
Liepājas Līvupes pamatskolas-  

attīstības centra  

 pašnovērtējuma ziņojums 
 
 

Liepāja, 2021   

(vieta, datums)   

 

 

 

Publiskojamā daļa 
 

 

 

 

 

SASKAŅOTS ELEKTRONISKI 

Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja 
(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

     Kristīne Niedre - Lathere 
(e-paraksts)   (vārds, uzvārds) 

      

(datums)     

 

 

 

  



1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

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

Izglītības 

programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programma

s  

kods 

 

Īstenošana

s 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. Licencēšana

s 

datums 

 

Speciālās 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

izglītojamiem ar 

jauktiem 

attīstības 

traucējumiem 

01015611 Ezera iela 

53/55, 

Liepāja 

 31.08.2018. 0 4 

Speciālās 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

izglītojamiem ar 

garīgās 

veselības 

traucējumiem 

01015711 Ezera iela 

53/55, 

Liepāja 

 31.08.2018. 4 3 

Speciālās 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

izglītojamiem ar 

garīgās attīstības 

traucējumiem 

01015811 Ezera iela 

53/55, 

Liepāja 

 31.08.2018. 11 10 

Speciālās 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

izglītojamiem ar 

smagiem garīgās  

attīstības 

traucējumiem 

01015911 Ezera iela 

53/55, 

Liepāja 

 04.09.2018. 5 5 



vai vairākiem 

smagiem 

attīstības 

traucējumiem 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamiem ar 

garīgās attīstības 

traucējumiem 

21015811 Uliha iela 

56, Liepāja 

 31.08.2018. 131 124 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamiem ar 

smagiem garīgās  

attīstības 

traucējumiem 

vai vairākiem 

smagiem 

attīstības 

traucējumiem 

21015911 Klaipēdas 

iela 94, 

Liepāja 

 31.08.2018. 92 97 

Kokizstrādājum

u izgatavošana 

22543041 Uliha iela 

56, Liepāja 

P_101

3 

19.02.2019. 11 9 

Ēdināšanas 

pakalpojumi 

22811021 Uliha iela 

56, Liepāja 

P_105

0 

12.03.2019 13 11 

 
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.) 

80 Nodrošinājums 

teicams, 

pedagogu 

mainība 

minimāla 

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. 

18 psihologs, 

sociālais 

pedagogs, 

logopēdi, 

internāta 

skolotāji 

 

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

2021./2022.māc.g.  

Prioritāte: Pakāpeniska pāreja uz kompetencēs balstītu mācību saturu, jaunā izglītības standarta īstenošana. 

Uzdevumi:  

1. Pārveidot speciālās pamatizglītības mācību priekšmetu programmas izglītojamiem ar viegliem garīgās 

attīstības traucējumiem atbilstoši kompetencēs balstītam mācību saturam, iekļaujot vispārējās 

pamatizglītības mācību satura elementus un sasniedzamos rezultātus atbilstoši izglītojamo veselības 

stāvoklim un attīstības līmenim. 

2. Aktualizēt starpdisciplināru, integrētu pieeju mācību procesa plānošanā un pedagogu sadarbību  

kompetencēs balstīta mācību satura īstenošanai. 

Plānotie sasniedzamie rezultāti:  

1. Ir pārveidotas 8 mācību priekšmetu programmas speciālās pamatizglītības izglītojamiem ar viegliem 

garīgās attīstības traucējumiem.  

2. Pedagogu sadarbības grupās ir izstrādāti 15 mācību materiāli integrēta mācību satura īstenošanai. 

 

Prioritātes: Izglītojamo vecāku/likumisko pārstāvju un skolas darbinieku savstarpējās sadarbības pilnveidošana. 

Uzdevumi: 

1. Veidot sadarbības sistēmu, kas ļauj iesaistīties visiem vecākiem izglītības iestādes darbā. 

2. Izstrādāt un organizēt izglītojamo vecāku/ likumisko pārstāvju aptauju un apkopot tās rezultātus, lai 

novērtētu pedagogu, skolas darbinieku un vecāku/likumisko pārstāvju sadarbību izglītojamo izaugsmes 

veicināšanā. 

Plānotie sasniedzamie rezultāti:  

1. Skolas padome ir izstrādājusi ieteikumus vecāku/likumisko pārstāvju sadarbības pilnveidošanai ar izglītības 

iestādi. 

2. Ir izstrādāta aptaujas anketa, organizēta izglītojamo vecāku/likumisko pārstāvju anketēšana.  

3. Aptaujā piedalījušies 50% vecāku/likumisko pārstāvju. 

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1. Izglītības iestādes misija –  

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – jaunietis, kurš atbilstoši savām spējām un veselības stāvoklim, lieto 

savas zināšanas un prasmes daudzveidīgās situācijās, līdzdarbojas sabiedrības dzīvē, prot sadarboties, ir 

atbildīgs un pašapzinīgs sabiedrības dalībnieks. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – cieņpilna sadarbība, tolerance, atbildība, pašapziņa. 

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

Prioritāte: Pakāpeniska pāreja uz kompetencēs balstītu mācību saturu, jaunā izglītības standarta īstenošana. 

Uzdevumi:  

1. Veicināt izglītojamo mācīšanās motivāciju, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes un paņēmienus, 

akcentējot caurviju prasmes. 

2. Veicināt jēgpilnu tehnoloģiju izmantošanu mācību un audzināšanas procesā jaunā mācību satura 

īstenošanā. 



3. Uz kompetencēm balstīta izglītības modeļa pielāgošana un individualizēšana izglītojamajam ar speciālajām 

vajadzībām. 

Sasniegtie rezultāti:  

1. 24 no 32 pedagogiem, kuri strādā ar izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem(kods 21015811) un 

profesionālās pamatizglītības programmu audzēkņiem,  dalījās pieredzē par IT rīku izmantošanu, 70% 

vēroto mācību stundu konstatēts, ka jēgpilna tehnoloģiju izmantošana veicina izglītojamo mācīšanās 

motivāciju un digitālo pratību. Visi pedagogu izmantotie rīki un vietnes tika apkopotas un ievietotas 

kopīgai lietošanai google diskā.  

2. 40% vēroto mācību stundu novērots, ka pedagogi mācību darbā izmanto dažādas metodes un paņēmienus, 

lai veicinātu izglītojamo sadarbības prasmes. 

3. Visiem speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem izstrādāti individuālie izglītības 

programmas apguves plāni uz kompetencēm balstīta izglītības modeļa īstenošanai. 

 

Prioritāte: Izglītojamo valoddarbība, lasītprasme un tekstpratība – pamats mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitātes 

paaugstināšanai: 

Uzdevumi:  

1. Valoddarbības, lasītprasmes un tekstpratības veicināšana visos mācību priekšmetos un audzināšanas 

pasākumos. 

2. Izstrādāt un apkopot metodiskos līdzekļus komunikācijas prasmju veicināšanai.  

Sasniegtie rezultāti: 

1. 26 no 32 pedagogiem, kuri strādā ar izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem(kods 21015811) un 

profesionālās pamatizglītības programmu audzēkņiem, ir dalījušies savstarpējā pieredzē un izstrādājuši 

darba lapas par valoddarbības, lasītprasmes un tekstpratības veicināšanas paņēmieniem mācību procesā. 

Vienota integrēta pieeja paaugstināja 20% izglītojamo lasītprasmi un tekstpratību. 

2. Pedagogi ir izstrādājuši 22 praktiski pielietojamus metodiskos līdzekļus komunikācijas prasmju 

veicināšanai mācību darbā ar izglītojamiem, kuriem ir smagi vai vairāki smagi attīstības traucējumi.  

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestāde plāno savu attīstību balstoties uz 

pašvērtēšanas rezultātiem, izglītības iestādes 

prioritātēm un vajadzībām. 

Izmantot SMART pieeju, nosakot kvalitatīvos 

un kvantitatīvos mērķa sasniegšanas, 

uzdevuma izpildes rezultātus un termiņus. 

Personāls ir stabils, profesionāls, vēlas sasniegt 

iestādes kopīgi definētos mērķus. 

Vadītājai pilnveidot zināšanas par personāla 

pārvaldības metodēm. 

Vadītāja sasniedz izvirzītos mērķus atbilstoši 

dibinātāja kvalitātes prasībām. 

  

Aktualizēt un precizēt izglītības iestādes 

izvirzītos mērķus  kvalitatīvas mācību un 

iekļaujošas vides nodrošināšanai valsts 

izglītības attīstības mērķu sasniegšanai. 

  



Iestādes vadītāja plāno  un kontrolē piešķirtā 

finansējuma mērķtiecīgu un racionālu izlietojumu. 

Veicināt finanšu resursu piesaisti 

starptautiskajos projektos. 

 

 
3.2. Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītājai ir labas profesionālās zināšanas izglītības 

iestādes darbības tiesiskuma un kvalitātes 

nodrošināšanas jautājumos. 

Pilnveidot vadītājas zināšanas profesionālās 

pilnveides  kursos par iekšējo normatīvo aktu 

izstrādi. 

Pedagogi, izglītojamie un vecāki uzticas vadītājas 

ierosinājumiem, skaidrojumiem, lēmumiem. 

Iesaistīt vecāku pārstāvjus izglītības iestādes 

stratēģisko lēmumu apspriešanā. 

Vadītājai ir ļoti labas komunikācijas prasmes skaidrot 

izglītības iestādes stratēģiskos attīstības mērķus visām 

pusēm un veidot izglītības iestādes tēlu. 

Pilnveidot vadītājas spēju sniegt personalizētu 

atgriezenisko saiti. 

Vadītāja līderis izglītības iestādē, kas ar personisko 

piemēru demonstrē izglītības iestādes vērtības. 

 

Vadītāja izprot un skaidro aktuālos izglītības attīstības 

un nozares politikas jautājumus izglītības iestādē. 

Popularizēt kopienā izpratni par izglītības 

iestādes lomu iekļaujošas izglītības 

īstenošanā. 

Vadītāja veiksmīgi vada iestādes ikdienas darbu un 

veicina tā virzību uz skolu kā mācīšanās organizāciju. 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītāja iniciē sarunas ar izglītības iestādes dibinātāju 

par speciālās izglītības nozīmi, problēmjautājumu 

risināšanu  un stratēģisko mērķu sasniegšanu. 

Turpināt sarunas par iespējām meklēt un 

nodrošināt dibinātāja finansējumu izglītības 

iestādes teritorijas Ezera iela 53/55 

infrastruktūras uzlabošanai. 

Vadības komanda īsteno konsultējošus un izglītojošus 

pasākumus kopienas izglītības iestādēm un 

organizācijām.  

Vadītājai jāiesaistās kādā no izglītības nozares 

organizācijām. 

Vadības komanda iniciē pārmaiņas, skaidro tās, 

uzklausot visu pušu viedokļus. 

Apzināt pedagogu un likumisko pārstāvju 

izpratni par pārmaiņu ieviešanu. 



Izglītības iestādē notiek savstarpēja mācīšanās un 

komanddarbs, kas dod iespēju apkopot, uzkrāt un 

publiskot zināšanu radīšanas un mācīšanās pieredzi, 

nodrošina attīstības centra atbalsta funkcijas citām 

izglītības iestādēm. 

 

Vadītāja, īstenojot cilvēkcentrētu pieeju 

komunikācijā, rada labvēlīgu miroklimatu 

izglītojamiem un viņu vecākiem. 

Veidot sadarbības sistēmu, kas ļauj iesaistīties 

visiem vecākiem izglītības iestādes darbā. 

Vadītājs rada priekšnosacījumus un atbalsta sekmīgu 

iestādes padomes darbību. 

Atbilstoši attīstības līmenim un veselības 

stāvoklim iesaistīt izglītojamos izglītības 

iestādes pašvērtēšanas procesā. 

  

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visiem pedagogiem ir atbilstoša profesionālā 

kvalifikācija un profesionālās kompetences pilnveide. 

VIIS pieejamā informācija par pedagogu tarifikāciju, 

atbilstošo izglītību un profesionālās kompetences 

pilnveidi ir pilnīga, atbilst reālajai situācijai un 

normatīvajos aktos noteiktajam. 

Rosināt pedagogus iegūt augstāku akadēmisko 

grādu pedagoģijā. 

Visi pedagogi, kuri strādā izglītības iestādē, veic tiesību 

aktos noteikto nepieciešamo profesionālās 

kompetences pilnveidi. 

Nodrošināt pedagogu savstarpējo mācīšanos 

profesionālās kompetences pilnveidei. 

Pedagogiem tiek nodrošināta optimāla noslodze, kas 

atbilst izglītības iestādes un tās īstenoto izglītības 

programmu specifikai. 

Pilnveidot pedagogu profesionālās kvalitātes 

novērtēšanas sistēmu atbilstoši izglītības 

iestādes īstenoto izglītības programmu 

specifikai. 

Pedagoģiskais personāls reizi gadā izvērtē savu 

profesionālo darbību. 

Pedagoģiskā personāla profesionālās darbības 

izvērtēšanā izmantot daudzveidīgākus  datu 

avotus (piemēram,  vecāku aptaujas anketu 

rezultātus, pedagogu savstarpēji sniegtās 

atgriezeniskās saites). 

 

 

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

 
4.1. to īsa anotācija un rezultāti; 



1. Dalība  ERASMUS+ Program - KA201 "ProuD to teach all" (Professional Development Strengthening 

Competencies to Teach All Learners in an Inclusive Learning Environment) projektā, kurš vēl nav beidzies. 

“ProuD To Teach All” (Nr 2020-1-BE02-KA201-074764) ir vērienīgs, starptautisks iekļaujošās izglītības 

projekts, kas izstrādāts ar mērķi veicināt skolotāju un skolu vadītāju efektīvu sadarbību darbā ar dažādu 

sociālo grupu pārstāvjiem. Projektā tiek aktualizēta dažādu sociālo grupu izglītojamo vajadzību iekļaušana 

un piemērošana izglītības sistēmā, kā arī iekļaujošas mācību vides nodrošināšana. Projektu finansē Eiropas 

Komisijas Erasmus+ programma, tā norise ir plānota līdz 2023. gadam.  “ProuD To Teach All” projekta 

ietvaros skolotāji no piecām Eiropas valstīm – Beļģijas, Latvijas, Portugāles, Nīderlandes un Lielbritānijas 

tiks iesaistīti profesionālās pilnveides aktivitātēs iekļaujošās izglītības jomā. Pamats mācībām būs esošo 

pedagogu prakse un unikālas pieejas, lai “mācītu visus”.  

   

2. E-Twinning  starptautisko tiešsaistes kursu “Starptautiska eTwinning projekta plānošana un īstenošana”  - 

Latvija, Serbija, Jordānija - ietvaros 2 skolas pārstāves un 6 izglītojamie ir iesaistījušies projektā  “My 

Online Habits”, kura mērķis ir noskaidrot jauniešu tiešsaistes paradumus. Projektā dalībniekiem  jāizstrādā 

online Netiķete un noteikumi savu personas datu aizsardzībai. 

 

                                             

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  
5.1.  Nav noslēgti līgumi 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 
6.1.  Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

 Audzināšanas darba prioritātes: 

 2020.-2022.gadam 

Brīvas un atbildīgas personības attīstības sekmēšana, veidojot demokrātiskai sabiedrībai raksturīgu attieksmi pret 

vērtībām, morāli, indivīda pienākumiem un tiesībām. 

2020./2021. m.g. 

1. Rosināt izpratni par drošību un atbilstošu rīcību dažādās situācijās, tādējādi sekmējot savu un līdzcilvēku 

drošības nodrošināšanu. 

2. Aktualizēt skolas iekšējās kārtības un drošības noteikumus un attīstīt prasmi ievērot uzvedības noteikumus 

un vispārpieņemtās sabiedrības uzvedības normas. 

 

6.2.  2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas 

1. 90% pedagogu mācību stundās, nodarbībās aktualizēja skolas iekšējās kārtības noteikumus un drošības 

noteikumus, rezultātā ir samazinājies iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu skaits. 

2. 70% pedagogu mācību stundās, nodarbībās, pasākumos veicināja prasmi ievērot uzvedības noteikumus un 

vispārpieņemtās sabiedrības normas. Izglītojamie iesaistījās atgādņu “Pozitīva uzvedība” zīmēšanā. 

 

7. Citi sasniegumi 
7.1.  Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas runāt izglītības iestāde (galvenie secinājumi par izglītības iestādei 

svarīgo, specifisko). 

Vienošanās ar Izglītības un zinātnes ministriju par informatīvi izglītojošu pasākumu par iekļaujošo izglītību un 

palīdzības iespējām izglītojamiem ar speciālām vajadzībām - pedagogu profesionālās kompetences kursu - 

organizēšanai. Reģ. nr. 2-2e/21/207, 07.04.2021. 

E-Twinnig skolas statusa iegūšana. Statusu piešķir skolai, kurā darbojas aktīva skolotāju komanda, kas īsteno 

projektus un papildus skolā veicina digitālo pratību un interneta drošību. 

7.2.  Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem pēc valsts pārbaudes darbu rezultātu izvērtēšanas 

par 2020./2021.mācību gadu un par sasniegumiem valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā. 

 

Izglītojamie atbrīvoti no valsts pārbaudes darbu kārtošanas 

 



8.Informācija par izglītības kvalitātes indikatoriem  

(izņemot vispārējo izglītību, profesionālās ievirzes izglītību) 

 
8.1. pedagogu dalība profesionālās kompetences pilnveidē 

2020./2021.māc.g. pedagogu skaits 

izglītības iestādē 

80 

2020./2021.māc.g. profesionālo mācību 

priekšmetu pedagogu skaits izglītības 

iestādē 

8 

2020./2021.māc.g. profesionālo mācību 

priekšmetu pedagogu skaits, kuri ir 

piedalījušies profesionālās kompetences 

pilnveidē 

8 

2020./2021.māc.g. ieguldītie līdzekļi 

izglītības iestādes pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveidē 

Pedagogi piedalījušies valsts apmaksātos kursos, semināros, 

konferencēs, vebināros. 

 

 
8.2.  profesionālo izglītību ieguvušo skaits 
2020./2021.māc.g. absolventu skaits (ieguvuši 

kvalifikāciju) profesionālās izglītības programmās 

salīdzinājumā ar izglītojamiem, kas sākuši mācības 

profesionālās izglītības programmās 

2020./2021. māc. gadā profesionālās izglītības 

programmās kvalifikāciju ieguvuši 9 izglītojamie. 

2020./2021. māc. gadā profesionālās izglītības 

programmās mācības uzsākuši 12 izglītojamie. 

2020./2021.māc.g. absolventu skaits (ieguvuši 

kvalifikāciju) profesionālās tālākizglītības 

programmās salīdzinājumā ar izglītojamiem, kas 

sākuši mācības profesionālās tālākizglītības 

programmās 

Skola neīsteno profesionālās tālākizglītības 

programmas. 

 
8.3. profesionālās izglītības programmu pieejamības veicināšana 
Plāni/shēmas/programmas, kas izmantotas 

profesionālās izglītības pieejamības veicināšanai 

(atbalsta veidu pieejamība, piemēram, dienesta 

viesnīca, individuālās konsultācijas riska grupām, 

stipendijas, vides pieejamība u.tml.) 

Skolā ir dienesta viesnīca – internāts. Tiek 

nodrošināta bezmaksas ēdināšana. Ir pieejamas 

karjeras konsultanta konsultācijas pirms mācību 

uzsākšanas, kā arī mācību laikā, pieejamas 

psihologa konsultācijas. Skolas vides pieejamība ir 

nodrošināta arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 

Ir sociālais pedagogs, kas nodrošina sociālo 

atbalstu un palīdzību izglītojamajiem un viņu 

vecākiem. 

Izglītojamie var saņemt Eiropas Sociālā fonda 

projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” noteiktos pakalpojumus. 

 
 


