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Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g. 

Izglītības programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi vai uzsākot 

2020./2021.māc.g.  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot 

programmas apguvi 

vai noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības 

traucējumiem 

21015811 “Aduliena”, 

Jaungulbenes 

pagasts, 

Gulbenes 

novads, LV-4420 

V-8192 19.08.2015 39  

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

smagiem garīgās 

attīstības 

traucējumiem vai 

vairākiem smagiem 

attīstības 

traucējumiem 

21015911 “Aduliena”, 

Jaungulbenes 

pagasts, 

Gulbenes 

novads, LV-4420 

"Pansionāts", 

Litene, Litenes 

pag., Gulbenes 

novads, Lv-4405 

V-8193 19.08.2015  31  

Ēdināšanas 

pakalpojumi 

22811021 “Aduliena”, 

Jaungulbenes 

pagasts, 

Gulbenes 

novads, LV-4420 

 

P_1927 

 

 

02.09.2019  16 16 

Būvdarbi 22582011 “Aduliena”, 

Jaungulbenes 

pagasts, 

Gulbenes 

novads, LV-4420 

P-13466 22.08.2019  18 18 

Komerczinības 22341021 “Aduliena”, 

Jaungulbenes 

pagasts, 

Gulbenes 

P-16240 02.11.2017  8 9 

https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50304&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50304&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50304&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50304&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50304&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50304&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50304&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50304&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50304&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50304&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50304&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=52716&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=52716&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=53748&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56949&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56949&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx


3 

 

novads, LV-4420 

 

Mājturība 22814011 “Aduliena”, 

Jaungulbenes 

pagasts, 

Gulbenes 

novads, LV-4420 

"Pansionāts", 

Litene, Litenes 

pag., Gulbenes 

novads, Lv-4405 

P-12140 10.08.2015 11 12 

Mājturība 22814011 “Aduliena”, 

Jaungulbenes 

pagasts, 

Gulbenes 

novads, LV-4420 

 

P-12141 10.08.2015  10 8 

 

1.2. Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums 

un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu 

mainība u.c.) 

1.  Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

(31.08.2021.) 

39  

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g. 

0  

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

5 Izglītības psihologs 

Sociālais pedagogs 

Logopēds 

Pedagogs- karjeras 

konsultants 

Fizioterapeits 

 

 

1.3. Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos 

sasniedzamos rezultātus 2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības 

iestādei un izglītības iestādes vadītājam) 

https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50174&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50174&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50174&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50174&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50175&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50175&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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Prioritātes Plānotie sasniedzamie rezultāti 

Jaunā mācību satura ieviešana uz 

kompetenču pieejā balstītu mācību 

procesu. 

 

Ieviests kompetenču pieejā balstīts 

mācību process 1., 2., 4., 5., 7., 8. klasēs. 

Visi pedagogi piedalījušies profesionālās 

tālākizglītības kursos par kompetenču 

pieejā balstītu mācību procesu. 

Visi pedagogi iepazinušies ar jauno 

mācību saturu – standartu, programmu 

paraugiem, mācību līdzekļu paraugiem.  

Pilnveidot izglītojamo izpratni par 

veselības un cilvēkdrošības jautājumiem, 

Izglītojamie, savu spēju robežās, apzinās 

savu atbildību par savu un līdzcilvēku  

veselību un drošību pašreizējās 

epidemioloģiskās situācijas laikā. 

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1. Izglītības iestādes misija – nodrošināt izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām 

iespēju savu spēju robežās apgūt sociālās prasmes un iemaņas tādā līmenī, lai 

integrētos darba tirgū un Latvijas sabiedrībā. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – cilvēks, spējīgs patstāvīgi dzīvot un 

strādāt, lai nodrošinātu sevi, savu ģimeni, būtu lietderīgs sabiedrībai. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības – Cieņpilna, atbildīga, uz sadarbību vērsta, droša un 

rūpes veltoša iestāde ir pamats izglītojamo attīstībai un labjūtībai. 

 

2.4. 2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie 

rezultāti 

Mērķis Sasniegtie rezultāti 

Sekmēt atbildīgas mūsdienu sabiedrībā 

integrēties spējīgas personības 

veidošanos. 

 

Uzdevumi  

Apgūt mūsdienīgas mācību metodes un 

paņēmienus, ieviešot uz kompetenču 

pieeju balstītu mācību procesu. 

 

Ieviests kompetenču pieejā balstīts 

mācību process 1.,4.,7.klasē. 

Rosināt izglītojamos aktīvai un radošai 

darbībai pilsoniskās apziņas, valstiskās 

identitātes un patriotisma stiprināšanai. 

 

Mācību audzināšanas procesā tika 

pievērsta uzmanība valstiskās identitātes 

un patriotisma stiprināšanai, atzīmējot 

Latvijas dzimšanas dienu, baltā galdauta 

svētkus. 

Pilnveidot izglītojamo izpratni par 

veselības un cilvēkdrošības 

jautājumiem, savstarpējo attiecību 

kultūru, attīstot cieņpilnu attieksmi 

Saistībā ar Covid 19 izraisīto 

epidemioloģisko situāciju īpaša vērība 

pievērsta veselības un cilvēkdrošības 

jautājumiem. 
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pret sevi un citiem, kā arī atbildīgu 

rīcību ikdienas situācijās. 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

3.1. Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestāde savas darbības plānošanā 

balstās uz valsts, Gulbenes  novada attīstības 

prioritātēm un dažādu auditoriju (izglītojamo 

vecāki, pedagogi, izglītojamie) vēlmēm un 

vajadzībām. Var secināt, ka mainoties ārējo 

faktoru ietekmei, izglītības iestāde var 

operatīvi veikt attīstības plāna aktualizāciju. 

Par operativitāti liecina izglītības iestādes 

ciešā sadarbība ar dibinātāju Gulbenes 

novada pašvaldību un Izglītības un zinātnes 

ministriju. 

Izglītības iestādes administrācijai ir 

potenciāls aktīvāk iesaistīt pašvērtēšanā un 

attīstības plānošanā atbalsta personālu un 

iestādes padomi. 

Izglītības iestādē ir nodrošināts neieciešamais 

personālsastāvs. Izglītības iestādes vadības 

darbs un personāla pārvaldība sniedz iespēju 

lielākoties īstenot izglītības iestādei uzticēto 

funkciju īstenošanu demokrātiskā veidā. 

Jebkurš skolas darbinieks var vērsties pie 

skolas administrācijas ar priekšlikumiem, 

iniciatīvām par skolas darbības pilnveidi. Arī 

pedagogu aptaujas rezultāti apliecina, ka 

vadības sniegtais atbalsts ir noderīgs. 

Izglītības iestādei ir iespējams aktualizēt 

attīstības plānu, ņemot vērā ārējo faktoru 

mainību un procesā mērķtiecīgi iesaistot 

izglītojamo vecākus, dibinātāju un citus 

interesentus. 

Izglītības iestādei ir plašs dažādu 

materiāltehnisko resursu klāsts, kas ir 

nepieciešams un izmantojams, īstenojot 

izglītības programmas.  

Vismaz reizi gadā izglītības iestādes vadība 

izvērtē resursu nodrošinājumu (resursu 

skaitu, darba kārtību un atbilstību mūsdienu 

vajadzībām).  

Pedagogi, iesniedzot Kabinetu 

materiālāltehniskās bāzes pilnveides plānu, 

piedalās lēmumu pieņemšanā par resursu un 

iekārtu iegādi, tā ir pamatota un atbilst 

izglītības iestādes attīstības prioritātēm. 

Rast iespējas piesaistīt resursus no citiem 

finanšu avotiem, piem., projektiem. 
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3.2. Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes tiesību akti ir izstrādāti 

atbilstoši normatīvajiem aktiem. Izglītības 

iestādes vadītāja zināšanas par izglītības 

iestādes darbības tiesiskumu ir augstā līmenī, 

ko apliecina 72 st. kursu “Demokrātiska 

pārvaldība izglītības iestādē” apmeklēšana.  

Pilnveidot prasmes izstrādāt un atjaunot 

tiesību aktus, iespējams, piesaistīt juristu. 

Izglītības iestādes vadītājam piemīt prasme 

pieņemt lēmumus, tajā skaitā nepopulārus, 

un uzņemties atbildību par pieņemtajiem 

lēmumiem. 

Pilnveidot zināšanas par līderības 

stratēģijām. 

Izglītības iestādes vadītāja darbība ir ētiska, 

to raksturo cieņpilna komunikācija un  2020./ 

2021.m.g. noslēguma aptaujas rezultātos 86 

% pedagogu norāda, ka ir viegli sastrādāties 

ar skolas vadību. 

 

Vadītājam ir skaidra izpratne par izglītības 

attīstības pamatnostādnēm, izglītības 

programmu jaunā kompetencēs balstītā 

satura īstenošanā. 

Izglītības stratēģijas plānošanā ciešāk 

sadarboties ar dibinātāju.  

Apmeklēti kursi “Kompetenču pieeja mācību 

saturā: Skolu vadības loma jaunā mācību 

satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā”. 

Papildināt zināšanas mācīšanas un mācīšanās 

jautājumos. 

 

3.3. Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestāde savas darbības plānošanā 

balstās uz valsts, Gulbenes  novada attīstības 

prioritātēm un dažādu auditoriju (izglītojamo 

vecāki, pedagogi, izglītojamie) vēlmēm un 

vajadzībām. Par ko liecina ikdienas 

izglītojamo nogādāšana skolā un dzīvesvietā 

pēc vecāku lūguma. 

Veicināt ciešāku sadarbību ar izglītības 

iestādes dibinātāju izglītības attīstības 

stratēģijas plānošanā. 

Veiksmīga sadarbība ar dažādām institūcijām 

preventīvā darba nodrošināšanai, drošības, 

veselīga dzīvesveida, personības izaugsmes 

un karjeras jautājumos, piem., Valsts, 

pašvaldības policija, sociālie dienesti, 

medicīnas aprūpes iestādes. 

Izglītības iestāde sadarbojas ar vietējiem 

uzņēmējiem profesionālās pamatizglītības 

programmu apguvē (piem., RCI Gulbene). 

 

Veicināt sadarbību ar vietējo kopienu, 

noslēgt sadarbības līgumu ar pagasta sociālās 

aprūpes centru par kopīgu nodarbību 

realizēšanu. 
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Inovācijas izglītības iestādē tiek ieviestas 

pārdomāti, pakāpeniski. Ko sarunās apliecina 

personāla un izglītojamo gatavība 

pārmaiņām, izpratne par to nepieciešamību. 

Pedagogi labprāt dalās ar profesionālās 

pilnveides kursos iegūtajām atziņām 

Izstrādāt Sarunas protokolus un  fiksēt 

pedagogu individuālos centienus inovāciju 

ieviešanā mācību procesā. Pēc 

nepieciešamības šo īstenot plašāk, aicinot 

pedagogus vairāk dalīties ar pieredzi. 

Izstrādātas un tiek pielietotas Pedagogu 

savstarpējo stundu vērošanas veidlapas. 

Vispārējās pamatizglītības programmas 

(kods 21015911) apguve notiek vienoti, 

dažādu vecumposmu un attīstības līmeņu 

izglītojamiem pēc tēmām, sadarbojoties visu 

priekšmetu skolotājiem apgūstot vienotu 

tēmu (tematiskās nedēļas). 

Pilnveidot sākumskolas posmā pedagogu 

sadarbību, pieredzes apmaiņu, kopīgas 

plānošanas stundas. Visā pamatskolas posmā 

skolā īstenot starppriekšmetu projektus 

padziļinātai tematu apguvei. 

Izglītības iestādes vadītāja, atbalsta personāla 

un pedagogu sadarbība ar vecākiem ir 

operatīva, vērsta uz sadarbību. To apliecina 

ieraksti skolvadības portālā E-klase, kā arī 

izglītības iestādes izstrādātās saziņas 

veidlapas ar vecākiem/ likumiskajiem 

pārstāvjiem.  

Pilnveidot sadarbību ar izglītojamo 

vecākiem, lai veicinātu vecāku līdzatbildību 

izglītojamo zināšanu, prasmju, uzvedības 

korekcijas darbā.  

Veiksmīga sadarbība ar izglītības iestādes 

padomi, kā rezultātā tiek piesaistīti 

izglītojamie no blakus novadiem. 

Izglītības iestādei aktualizēt attīstības plānu, 

ņemot vērā ārējo faktoru mainību un procesā 

mērķtiecīgi iesaistīt izglītojamo vecākus, 

dibinātāju un citus interesentus. 

 

3.4. Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visiem pedagogiem ir normatīvajos aktos 

noteiktajam atbilstoša profesionālā 

kvalifikācija. 

Sniegt atbalstu pedagogiem jaunā mācību 

satura īstenošanā. 

Visiem pedagogiem ir izieti 36 stundu 

profesionālās pilnveides kursi speciālajā 

izglītībā, kurus organizēja izglītības iestāde. 

Profesionālās pamatizglītības programmas 

“Mājturība” pedagogu kvalifikācijas 

paaugstināšana. 

Pedagogiem tiek nodrošinātas optimālas 

darba slodzes. 

Skolā ir nodrošināta visu izglītības 

programmu mācību priekšmetu un jomu 

mācīšana. 

Rast iespēju samazināt klātienes 

kontaktstundu skaitu, vairāk apmaksāta laika 

metodiskajam darbam. 

Motivēt pedagogus pieteikties profesionālās 

kvalitātes novērtēšanai. 

Tiek veikta pedagogu darba pašvērtēšana 

reizi gadā, pedagogi identificē savas darbības 

stiprās puses un labas prakses piemērus ar 

kuriem dalīties ar citiem kolēģiem. 

Organizēt pedagogiem profesionālās 

kompetences pilnveidi par attālināto mācību 

īstenošanas iespējām iestādēs, kas īsteno 

speciālās izglītības programmas 
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Izglītības iestādē notiek savstarpējās stundu 

vērošanas, tiek veikts pedagogu 

pašvērtēšanas process, balstoties uz 

iegūtajiem datiem tiek pilnveidota pedagogu 

profesionālā darbība. 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem, tostarp savstarpējās mācīšanās 

formā. 

Pēc nepieciešamības organizēt pedagogu 

profesionālās pilnveides kursus- 

audzināšanas kursi, caurviju prasmes 

kompetenču pieejā. 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021.māc.g. 

 

4.1.   

Īstenotie projekti Anotācijas, rezultāti 

VIAA un ESF projekts 

Nr.8.3.5.0/16/I/001 - “Karjeras 

atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” 

Ekskursija uz saldumu ražotni „Skrīveru 

gotiņa” 4.- 8.klases izglītojamajiem; 

Karjeras stundas 9.klases izglītojamajiem 

visu mācību gadu vienu reizi nedēļā; 

Karjeras nedēļa visiem izglītojamajiem 

spēlētas karjeras iepazīšanas spēles; 

Starptautiskās būvniecības industrijas 

izstādes „Māja I 2020” apmeklējums.  

Latvijas simtgades projekts- “Skolas 

soma” 

Muzikālās darbnīcas „Ritma un skaņu 

pasaulē” Nila Īles mūzikas studijā 

apmeklējums 13 izglītojamajiem; 

A.Upīša memoriālā muzeja un muzeja 

izglītojošās programmas „Pazīsti kokus 

A.Upīša dārzā” apmeklēšana 13 

izglītojamajiem,  

Koncertlekcija „Kino mūzikas attīstība” 

Sveķu pamatskolas 25 izglītojamajiem; 

„Pantonīmas un cirka izrāde un 

meistarklase” video materiāla izmantošana 

audzināšanas stundās 20 izglītojamajiem; 

Filmas „Mammu, es Tevi mīlu” 

izmantošana audzināšanas stundās 1.- 

9.klašu izglītojamajiem; 

Filmu programmas- „Par Lupatiņu” un 

„Animācijas Brigāde” izmantošana mācību 

stundās 1. – 9.klases izglītojamajiem. 

 

Erasmus + projekts “We are Proud of 

Being European Citizen”. 

Sveķu pamatskola šajā projektā ir 

koordinators.  

Projekta ietvaros organizēts projekta logo 

konkurss. Darbi tika ievietoti Google vietnē, 

kur par tiem varēja nobalsot. Atzinīgi tika 

novērtēti pieci Sveķu pamatskolas 

izglītojamo veidotie darbi.  

2020. gada novembrī izzināti un veidoti 
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fotoalbumi, plakāti par dabas skaistumu, tās 

untumiem, dzīvnieku pasauli. 

https://www.gulbene.lv/lv/zr/izglzin/94-

viz/8148-sveku-pamatskola-aizvadits-

panakumiem-un-aktivitatem-bagats-1-

semestris 

 

Lasīšanas veicināšanas programma 

"Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" 

Bērnu žūrijas grāmatu jaunumu izstāde; 

Lasīšanas stundas 1. klasei. Lasām skaļi, 

visa m.g. garumā; 

Iepazīšanās ar Gulbenes novada bibliotēku- 

Literārā stunda. 

Grāmatu izstāde- „Latvija- Tēvzema mana”. 

 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1.  Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem  un 

profesionālās pamatizglītības programmas “Mājturība” realizācijai noslēgts līgums ar 

VSAC “Latgale” filiāli “Litene”. 

 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1. Audzināšanas darba prioritātes:  

 2020./2021.m.g. 2021./2022.m.g. 2022./2023.m.g. 

1. Pilsoniskā līdzdalība skolas, novada un valsts dzīvē: 

Izglītojamo līdzpārvaldes 

lomas palielināšana skolas 

attīstībā; 

„Latvijas skolas somas” 

ietvaros piedāvātās 

aktivitātes; 

Aktīva dalība sporta un 

kultūras pasākumos; 

Iesaistīšanās 

starptautiskajā Erasmus+ 

projektā “We are Proud of 

Being European 

Citizen”./„Esmu lepns, ka 

esmu ES pilsonis”.  

Turpināt darbu pie 

izglīttojamo pašizziņas un 

pašpilnveides; 

Patriotisma un pilsonisko 

zināšanu, prasmju un 

vērtību apgūšana; 

Noslēgums dalībai 

starptautiskajā Erasmus+ 

projektā “We are Proud of 

Being European 

Citizen”./„Esmu lepns, ka 

esmu ES pilsonis”. 

 Darba virzienu 

realizācijas prezentācijas. 

 

Turpināt darbu pie 

izglītojamo pašizziņas un 

pašpilnveides; 

Patriotisma un pilsonisko 

zināšanu, prasmju un 

vērtību apgūšana; 

Darba virzienu realizācijas 

prezentācijas. 

2. Izpratne par vērtībām un tikumiem: 

Tikumiskās audzināšanas 

12 tikumu iedzīvināšana 

mācību procesā; 

Dzīvesprasmju apgūšana 

Pozitīvas uzvedības  

programmas 

pilnveidošana; 

Turpināt meklēt inovatīvas 

Turpināt nodrošināt 

karjeras atbalstu 

izglītojamajiem; 

 

https://www.gulbene.lv/lv/zr/izglzin/94-viz/8148-sveku-pamatskola-aizvadits-panakumiem-un-aktivitatem-bagats-1-semestris
https://www.gulbene.lv/lv/zr/izglzin/94-viz/8148-sveku-pamatskola-aizvadits-panakumiem-un-aktivitatem-bagats-1-semestris
https://www.gulbene.lv/lv/zr/izglzin/94-viz/8148-sveku-pamatskola-aizvadits-panakumiem-un-aktivitatem-bagats-1-semestris
https://www.gulbene.lv/lv/zr/izglzin/94-viz/8148-sveku-pamatskola-aizvadits-panakumiem-un-aktivitatem-bagats-1-semestris
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50304&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50304&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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un pielietošana ikdienā. 

Attieksmju veidošana; 

Pozitīvās uzvedības 

motivācijas programma 

„Pozitīva uzvedība”. 

 

 

metodes veiksmīgai 

sadarbībai ar vecākiem; 

Darba virzienu realizācijas 

prezentācijas. 

Darba virzienu realizācijas 

prezentācijas. 

3. Drošība: 

Savstarpējo attiecību un 

saskarsmes lomas 

stiprināšana drošas vides 

nodrošināšanai; 

Sadarība ar drošības 

institūcijām. 

Izglītojamo izpratnes 

veicināšana par drošību un 

veselību kā vērtībām; 

Attīstīt prasmes novērtēt 

drošību un prasmi rīkoties 

dažādās situācijās; 

Sadarbība ar institūcijām. 

Izglītojamo izpratnes 

veicināšana par drošību un 

veselību kā vērtībām; 

Attītīt prasmes novērtēt 

drošību un prasmi rīkoties 

dažādās situācijās; 

Sadarbība ar institūcijām. 

 

6.2.  Izvērtējot 2020./2021.m.g. audzināšanas darba virzienu īstenošanu, var secināt, 

ka veiksmīgi darbojas pozitīvās uzvedības motivācijas problēma, kā neliels trūkums 

minams grūtības izvēlēties balvu uzvarētājiem.  Dalība projektā skolas „Skolas 

soma” vērtējama kā izglītojamo redzesloku paplašinoša, izglītojoša, izglītojamiem 

grūtāk uztveramas attālinātās nodarbības, pasākumi. Covid 19 izraisītā situācija tika 

ieviesusi korekcijas izvirzītajām audzināšanas darba prioritātēm, jo pastiprināta 

uzmanība tika pievērsta jautājumiem par veselību, drošību, līdzatbildību. 

 

 

 

 

7. Citi sasniegumi 

7.1.   

 Dalība  XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 

(https://www.gulbene.lv/lv/zr/klt-z/8899-svetki-ir-tur-kur-esam-mes-ari-

gulbene-aizvadits-simboliskais-dziesmu-un-deju-svetku-gajiens); 

 Vasaras nometne bērniem ar funkcionāliem traucējumiem kopā ar ģimeni 

projektā “Vidzeme iekļauj” 

(http://www.cesvaine.lv/parvalde/projekti/vidzeme-ieklauj.html); 

 Skolas deju grupa piedalījās Integrētās mākslas festivāla „Nāc līdzās” 

laureātu koncertā Rīgā, VEF kultūras pilī un izcīnīja laureāta titulu ( 

http://www.naclidzas.lv/projekti/nac-lidzas-laureati-gadu-gaita) 

 Skola ieguvusi statusu „Veselību veicinoša skola” un aktīvi līdzdarbojas 

dažādās aktivitātēs. Notiek pasākumi gan klātienē, gan e-vidē par veselības, 

slimību profilakses un personīgās higiēnas ievērošanu 

(https://www.spkc.gov.lv/lv/veselibu-veicinosas-skolas ). 

 

 

 

https://www.gulbene.lv/lv/zr/klt-z/8899-svetki-ir-tur-kur-esam-mes-ari-gulbene-aizvadits-simboliskais-dziesmu-un-deju-svetku-gajiens
https://www.gulbene.lv/lv/zr/klt-z/8899-svetki-ir-tur-kur-esam-mes-ari-gulbene-aizvadits-simboliskais-dziesmu-un-deju-svetku-gajiens
http://www.cesvaine.lv/parvalde/projekti/vidzeme-ieklauj.html
http://www.naclidzas.lv/projekti/nac-lidzas-laureati-gadu-gaita
https://www.spkc.gov.lv/lv/veselibu-veicinosas-skolas


11 

 

7.2.  2020./2021. m.g. 3., 6., 9. klašu izglītojamie bija atbrīvoti no valsts pārbaudes 

darbiem, atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumiem Nr.112 

„Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem”. 

Profesionālās pamatizglītības programmu izglītojamie Profesionālās kvalifikācijas 

eksāmenus un Centralizētos profesionālās kvalifikācijas eksāmenus kārtoja augstā un 

optimālā līmenī, saņemot Apliecību par profesionālo kvalifikāciju (Informācija par 
2020./2021.m.g. PKE rezultātiem    
https://www.visc.gov.lv/lv/media/14499/download) 

 

 

 

https://www.visc.gov.lv/lv/media/14499/download

