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1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

Mazirbes internātpamatskola ir Dundagas novada pašvaldības dibināta 
iestāde. 

Iestādes reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu reģistrā: 4122901355. 
Iestādes juridiskā adrese: „Mazirbes skola”, Kolkas pagasts, Dundagas 
novads, LV-3275. Tel./fakss 63255096, e-pasts: ilze.krikite@dundaga.lv 

Finanšu līdzekļu apriti veic Dundagas novada pašvaldības centralizētā 
grāmatvedība. 

Skola atrodas Dundagas novadā, 22 km no Dundagas, 57 km no Talsiem, 
Slīteres Nacionālā parka un lībiešu kultūrvēsturiskajā teritorijā. 

Skolas ēka būvēta 1940.gadā. 

Skola dibināta 1970.gadā, kad tika izbeigta Mazirbes astoņgadīgās skolas 
darbība un PSRS robežjoslā izveidoja palīgskolu skolēniem ar garīgās 
attīstības traucējumiem un īstenojot atbilstošu izglītības programmu, kuras 
ietvaros izglītību ieguva Talsu rajona skolēni. 

 2010./2011.gadā skolā īstenots ERAF projekts „Mazirbes speciālās 
internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”. 

Izglītojamos iestādē uzņem ar valsts vai pašvaldības pedagoģiski 
medicīniskās komisijas atzinumu. 

1.1. Izgl ītības iest ādē īstenot ās izgl ītības programmas 

Programmas nosaukums kods Licence 
Licences 
izdošanas 

datums 

Izgl ītojamo 
skaits 

Speciālās pamatizglītības 
programma izglītojamajiem 

ar garīgās attīstības 
traucējumiem 

21015811 V-6107 2013.30.01. 17 

Profesionālās 
pamatizglītības programma 

„Kokizstrādājumu 
izgatavošana” 

2254304 P-7273 2013.17.01. 3 

Profesionālās 
pamatizglītības programma 

„Mājturība” 
2281401 P-7274 2013.17.01. 7 

 

1.2. Pedagogu kvalifik ācija 

Iestādē strādā 17 pedagoģiskie darbinieki. Pedagoģisko darbinieku izglītība 
atbilst normatīvos aktos noteiktajām prasībām:  
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• augstākā pedagoģiskā izglītība – 17 
• maģistra grāds – 7 

Pedagogu darba kvalitātes pakāpes: 
3.pakāpe piešķirta 3 pedagogiem; 
2.pakāpe piešķirta 4 pedagogiem. 

Pedagogi savu kompetenci pilnveidojuši  

• speciālās izglītības mūsdienīgā organizācijā,  
• IKT lietojumā mācību procesā,  
• integrējošas izglītības iespējās,  
• par vardarbības riskiem ārpusģimenes aprūpes institūcijās,  
• individuālajā darbā klasvadībā un darbā ar skolēnu vecākiem,  
• preventīvajā darbā atkarību profilaksē darbā ar sociālā riska grupas 

bērniem un jauniešiem.  

Viens pedagogs ir skolotājs - mentors. 

1.3. Izgl ītojamo skaita dinamika p ēdējos 4 gados 

Izgl ītības 
programma kods 2011./2012.  2012./2013. 2013./2014. 2014./2015. 

Speciālās 
pamatizglītības 
programma 
izglītojamiem ar 
garīgās attīstības 
traucējumiem 

21015811 33 17 17 17 

Profesionālās 
pamatizglītības 
programma 
„Kokizstrādājumu 
izgatavošana” 

2254304 14 10 10 3 

Profesionālās 
pamatizglītības 
programma 
„Mājturība” 

2281401 8 4 5 7 

 

1.4. Izgl ītības iest ādes m ērķi, pamatvirzieni un uzdevumi 

• nodrošināt pamatizglītības ieguves iespējas 
izglītojamajiem atbilstoši viņu attīstības traucējumu 
pakāpei, veselības stāvoklim, spējām un attīstības 
līmenim; 

• nodrošināt izglītojamo attīstības traucējumu iespējami 
maksimālu pedagoģiski psiholoģisku korekciju un 
kompensēšanu; 
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• atbilstoši iespējām veicināt katra izglītojamā 
personības harmonisku veidošanos un attīstību; 

• sekmēt izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, 
ģimeni, apkārtējo vidi, valsti, veicināt izglītojamā 
integrāciju sabiedrībā; 

• iespēju robežās nodrošināt sabiedriskajai un 
personiskajai dzīvei nepieciešamo pamatzināšanu un 
pamatprasmju apguvi, ievērojot attīstības traucējumu, 
korekcijas un kompensēšanas iespējas, sagatavot 
izglītības turpināšanai. 

Skolas vīzija: 
Adapt īva skola b ērnam k ā unik ālai vērt ībai 

Skolas misija: 
Labs skolot ājs labam skol ēnam 

Skolas darbības mērķis: 
Dzīvesdarb ībai gatavs jaunietis 
 

1.5. Izgl ītības iest ādes pied āvājumi izgl ītošan ās proces ā 

1. Izglītojamā spējām piemērots izglītības process, ievērojot skolēna 
veselības stāvokli, pieredzi, prasmes un izziņas procesu īpatnības. 

2. Individualizēta un diferencēta pieeja mācīšanas un audzināšanas procesā 
kā pastāvīgs korekcijas un kompensācijas paņēmiens. 

3. Mūsdienu tehnoloģiju pielietojums mācību un audzināšanas darbā 
(interaktīvā tāfele, videoprojektors, dokumentu kamera, datori, interneta 
resursi). 

4. Sporta sacensības, drāmas metode mācību un audzināšanas satura 
apguvē, skolēnu radošo darbu izstādes, mācību priekšmetu nedēļas, 
izglītojamo ar labiem mācību sasniegumiem apbalvošana. 

5. Daudzpusīgu Audzināšanas programmu. 

6. Profesionālus un pieredzējušus pedagoģiskā procesa organizētāji - 
skolotāji. 

7. Skolas un Mazirbes ciema bibliotēkas pakalpojumi. 

8. Bezmaksas mācību līdzekļu nodrošinājumu. 

9. Atbalsta personālu – psihologu, sociālo pedagogu, logopēdu, medicīnas 
māsu. 

10. Labiekārtotas mācību telpas. 
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11. Internātu ar labiekārtotām guļamistabām un sanitārajiem mezgliem 
(dušas, WC). 

12. Bezmaksas ēdināšanu 4 reizes dienā. 

13. Individuālās un grupu nodarbības – logopēdijā, koriģējošajā vingrošanā. 

14. Individuālas konsultācijas mācību priekšmetos. 

15. Iespējas prezentēt savus sasniegumus starpskolu pasākumos – deju 
festivālā, dziesmu festivālā, vizuālās mākslas izstādēs un konkursos. 

16. Iespēja piedalīties Latvijas Speciālās olimpiādes rīkotajās sacensībās, tai 
skaitā paraolimpiskajās spēlēs. 

17. Aktīvas atpūtas iespējas 2 sporta laukumos un atpūtas vietās skolas 
teritorijā, iestādes tuvākajā apkārtnē – Baltijas jūras piekrastē un Slīteres 
nacionālajā parkā. 

18. Pilnveides iespējas vispārējo attīstību veicinošajās nodarbībās: 

Sportā; 
Vizuālajā mākslā; 
Darbā ar papīru un citiem materiāliem; 
Ritmikā; 
 Šūšanā; 
 Kokapstrādē; 
Mūzikā. 

19. Organizētu bezmaksas skolēnu pārvadāšanu starp skolēnu dzīves vietām 
un skolu reizi divās nedēļās, Dundagā dzīvojošajiem skolēniem ir iespēja  
bezmaksas nokļūt uz skolu  pirmdienās un piektdienās mājās, tādējādi 
nodrošinot iespēju būt ģimenē. 

1.6. Izgl ītības iest ādes trad īcijas 

• Zinību diena 
• Sporta dienas 
• Tematiskie pārgājieni 
• Ogošana, sēņošana 
• Mārtiņi 
• Lāpu gājiens Lāčplēša dienā 
• Mācību priekšmetu nedēļas 
• Latvijas dzimšanas diena 
• Skolas Atzinība par 

sasniegumiem un labu darbu 
skolēniem un darbiniekiem 

• Ziemassvētki 
• Profesiju diena 
• Teātra diena Mazirbē 
• Lielā talka 
• Lieldienas 
• Vecāku diena 
• Lielā ekskursija 
• Skolēnu radošo darbu izstādes 
• Līdzdalība labdarības 

pasākumos 
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1.7. Izgl ītības iest ādes soci ālās vides raksturojums 

• Stabila vieta vietējās sociālās kopienas struktūrā – kultūras, sociālajā, 
ekonomiskajā aspektā. 

• Līdzdalība kultūrvēsturiskā mantojuma uzturēšanā – lībiešu 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, ciema infrastruktūras 
uzturēšana. 

• Ciems kā skolēnu socializācijas instruments. 
• Plaša, skolēnu attīstības vajadzībām atbilstoša infrastruktūra. 
• Skolā mācās skolēni no Dundagas, Talsu un Ventspils novadiem. 
• Izglītības iestādes skolēnu vispārējo attīstību ietekmējošie ārējie faktori: 

skolēni Zemi/neregulāri 
ienākumi ģimenē 

Bezdarbs 
ģimenē 

Alkoholisms 
ģimenē 

Nepietiekama 
socializācija ģimenē 

Tiesībsargājošo institūciju 
uzmanība 

M1 x  x x  
Z1 x   x  
M2 x  x x  
Z2 x   x  
M3 x   x  
M4 x   x  
Z3 x   x  
Z4 x   x  
Z5 x   x  
Z6 x x  x  
M5      
Z7   x  x 
Z8      
Z9 x x x x  
Z10 x   x  
Z11     x 
Z12     x 
Z13 x  x x x 
M6 x x    
Z14     x 
M7      
M8      
M9   x  x 
M10   x  x 
M11      
Z15 x x  x  
Z16     x 

 

• Izglītojamo ģimeņu sastāvs, sociālekonomiskā 
situācija 

 pamatizglītībā Profesionālajā 
pamatizglītībā 
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2. Izgl ītības iest ādes darb ības iepriekš ējo m ācību gadu 
priorit ātes un rezult āti 

Pamatjoma  Priorit āte Rezultāts  
Mācību 
saturs 

Profesionālās pamatizglītības 
programmas "Mājturība" 
kvalifikācijas eksāmena satura 
izstrāde 

Mācību priekšmetu pedagogi 
sagatavojuši uzdevumus 
eksāmena satura materiālam, 
izstrādāts eksāmena saturs, 
iesniegts VISC                              

 Skolēnu patriotisma un 
valstiskās identitātes 
stiprināšana 

Mācību satura apguves 
procesā aktualizēta LR 
proklamēšanas 95.gadadiena, 
O.Vācieša jubileja, noorganizēti 
ārpusstundu pasākumi, 
hospitētas mācību stundas 

Mācīšana un 
mācīšanās 

Skolēna pieredzē balstīta 
mācību procesa organizēšana - 
mācību satura  apguve saistīta 
ar praktisku dzīvesdarbību 

Mācību stundu organizācijā 
izmantotas praktiskā darba 
metodes, mācību satura 
apguvē izmantota skolēna 
esošā pieredze par ko liecina 
hospitēto stundu materiāli, MK 
apkopots materiāls. 

 Mērķtiecīgi lietotas IKT Hospitēto stundu materiāli 
liecina, ka pedagogi mērķtiecīgi 
izmanto IKT. 

Atbalsts 
skol ēniem 

Skolēnu izpratnes veicināšana 
par veselības un drošības 
jautājumiem un atbildīgu 
attieksmi un rīcību ikdienas 
situācijās 

Noorganizēta tikšanās ar 
policijas darbiniekiem, 
aktualizētas tēmas par drošību 
un atbildīgu attieksmi 
audzināšanas nodarbībās, 
audzināšanas nodarbībās 
aktualizēta atbildības 
uzņemšanās par savu rīcību, 
sākumskolas mācību stundas 
organizācijā iekļauta dinamiskā 
pauze 

 
ESF projekta "Atbalsta 
pasākumu īstenošana jauniešu 
sociālās atstumtības riska 

Projekta nodarbību īstenošana 
noris sekmīgi, sasniegti 
nepieciešamie rezultāti, 

Pilnas ģimenes 8 5 
Nepilnas ģimenes 8 2 
Bāreņi - 2 
Nodoti aizbildniecībā 1 1 
Trūcīgās/ maznodrošinātās ģimenes 10 4 
Daudzbērnu ģimenes 9 6 
Strādā abi vecāki/ aizbildņi 4 3 
Strādā viens no vecākiem 6 3 
Ārpusģimenes aprūpes iestādes - 2 



10 

Dundagas novada Mazirbes internātpamatskolas Pašnovērtējuma ziņojums 2014.gads 

grupu integrācijai izglītībā 
Dundagas novadā" īstenošana. 

sagatavots un iesniegts 
pārskats VIAA 

Skolas vide Skolas apkārtējās vides 
labiekārtošana. 

Profesionālās pamatizglītības 
programmas "Kokizstrādājumu 
izgatavošana" un mājturību un 
tehnoloģiju nodarbībās noris 
darbs pie šūpoļu 
izgatavošanas, tās uzstādītas 
skolas dārzā, izzāģēti krūmi 
starp Mazirbes ciema ceļu un 
skolu, teritorija sakopta 

Resursi 

Profesionālās pamatizglītības 
programmu īstenošanai 
nepieciešamās materiāli 
tehniskās bāzes pilnveidošana. 

Iegādāts lentzāģis, rokas frēze, 
ķēžu zāģis, putekļu nosūcējs, 
pabeigts darbs pie lakotavas 
izveides 

 

Atbalsta personāla 
nodrošināšana pēc ESF 
projekta "Atbalsta pasākumu 
īstenošana jauniešu sociālā 
atstumtības riska grupu 
integrācijai izglītībā Dundagas 
novadā" īstenošanas. 

Sagatavots un iesniegts 
pašvaldībā lēmumprojekts par 
nepieciešamo finansējumu 
skolotāja palīga nodrošināšanai 
0,5 likmes. Dundagas novada 
pašvaldība  piekritusi finansēt 
0,5 likmes skolotāja palīgu.               

Skolas darba 
organiz ācija 

Skolas iekšējo normatīvo aktu 
satura pārskatīšana, 
neieciešamo izmaiņu veikšana. 

Skolas darba organizācija 
noteikta ar pilnveidotām darba 
kārtībām. 
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3. Izgl ītības iest ādes iepriekš ējā vērtēšanas perioda (2009.gada 
akredit ācijas) ieteikumu izpilde 

Rekomend ācijas  Rekomend āciju izpilde  

Rast iespēju mācību procesā 
vairāk izmantot mūsdienīgas 
informācijas tehnoloģijas izglītības 
programmas īstenošanā un 
mācību līdzekļu veidošanā 

Pedagoģiskajā procesā kā 
izglītošanos veicinoši instrumenti 
tiek izmantots: DVD, CD iekārtas, 
projektors, dokumentu kamera, 
interaktīvā tāfele, mācību līdzekļu 
veidošanā arī - laminators 

Izstrādāt rīcības plānu 
neattaisnotu kavējumu novēršanai 

Ir izstrādāta kārtība neattaisnotu 
kavējumu novēršanai "Skolēnu 
mācību kavējumu novēršanas 
procesa kārtība" 

Izstrādāt kārtību, kā iesaistīt 
skolēnus savu mācību rezultātu 
prognozēšanā un savas 
izaugsmes veicināšanā 

Skolēni katra mācību semestra 
sākumā prognozē iespējamos 
mācību sasniegumus, skolēni 
skolotāju vadībā salīdzina savas 
prognozes ar faktisko situāciju 

Konkretizēt skolas metodisko 
komisiju sadalījumu pa jomām 

Izveidotas vispārizglītojošo mācību 
priekšmetu komisija un praktisko 
mācību priekšmetu metodiskā 
komisija (profesionālās 
pamatizglītības programmu 
priekšmetu un mājturības un 
tehnoloģiju priekšmeti) 

Izstrādāt mācību kabinetu 
labiekārtošanas kārtību un 
modernizēt tos 

ERAF projekta „Mazirbes speciālās 
internātpamatskolas infrastruktūras 
un aprīkojuma uzlabošana” ietvaros 
veikts visu mācību telpu remonts un 
labiekārtošana 

Sistematizēt metodisko darbu 
skolā, organizējot vairākas 
mācību priekšmetu metodiskās 
komisijas ar precīzu uzdevumu un 
funkciju noteikšanu 

Metodiskais darbs norisinās 
atbilstoši Mazirbes 
internātpamatskolas metodisko 
komisiju reglamentam, kurā 
nodefinēti darbības mērķi un 
uzdevumi. Atbilstoši metodisko 
komisiju darba plānam norisinās 
noteiktas aktivitātes 
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4. Izgl ītības iest ādes sniegums kvalit ātes r ādītājos visu jomu 
atbilstošajos krit ērijos 

Joma – 1. M ācību saturs 
1.1.  Skolas īstenot ās izgl ītības programmas 

1.1.1. Izgl ītības iest ādes īstenoto izgl ītības programmu 
atbilst ība normat īvajām pras ībām 

Skolā mācību satura apguvi nodrošina trīs IZM licencētas izglītības 
programmas: 

• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās 
attīstības traucējumiem, kods: 21015811, licences Nr. V – 6107, 
izdota 30.01.2013. 

• Profesionālās pamatizglītības programma „Mājturība”, kods: 
2281401, licences Nr. P – 7274, izdota 17.01.2013. 

• Profesionālās pamatizglītības programma „Kokizstrādājumu 
izgatavošana”, kods: 2254304, licences Nr. P – 7273, izdota 
17.01.2013. 

Skolā īstenotās izglītības programmas ir izstrādātas atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām, izglītības iestādes mērķiem, tradīcijām un 
uzdevumiem, un ir kvalitatīvs iestādes izglītojošo darbību reglamentējošs 
dokuments. Īstenotās izglītības programmas atbilst IZM izstrādātajiem 
paraugiem. 

Profesionālās pamatizglītības programmu saturu īstenojošie skolotāji 
strādā ar IZM izstrādātām mācību priekšmetu programmām.  

Mācību priekšmetu programmas, skolā īstenotā Audzināšanas 
programma, pedagogu tarifikācijas saraksts un mācību priekšmetu un stundu 
saraksts ir apstiprināti un atbilst licencētajām izglītības programmām.  

Skolēnu mācību slodze izglītības programmu īstenošanas procesā 
atbilst normatīvajos aktos noteiktajam (VIL 33., 34., 35.pants; PIL 28.pants). 
Skolotāji apzinās, ka mācīto mācību priekšmetu programmu saturs atbilst 
skolā īstenotajām izglītības programmām. 

Mācību priekšmetu programmu satura īstenošana ir pastāvīgā 
pārraudzībā atbilstoši pedago ģiskā procesa norises p ārraudz ības un 
kontroles pas ākumu pl ānam , kuru īsteno skolas administrācija atbilstoši 
kompetencei. 

1.1.2. Izgl ītības programmu īstenošanas pl ānošana 
 

Skolotāji zina mācību priekšmetu mērķus un uzdevumus, obligāto 
saturu, noteikto skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību (MK 
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not.Nr.492., 20.06.2006., skolas „Kārtība par skolēnu sasniegumu vērtēšanu 
skolā īstenotajās izglītības programmās” apst.2014.15.09.). Katra mācību 
priekšmeta īstenotā programma, mācību priekšmetu tematiskie plāni atbilst 
licencētajām programmām. Katra mācību priekšmeta satura īstenošanai 
paredzētā laika sadalījums ir pietiekams, lai skolēniem būtu iespēja sasniegt 
viņu spējām atbilstošus rezultātus. 

izglītības programmu satura īstenošanai izveidots un apstiprināts 
mācību priekšmetu un stundu saraksts . Tas ir pieejams izglītojamiem un 
pedagogiem, pārskatāms un par izmaiņām tajā izglītojamie un pedagogi tiek 
savlaicīgi informēti.  

Lai veicinātu mācīšanas procesa pārraudzību un saskaņotu 
pedagoģisko darbību, kā arī mācību satura apguves pēctecību, skolā mācību 
satura apguve notiek atbilstoši mācību satura apguves tematiskajiem 
plāniem . Skolā ir noteikta „K ārt ība, kādā izstr ādājami m ācību priekšmetu 
tematiskie pl āni”  (apstiprināta 01.09.2014., rīk.Nr.1-09/25a). Mācību satura 
tematisko plānu izveidi un īstenošanu pārrauga direktores vietniece izglītības 
jomā. Mācību tematiskajos plānos paredzētais laiks saskan ar ierakstiem 
klašu žurnālos. 

  Izglītības programmu īstenošanas plānošanā ietverta arī mācīšanas 
individualizācijas un diferencēšanas pasākumi. Pedagogi sadarbībā ar 
atbalsta personālu skolēnu izpētes procesa ietvaros veido Īpašas uzman ības 
bērnu sarakstu  ar nepieciešamo individuālo atbalsta pasākumu kopumu, kas 
lietojams izglītošanas procesā. Īpašas uzmanības bērnu saraksts ir visu 
mācību priekšmetu skolotāju darba instruments. Nepieciešamības gadījumos 
tiek veidoti individu āli m ācīšanas un audzin āšanas pl āni . Atbilstoši tiem arī 
vakara mācībās tiek veikti korekcijas un kompensācijas pasākumi mācīšanās 
prasmju un citu prasmju un spēju nostiprināšanai un pilnveidei. 

Mācību process nodrošināts ar metodisko literatūru, mācību literatūru 
atbilstoši mācību literat ūras sarakstam  (apstiprināts 19.02.2014. Rīk.Nr.1-
09/5a). Grozījumus apstiprinātajā izmantojamās literatūras sarakstā 
nepieciešamības gadījumā veic reizi gadā pirms mācību gada beigām. 

Izglītības programmu īstenošanas plānošana notiek pedagogu 
metodiskajās komisijās. Pedagogi sadarbojas atbilstošas jomas metodiskajās 
komisijās, iestādē darbojas 3 metodiskās komisijas:  

• vispārizglītojošo mācību priekšmetu metodiskā komisija,  
• praktisko mācību priekšmetu metodiskā komisija,  
• internāta skolotāju metodiskā komisija.  

Metodiskās komisijas darbojas atbilstoši "Mazirbes 
intern ātpamatskolas metodisko komisiju reglamentam" . Metodiskajās 
komisijās pedagogiem ir iespēja konsultēties par mācību priekšmetos 
izmantojamām programmām, saņemt jaunāko informāciju, kā arī iespēja 
iepazīties ar citu izglītības iestāžu pieredzi. metodisko komisiju ietvaros 
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norisinās attiecīga sadarbība ar Purmsātu speciālās internātpamatskolas 
Pelču speciālās internātskolas – attīstības centra, Tukuma speciālās 
internātpamatskolas, Stiklu speciālās internātpamatskolas pedagogiem.  

 
1.1.3. Izgl ītības programmu satura pilnveide  

Izglītības programmu īstenošanai tiek izmantotas VISC piedāvātās 
mācību priekšmetu paraugprogrammas. Atsevišķos mācību priekšmetos, 
kuriem VISC nepiedāvā mācību priekšmetu programmu paraugus, pedagogi 
veido attiecīgo mācību priekšmetu programmas, pamatojoties uz 
"Noteikumiem par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību 
priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem" noteikto. 
Skolas metodiskajās komisijās izvērtē, kā standarta prasības ietekmē mācību 
metožu un mācību līdzekļu izvēli. Pedagogi regulāri strādā pie īstenojamo 
mācību priekšmetu programmu un mācību satura analīzes. 

Noteiktos gadījumos – skolēnu individuālās attīstības īpatnību dēļ – 
tiek veiktas korekcijas mācību satura tematiskajā plānojumā, tās izvērtējot 
metodiskajā komisijā un ar direktores vietnieci izglītības jomā. 

Mācību gada laikā direktores vietniece izglītības jomā pārbauda un 
analizē mācību satura laika sadalījuma izpildi. Mācību satura īstenojums tiek 
izvērtēts attiecīgajās metodiskajās komisijās. 

Skolas administrācija pārrauga mācību priekšmetu programmu, 
tematisko plānu izstrādi un mācību līdzekļu un metožu izvēli, nodrošina 
pedagogiem konsultācijas un pieeju normatīvajiem dokumentiem. Mācību 
stundu vērošanas un dokumentācijas pārbaužu rezultāti liecina, ka pedagogi 
veiksmīgi plāno mācību satura apguves secību, dažādo vērtēšanas formas un 
metodiskos paņēmienus, tēmu apguvei paredzēto laiku. Mācību stundu laikā 
pedagogi seko  skolēnu individuālajam darbam, tāpēc cenšas dažādot 
mācību metodes un paņēmienus, diferencēt uzdevumus, lai veicinātu 
zināšanu apguvi pēc katra skolēna spējām un individuālās attīstības 
īpatnībām. Skolēnu mācību darba rezultāti un turpmākās vajadzības tiek 
atzīmētas katra Skol ēna att īst ības prasmju kart ē un Komunikat īvo 
prasmju kart ē. 

Pedagogi realizē individuālo darbu arī vakara mācību laikā, 
sagatavojoties un nostiprinot zināšanas, prasmes un iemaņas mācību 
priekšmetos. Mācību vielas padziļinātai apguvei un savu spēju attīstīšanai ir 
pieejamas individuālās un vispārējo attīstību veicinošās nodarbības.  

Skolēni pilnībā nodrošināti ar mācību literatūru un citiem 
nepieciešamajiem mācību līdzekļiem. Skolā tiek piedāvātas mācību materiālu 
izstrādes, pavairošanas un laminēšanas iespējas. Pedagogi izmanto digitālos 
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mācību materiālus un pašu pedagogu izstrādātos un veidotos prezentācijas 
materiālus dabas zinībās, latviešu valodā, vizuālajā mākslā, matemātikā. 

Secinājumi  

Skolas darba stipr ās puses:  

o Skolā tiek piedāvātas 3 licencētas izglītības programmas, kurās 
mācību darbs virzīts uz kvalitatīvu mācību procesu, skolēna spēju 
attīstīšanu. 

o Pedagogi sadarbojas diferencēto un individuālo paņēmienu 
apzināšanā. 

o Skolā ir izveidots Īpašas uzmanības bērnu saraksts, kurā noteikts 
nepieciešamais individuālo paņēmienu kopums mācību satura apguvei. 

o Mācību priekšmetu skolotāji pārzina mācību priekšmetu standartus un 
programmas, vērtēšanas kārtību un formas. 

Priorit ātes tālākajam darbam pamatjom ā: 

o Pilnveidot pedagogu kompetences paaugstināšanu darbam 
apvienotajās klasēs. 

o Piesaistīt līdzekļus mācību materiālās bāzes pilnveidošanai, lai 
mūsdienīgāk varētu īstenot mācību saturu. 

o Metodiskajās komisijās plānot pieredzes apmaiņu par interneta resursu 
izmantošanu mācību satura apguvē. 

Kvalit ātes vērtējums III l īmenis - labi  
Joma – 2. M ācīšana un m ācīšanās 

2.1. Mācīšanas kvalit āte  

2.1.1. Mācību stundas kvalit ātes vērtēšana  

Mācīšanas un mācīšanās darbs tiek plānots pa jomām, nosakot 
mērķus, uzdevumus, novērtēšanas kritērijus, kontroles un pārraudzības 
mehānismu. Izvirzītās prioritātes tiek īstenotas mācību priekšmetu stundās. 
Skolā pastāvīgi aktualizēta mācību procesa kā mērķtiecīga skolotāju un 
skolēnu sadarbības procesa vērtēšana: 

• pedago ģiskā procesa p ārraudz ības un kontroles pl ānā ietvertās 
aktivitātes (mācību stundu vērošana, mācību satura tematisko plānu un 
klašu žurnālu pārbaude); 

• pedagogu p ārskatu par pedago ģisko situ āciju  mācību semestru 
noslēgumos izvērtēšana; 

• skolot āju darba pašv ērtējumu  (analītiskais pārskats) izvērtēšana; 
• skol ēnu viedok ļu par m ācību priekšmetu stund ām (skolēnu 

aptaujas) izvērtēšana. 
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Par mācību stundu kvalitāti ir atbildīgi 15 mācību priekšmetu pedagogi. 
Pedagogiem ir liela darba pieredze un augsta pedagoģiskā meistarība. 
Iestādes administrācija un metodisko komisiju vadītāji regulāri izvērtē un 
analizē pedagogu darba kvalitāti, mācību dokumentācijas atbilstību prasībām 
un izvirza uzdevumus trūkumu novēršanai un darba pilnveidei. Klašu žurnāli ir 
aizpildīti atbilstoši prasībām. Žurnālu aizpildīšana ir uzraudzīta, ja ir pamanīti 
trūkumi to aizpildīšanā, tad ar katru pedagogu tie tiek pārrunāti.  

Mācību procesa vērtēšanā akcentēta  

• mācību stundai noteikto mācību mērķu un uzdevumu skaidrība, 
• izmantoto mācīšanas metožu un paņēmienu atbilstība 

didaktiskajiem nosacījumiem, 
• skolēnu individuālās attīstības īpatnībām,  
• skolēnu runas organizācija mācību procesā,  
• IKT lietojums mācību procesā.  

Stundu vērošanas rezultāti liecina, ka pedagogu izmantotās mācību 
metodes ir atbilstošas mācību priekšmeta saturam, daudzveidīgas un pareizi 
izvēlētas izglītojamo attīstības vajadzībām. Stundu plānojums veicina izvirzīto 
uzdevumu izpildi, tajā ir nodrošināta pēctecība un balstīšanās uz iepriekš 
sasniegto un izvērtēto. Skolēniem, kuriem vajadzīgs papildus atbalsts mācību 
vielas apguvē, ir nodrošināti pedagoga pal īga vai logop ēda atbalsts mācību 
stundas laikā. Stundas mērķtiecīgi tiek plānotas, skaidrojums izglītojamajiem 
saprotams. Pedagogu rosināti, skolēni tiek mudināti veidot savu viedokli un 
pamatot to. Izglītojamo zināšanas un prasmes mācību priekšmetos tiek 
izvērtētas regulāri. Katra mācību gada sākumā tiek veikta izgl ītojamo 
zināšanu, prasmju un iema ņu diagnostic ēšana  mācību priekšmetos. Pēc 
veiktajām mācību procesa izvērtēšanas aktivitātēm skolotāji gan individuāli 
(pēc stundu vērošanas), gan metodiskajās komisijās tiek iepazīstināti ar 
iegūto informāciju, tā tiek analizēta un noteikti virzieni mācību procesa 
kvalitātes uzturēšanai un pilnveidošanai. 

2.1.2. Mācību stundas organiz ācija  

Mācību process norisinās atbilstošā fiziskā vidē, ko nodrošināja arī 
ERAF projekta "Mazirbes speci ālās intern ātpamatskolas infrastrukt ūras 
un apr īkojuma uzlabošana"  īstenošana. Mācību stundās mācīšana un 
mācīšanās tiek nodrošināta ar visiem nepieciešamajiem mācību līdzekļiem un 
IKT. IKT lietojums dod iespēju dažādot stundu norisi un diferencēt darbu, 
ieinteresēt izglītojamos mācību vielas apguvē, māca izglītojamajiem strādāt 
radoši un veikt nepieciešamo informācijas atlasi, prezentēt savu darbu. 
Mācību stundas, atbilstoši mācību tēmām, norisinās klasēs, mācību darbnīcās 
(mācību virtuve, kokapstrādes darbnīcas, lasītava), skolai piegulošās āra 
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teritorijās (dārzs, sporta laukumi, pagalms, mežs, jūras krasts, purvāji), 
mācību ekskursijās, pārgājienos. 

Mācību ekskursijas, kā arī darbs mācību priekšmetu nedēļās un 
pēcpusdienās,  tiek plānots tā, lai izglītojamajiem būtu iespējas papildināt 
zināšanas dažādos mācību priekšmetos savstarpēji integrējot tos, tā attīstot 
spēju orientēties informācijas daudzveidībā attīstot prasmi atlasīt un pielietot 
iegūto informāciju.  

Vēroto mācību stundu materiāli liecina, ka skolotāju darbība mācīšanas 
organizēšanā ir atbilstoša mācāmai tēmai un skolēnu individuālās attīstības 
īpatnībām (tiek nodrošināta mācību procesa diferencēšana un 
individualizēšana), noteiktas mācīšanās prasmju pilnveidojošas aktivitātes 
notiek fakultatīvo nodarbību laikā ārpus mācību stundām, kā arī vakara 
mācību laikā. Mājas darbi ir mērķtiecīgi. Darbā ar izglītojamajiem pedagogi 
izvirza skaidras un saprotamas prasības pamatiemaņu apgūšanai, orientējas 
uz izaugsmi, regulāri vērtē viņu darbus. 

2.1.3. Mācību metožu izv ēle  

Mācību stundu vērošanas materiāli liecina, ka mācību procesa 
īstenošanā skolotāji lieto ilustrat īvi izskaidrojošo, praktisko metožu un to 
atvasin ājumu kopumu,  kā arī noteiktu individu ālo m ācīšanas pa ņēmienu 
kopumu , kas noteikts atbilstoši skolēnu individuālās attīstības vajadzībām. 
Izglītības programmu īstenošanas veiksmi nosaka mācību metožu un 
paņēmienu mērķtiecīga izvēle atbilstoši izglītojamo vecumam un spējām. Daļa 
pedagogu mācību procesa organizācijā izmanto kritisk ās dom āšanas 
strat ēģijas elementus , kuru lietderību skolotāji pārbaudījuši ilgākā laika 
posmā. Šo metožu un paņēmienu lietojuma mērķis ir veicināt skolēnu tuvākās 
attīstības zonas pilnveidošanu un paplašināšanu. 

Pedagogi labi pārzina mācību vielu, mērķtiecīgi izvēlas stāstījumu un 
skaidrojumu formas atbilstoši izglītojamā vecumam un apgūstamajai vielai, 
veidojot izpratni no vienkāršākā uz sarežģīto. Mācību metožu pielietošanas 
efektivitāte tiek analizēta pēc mācību stundu vērošanas, metodiskajās 
komisijās, pedagogu pašvērtējumā. Metodiskajās sanāksmēs pedagogi tiek 
iepazīstināti ar mācību metožu lietojumu praksē, pedagogi ir aicināti izstrādāt 
metodiskās izstrādnes par mācību metodēm.  

2.1.4. Pedagogu un izgl ītojamo dialogs . 

 Izglītojamie mācību stundās tiek maksimāli iesaistīti mācību darbā, 
rosināti izteikt un pamatot savu viedokli, izmantot mācīšanās procesā 
iepriekšējo pieredzi. Pedagogi cenšas sekmēt mācīšanas procesu, veidojot 
lietišķu un labvēlīgu gaisotni katrā stundā. Veiktās aptaujas rāda, ka 
izglītojamie gandrīz ar visiem pedagogiem saprotas labi un ir pozitīva 
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saskarsme. 78% aptaujāto skolēnu atzīst, ka pedagogi ir laipni un atsaucīgi. 
Pedagogi virza skolēnus uz savstarpēju sadarbību, izmantojot pāru un grupu 
darbu, veicinot prasmes darbam komandā. Skolēni tiek rosināti paust savu 
viedokli, saprotami formulēt jautājumus un sniegt pamatotas atbildes. 
Skolēniem tiek veidotas prasmes veikt pašvērtējumu un iesaistīties savu 
klases biedru sasniegumu vērtēšanā.  

Pedagogi atbilstoši iestādes pasākumu plānam veido izstādes, 
konkursus un mācību priekšmetu nedēļas vai pēcpusdienas: dzejas dienas, 
latviešu valodas un literatūras nedēļa, matemātikas pēcpusdiena, u.c. 

Secinājumi  

Skolas darba stipr ās puses:  

o Skolotāji pārzina mācāmo priekšmetu mērķus, uzdevumus un saturu. 
o Mācību procesā skolotāji izmanto atbilstošas mācību metodes un 

paņēmienus, kas veicina mācību procesa individualizāciju. 
o Pedagogu kolektīvs ir ieinteresēts pilnveidot sevi metodiskajā darbā, 

aktīvi darbojas iestādes organizētajos pasākumos. 
o Mācību telpu, līdzekļu un tehnoloģiju pietiekamība nodrošina mācību 

programmu realizāciju atbilstoši standarta prasībām. 

Priorit ātes tālākajam darbam pamatjom ā: 

o Metodikas un mācību paņēmienu pilnveide organizējot individuālu un 
diferencētu mācību darbu stundās apvienotajās klasēs. 

o Aktualizēt izglītojamo mācīšanas procesā vairāk izmantot modernās 
informācijas tehnoloģijas, ievērojot katra izglītojamā spējas un 
veselības stāvokli. 

Kvalit ātes vērtējums III l īmenis - labi  
  

Krit ērijs - 2.2. M ācīšanās kvalit āte  

2.2.1. Izgl ītojamo m ācīšanās darba organiz ēšana  

Pedagogi pastāvīgi, atbilstoši skolēnu individuālās attīstības īpatnībām, 
atgādina par mācību darbam izvirzītajām prasībām, mērķiem, uzdevumiem, 
kā arī vērtēšanas kārtību katrā konkrētajā mācību priekšmetā. Izglītojamie 
vienmēr tiek iepazīstināti ar kritērijiem, pēc kuriem tiek izvērtēta viņu 
mācīšanās darbība. 60,8% aptaujāto skolēnu apgalvo, ka pedagogi skaidri un 
saprotami pamato skolēnu darba vērtējumu. Skolas informatīvajā stendā ir 
mācību priekšmetu stundu un visp ārējo att īst ību veicinošo nodarb ību 
saraksts . Visa mācību gada garumā izglītojamie audzināšanas nodarbībās 
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un viņu vecāki tiek informēti par mācību darba sasniegumiem, kā arī katru 
mēnesi vecāki tiek informēti par izglītojamo mācību sasniegumiem. 

Pedagogi rosina izglītojamos strādāt mērķtiecīgi, atbilstoši savām 
spējam, izrādīt iniciatīvu jaunu zināšanu apgūšanā, vērtēt savu un citu darbu. 
Arī aptaujā 56,5% skolēni atzīst, ka pedagogi palīdz apzināties savas spējas 
un mudina būt pārliecinātam par sevi. 78,3% aptaujāto skolēnu apgalvo, ka 
stundā ir interesanti un var droši strādāt. Izglītojamie iesaistās dažādu ar 
mācību procesu saistīto konkursu, viktorīnu u.c. pasākumu organizēšanā, 
telpu dekorēšanā. Izglītojamajiem ir iespējas prezentēt savu darbu klasei vai 
izglītojamo grupai, piedalīties ar saviem darbiem gan skolas, gan ārpusskolas 
organizētajās izstādēs, konkursos, festivālos. 

Mācīšanās procesa kvalitāti nodrošina izglītojamā mērķtiecīga 
organizēšana mācību darbam un atbalsts, ko nodrošina pedagoga palīga un 
atbalsta personāla sadarbība ar pedagogiem. Mācīšanās procesā pastāv 
iespēja izmantot datorklasi, interaktīvo tāfeli un interneta resursus. 65,2% 
skolēnu atzīst, ka uzdotie mājas  darbi palīdz apgūt mācību materiālu. 
Pedagogi pozitīvi atbalsta izglītojamo centību mācību darbā, palīdzot saskatīt 
viņa stiprās un vājās puses, bet ne vienmēr izglītojamo atdeve ir pietiekama. 
Izglītojamiem ar speciālām vajadzībām ir grūtības atsevišķu mācību 
priekšmeta apguvē, traucē veselības stāvoklis – viņi ātrāk nogurst, zūd 
uzmanība. Ne visi izglītojamie saņem tik ļoti nepieciešamo atbalstu no 
vecākiem. Lielākā daļa aptaujāto izglītojamo apgalvo, ka mācās atbilstoši 
savām spējām, izprot izglītības nozīmi. Pedagogam daudz uzmanības velta 
tiem izglītojamajiem, kuriem ir nepietiekamas darba organizatoriskās 
prasmes, pazemināta uzmanība. Iestādes bibliotekāre izglītojamos ir 
iepazīstinājusi ar iespēju izmantot mācīšanās procesā dažādu literatūru – 
izziņas, periodiku, daiļliteratūru. Lai pilnveidotu skolēnu mācīšanās prasmes 
un veicinātu mācību satura pilnvērtīgāku apguvi šī gada darba plānā jomā 
"Mācīšana un mācīšanās" izvirzīta prioritāte "Skolēnu lasītprasmes 
veicināšana mācību priekšmetu stundās". 

Skolā ir izstrādāta vienota sist ēma izgl ītojamo rakstu darbu 
iekārtošanai un labošanai.  Izglītojamie zina, ka viņu darbu novērtēs un 
nepieciešamības gadījumā saņems atbalstu. Kopumā skolā un klasēs ir 
labvēlīgs mikroklimats, kas veicina mācīšanās procesu. Izglītojamie bez 
attaisnojoša iemesla nekavē mācību stundas un mācību pasākumus. Skolā ir 
noteikta "Skol ēnu mācību kav ējumu re ģistr ēšanas k ārt ība" mācību stundu 
kavējumu uzskaitei un tiek veikts mērķtiecīgs darbs neattaisnotu stundu 
kavējumu novēršanā. 47,8% skolēnu apgalvo, ka patīk iet uz skolu vienmēr, 
4,4%, ka bieži, 39,1%, ka dažreiz. 
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 2.2.2. Izgl ītojamo l īdzdal ība un sadarb ība mācību proces ā  

Skolā ir labvēlīgs mikroklimats, izglītojamie cenšas cits citu atbalstīt, 
labprāt darbojas kopā. Mācīšanās procesā izglītojamo sadarbība vērtējama 
pozitīvi, lielākā daļa izglītojamo prot uzņemties atbildību par savu darbu. 
Izglītojamie mācās aizstāvēt un pamatot savu viedokli, analizēt, secināt un 
pieņemt lēmumus. 69,6%  aptaujāto skolēnu atzīst, ka drīkst prasīt skolotājam 
vienmēr, ja nesaprot, 13% - ka bieži. Skolēni mācās izvērtēt savus mācību 
sasniegumus un to nozīmi profesijas apguvē. Daļai skolēnu ir nepietiekamas 
mācīšanās prasmes un atzīst, ka viņiem ir nepietiekama motivācija mācīties. 
Pēc noteikta saraksta izglītojamajiem tiek plānotas pedagoga pal īga 
palīdzība un pastāvīgs individuāls atbalsts konsultāciju veidā vakara mācībās 
mācību vielas nostiprināšanai un neskaidro jautājumu noskaidrošanai, kā arī 
mācīšanās pamatprasmju nostiprināšanai. Tā kā skolā mācās izglītojamie, 
kuri apgūst speciālo izglītības programmu, ikdienas mācību procesā viņi  
izmantot dažādas skolotāju sagatavotas atgādnes  – informācijas nesējus, 
kas veicina mācību satura apguvi.  

Mācību priekšmetu nedēļās un pēcpusdienās izglītojamie attīsta 
patstāvību, atbildību, piedalās mācību ekskursijās un pārgājienos, kur tiek 
pilnveidotas prasmes plānot, organizēt, strādāt komandā un sadarboties, 
apstrādāt informāciju, izvērtēt un prezentēt paveikto.   

Secinājumi   

Skolas darba stipr ās puses:  

o Pedagogi un atbalsta personāls veicina un sniedz nepieciešamo 
atbalstu skolēnu mācīšanās procesa norisē.   

o Skolēni  izmanto skolotāju konsultācijas un atbalstu vakara mācību 
laikā. 

o Skolēni labprāt iesaistās mācību priekšmetu nedēļās, pēcpusdienās un 
citos skolas pasākumos. 

      Priorit ātes tālākajam darbam pamatjom ā: 

o Veicināt skolēnu lasītprasmes un rakstu darbu kultūru 

o Veicināt skolēnu pašnovērtējuma prasmju attīstīšanos 

Kvalit ātes vērtējums III l īmenis - labi  
  

Krit ērijs - 2.3. V ērtēšana k ā mācību procesa sast āvda ļa  

2.3.1. Vērtēšanas metodes un v ērtēšanas kvalit āte  

Skolā ir apstiprināta kārt ība par skol ēnu sasniegumu v ērtēšanu  
skolā īstenotajās izglītības programmās saskaņā ar pastāvošajiem ārējiem 
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normatīvajiem aktiem, kura nosaka vienotu kārtību mācību sasniegumu 
vērtēšanā. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu veic, pamatojoties uz 
programmā noteiktajiem kritērijiem. Vērtēšanas metodes atbilst izglītojamo 
vecumam. Veicot mācību sasniegumu vērtēšanu, tiek ievērotas katra skolēna 
attīstības īpatnības un veselības stāvoklis. Pēc vērtēšanas veikšanas 
nepieciešamības gadījumā tiek izmantotas individu ālās konsult ācijas . 
Skolēni un vecāki ir informēti par vērtēšanas kārtību.82,6% aptaujāto skolēnu 
apgalvo, ka skolotāji vienmēr izskaidro prasības mājas darbu un pārbaudes 
darbu veikšanai.       

 Pedagogi iepazīstina izglītojamos ar rakstu un pārbaudes darbu 
vērtēšanas kritērijiem, tos izlabo savlaicīgi un atdod izglītojamajiem. Pedagogi 
saprotami pamato viņu darba vērtējumu. 60,8% skolēni apgalvo, ka tas notiek 
vienmēr, 30,4% skolēnu, ka bieži, 8,8% ka dažreiz. Kā vērtēšanas sastāvdaļa 
tiek īstenota skol ēnu pašv ērtējoš ā darb ība mācību procesā, kā arī skolēnu 
prognozējošā darbība, mācību semestra sākumā prognozējot savus 
iespējamos mācību sasniegumus. Vērtēšanā tiek ņemta vērā izglītojamā 
attieksme pret veicamo darbu. Darba vērtējumu analīze sniedz pozitīvu 
atbalstu izglītojamajiem un motivē mācīties. 

2.3.2. Vērtējumu uzskaite un v ērtējumu anal īzes rezult ātu uzskaite  

Visi pedagogi sistemātiski vērtē izglītojamo mācību darbu, ierakstot 
vērtējumu  

• dienasgrāmatās,  
• klašu žurnālos,  
• grupas mācību nodarbību uzskaites žurnālos,  
• sekmju izrakstos,  
• sekmju grāmatiņās.  

Pedagogi ierakstus veic regulāri. Skolēnu mācību sasniegumu tiek 
izmantoti mācību metožu lietojuma pārskatīšanai. Vērtējumu uzskaites 
ievērošanu kontrolē un pārrauga direktores vietniece izglītības jomā. 
Vērtēšanas procesā iegūto informāciju analizē un izmanto pedagoģiskās 
padomes sēdēs mācīšanas un mācīšanās procesa plānošanai un attīstībai. 
Izglītojamo pašnovērtējumus par mācību procesu skolotājs izmanto sava 
darba pilnveidošanai. Iestādē ir izveidota izgl ītojamo dinamikas datu b āze. 
Vecāki tiek iepazīstināti ar vērtēšanas procesā iegūto informāciju. 

Skolā ir izveidota darba grupa profesion ālās pamatizgl ītības 
programmas kvalifik ācijas eks āmena programmas izstr ādāšanai . Tiek 
veidota un papildināta kvalifikācijas eksāmena satura datu bāze. Kvalifikācijas 
eksāmena programmas izveidošanā tiek izmantoti VISC ieteiktie metodiskie 
materiāli ("Profesionālās kvalifikācijas eksāmena satura izstrādes metodika"). 
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Veidojot kvalifikācijas eksāmena programmu, satura analīzē iesaistās darba 
devēji. 
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Atbilstoši izglītojamo mācību sasniegumiem tiek noteikti pasākumi 
mācību darba uzlabošanai – individuālo, diferencēto uzdevumu veidošana, 
skolotāja palīga piesaiste, individuālo konsultāciju nodrošināšana vakara 
mācību laikā. Vajadzības gadījumā tiek piesaistīts atbalsta personāls. 

Secinājumi  

Skolas darba stipr ās puses:  

o Skolā ir izstrādāta mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kura 
nodrošina secīgu, pamatotu vērtējumu, kā arī vērtēšanas metodes un 
paņēmienus. 

o Notiek izglītojamo mācību sasniegumu vērtējumu dinamikas uzskaite, 
analīze 

Priorit ātes tālākajam darbam pamatjom ā: 

o  Pilnveidot darbu pie skolēnu pašvērtējuma prasmju attīstīšanas, 
biežāk iestrādājot  pašvērtēšanu mācību stundas organizācijā.  



24 

Dundagas novada Mazirbes internātpamatskolas Pašnovērtējuma ziņojums 2014.gads 

Kvalit ātes vērtējums III l īmenis - labi  
              

Joma - 3. Izgl ītojamo sasniegumi  

3.1. Izgl ītojamo sasniegumi ikdienas darb ā  

Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanai un 
to uzskaitei. Visu skolēnu mācību sasniegumi tiek veidoti  katra skolēna 
individuālās attīstības īpatnību un indivīda tuvākās attīstības zonas vajadzību 
aspektos. Mācību sasniegumu veidošanā tiek ņemti vērā skolēnu izpētes 
procesā gūtā analītiskā informācija. Izglītojamo sasniegumi ikdienā tiek vērtēti 
visaptveroši, skaidri un precīzi.  

 Katra semestra beigās internāta grupu pedagogi apkopo rezultātus par 
savu audzināmo grupu un iesniedz pārskatu direktores vietniecei izglītības 
jomā. Pēc sniegtajiem pārskatiem direktores vietniece sniedz ziņojumu divas 
reizes gadā pedagoģiskās padomes sēdēs, analizējot mācību darba vājās un 
pozitīvās puses, kā arī tiek izvirzītas prioritātes mācību sasniegumu 
iespējamai pilnveidei. Izglītojamo mācību sasniegumi visos mācību 
priekšmetos un visās klašu grupās tiek salīdzināti un analizēti vairāku mācību 
gadu laikā. 

2013./2014.māc.g. skol ēnu m ācību sasniegumi ikdienas darb ā 

Klase Mācību priekšmets 1-3 balles 
(%) 

4-5 balles 
(%) 

6-8 balles 
(%) 

9-10 balles 
(%) 

3. Latviešu valoda     100%   
 Matemātika     100%   
5. Latviešu valoda   67% 33%   
 Literatūra     100%   
 Angļu valoda   33% 67%   
 Matemātika   33% 67%   
 Dabas zinības   33% 67%   
 Informātika     100%   
 Ģeogrāfija   67% 33%   
 Sociālās zinības     100%   
 Mūzika     67% 33% 
 Mājturība un 

tehnoloģijas 
    100%   

 Vizuālā māksla     100%   
 Sports   33% 67%   
6. Latviešu valoda   100%     
 Literatūra   100%     
 Angļu valoda   100%     
 Matemātika   100%     
 Dabas zinības   100%     
 Informātika     100%   
 Ģeogrāfija     100%   
 Latvijas vēsture   100%     
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 Pasaules vēsture   100%     
 Sociālās zinības   100%     
 Mūzika     100%   
 Mājturība un 

tehnoloģijas 
  100%     

 Vizuālā māksla   100%     
 Sports   100%     
7. Latviešu valoda     100%   
 Literatūra   20% 80%   
 Angļu valoda   80% 20%   
 Matemātika   40% 60%   
 Dabas zinības   40% 60%   
 Informātika     100%   
 Ģeogrāfija   80% 20%   
 Latvijas vēsture   80% 20%   
 Pasaules vēsture   20% 80%   
 Sociālās zinības   60% 40%   
 Mūzika   40% 60%   
 Mājturība un 

tehnoloģijas 
    100%   

 Vizuālā māksla     100%   
 Sports     100%   
8. Latviešu valoda   50% 50%   
 Literatūra     100%   
 Angļu valoda   50% 50%   
 Matemātika   50% 50%   
 Dabas zinības     100%   
 Ģeogrāfija   50% 50%   
 Latvijas vēsture   50% 50%   
 Pasaules vēsture   50% 50%   
 Sociālās zinības     100%   
 Mūzika     100%   
 Mājturība un 

tehnoloģijas 
  50% 50%   

 Vizuālā māksla   50% 50%   
 Sports   50% 50%   
9. Latviešu valoda   100%     
 Literatūra     100%   
 Angļu valoda   100%     
 Matemātika     100%   
 Dabas zinības     100%   
 Ģeogrāfija   100%     
 Latvijas vēsture     100%   
 Pasaules vēsture     100%   
 Sociālās zinības     100%   
 Mūzika     100%   
 Mājturība un 

tehnoloģijas 
    100%   

 Vizuālā māksla     100%   
 Sports     100%   
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3.2. Izgl ītojamo sasniegumi valsts p ārbaudes darbos  

Mazirbes internātpamatskolas vispārējās pamatizglītības programmas 
skolēni ir atbrīvoti no valsts pārbaudes darbiem ar 2009.gada 24.marta MK 
noteikumiem nr.263 Grozījumi MK 2003.11.03. noteikumos nr.112 "Kārtība, 
kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem", punkts 
1.14. 

Joma - 4. Atbalsts izgl ītojamajiem  

4.1. Psiholo ģiskais atbalsts, soci ālpedago ģiskais atbalsts un izgl ītojamo 
droš ības garant ēšana (droš ība un darba aizsardz ība) 

4.1.1. Psiholo ģiskais un soci ālpedago ģisk ās pal īdzības 
nodrošin ājums  

Skolā darbojas profesionāls atbalsta personāls –  

• klīniskais psihologs,  
• sociālais pedagogs,  
• logopēds,  
• medicīnas māsa.  

Atbalsta personāls darbojas kā starpdisciplin āra atbalsta komanda . 
Tā koordinēti veicina nepieciešamos skolēnu individuālās attīstības korekcijas 
un kompensācijas pasākumus. Atbalsta personāla speciālistiem ir zināšanas 
un prasmes, lai noteiktu skolēnu vajadzības, sekmētu viņu attīstību un 
aizstāvētu viņu intereses. Konsultāciju pieejamība ir nodrošināta visiem 
skolēniem, noteiktos gadījumos arī skolēnu vecākiem. Atbalsta personāls 
sadarbojas ar visu pedagoģisko personālu, lai izvērtētu skolēnu individuālo 
problēmu cēloņus. Sniedzot skolēniem nepieciešamo atbalstu, ir iespējams 
paaugstināt mācīšanās motivāciju un veicināt pozitīvas uzvedības 
veidošanos.  

Kā pastāvīgas individuālās korekcijas un kompensācijas darba 
instruments, tiek lietota skol ēna Pavadoš ā dienasgr āmata , kurā strukturēti 
apvienota informācija par katra skolēna individuālo dinamiku, ieskaitot arī 
sadarbības ar vecākiem atspoguļojumu.                       

 ESF projekta "Atbalsta pas ākumu īstenošana jauniešu soci ālā 
atstumt ības riska grupu integr ācijai izgl ītībā Dundagas novad ā"  
īstenošanas laikā izglītības iestādē papildus tika nodrošināti  

• pedagoga palīga,  
• koriģējošās vingrošanas pakalpojumi.  
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Pēc projekta īstenošanas Dundagas novada pašvaldība radusi iespēju 
turpināt finansēt izglītības iestādē pedagoga palīga pakalpojumus. Pedagoga 
palīgs sadarbojas ar mācību priekšmetu, internāta skolotājiem un atbalsta 
personālu, lai izvērtētu, kuriem skolēniem nepieciešams papildus atbalsts 
mācību procesā. 

Izglītības iestādē tiek popularizēts veselīgs dzīvesveids Audzināšanas 
programmas ietvaros, kas paredz skolēnu izpratnes veidošanu par cilvēka un 
dabas vides mijattiecībām. Skolas apkārtējā vide iekļauta skolēnu izglītošanas 
un audzināšanas saturā - tiek izmantota izziņu veicinošās, relaksējošās un 
uzvedību koriģējošās aktivitātēs - Zaļās stundas mācību satura apguvē, 
Slīteres nacionālā parka dabas takas, mērķtiecīgas pastaigas mežā,  gar 
Baltijas jūras krastu, rudenī un pavasarī - spēles jūras liedagā. 

4.1.2. Droš ības pas ākumi  

Drošības normu prasības Mazirbes internātpamatskolā nosaka valstī 
spēkā esošie izglītības iestādes darbu reglamentējošie likumdošanas akti, 
atbilstoši kuriem izstrādāti skolas Iekšējie kārtības noteikumi un drošības 
instrukcijas. Pamatojoties uz 2009.24.11. MK noteikumiem nr.1338 "Kārtība, 
kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 
pasākumos", ar 2013.16.09. skolas direktora rīkojumu Nr.1-09/36 ir 
apstiprināta "K ārt ība, kādā tiek organiz ēta izgl ītojamo droš ība gad ījumos, 
ja izgl ītojamais apdraud savu vai citu personu droš ību, vesel ību vai 
dzīvību" , noteikti atbildīgie par instruktāžu veikšanu. Izglītības iestādē ir 
izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie akti, telpā ir izvietota drošības 
prasībām atbilstoša informācija (norādes, drošības noteikumi, evakuācijas 
plāns), ar kuriem skolēni tiek iepazīstināti, uzsākot mācību semestrus, kā arī 
tās tiek aktualizētas pastāvīgi mācību un audzināšanas procesa laikā. 
Evakuācijas plāni izvietoti pārredzamās vietās visās telpās. Par veiktajām 
instruktāžām tiek veikts ieraksts klašu žurnālos, kur skolēni parakstās. Pirms 
pasākumiem vai aktivitātēm, kas notiek ārpus skolas - pārgājieni, sacensības, 
mācību ekskursijas, piedalīšanās citu skolu pasākumos - skolēni tiek instruēti 
par drošības nosacījumiem konkrētajos pasākumos. Ir izdots rīkojums par 
atbildīgajām personām, kas veic skolēnu instruēšanu. Katru gadu iestādē 
notiek praktiskas apmācības kā rīkoties ekstremālās situācijās un evakuācijas 
gadījumā, ir izvietota informācija par to, kā sazināties ar drošības dienestiem. 
Ir izstrādāts civilās aizsardzības plāns, kas, sadarbojoties ar speciālistiem, 
katru gadu tiek precizēts, aktualizējot likumdošanas novitātes. Ar skolas 
direktores rīkojumu par atbildīgo darba, civilās aizsardzības un ugunsdrošības 
jautājumos skolā norīkots direktora vietnieks saimnieciskajā darbā, kas 
beidzis 160 stundu apmācības kursu darba un ugunsdrošības jautājumos. 
Iestādē izvietoti ugunsdzēšamie aparāti, to atbilstība ekspluatācijas 
noteikumiem tiek regulāri pārbaudīta. Skolā ir ugunsgrēka atklāšanas un 
trauksmes sistēma. Ir stacionārais telefons, kas var tikt izmantots gadījumos, 
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kad nepastāv citas saziņas iespējas ar atbildīgajiem dienestiem vai 
izglītojamo vecākiem. 

Skolā ir kvalificēts medicīnas darbinieks, kas atbilstoši savai 
kompetencei spēj sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību līdz ātrās 
palīdzības brigādes darbinieku ierašanās brīdim. 

Skolā ir izstrādāts rīcības pl āns, ja izgl ītības iest ādē konstat ē vai ir 
aizdomas, ka izgl ītojamie lieto, glab ā vai izplata atkar ību izraisošas 
vielas . 

Ārpusklases pasākumi tiek organizēti saskaņā ar skolas darba plānu, 
iestādē ir noteikta k ārt ība ekskursiju un p ārgājienu organiz ēšanā. Pirms 
došanās ekskursijā, pārgājienā vai citu ārpusstundas pasākumu internāta 
skolotāji, mācību priekšmetu pedagogi iesniedz administrācijai iesniegumu, 
kurā norāda plānotā pasākuma laiku, vietu, mērķi, atbildīgos pedagogus un 
skolēnus, kuri apmeklē pasākumu (skolā izveidota veidlapa). Pēc pasākuma 
pedagogs veic rakstisku īsu analīzi. Direktore izdod rīkojumu par pasākuma 
norisi un nepieciešamajiem drošības pasākumiem. 

Internāta skolotāji atbilstoši Audzināšanas programmai audzināšanas 
nodarbībās iekļauj tēmas par atkarību profilaksi, pusaudžu savstarpējo 
attiecību veidošanu, savstarpējo sadarbību, rīcību ekstremālās situācijās, 
personīgās drošības saglabāšanu. Tiek piesaistīti dažādi speciālisti - mediķi, 
Valsts un pašvaldības policijas darbinieki. 

Iestādē ir izstrādāta kārt ība par Personas datu aizsardz ību . Skola 
nodrošina izglītojamo uzraudzību visu diennakti. Skolā ir izvietota informācija 
par skolēnu vecāku un citu personu rīcību skolā un tās organizētajos 
pasākumos. Par nepiederošām personām, kuras ierodas iestādē, 
dežurapkopēja ziņo dežurējošam administrācijas pārstāvim un pavada līdz 
nepieciešamajam iestādes darbiniekam. Vakaros iestādes teritorija ir 
apgaismota, ārdurvis no plkst.18:00 tiek slēgtas.  

Skolas teritorijā tiek veikta regulāra daudzgadīgo koku apsekošana, 
sadarbībā ar Dundagas novada pašvaldību un Slīteres nacionālo parku tiek 
risināts jautājums par koku izzāģēšanu, kas varētu apdraudēt drošību. 
Regulāri tiek kopts zālājs un nepieciešamības gadījumā izpļauti teritorijā 
esošie krūmāji (teritorija aizņem aptuveni 4ha), tas būtiski samazina 
izglītojamo un darbinieku apdraudējumu (vides faktori - ērces, čūskas, u.c.). 
Regulāri, sadarbībā ar Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
Kurzemes reģionālās brigādes Talsu nodaļas un Veselības inspekcijas 
speciālistiem, tiek veikta skolas ēku un telpu  apsekošana, īstenoti profilaktiski 
pasākumi, lai nodrošinātu mācību un sadzīves apstākļus atbilstoši sanitāro 
normu prasībām. 
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Izglītojamie skolas telpās jūtas droši. Skolā ir izstrādāta kārtība kā 
notiek saziņa starp skolu un izglītojamo vecākiem par izglītojamo veselības 
stāvokli. 

4.1.3. Izgl ītojamo profilaktisk ā vesel ības apr ūpe 

Skolēniem ir nodrošināta iespēja saņemt kvalific ētu vesel ības apr ūpi , 
ieskaitot pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamos medikamentus. 
Medicīnisko aprūpi skolā nodrošina sertificēts medicīnas darbinieks. 
Medicīnas māsa veic skolēnu veselības stāvokļa novērtējumu, izpilda 
ģimenes ārsta un dažādu speciālistu norādījumus, izsniedz medikamentus, 
veic ārstnieciskās procedūras, izdara skolēna veselības stāvokļa vērtējumu 
un sniedz ziņas ģimenes ārstiem. Medicīnas māsa veic visu veidu izglītošanu 
higiēnas jautājumos un veic higiēnas pasākumu izpildes kvalitātes kontroli: 
personīgās, mācību un dzīvojamo telpu, iestādes ēdināšanas bloka un 
pārtikas kvalitātes. Regulāri skolas medmāsa skolas informatīvajā stendā 
izvieto skolēniem uztveramā veidā profilaktiska satura informāciju, tiek veikta 
pedikulozes kontrole. 

Katram skolēnam ir iekārtota Bērna medic īnas karte , kurā tiek fiksēta 
visa informācija par izglītojamā veselības stāvokli, sākot ar fiziskās attīstības 
rādītājiem, profilaktisko potēšanu un konkrētajam slimības posmam 
noteiktajiem ārstēšanas pasākumiem. 

 ESF projekta "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās 
atstumtības riska grupu integrācijai Dundagas novadā" ietvaros medicīnas 
māsa veica rehabilitācijas pasākumus - ārstniecisko vingrošanu gan 
individuāli, gan grupu nodarbībās skolēniem ar stājas traucējumiem. 

Notiek sadarbība ar Talsu veselības centra zobārstniecības nodaļas 
speciālistiem, kuri ir veikuši visu skolēnu mutes dobuma orgānu veselības 
stāvokļa novērtējumu. Skola iesaistījās labdarības programmā "Dakter, es labi 
redzu!"                 

Iestādē nodrošināta pilnvērtīga ēdināšana 4 reizes dienā. Skola 
piedalās ESF projektā "Skolas piens"  un "Skolas auglis" . Notiek izglītojoši 
pasākumi par veselīga dzīvesveida popularizēšanu: par smēķēšanu, par 
veselīgu uzturu un dzīvesveidu. ESF projekta "Atbalsta pasākumu īstenošana 
jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Dundagas 
novadā" ietvaros skolēniem noorganizēta dzimumaudzināšanas mācību 
lekcija. 
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Secinājumi  

Skolas darba stipr ās puses:  

o Skolā darbojas kvalificēts atbalsta personāls. 
o Pedagogi veic skolēnu izpēti, informāciju fiksējot skolēna Pavadošajā 

dienasgrāmatā. 
o Skolā ir izstrādāti normatīvie dokumenti skolēnu drošības 

nodrošināšanai, tie pastāvīgi tiek aktualizēti. 
o Skolā ir nodrošināts pilnvērtīgs un sabalansēts uzturs. 

Priorit ātes tālākajam darbam pamatjom ā: 

o Pilnveidot atbalsta komandas un mācību priekšmetu un internāta 
skolotāju sadarbību. 

Kvalit ātes vērtējums III l īmenis - labi  
         

 4.2. Atbalsts person ības veidošan ā  

4.2.1. Izgl ītojamo pozit īvo attieksmju, person ības īpaš ību un 
soci ālo iema ņu att īst īšana  

Skolēnu visas darbības norisinās pedagoģiskā vadībā. Zināšanas par 
sociāliem jautājumiem, skolēnu iemaņas un attieksmes rosina un attīsta 
audzināšanas darbs internāta skolotāju, mācību priekšmetu skolotāju un 
atbalsta personāla vadībā. Skolā plāno un organizē ārspusstundu 
pasākumus. Audzināšanas darbs tiek organizēts atbilstoši skolas 
Audzināšanas programmai, kurā ietverta noteikta vērtību veidošana. Skolā 
darbojas skolēnu līdzpārvalde. Darbu konsultē un skolēniem palīdz direktores 
vietniece izglītības jomā. Pedagogi atbalsta līdzpārvaldes darbu. Skolēni 
iesaistās skolas pasākumu organizēšanā, telpu noformēšanā, apkārtējās 
vides sakopšanā un labiekārtošanā. ESF projekta "Atbalsta pasākumu 
nodrošināšana sociālās atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā 
Dundagas novadā" ietvaros atjaunoti rožu stādījumi pie skolas, pagatavoti soli 
un galdi skolēnu atpūtas un spēļu vietā. Skolas darba l īnijās skolēniem ir 
iespēja izteikt priekšlikumus skolas dzīves pilnveidošanai. Skolas darba līnijas 
ir skolā īstenotās psihosociālās korekcijas darba sastāvdaļa, kurā tiek 
veicināta skolēnu komunikatīvo prasmju nostiprināšana - skolēni vingrinās 
publiskajā runā, kā arī formulē savu viedokli par norisēm skolā. 

Skolēniem ir iespējas pilnveidot noteiktas personības iezīmes skolēnu 
radošo darbu izstādēs, mācību priekšmetu nedēļās, skolas sporta 
sacensībās, daudzveidīgajos skolas pasākumos, kā arī starpskolu 
pasākumos - Latvijas Speciālās olimpiādes rīkotajos sporta pasākumos 
(basketbols, futbols, novuss, florbols), Paraolimpiskajās spēlēs, Latvijas 
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Republikas speciālo izglītības iestāžu skolēnu pašdarināto tērpu skatēs, deju 
festivālā "Sadancis", speciālo skolu vokālo ansambļu un solistu festivālā 
"Dziesmiņa", Kurzemes novada speciālo skolu teātra kolektīvu festivālā 
"Teātra diena Mazirbē", vizuālās mākslas konkursos un izstādēs arī ārpus 
Latvijas - Starptautiskajā bērnu mākslas muzejā Vorbijā un Slites skolā 
Zviedrijā, labdarības organizācijas "Eurika" rīkotajās akcijās.  

Mācību gada sākumā skolā tiek noteikti audzināšanas darba virzieni, 
pamatojoties uz skolas attīstības plānā noteikto, iepriekšējā mācību gada 
darba analīzi un VISC izvirzītajām aktualitātēm un prioritātēm. Katrā grupā 
izveidots grupas audzināšanas darba plāns un pasākumu plāns, kas saistīts 
ar skolas Audzināšanas programmu un skolas pasākumu plānu. Grupas 
pasākumu plānu sagatavo un iesniedz katram mēnesim, tā nodrošinot 
elastīgumu audzināšanas darbā. Plānos ietverti temati par satiksmes 
noteikumiem, drošību, rīcību ekstremālās situācijās, veselīgu dzīvesveidu, 
personīgo higiēnu, uzvedības normām, saskarsmes kultūru, karjeras izvēli, 
skolēnu tiesībām un pienākumiem, dzimumaudzināšanas jautājumiem.  
Noslēdzoties mācību semestriem, internāta skolotāji veic audzināšanas darba 
pārskatu. Internāta skolotāju darbs tiek analizēts internāta skolotāju 
sanāksmēs un pedagoģiskās padomes sēdēs. 

4.2.2. Interešu izgl ītības organiz ēšana   

Skola nodrošina iespējas skolēniem attīstīt un nostiprināt noteiktas 
prasmes un spējas fakultatīvajās nodarbībās: darbs ar papīru un citiem 
materiāliem, kokapstrāde, mūzika, sports, vizuālā māksla, ritmika. Šajās 
nodarbībās līdz ar skolēnu radošo spēju attīstīšanu notiek mērķtiecīgs 
skolēnu attīstības īpatnību korekcijas darbs dažādos aspektos. Skola 
nodrošina iespēju skolēniem prezentēt savus sasniegumus iepriekšminētos 
ārpusskolas un skolas pasākumos.  

Notiek fakultatīvo nodarbību izpildes un rezultātu analīze informatīvajās 
pedagogu sanāksmēs. Daudzi skolēni darbojas vairākās fakultatīvajās 
nodarbībās, tāpēc laiki saplānoti atbilstoši skolēnu interesēm un dienas 
režīmam. Fakultatīvās nodarbības skolēni izvēlas apmeklēt pēc brīvprātības 
principa, saskaņojot ar vecākiem. Skolas direktore izdod rīkojumu par skolēnu 
iekļaušanu fakultatīvajās nodarbībās. Skolēni, pedagogi un vecāki tiek 
informēti par skolēnu sasniegumiem fakultatīvajās nodarbībās: atzinības 
raksti, ieraksti dienasgrāmatās, Ziņu Lapā vecākiem, arī Dundagas novada 
mājas lapā un avīzē "Dundadznieks", Talsu novada avīzē "Talsu vēstis". 

Secinājumi  

Skolas darba stipr ās puses:  

o Skolā ir izveidota daudzpusīga Audzināšanas programma. 
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o Skolēni līdzdarbojas skolā notiekošo procesu izvērtēšanā skolas darba 
līnijās, skolēnu līdzpārvaldē, skolas vides uzturēšanā 

o Skolēniem ir iespējas pilnveidot un attīstīt savas spējas dažādās 
fakultatīvajās nodarbībās un prezentēt savus sasniegumus dažādos 
skolas un ārpusskolas pasākumos 

Priorit ātes tālākajam darbam pamatjom ā: 

o Pilnveidot un dažādot metodes skolēnu pozitīvo saskarsmes un sociālo 
iemaņu attīstīšanā un nostiprināšanā. 

Kvalit ātes vērtējums III l īmenis - labi  
 

4.3. Atbalsts karjeras izgl ītībā  

Skolas Audzināšanas programma, īstenotās profesionālas 
pamatizglītības programmas paredz noteiktus karjeras izglītības īstenošanas 
pasākumus. Mācību stundu vērošanas materiāli liecina, kas arī mācību 
stundu organizācijā iekļauti noteikti karjeras izglītības elementi. Mācību 
priekšmetu nedēļās iekļauti karjeras izglītības elementi. Skolā karjeras 
izglītības darbu organizē internāta skolotāji, karjeras izglītības jautājumi ir 
integrēti Audzināšanas programmā. Tie mērķtiecīgi tiek iekļauti grupas 
nodarbībās, ārpusskolas pasākumos. Skolas lasītavā ir pieejama informācija 
par karjeras izglītības jautājumiem - grāmatas, katalogi un žurnāli par 
profesijām un izglītības iespējām, informatīvi materiāli, bukleti. Skolā ir 
nodrošinātas iespējas izmantot jaunākās informācijas tehnoloģija, lai iegūtu 
informāciju par karjeras izvēles iespējām. Katru gadu skolā tiek organizēta 
Profesiju diena, kur skolēni uzzina par dažādu profesiju darba pienākumiem, 
nepieciešamajā zināšanām un prasmēm šajā profesijā, skolā ierodas dažādu 
profesiju pārstāvji, stāsta par savu darbu un darba iespējām. Pamatizglītības  
un profesionālās pamatizglītības audzēkņiem tiek organizētas ekskursijas uz 
uzņēmumiem kokapstrādē, viesu namiem, uz uzņēmumiem Dundagas, Talsu 
un Ventspils novadā, kur ir iespēja redzēt un saprast dažādu profesiju darba 
dienas ritmu, priekšrocības un ēnas puses, nepieciešamo kompetenču 
apzināšanās dažādām profesijām, saprast vai izvēlētā profesija tiešām ir 
saistoša un piemērota. Mācību stundās un audzināšanas nodarbībās tiek 
apgūtas prasmes rakstīt CV, darba sludinājumu meklēšanā, gatavošanās 
darba pārrunām, izspēlētas lomu spēles. Diemžēl valsts sociālekonomiskā 
situācija mazina iespējas absolventiem efektīvi darboties darba tirgū.  
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Secinājumi  

Skolas darba stipr ās puses:  

o Labi organizētas mācību ekskursijas dod iespēju skolēniem iepazīties 
ar dažādu uzņēmumu darba procesiem un profesiju pārstāvjiem. 

o Karjeras izglītības jautājumi ir iekļauti skolas Audzināšanas 
programmā. 

o Skolā ir iespējas apgūt galdnieka palīga un mājkalpotāja kvalifikāciju. 

Priorit ātes tālākajam darbam pamatjom ā: 

o Turpināt darbu pie karjeras jautājumu integrēšanas mācību priekšmetu 
saturā. 

Kvalit ātes vērtējums III l īmenis - labi  
                                                                                                                                                 
4.4. Atbalsts m ācību darba diferenci ācijai  

Skola iespēju robežās veicina iespējas skolēniem prezentēt savus 
sasniegumus dažādos starpskolu pasākumos, kā minēts iepriekš. 
Profesionālās pamatizglītības programmas tiek īstenotas 4 gadu. 

Skola ir ilgstoša pieredze atbalsta sniegšanā skolēniem, kam mācības 
sagādā grūtības. Arī profesionālās pamatizglītības audzēkņi saņem 
pilnvērtīgu atbalstu. Pamatojoties uz daudzpusīgu skolēnu izpēti, noteiktas 
skolēnu individuālās vajadzības pietiekamu mācību rezultātu nodrošināšanai. 
Pedagogi zina katra skolēna uztveres īpatnības, katra skolēna mācīšanās 
prasmju līmeni. Pamatojoties uz to tiek nodrošināta individualizēta pieeja 
mācību procesā, sagatavoti diferencēti uzdevumi. Ņemot vērā skolēnu 
individuālās attīstības līmeni īpašas aktivitātes un atgādinājumi jāpielieto 
gribas sfēras nostiprināšanai. Līdzās individualizētajai pieejai mācību stundās 
un vakara mācībās tiek nodrošināti skolotāja palīga pakalpojumi. Skola pilnībā 
nodrošina skolēnus ar mācību materiāliem, kas nepieciešami izglītības 
programmu apguvē. 

4.5. Atbalsts izgl ītojamajiem ar speci ālām vajadz ībām     

Mazirbes internātpamatskolā tiek īstenota vispārējās pamatizglītības 
programma izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām (21015811), 
profesionālās pamatizglītības programmas "Kokizstrādājumu izgatavošana" 
un "Mājturība", kur saturu apgūst tikai skolēni ar speciālām vajadzībām. 
Visiem skolēniem ir pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums. Līdz ar to 
skolai ir resursi - pedagoģiskie, attiecīgs atbalsta personāls: sociālais 
pedagogs, psihologs, logopēds, skolotāja palīgs, vides resursi - iekļūšana 
skolā nodrošināta arī personām ar kustību traucējumiem, piemērots sanitārais 
mezgls. 
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4.6.  Sadarb ība ar izgl ītojam ā ģimeni    

Skolā ir noteikta kārtība sadarbībai ar skolēnu ģimenēm. Iestājoties 
skolā, skolēni un viņu vecāki tiek iepazīstināti ar skolas Akreditācijas lapu, 
Iekšējās kārtības noteikumiem, skolas tradīcijām. Tiek veikta intervija, lai 
precizētu skolēnu individuālās attīstības vajadzības. Atsevišķos gadījumos ar 
vecāku piekrišanu tiek pieaicināti skolas atbalsta personāla pārstāvji. 
Internāta skolotāji/ audzinātāji pastāvīgi sazinās ar skolēnu vecākiem. Ņemot 
vērā plašo reģionu, no kura nāk skolēni, akcentētas pastarpinātas 
komunikācijas formas  -  vecāki par pedagoģiskā procesa aktualitātēm tiek 
informēti ar dienasgrāmatu palīdzību, informatīvo izdevumu "Ziņu lapa", 
mācību sasniegumu kopsavilkumu sagatavošanu, telefoniski. Vecāki izmanto 
iespēju ierasties skolā uz pasākumiem, sarunām ar internāta skolotājiem/ 
audzinātājiem un atbalsta personālu, kā arī iespēju konsultēties ar atbalsta 
personālu Dundagā. Sociālais pedagogs apmeklē skolēnu vecākus arī mājās. 
Atsevišķos gadījumos saziņai ar skolēnu vecākiem tiek izmantota pašvaldību 
attiecīgo institūciju starpniecība.  

Secinājumi  

Skolas darba stipr ās puses:  

o Attīstīts skolēnu izpētes process, uz kuru balstās individualizētas 
pieejas nodrošināšana mācību procesā. 

o Skolēnu vecāki tiek informēti par pedagoģiskā procesa norisi skolā, ir 
nodrošināta iespēja saņemt konsultācijas no skolas atbalsta personāla 

Priorit ātes tālākajam darbam pamatjom ā: 

o Turpināt darbu pie skolēnu izpētes procesa, lai dažādotu atbalsta 
pasākumus un pilnvērtīgāk īstenotu korekcijas darbu. 

o Nostiprināt esošās un meklēt jaunas iespējas sadarbībai ar skolēnu 
ģimenēm.   

Kvalit ātes vērtējums III l īmenis - labi  
Joma - 5. Iest ādes vide  

5.1. Mikroklimats    
5.1.1. Kop ības apzi ņas veidošana, vienl īdzība un taisn īgums 

iestādē  
Skola publiskā tēla veidošanā akcentē skolas radošā potenciāla 

pastāvīgu aktualizēšanu pedagoģiskajā darbībā. Skolēnu radošā potenciāla 
attīstīšana ir psihokorekcijas darba sastāvdaļa, attīstot skolēnu noteiktās 
prasmes un talantus, tiek pilnveidota skolēnu radošā kapacitāte. Skolas 
vizuālā tēla veidošanā pamatā ir skolēnu radošie darbi, kas mērķtiecīgi tiek 
iekļauti skolas vidē, tādējādi arī nodrošinot skolēnu piederības skolai 
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stiprināšanu. Skolai ir ilgstošas tradīcijas, kurās līdzdarbojoties skolēniem, tiek 
veidota atbildīga attieksme pret savu skolu - meža ogu lasīšana skolas 
kopgaldam, skolas apkārtnes uzturēšana, līdzdalība ciema un jūras krasta 
uzturēšanā, Lāpu gājiens Lāčplēša dienā, Latvijas dzimšanas dienas 
svinības, kurās piedalās arī skolēnu vecāki un skolas tehniskie darbinieki un 
tiek godināti labākie skolēni un darbinieki. Īpaša tradīcija, kurā varam paust 
lepnumu par skolu, ir speciālo skolu teātra kolektīvu festivāls "Teātra diena 
Mazirbē", kad rādām viesiem savus sasniegumus. Pēdējos gados skolēniem 
ir iespēja sevi prezentēt Zviedrijā ar vizuālās mākslas darbiem un muzikāliem 
priekšnesumiem. Kopības un piederības sajūtas tiek stiprinātas daudzos 
klases vakaros un pārgājienos, kā arī kopīgajā ekskursijā. Pedagogiem un 
personālam tradicionālas ir kopā sanākšanas reizes vakarā pirms 
1.septembra, Skolotāju dienā, Ziemassvētkos, kopīgā skolas apkārtējās vides 
sakopšanā un labiekārtošanā. 

Skolēni var justies vienlīdzīgi visos aspektos, jo skolēniem zināms, ka 
iespējamās problēmas skolotāji risinās, ievērojot taisnīguma un vienlīdzības 
principus.  

Skolas absolventi bieži brauc uz skolu, lai tiktos ar saviem skolotājiem, 
kā arī lai piedalītos skolas pasākumos. 

 
5.1.2. Sadarb ības vide izgl ītības iest ādē 
pedagoģiskā darbība skolā balstās uz cieņpilnām attiecībām, kas 

izpaužas produktīvā sadarbībā un uzticēšanās līmenī. Tiek sekmētas labas 
attiecības starp skolas darbiniekiem un skolēniem. Skolas vadība pastāvīgi 
konsultējas ar darbiniekiem noteiktu darba organizācijas jautājumu risināšanā. 
Skolotāju viedoklis un ieteikumi, kas tiek izteikti gan ikdienā, gan skolas darba 
analīzes procesā, tiek respektēti un iekļauti pedagoģiskās darbības un darba 
organizācijas pilnveidošanā. 

Noteiktas pedagoģiskās aktivitātes, kas saistītas ar skolēnu izpētes 
procesā iegūto informācijas apmaiņu starp pedagoģiskajām vienībām, nosaka 
"K ārt ība, kādā notiek inform ācijas par skol ēnu att īst ību apkopošana un 
inform ācijas par skol ēnu att īst ību apmai ņa starp pedago ģiskaj ām 
vien ībām" , tādējādi nodrošinot profesionālu informācijas apriti. Visi darbinieki, 
kuri iesaistīti personas datu apstrādē, ir parakstījuši Apliecinājumu par 
konfidencialitātes neizpaušanu 

Personāls ir profesionāls, lietišķs un laipns, vienmēr nodrošina 
apmeklētājiem vajadzīgo informāciju. Skolā ir noteikta kārtība kā rīkoties 
skolas apmeklētājiem. Skolā izvietotas skaidrs norādes. Skolas telpas ir tīras 
un gaišas. Mācību vide ir visiem pieejama un droša.  

 
5.1.3. Izgl ītojamo uzved ība un discipl īna  
Skolēnu uzvedību regulē Iekšējās kārt ības noteikumi  un noteiktas 

Kārtības, kas pastāvīgi tiek aktualizēti pedagoģiskajā darbībā. Jau iestājoties 
skolā, skolēni un viņu vecāki tiek iepazīstināti ar Iekšējās kārtības 
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noteikumiem un pārrunāti iespējamie risinājumi dažādām situācijām. Iekšējās 
kārtības noteikumi tiek pārskatīti un papildināti atbilstoši pedagoģiskā procesa 
vajadzībām. Noteikumi pieejami visiem skolēniem, vecākiem un darbiniekiem. 
Iekšējās kārtības noteikumu ieviešanu un pārraudzību veic skolas vadība. 
Skolēni apzinās, ka viņu uzvedība ir ciešā saiknē ar individuālo attīstību un 
skolas tēlu. Skolēnu pozitīvo attieksmi veicina skolā īstenotā prakse, kuras 
laikā skolēni iesaistās dažādās aktivitātēs, tai skaitā sava viedokļa 
formulēšanā par norisēm skolā. Iespējamās konfliktsituācijas tiek risinātas, 
iesaistoties pedagogiem, atbalsta personālam, atbilstoši noteiktai kārtībai, kas 
ir skolas Iekšējās kārtības noteikumu sastāvdaļa.     

    
 5.2. Fizisk ā vide  
Skolas telpas ir funkcionālas. Visas telpas ir drošas, norādīti 

evakuācijas ceļi, ir nodrošinātas rezerves izejas. Sākot mācību gadu, tiek 
izanalizēts telpu lietojums atbilstoši skolēnu vajadzībām. Respektējot 
noteiktas skolēnu vajadzības, telpu lietojums tiek pārskatīts arī mācību 
procesa norises laikā. Sanitāri higiēniskie apstākļi ir atbilstoši normatīvajos 
aktos noteiktajam, ko apliecina arī kontrolējošo institūciju pārbaužu akti. Ar šo 
institūciju konstatēto pastāvīgi tiek iepazīstināti darbinieki kā informatīvajās 
sanāksmēs, tā arī individuālās pārrunās ar attiecīgiem darbiniekiem. 

Skolas telpās ir atbilstošs apgaismojums, optimāla temperatūra, telpas 
tiek vēdinātas. Klašu telpas nodrošinātas ar jaunām mēbelēm - soliem, 
krēsliem, plauktiem, atbilstoši skolēnu vecumam un augumam. Skolas 
inventārs tiek papildināts atbilstoši vajadzībām, arī ar saņemto humāno 
palīdzību no Zviedrijas. Visās mācību telpās logiem ir žalūzijas.  

Pārskata periodā visās internāta guļamtelpās veikts remonts, iegādāta 
jauna gultas veļa, skapīši, skolas gaiteņos ir dīvāni. Inventārs internāta telpās 
tiek atjaunots. Skolas ēdamzālē iegādāti jauni soli. 

Telpu sakopšanu nodrošina tehniskie darbinieki. Arī skolēni mērķtiecīgi 
tiek iesaistīti savu guļamtelpu un klašu telpu sakopšanā. 

Skolas āra teritorijā ir 2 pagalmi, 2 sporta laukumi (volejbola, futbola), 
spēļu un atpūtas laukums ar vingrošanas ierīcēm, dārzs. pastāvīgi notiek 
spēļu un atpūtas laukumu labiekārtošana. Skolas teritorija ir vienmēr sakopta, 
apzaļumota. Skolas āra teritoriju kārtībā uztur sētnieks. Rudenī un pavasarī 
notiek skolas apkārtnes sakopšanas talkas. Āra teritorijas tiek izmantotas kā 
noteiktu skolēnu darba prasmju veidošanas un nostiprināšanas vietas gan 
mājturības un tehnoloģiju stundās, gan profesionālās pamatizglītības satura 
apguvei. Skolas āra teritoriju sakoptību labi novērtē vasaras periodā, kas 
skolas telpas iznomā dažādām tematiskajām nometnēm, kā arī Mazirbes 
ciema bibliotēkas apmeklētāji (skolas ēkā darbojas Mazirbes ciema 
bibliotēka). 
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Secinājumi  

Skolas darba stipr ās puses:  

o Skolēnu pašapziņas un piederības sajūta tiek stiprināta dažādos skolas 
pasākumos, iesaistot skolēnus viņu radošā potenciāla īstenošanā 
skolas vides veidošanā. 

o Pastāvīga skolēnu un darbinieku sasniegumu un panākumu 
novērtēšana. 

o Skolā ir labs mikroklimats, pozitīva sadarbības vide. 
o Skolā ir stabilas tradīcijas, notiek daudzveidīgi audzināšanas un 

ārpusstundu pasākumi. 
o Skolas fiziskā vide ir sakopta, labi uzturēta un tiek pilnveidota. 

Priorit ātes tālākajam darbam pamatjom ā: 
o Nepieciešams veikt sporta zāles remontu. 
o Turpināt darbu pie spēļu laukumu pilnveidošanas skolas āra teritorijā. 

Kvalit ātes vērtējums IV l īmenis - ļoti labi  

 
Joma - 6.Iest ādes resursi  

6.1. Iekārtas un materi āltehniskie resursi  
Skolā ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo telpu 

nodrošinājums - klases vispārizglītojošo mācību priekšmetu norisei, 
kokapstrādes darbnīcas (normatīviem atbilstoša), tekstilapstrādes klase, 
mācību virtuve, bibliotēka - lasītava, datorklase, sporta inventāra telpa, 
medicīnas kabinets. Skolas bibliotēka ir nodrošināta ar mācību un metodisko 
literatūru, kas regulāri tiek atjaunota un papildināta. Sanitārie mezgli iekārtoti 
gan pie klašu telpām, gan internātā, gan kokapstrādes darbnīcās. Skolā ir 
iekārtotas 2 dušu telpas, kuras tiek izmantotas, skolēniem esot internātā un 
pēc sporta nodarbībām. Skolēnu atpūtas nodrošināšanai tiek izmantotas 
skolas zāle, atpūtai funkcionāli pielāgotas telpas (piem., Miera telpa). Arī 
mācību klašu telpās ir izveidotas funkcionālas atpūtas zonas. Skolēnu atpūtai 
skolas āra teritorijās izmantojami 2 sporta laukumi, ar vingrošanas ierīcēm 
aprīkots spēļu laukums, skolas dārzs, kurā uzstādītas atpūtas ierīces. Skolas 
ieeja nodrošināta ar iespējām ēkā iekļūt cilvēkiem ar kustību traucējumiem, 
viens sanitārais mezgls piemērots cilvēku ar kustību traucējumiem 
vajadzībām. Atbalsta personāls darbojas atsevišķās telpās. Uz visām telpām 
skolā ir skaidras norādes. Telpu lietojums pedagoģiskā procesa 
nodrošināšanai viesiem šī procesa dalībniekiem ir skaidrs, telpu 
izmantošanas kārtība noteikta Iekšējās kārtības noteikumos, visām telpām 
noteikti atbildīgie. 

Skolotāji un skolēni pedagoģiskajā procesā izmanto skolā esošos 
datorus (22), biroja tehniku (kopētājs, printeris, laminators), audiovizuālās 
ierīces (DVD, CD iekārtas, TV iekārtas, videoprojektori, interaktīvā tāfele, 
dokumentu kamera), koka elektriskās virpas, stacionārā frēzes iekārtu, 
stacionāro urbjmašīnu, kombinēto  darba galdu, ripzāģi, figūrzāģi, rokas 
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virsfrēzi, lentzāģi, ķēžu zāģi, elektriskās šujmašīnas, šujmašīnu - overloku, 
gludināšanas ierīces, audēja stelles, tapošanas iekārtas, elektriskās plītis, 
ledusskapi, mazo virtuves tehniku. Visi skolotāji ir informēti par to, kādas 
materiāltehniskās iekārtas ir pieejamas un kā lietojamas. Visas iekārtas un 
tehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un droši lietošanai, kā arī skola savlaicīgi 
rūpējas par bojāto tehnisko līdzekļu salabošanu.  Materiāltehnisko resursu 
klāsts veidots, pamatojoties uz pedagoģiskā personāla argumentētiem 
pieprasījumiem un skolas reālajām iespējām.  

 
6.2. Person ālresursi  
Skolā īstenotās izglītības programmas nodrošinātas ar nepieciešamo 

pedagoģisko personālu, atbalsta personālu un tehnisko personālu. Lai 
pilnveidotu personāla kompetences atbilstoši skolas darbības pamatmērķiem 
un uzdevumiem, personāls piedalījies pedagogu  kvalifik ācijas pilnveides 
kursos :  

 
„Novitātes darbā ar izglītojamajiem ar 
garīgās attīstības traucējumiem” 36 
stundas 2011.gadā, 

biedrība „Dažādība izglītībā” 

„Mūsdienīga mācību procesa 
īstenošana speciālajā izglītībā” 24 
stundas 2014.gadā. 

SIA „Izglītības un attīstības centra 
„EGO”” 

„Interaktīvās tāfeles rīki mācību 
materiālu sagatavošanai”. 

VISC ESF projekta "Vispārējās 
izglītības pedagogu tālākizglītība" 

„Seksuālās vardarbības riski 
ārpusģimenes aprūpes iestādēs un 
internātskolās” 

Nodibinājums „Centrs Dardedze” 

 
Kvalifikācijas pilnveides kursos gūtās atziņas tiek izmantotas 

pedagoģiskajā procesā, nodrošinot mācību procesa organizācijas pilnveidi, 
dažādu metožu lietojumu pedagoģiskajā darbā, nodrošinot saikni ar dzīvi un 
pilnveidojot zināšanas. 

Pedagogi, arī skolēni, piedalās dažādos pieredzes apmai ņas 
pasākumos:   

2012.gadā Zviedrijā Vorbijā Starptautiskajā bērnu mākslas muzejā,. 
2014.gadā skolēni un pedagogi apmeklēja Slites skolu Zviedrijā.   
ESF projekts „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālā 

atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Dundagas novadā”; sadarbības 
partneri – Kolkas pamatskola, Dundagas vidusskola, Talsu pamatskola, 
Purmsātu internātpamatskola.  

Pedagogi ir piedalījušies pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 
novērtēšanā un 3 pedagogi ir ieguvuši trešo profesionālās darbības kvalitātes 
pakāpi, 4 pedagogi – otro pakāpi. 
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Pedagogu profesionalitāti nosaka atbilstoša izglītība un pedagoģiskā 
pieredze - vidēji 25 gadi speciālās izglītības jomā. Skolas atbalsta personāls 
darbojas koordinēti, atbilstoši starpdisciplināras atbalsta komandas 
principiem. Atbalsta personāls pastāvīgi pielieto diagnosticējošus, 
novērošanas, profilakses un kompensācijas paņēmienus. Skolotāji 
līdzdarbojas  projektos, iesaistās vietējās sabiedrības dzīvē. Skolas 
pedagoģiskā un tehniskā personāla darbība ir pastāvīgi vadīta un uzraudzīta, 
atbilstoši skolas pedagoģiskā procesa pārraudzības un kontroles plānam. 
Skola savlaicīgi plāno nepieciešamos personāla resursus un to izmaiņas. 
Izmaiņas personāla sastāvā ir pamatotas. Visa personāla amatu apraksti ir 
atbilstīgi normatīvajos aktos noteiktajam un ir attiecīgo darba līgumu 
sastāvdaļa. Skolas direktore regulāri aicina izteikt savus priekšlikumus sava 
un skolas darba uzlabošanai.  

Skolā ir sistematizēta un pastāvīgi aktualizēta informācija par skolas 
darbinieku profesionālo pilnveidi. Skolas vadība  rosina, nodrošina un atbalsta 
skolotāju izglītošanu pedagoģiskā procesa vajadzībām atbilstošās 
tālākizglītības programmām. Skolas darbinieki dalās pieredzē par apmeklēto 
kursu saturu un efektivitāti metodiskajās komisijās. 

Secinājumi  

Skolas darba stipr ās puses:  
o Pārskata periodā ir atjaunots mācību telpu labiekārtojums. 
o Skolā ir nodrošinātas iespējas mācību procesā izmantot mūsdienīgas 

informācijas tehnoloģijas. 
o Skolai ir kvalificēts pedagoģiskais personāls un pieredzējis tehniskais 

personāls. 
o Skolā ir nodrošināti mācību līdzekļi izglītības programmu īstenošanai, 

nokomplektēts bibliotēkas resursu fonds. 
Priorit ātes tālākajam darbam pamatjom ā: 

o Pilnveidot mācību  virtuves materiāltehnisko nodrošinājumu. 
o Piesaistīt līdzekļus datorklases aprīkojuma atjaunošanai un 

modernizēšanai. 
Kvalit ātes vērtējums III l īmenis - labi  
 

JOMA - 7.IESTĀDES DARBA AORGANIZ ĀCIJA, VAD ĪBA 
UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA  

7.1. Iestādes darba pašv ērtēšana un att īst ības pl ānošana  
Skola veic darb ības iekš ējo vērtēšanu  katra mācību semestra 

noslēgumā, kurā iekļauta arī  
• pedagoģiskā personāla un atbalsta personāla darbības 

pašvērtējums, 
• pedagoģisko vienību darbības pārskati,  
• pedagoģiskā procesa rezultātu izvērtējums,  
• skolēnu viedoklis par izglītošanās procesa norisi,  
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• iekšējās kontroles rezultātu apkopojums.  
Pašvērtēšanā akcentēti mācību ciklam noteikto prioritāro uzdevumu 

izpildes kvalitāte. Pedagoģiskais personāls pastāvīgi veic savas darbības 
izvērtējumu atbilstoši noteiktajiem paredzētajiem rezultātiem. Personāls 
mācību ciklu noslēgumos sniedz viedokli - vērtējumu par visas skolas 
darbības norisi. Iegūtā informācija tiek izmantota skolas SVID veidošanā, kas 
savukārt veicina nākamo darbības ciklu darbības plānošanu. 

Skolas attīstības plāns ir strukturēts, pārskatāms un ietver 
sasniedzamus rezultātus. Attīstības plāna prioritātes pamatojas uz skolas 
darbības pamatmērķiem un uzdevumiem. 

 
7.2. Iestādes vad ības darbs un person āla pārvald ība. 
Skolā ir visa normatīvajos aktos noteiktā dokumentācija pedagoģiskā 

procesa organizācijai. Skolas iekšējo darba organizāciju nosakošie dokumenti 
tiek veidoti, pamatojoties uz darba procesu izvērtējumiem un iesaistot 
personālu. Visa dokumentācija sakārtota atbilstoši lietu nomenklatūrai. Skolā 
lietu nomenklatūra izveidota sadarbībā ar Ventspils zonālo arhīvu. Skolas 
pamatdokumenti - Nolikums, Darba plāns, Attīstības plāns, pārskati, darba 
organizāciju nosakošie iekšējie normatīvie akti ir pastāvīgi pieejami 
interesentiem.  Direktores vietniece iecelta, ņemot vērā viņas pieredzi un 
kvalifikāciju. Darba pienākumi, tāpat, kā visu citu skolas darbinieku amata 
pienākumi, noteikti amata aprakstā. Personāls skaidri zina katra vadītāja 
atbildību un kompetences un atbilstoši veic profesionālos pienākumus. Darba 
organizācijas pārraudzība norisinās atbilstoši noteiktajai Kārtībai, kuru zina 
viss personāls. Vadības sanāksmes notiek katras darba nedēļas pirmajā 
dienā, kurā izvērtē iepriekšējās nedēļas veikumu, nosaka kārtējās nedēļas 
darbības atbilstoši plānotajam. Vadības sanāksmēs piedalās atbilstoši darba 
plānā noteikto uzdevumu atbildīgie speciālisti. pēc vadības sanāksmes 
personāls informatīvajā sanāksme tiek iepazīstināts ar vadības veikto darbību 
izvērtējumu, lēmumiem un nākamajiem uzdevumiem. Ir noteikti laiki 
apmeklētāju pieņemšanai.  

Pedagogu slodzes skolā sadalītas atbilstoši personāla kvalifikācijas 
rādītājiem un pieredzei. 

Darba organizācijā iekļautas metodiskās komisijas, starpdisciplinārā 
atbalsta komanda, kas darbojas atbilstoši noteiktajām kompetencēm, kas 
attiecīgi pārrauga un koordinē noteiktu uzdevumu izpildi.  

 
7.3. Iestādes sadarb ība ar cit ām iest ādēm 
Skolai ir pastāvīga ieinteresēta sadarbība ar dibinātāju - Dundagas 

novada domi. Dome pastāvīgi tiek informēta par norisēm un tendencēm skolā, 
tiek aicināta piedalīties skolas pasākumos. Sadarbība atspoguļojas arī 
ieinteresētā skolas akūto vajadzību nodrošināšanā. Savstarpēja ieinteresētība 
un atbalsts ir arī skolas budžeta veidošanas procesā. Ir pastāvīga sadarbība 
ar Lībiešu savienību, organizējot kopīgus pasākumus - Valsts proklamēšanas 
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pasākumi,  Dzejas dienas, Ziemassvētku egles atklāšana, kino vakari, 
tikšanās  ar sabiedrībā pazīstamām personām. Skolas ēkā atrodas Mazirbes 
ciema bibliotēka, kuru ir iespēja izmantot gan skolēniem, gan skolas 
darbiniekiem. Ciema bibliotēkā darbojas vietējās kopienas interešu klubs 
"Kamolītis", kurā darbojas arī skolas darbinieki.  

Savukārt ESF projekta "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu 
sociālā atstumtības riska grupu integrācijai Dundagas novadā" skolas 
sadarbības partneri bija Talsu pamatskola, Kolkas pamatskola, Dundagas 
vidusskola, Dundagas bērnu dienas centrs "Mājas", Dundagas novada 
sociālais dienests, sadarbība turpinās arī pēc projekta beigām. Mazirbes 
internātpamatskola kā sadarbības partneris bija Purmsātu speciālās 
internātpamatskolas ESF projektā "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu 
sociālās atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Purmsātu speciālā 
internātpamatskolā". Sadarbība ar Purmsātu speciālo skolu turpinās, ir arī 
laba sadarbība ar Tukuma speciālo internātpamatskolu skolēnu nodarbību 
organizēšanā un savstarpējās pedagoģiskās pieredzes apmaiņā.                                         

Mazirbes internātpamatskolas skolēnu darbu izstāde bijusi 
Starptautiskajā  bērnu mākslas muzejā Vorbijā Zviedrijā. Arī skolēni paši 
piedalījās izstādes atklāšanā, ciemojās Stokholmas latviešu svētdienas skolā. 
2014.gadā skolēni viesojās ar koncertu H.Dejnes fotoizstādes "Mazirbnieces" 
un savu darbu izstāžu atklāšanā Gotlandē Slitē. Veicināt sadarbību un 
paplašināt skolēnu redzesloku  Zviedrijā palīdz sadarbošanās ar Latvijas 
žurnālisti Zviedrijā Dagniju Lapsu.  

Ilggadēja sadarbība izveidojusies ar labdarības biedrību "EURIKA" , 
kur skolēni sūta savus zīmējumus Ziemassvētku apsveikumu gatavošanai, 
biedrība palīdzējusi sponsorēt skolēnu braucienu uz Zviedriju.  

Skolai  ir labas attiecības ar vietējiem uzņēmējiem - profesionālo 
pamatizglītības programmu kvalifikācijas prakses organizēšanā, uzņēmēji 
labprāt brauc uz skolu tikties ar skolēniem, piedalās eksāmena programmas 
veidošanā. 

Secinājumi   
Skolas darba stipr ās puses:  

o Skolā vienu reizi nedēļā notiek informatīvās sanāksmes 
o Skolas personāls iesaistās pašvērtēšanas procesā, attīstības 

plānošanā 
o Skolā ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā 

obligātā dokumentācija 
o Skolai ir laba sadarbība ar dibinātāju un citām pašvaldības institūcijām 
o Personāla koleģiāls atbalsts, kā vadību stiprinošs faktors 

Priorit ātes tālākajam darbam pamatjom ā: 
o Pastāvīgi nodrošināt informāciju par skolas darbu Dundagas novada 

domes mājas lapā www.dundaga.lv 

Kvalit ātes vērtējums III l īmenis - labi  
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