

attīstības traucējumiem un darba iemaņu apguvi skolēniem ar smagiem un 

vairākiem smagiem garīgās attīstības traucējumiem; 

 skola sniedz atbalstu skolēniem karjeras izvēlē, motivē skolēnus 

tālākizglītībai; 

 skolā katru gadu pavasarī notiek Karjeras diena; 

 iesaistīšanās projektos. 

 

12.50% 

87.50% 

2020.gada 9.klases absolventu turpmākās gaitas 

Dzīvo ģimenē

Mācās

86% 

14% 

9. klases absolventu tālākā izglītība 

Bērzupes speciālā pamatskola

Dobeles Amatniecības un
vispārizglītojošā vidusskola
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Tālākās attīstības vajadzības: 

 turpināt padziļināti veikt izpēti par darba tirgus iespējām un pieprasījumu, 

veicināt skolēnu karjeras izvēli; 

 veidot sadarbību ar NVA Dobeles novada karjeras konsultantu un Dobeles 

Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra karjeras konsultantu; 

 palielināt vecāku līdzdalību un ieinteresētību  skolas karjeras programmas 

realizācijā. 

 

Vērtējums– labi 

 

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 
 

Skola veicina un atbalsta talantīgo izglītojamo dalību konkursos, olimpiādēs, 

projektos, darbu izstādēs u.c. Skola atbalsta skolotājus darbā ar talantīgajiem 

izglītojamajiem. Skolotāji regulāri strādā individuāli ar tiem izglītojamajiem, kuriem 

mācības sagādā īpašas grūtības, vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši izglītības iestādi. 

Uzsākot mācību gadu, skolotāji organizē diagnosticējošos pārbaudes darbus, 

kuru mērķis ir noskaidrot izglītojamo zināšanu līmeni, lai skolotāji varētu efektīvāk 

organizēt mācību stundas. Mācību un audzināšanas darbā uzsvars tiek likts uz 

izglītojamo praktisko iemaņu apguvi, kas nepieciešamas patstāvīgai dzīvei sabiedrībā.  

Skolā apzina izglītojamo  nesekmības cēloņus-slimības, konfliktus ģimenēs, 

slikti sociālie apstākļi u.c. Iespēju robežās skola cenšas novērst nesekmības cēloņus 

un palīdzēt izglītojamajiem. 

Skolotāji ņem vērā izglītojamo individuālās īpatnības. Mācīšanās procesā tiek 

izmantota individuāla pieeja katram izglītojamajam- gan mācību vielas apguvē, gan 

pārbaudes darbos. Izglītojamie ar vidējiem un smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem mācību vielu apgūst pēc individuāla plāna. Mācību stundās tiek 

realizēta konsekventa mācību darba diferenciācija. Skolotāju profesionālā darbība 

veido atbalstu izglītojamo darba vides optimizācijai. Skolotāji izmanto dažādus 

pedagoģiskās palīdzības paņēmienus gan stundās, gan  vakara nodarbībās, izmanto 

dažādas mācību metodes un tehnoloģijas mācību procesa diferenciācijai. 

Skolā ir izveidots konsultāciju grafiks. Izglītojamie apmeklē konsultācijas, lai 

uzlabotu mācību sasniegumus vai saņemtu individuālas konsultācijas mācīto tēmu 

apguvē, kā arī, ja ilgstoši nav bijuši skolā. Vecāki savlaicīgi saņem informāciju par 
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izglītojamo mācību sasniegumiem un problēmām, ja tādas rodas. Par izglītojamo 

ilgstošu skolas neapmeklēšanu tiek informēts sociālais pedagogs, kurš sadarbojas ar 

izglītojamo vecākiem un aizbildņiem. Vajadzības gadījumā tiek iesaistīta atbalsta 

komanda, kura sniedz kvalitatīvu palīdzību izglītojamajiem, sadarbojas ar mācību 

priekšmetu un internāta skolotājiem, klašu audzinātājiem un izglītojamo ģimenēm,  kā 

arī lūdz palīdzību dažādām valsts institūcijām. Atbalsta sniegšanā ir kvalitatīvi 

organizēta klašu audzinātāju, internāta un mācību priekšmetu skolotāju, un 

izglītojamo ģimeņu sadarbība. 

Atbilstoši skolas specifikai skolā ir paredzēts laiks vakara nodarbībām. Vakara 

nodarbību laikā izglītojamie uzlabo savas iemaņas un prasmes atbilstoši savām 

spējām un prasmēm, interesēm. Izglītojamie aplicē, krāso, veido, spēlē attīstošās 

spēles u.c. Akcents tiek likts uz katra izglītojamā lasītprasmes un rakstītprasmes 

pilnveidošanu.  

Skolā tiek rīkotas mācību priekšmetu nedēļas- latviešu valodas, svešvalodu, 

matemātikas, vēstures u.c. Tiek rīkoti konkursi, izstādes, radoši pasākumi, sporta 

spēles, ar tautas tradīciju svētkiem saistīti tematiskie pasākumi. Uzcītīgākie un 

veiksmīgākie izglītojamie tiek godināti skolas pasākumos ar atzinības rakstiem un 

balvām. Noslēdzoties mācību priekšmetu nedēļām, konkursiem, labākie izglītojamie 

tiek apbalvoti un izvirzīti uz speciālo skolu pasākumiem novada, Zemgales reģiona  

vai republikas mērogā. Arī dažādos ārpusskolas pasākumos izglītojamie ir ieguvuši 

atzinību un parādījuši labus sasniegumus.  

Skolā ir apzinātas izglītojamo spējas, prasmes un intereses. Atbilstoši tām 

izglītojamie tiek iesaistīti fakultatīvajās nodarbībās un pulciņos. 

Skolotāji ievēro katra izglītojamā izaugsmes iespējas un respektē medicīniski 

pedagoģiskās komisijas slēdzienu. 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 skolotāji regulāri izmanto diferencētas mācību metodes un uzdevumus; 

 regulārs darbs ar skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības vai kas nav 

ilgstoši apmeklējuši izglītības iestādi; 

 tiek veicināta talantīgo skolēnu iesaistīšanās skolas mācību un audzināšanas 

darba aktivitātēs; 

 skola nodrošina skolēniem iespēju piedalīties novada, reģiona un republikas 

mēroga pasākumos; 



47 
 

 skolā tiek organizētas daudzveidīgas projektu nedēļas; 

 skola piedalās starptautiskajos Erasmus + projektos projektos. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 pilnveidot skolēnu individuālos plānus, veicot skolēnu novērošanu, izvērtējot 

rezultātus, nosakot skolēna stiprās un vājās puses mācību darbā; 

 turpināt talantīgo skolēnu izaugsmes veicināšanu; 

 turpināt dažādot mācību metodes, uzdevumus, izmantojot interneta resursus- 

portālu www.uzdevumi.lv u.c. 

 

Vērtējums- ļoti labi 

 

4.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām. 

Skolas darbības pamats, mērķi un uzdevumi nosaka atbalsta sniegšanu 

izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, ko skola arī realizē atbilstoši skolas 

nolikumam un licenzētajām izglītības programmām. 

Skolā mācās izglītojamie tikai ar speciālajām vajadzībām, kuriem ir garīgās 

attīstības un kombinēti traucējumi. Skolotāju un atbalsta personāla darba formas, 

metodes ir vērstas bērnu ar speciālajām vajadzībām mācīšanas un mācīšanās atbalsta 

sniegšanai. 

Kvalitatīvu speciālās pamatizglītības programmu realizāciju veicina skolas 

estētiskā, fiziskā vide, resursi, skolas darba organizācija, mikroklimats un drošība, 

metodiskais un medicīniskais nodrošinājums. Skolā izglītojamie ar speciālām 

vajadzībām apgūst savam spēju, prasmju  un attīstības līmenim adekvātu izglītību.  

Visiem izglītojamajiem ir atbilstoši Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas 

atzinumi. Katram izglītojamajam ir sava personas lieta, kas glabājas pie skolas 

lietvedes. 

Atbalsts izglītojamajiem tiek organizēts, veicinot un atbalstot vecāku vai 

aizbildņu līdzdalību izglītojamo  ar speciālajām vajadzībām integrēšanā izglītības 

procesā, mazinot sociālo atstumšanu, veicot mērķtiecīgu pedagoģiskās, psiholoģiskās 

un sociālās izpētes darba koordinēšanu, nodrošinot izglītojamā veselības stāvoklim, 

spējām un attīstības līmenim atbilstošu pedagoģisko, medicīnisko, sociālo un 

psiholoģisko palīdzību, īstenojot atbalsta personāla palīdzību mācību un audzināšanas 

procesā, izglītojamo  zināšanu, spēju un prasmju izpētē, veselības un sociālās 
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palīdzības nodrošināšanā, sekmējot izglītojamo personības īpašību un sociālo iemaņu 

attīstīšanu atbilstoši katra izglītojamā  spējām.  

ERAF projekta „Bērzupes speciālās internātpamatskolas infrastruktūras 

uzlabošana” realizācijas rezultātā skolas telpas ir aprīkotas atbilstoši izglītojamajiem 

ar speciālām vajadzībām- izveidota speciāla uzbrauktuve, izveidotas speciālas 

labierīcības, specializētās mācību telpas atrodas pirmajā stāvā.  

Skolas pedagogi ir ieguvuši atbilstošu kvalifikāciju darbam ar izglītojamajiem 

ar  speciālām vajadzībām.  Skolā strādā izglītojamo atbalstam mācību procesā  viens 

skolotāja palīgs. 

Skolotāji sniedz individuālu atbalstu izglītojamajiem gan mācību stundās, gan 

individuālajās nodarbībās. Katram C klases izglītojamajam ir izveidots individuāls 

izglītības programmas apguves plāns. Mācību sasniegumu dinamiku regulāri  analizē 

un veic korekcijas individuālajā izglītības programmas apguves plānā. Izglītojamo 

mācību sasniegumi tiek vērtēti atbilstoši individuālajam izglītības programmas 

apguves plānam. Skola sadarbojas ar izglītojamo un izglītojamā ģimeni, organizējot 

atbalsta pasākumus mācību un audzināšanas darbā.  

Skolā ir pieejamas izglītības programmas. Mācību procesam nodrošināti 

nepieciešamie mācību līdzekļi un palīglīdzekļi. Skolā mācību procesā izmanto IT -

tiek izmantotas 5 interaktīvās tāfeles, iegādātas mācību stundu darbam planšetes. 

Skolas bibliotekāre regulāri izzina jaunākās mācību grāmatas, mācību un metodisko 

materiālu speciālajā izglītībā vai ko var piemērot speciālās izglītības programmu 

apguvei.  

Ņemot vērā izglītojamo veselības stāvokli un attīstības traucējumu specifiku 

skolā tiek nodrošinātas gan individuālās, gan grupu korekcijas un rehabilitācijas 

nodarbības: ritmika, ārstnieciskā vingrošana, logopēdija. Izglītojamajiem pieejama 

ūdens terapija. Katru mācību gadu tiek sastādīti individuālie un grupu korekcijas un 

rehabilitācijas nodarbību plāni. 

Stundu darbā ar izglītojamajiem, kuriem raksturīgi komunikācijas, dzirdes un 

autiska spektra traucējumi, tiek atlasīti daudzveidīgi uzskates līdzekļi, izmantotas 

vienotas alternatīvās un augmentatīvās komunikācijas metodes, vizuālie 

pastiprinājumi (attēlu un fotogrāfiju albumi, piktogrammas). Skolotāji apguvuši 

Widgit programmu. 
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Veicinot saturīga brīvā laika pavadīšanu starpbrīžos un ārpusstundu darbā, 

sporta laukumā izvietoti āra trenažieri, izveidota dabas taka, ar kā palīdzību tiek 

vingrinātas sensorās spējas, attīstīta kustību koordinācija, trenēta motorika. 

Regulāri tiek apkopotas ziņas par izglītojamo veselības stāvokli (traucējumam 

raksturīgo specifiku, diētām, alerģiskām reakcijām). Pēc nepieciešamības iespējamas 

konsultācijas pie skolas psihologa, bērnu psihiatra. Katru mācību gadu 

izglītojamajiem ir iespēja apmeklēt zobārstu un zobu higiēnistu. Visi speciālisti tiek 

apmeklēti ar vecāku rakstisku atļauju. 

Skolā aktīvi darbojas atbalsta personāls. Atbalsta komandas sastāvā ir iekļauta 

skolas administrācija, kura koordinē atbalsta komandas darbu. Darbojas sociālais 

pedagogs, kurš apkopo informāciju par izglītojamo problēmām, problēmbērniem, 

izzina izglītojamo nesekmības, sliktas uzvedības un neattaisnotu mācību kavējumu 

cēloņus, risina šīs problēmas. Atbalsta personāla sastāvā strādā logopēds, kurš 

organizē valodas traucējumu korekciju un kompensāciju izglītojamajiem individuāli, 

izstrādā ieteikumus skolotājiem valodas attīstīšanai, konsultē skolotājus. Skolas 

psihologs, kurš vada individuālas un grupu nodarbības, konsultē izglītojamos, 

skolotājus un izglītojamo vecākus, sniedz ieteikumus skolotājiem un vecākiem. 

Atbalsta komandā darbojas skolas medicīnas māsa. Liela uzmanība tiek veltīta 

izglītojamo medicīniski- sanitāri profilaktiskajai aprūpei. Katram izglītojamajam ir 

iekārtota veselības karte, kurā ir ziņas par izglītojamā veselības stāvokli. Regulāri tiek 

veikta profilaktiski medicīniskā aprūpe. Vecāki vai aizbildņi saņem informāciju par 

izglītojamo aprūpi. Skolā regulāri apkopo vecāku, skolotāju un medicīnas darbinieku 

sniegto informāciju par izglītojamo  veselības stāvokli un atsevišķu izglītojamo 

individuālajām vajadzībām.  Sadarbībā ar sociālo pedagogu tiek koordinēta tālāka 

darbība mediķu ieteikto rekomendāciju realizācijai. Izglītojamie ar pasliktinātu redzi 

tiek nogādāti pie okulista. Sadarbībā ar sociālo pedagogu tiek organizēta briļļu iegāde 

izglītojamajiem.  

Izglītojamajiem tiek piedāvāti skolas dienesta viesnīcas pakalpojumi, kur tiek 

nodrošināti ar nepieciešamo mīksto inventāru, higiēnas precēm, daļēji ar 

nepieciešamo apģērbu un apaviem. Visi izglītojamie saņem bezmaksas ēdināšanu 

četras reizes dienā, bet nepieciešamības gadījumā tiek noteikts izglītojamā veselības 

stāvoklim atbilstošs ēdināšanas režīms un ēdienkarte.  

Izglītojamajiem ir iespēja skolā izmazgāt drēbes( pēc vajadzības). Skolā ir trīs 

dušu telpas, kuras izmanto izglītojamie pēc sastādīta un apstiprināta grafika. 
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Skola nodrošina izglītojamo pārvadājumus uz skolu un atpakaļ uz mājām.  

Visi skolas darbinieki regulāri pilnveido zināšanas, ceļ savu kvalifikāciju 

speciālajā pedagoģijā un psiholoģijā.  

Darbu ar izglītojamajiem koordinē un pārrauga, ir nodrošināts atbilstošs 

pedagoģiskais un atbalsta personāls, nepieciešamie resursi un speciālais aprīkojums. 

Skolā ir materiālā bāze praktisku darba iemaņu veidošanai, atbilstoši speciālās 

izglītības programmai. Skola regulāri analizē, vērtē un pilnveido atbalsta sistēmas 

struktūru, darbības formas, veiktos pasākumus un sasniegtos rezultātus. 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 ir nodrošināts atbilstošs pedagoģiskais un atbalsta personāls; 

 skolēniem tiek piedāvātas korekcijas un rehabilitācijas nodarbības; 

 skola nodrošina nepieciešamos resursus  un speciālu aprīkojumu; 

 skolotājiem ir pozitīva attieksme un laba sadarbība ar skolēniem ar speciālām 

vajadzībām un viņu vecākiem; 

 skolas darbinieki regulāri pilnveido zināšanas speciālajā pedagoģijā un 

psiholoģijā; 

 Skolotāji izmanto interaktīvos mācību materiālus speciālajā izglītībā interneta 

vietnēs, kā arī portālu www.uzdevumi.lv un apgāda “Lielvārds” izveidoto 

interaktīvo mācību materiālu www.soma.lv. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 turpināt mākslas un mūzikas terapiju; 

 paplašināt terapiju klāstu, ņemot vērā skolēnu veselības stāvokli un attīstības 

traucējumu specifiku skolā. 

Vērtējums- labi 

 

4.4.7.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni. 

Skola izmanto daudzveidīgas informācijas apmaiņas formas, kas veicina skolas 

un vecāku vai aizbildņu sadarbību. Skolā ir noteikta kārtība vecāku vai aizbildņu 

informēšanai par skolas darbu un skolēnu mācību, audzināšanas sasniegumiem.  

Mācību gada sākumā, uzņemot jaunos skolēnus, skolas administrācija, informē 

vecākus vai aizbildņus par darba kārtību skolā, pedagoģisko un atbalsta personālu. 

Vecāki tiek iepazīstināti ar skolas telpām, materiālo bāzi un mācību materiāliem. 
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Visiem skolēnu vecākiem un aizbildņiem ir zināma skolas vadības, internāta un 

klašu audzinātāju, sociālā pedagoga un struktūrvienības kontaktu tālruņu numuri.  

Viena no informācijas apmaiņām starp skolu, priekšmetu skolotājiem, 

audzināmas klases skolotāju un vecākiem nodrošina skolēnu dienasgrāmatas, ieraksti 

E- klases žurnālos, skolas mājas lapa un telefonsarunas. 

Skolā tiek rīkotas vecāku vai aizbildņu sapulces divas reizes gadā. . Vecāku vai 

aizbildņu sapulces notiek abpusēji izdevīgā un piemērotā laikā. Skola nodrošina 

transportu. Katrs vecāks kurš ieradies vecāku sapulcē tiek lūgts apstiprināt savu 

ierašanos ar savu parakstu, kontakta tālruni un dzīvesvietas adresi, ja tie ir mainīti.  

Vecāku sapulces apmeklējumi. 

Mācību gads Vecāku skaits 

2018./2019. m. g. 28 

2019./2020. m. g. 20 

 

 

 
 

Vecāku sapulcēs piedalās arī skolas direktore, atbalsta komanda, skolas 

pedagogi tikšanās laikā vecāki vai aizbildņi var saņemt atbildes uz viņu 

interesējošiem jautājumiem. 

Vienreiz gadā tiek organizētas lekcijas par skolā aktuālām tēmām, kas palīdz 

saprast vecākiem un izglītotu viņus viņu turpmākā bērnu audzināšanā, kā arī  notiek 

skolas padomes sēdes, kur tiek risināti jautājumi, saistīti ar Skolas darba plānošanu, 

finanšu izlietojumu, mācību rezultātu analīzi, darba uzlabošanu u.c.  Skolas padome 

darbojas atbilstoši reglamentam, kurš izstrādāts sadarbojoties Skolas padomei, 

2016./2017. m. g. 
36% 

2017./2018. m. g 
16% 

2018./2019. m. g. 
28% 

2019./2020. m. g. 
20% 

Vecāku sapulces apmeklējumi 
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Pedagoģiskajai padomei un Izglītojamo padomei. Skolas padomē darbojas klašu 

vecāku pārstāvji, izglītojamo padomes pārstāvji, pedagogu pārstāvji, Skolas vadība un 

citas pieaicinātas personas, ja padome par to līdzdalību iepriekš vienojusies. Skolas 

padomes priekšsēdētāju ievēl no vecāku vidus. Pozitīva pedagogu, izglītojamo un 

vecāku sadarbības forma ir kopīga piedalīšanās dažādos pasākumos. Tie ir dažādi 

klases un Skolas pasākumi, kuros vecāki ir gan kā skatītāji, gan paši piedalās 

pasākumu organizēšanā un norisē. Izglītības iestādē ir noteikta kārtība, kā izglītojamo 

ģimenes var izteikt savus iebildumus un ierosinājumus, izglītojamo ģimenes par šo 

kārtību ir informētas. Izglītojamo ģimeņu izteiktos priekšlikumus analizē un 

secinājumus izmanto turpmākajā darbībā.  

Vecāku lekciju  un padomes sēžu apmeklējums. 

Mācību gads. Vecāku skaits 

2018./2019. m. g. 16 

2019./2020. m. g 15 

 

 
Skolā regulāri notiek vecāku individuālas sarunas ar internāta skolotājiem un 

mācību priekšmetu pedagogiem.  Skolā, tiek arī organizētas klašu vecāku vai 

aizbildņu sapulces, kurās tiek iepazīstināti ar bērna individuālo mācību un 

audzināšanas programmām, kā arī par bērna sasniegumiem, to dinamiku pa mācību 

semestriem, mācību priekšmetos.  

Skolā tiek rīkoti izglītojamo apsveikuma koncerti un izstādes Ziemassvētkos 

un Mātes dienā . Apmeklētība šajās dienās ir ļoti laba. 

Vecāku pasākumu apmeklējums. 

2016./2017. m. g. 
49% 

2017./2018. m. g 
8% 

2018./2019. m. g. 
22% 

2019./2020. m. g 
21% 

Vecāku lekciju un padomes sēžu 
apmeklējums 



53 
 

Mācību gads. Vecāku skaits 

2018./2019. m. g. 13 

2019./2020. m. g. 10 

 

 
Vecāki tiek aicināti un arī piedalās izglītojamo Projektu nedēļas norisē un 

prezentācijā. Kopīgi pasākumi (klases vakari, koncerti, mācību ekskursijas u.c.) 

veicina pedagogu, izglītojamo un vecāku sadarbību. Vecāki tiek aicināti uz Skolas 

pasākumiem, svētkiem, izglītojamo interešu izglītības pulciņu sniegtajiem 

priekšnesumiem. 

Skola vienmēr informē un konsultējas ar vecākiem vai aizbildņiem, ja 

bērnam nepieciešama jebkāda veida atbalsts vai palīdzība. Klašu audzinātāju vai 

mācību priekšmeta skolotājs informē sociālo pedagogu, ja bērnam neieciešama 

psihologa, mediķa un citu speciālistu palīdzība un vecāki vai aizbildņi tiek informēti. 

Skolā vairums skolēni mācās no maznodrošinātām ģimenēm-trūcīgām 

ģimenēm. Sociāli ekonomiskās situācijas ietekmē komunikācija starp skolu un bērnu 

vecākiem notiek telefoniski vai ar pašvaldību sociālo darbinieku starpniecību, ja 

nepieciešams tiek piesaistīts sociālais dienests vai bāriņtiesa. Šo darbu organizē un 

pārauga skolas sociālais pedagogs sadarbībā ar skolas direktori. 

Skolā daļa skolēnu nāk arī no ģimenēm, kurās vecāki maz laika velta bērnu 

audzināšanai. Tas rada dažādas problēmas, kuras izpaužas kā bērna antisociāla 

uzvedība. Nepilngadīgo lietu inspekcijas atbalsts nepieciešams problēmu risināšanā, 

jo ir vecāki, kuri nerūpējas par saviem bērniem.  

2016./2017. m. g. 
54% 

2017./2018. m. g. 
19% 

2018./2019. m. g. 
15% 

2019./2020. m. g. 
12% 

Vecāku pasākumu apmeklējums 
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Skola regulāri caur  telefonsarunām un rakstiskām vēstulēm  sadarbojas ar 

pašvaldību sociālajiem dienestiem, pagastu sociālajiem darbiniekiem, Valsts un 

pašvaldības  policiju, bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, Bāriņtiesu. Saņemtās un 

nosūtītās svētules ar šīm iestādēm tiek numurētas un fiksētas pie sociālā pedagoga, kā 

arī visas telefonsarunas ir fiksētas visa gada garumā.  

Nosūtītās un saņemtās vēstules ar sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām valsts 

un pašvaldības policiju u.c. iestādēm 

Mācību gads Saņemtās vēstules Nosūtītās vēstules 

2018./2019.m.g  15 20 

2019./2020.m.g  10 14 

 

 
Lai novērstu skolēnu iespējamos pārkāpumus, priekšmetu stundu 

apmeklējumus, uzvedību un attieksmi pret mācību darbu sociālais pedagogs , 

savlaicīgi rakstiski vai telefoniski sadarbojas ar skolēnu vecākiem vai aizbildņiem, 

nepieciešamības gadījumā piesaista atbalsta komandu un pašvaldības vai valsts 

policiju, Dobeles  nepilngadīgo lietu komisiju. Sociālais pedagogs piedalās 

starpinsticionālās tikšanās un NLK sēdēs. 

Skolā ir izveidota atbalsta komanda, kurā darbojas skolas direktore, sociālais 

pedagogs, direktores vietnieces izglītības jomā. Nepieciešamības gadījumā, lai 

risinātu kādu konkrētu problēmu, atbalsta komandas apspriedē, kas tiek protokolētas, 

notiek individuālas pārrunas ar vecāku vai aizbildni, kurā piedalās skolas atbalsta 

komanda un pedagogi. Visa mācību gada garumā notiek individuālās sarunas ar 

vecākiem un sociālo pedagogu, savstarpēji vienojoties par izdevīgu laiku. Sarunas tiek 
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fiksētas. Sociālais pedagogs fiksē arī visas telefonsarunas ar vecākiem, kas notikušas, 

visa gada garumā. 

 

Mācību gads 2018./2019. 2020./2021. 

Telefona sarunu skaits 180 200 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 Aktīva darbība starpinstitucionālās sanāksmēs ,semināros skolas un ģimenes 

sadarbības uzlabošanai; 

 Atbalsta komandas darbs problēmjautājumu risināšanā. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Vecāku izglītošanas pasākumu organizēšana semināros, lekcijās skolā , 

piesaistot psihologa , psihiatra pakalpojumus. 

Vērtējums - labi 

 

 

4.7.3. Skolas sadarbība ar citām institūcijām. 
Skola sadarbojas ar: 

 speciālajām skolām- Lielplatones pamatskolu, Cieceres pamatskolu un 

Žagares  speciālo pamatskolu; 

 nodibinājumu “Centrs Dardedze”; 

 bāreņu biedrību “Saules bērni”; 

 ģimenes atbalsta centru “Lejasstrazdi”, “Namiņš”; 

 pašvaldības iestādēm- Dobeles Pašvaldības policiju, Dobeles Jaunatnes 

iniciatīvu un veselības centru,  Dobeles 1. vidusskolu, Auces vidusskolu, 

Mežinieku pamatskolu, Bikstu pamatskolu, Gardenes pamatskolu, Rīgas 

60.vidusskolu, Dobeles novada bāriņtiesu, Dobeles sociālo dienestu u.c. 

pašvaldību sociālajiem dienestiem, Valsts policiju, Dobeles Izglītības 

pārvaldi; 

 zemnieku saimniecību “Joži” Jaunpilī un SIA “Agrolats” Dobelē; 

 Džūkstes pasaku muzeju; 

 Dobeles un Jaunpils Amatu mājām; 

 mazturīgo atbalsta biedrību “Dace”, fondu “Samariešu ceļš”; 
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 Erasmus+ programmas projekta  “Eiropas  Amatu māja” partneriem – 

Angelholmas Ronnegymnasiet  Zviedrijā, Skola profesionālā speciālā 

SFANTUL STELIAN Rumānijā, Staatlich regionales Forderzentrum 

Schmolln Vācijā; 

 Erasmus+ programmas projekta  “Visi kopā pret atstumtību!” partneriem-

Zakladna skola Velka Ida Slovākijā, Gazi Mustafa Kemal  Ortaokulu skola 

Turcijā, Angel Kinchev pamatskola Bulgārijā, skola Gimnaziala Nr.4 

Moreni Rumānijā; 

 Enebypark skolu Norrkopingā Zviedrijā, “Baltikumhjelpa –Palīdzība 

Baltijai” grupu Norvēģijā. 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 aktīva sadarbība ar pašvaldību struktūrām un citām sabiedriskajām 

organizācijām; 

 produktīva ikdienas sadarbība ar izglītojamo vecākiem;  

 Bērzupes speciālās pamatskolas kolektīvs ir labs draugs, padomdevējs, 

sadarbības partneris katram, kurš vēlas sadarboties. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 veidot jaunas sadarbības iespējas ar citām izglītības iestādēm; 

 pilnveidot sadarbību ar esošajiem sadarbības partneriem un atbalstītājiem, 

izzināt jaunas sadarbības formas. 

 

Vērtējums – ļoti  labi 

 

5.CITI SASNIEGUMI 
2019./2020. mācību gadā 

Laiks Pasākums 
Dalībnieku 

skaits 
Godalgas 

24.09.2019. Dobeles novada 

sacensības futbolā Aucē 

7 Atzinības raksts. 

2.10.2019. Vieglatlētikas kross 

Augstkalnē 

6 Pateicība. 

16.-20.09. Erasmus + projekta 

“Eiropas Amatu māja” 

ietvaros izglītojamo 

rokdarbu izstāde 

40 Pateicība. 
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Zviedrijā 

14.-31.10. Erasmus + projekta 

“Eiropas Amatu māja” 

ietvaros skolēnu 

rokdarbu izstāde 

“Otrreizējā izejvielu 

izmantošana” skolā 

50 Pateicības, 

balvas. 

20.11.-15.12. Erasmus + projekta 

“Eiropas Amatu māja” 

ietvaros skolēnu 

rokdarbu izstāde 

“Tautiskie rokdarbi” 

Zebrenes un Kaķenieku 

bibliotēkā 

50 Pateicības. 

Balvas. 

24.11.2019. Dobeles novada 

izglītojamo ar 

speciālajām vajadzībām 

radošā darbnīca “Iemīli 

Pikaso!” 

10 Pateicības. 

22.01.2020. Dambrete Dobelē. 4 Diploms par 

iegūto 2.vietu 

12.03.2020. Mākslas integratīvais 

festivāls Jelgavā “Nāc 

līdzās!” 

3 Pateicības, 

balvas. 

05.2020. Zemkopības Ministrijas 

organizētais konkurss 

“Mūsu mazais 

pārgājiens” 

 

12 Pateicības raksts. 

2019./2020. “Zaļās jostas” un 

Līgatnes papīrfabrikas 

makulatūras vākšanas 

konkurss . Savākti 600 

kg. 

60 Pateicība. 

2020. Pieteikts un uzsākts 

realizēt projekts 

Latvijas mēroga 

konkursā “Latvijas 

karavīrs laikmeta 

griežos” par tēmu “Es 

esmu Latvija” 

40  

 

 
 


