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PALSMANES INTERNĀTPAMATSKOLAS AUDZINĀŠANAS DARBA VIRZIENI 

 

 

Virziens Patriotiskā audzināšana 

Prioritāte Veicināt interesi par dzimto pagastu, pilsētu un Latviju . 

Mērķis 

 

Nodrošināt iespēju katram izglītojamajam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atb ildīgu personību 

sabiedrībā.  Sekmēt radošas, patstāvīgas, atbildīgas personības veidošanu, kura ir spējīga pilnveidoties un izpausties, 

atbilstoši savām un sabiedrības prasībām.  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Laiks 
Atbildīgais par 

Īstenošanu Koordinēšanu Uzraudzību 

Attīstīt patriotisma jūtas par dzimto pagastu, pilsētu. 

Karjeras nedēļas ietvaros izpētīt dzimtās vietas.  

 

2016./17. m.g. 
Direktores vietniece, internāta 

skolotāji 

Pedagogs karjeras 

konsultants 
Direktore 

Veicināt interesi par savu valsti. Latvijas Republikas 

proklamēšanas diena, Darba svētki, Latvijas 

Republikas Satversmes sasaukšanas diena, 

Neatkarības pasludināšanas diena. 

 

2016./17. m.g. 

Internāta skolotāju metodiskās 

komisijas vadītājs, internāta 

skolotāji 

Direktores vietniece Direktore 

 

 

 



 

 

 

 

Virziens Patriotiskā audzināšana 

Prioritāte Veidot aktīvu pilsoņu pozīciju, vēlmi piedalīties Latvijai svarīgu problēmu risināšanā . 

Mērķis 

 

Nodrošināt iespēju katram izglītojamajam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu pers onību 

sabiedrībā.  Sekmēt radošas, patstāvīgas, atbildīgas personības veidošanu, kura ir spējīga pilnveidoties un izpausties, 

atbilstoši savām un sabiedrības prasībām.  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Laiks 
Atbildīgais par 

Īstenošanu Koordinēšanu Uzraudzību 

Apzināt ievērojamus cilvēkus pagastā, pilsētā, valstī.  

 
2017./18. m.g. 

Direktores vietniece, internāta 

skolotāji 

Pedagogs karjeras 

konsultants 
Direktore 

Veicināt interesi par savu valsti. Latvijas Republikas 

proklamēšanas diena, Darba svētki, Latvijas Republikas 

Satversmes sasaukšanas diena, Neatkarības 

pasludināšanas diena. 

 

2017./18 m.g. 

Internāta skolotāju metodiskās 

komisijas vadītājs, internāta 

skolotāji 

Direktores vietniece Direktore 

Latvijas simtgadei veltītie pasākumi.  2017./18. m.g 

Internāta skolotāju metodiskās 

komisijas vadītājs, internāta 

skolotāji 

Direktores vietniece Direktore 

 

 

 

 



 

 

 

Virziens Patriotiskā audzināšana 

Prioritāte 
Pilnveidot prasmi novērot un patstāvīgi analizēt sabiedrībā notiekošos procesus, gatavojoties Latvijas Republikas 

proklamēšanas 100. gadadienai 2018. gadā.  

Mērķis 

 

Nodrošināt iespēju katram izglītojamajam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību 

sabiedrībā.  Sekmēt radošas, patstāvīgas, atbildīgas personības veidošanu, kura ir spējīga pilnveidoties un izpausties, 

atbilstoši savām un sabiedrības prasībām.  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Laiks 
Atbildīgais par 

Īstenošanu Koordinēšanu Uzraudzību 

Organizēt Latvijas simtgadei veltītus pasākumus skolā, 

pagastā. 

 

2018./19. m.g. 

Direktores vietniece, internāta 

skolotāji, internāta skolotāju 

metodiskās komisijas vadītājs 

Pedagogs karjeras 

konsultants 
Direktore 

Veicināt interesi par savu valsti. Latvijas Republikas 

proklamēšanas diena, Darba svētki, Latvijas 

Republikas Satversmes sasaukšanas diena, Neatkarības 

pasludināšanas diena. 

 

2018./19. m.g. 

Internāta skolotāju metodiskās 

komisijas vadītājs, internāta 

skolotāji 

Direktores vietniece Direktore 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Virziens Latvijas tautas tradīcijas 

Prioritāte 
Veidot interesi par latviešu kultūru, attīstīt radošās spējas. 

 

Mērķis 

 

Nodrošināt iespēju katram izglītojamajam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību 

sabiedrībā.  Sekmēt radošas, patstāvīgas, atbildīgas personības veidošanu, kura ir spējīga pilnveidoties un izpa usties, 

atbilstoši savām un sabiedrības prasībām.  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi 
Laiks 

Atbildīgais par 
Īstenošanu Koordinēšanu Uzraudzību 

Ziemas saulgrieži – Ziemassvētku radošās darbnīcas. 

 

2016./17. m.g. Direktores vietniece, internāta 

skolotāji, skolotāji 

Direktores vietniece Direktore 

Pavasara saulgrieži – Lieldienas. 

 

2016./17. m.g. Direktores vietniece, internāta 

skolotāji, skolotāji 

Direktores vietniece Direktore 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Virziens Latvijas tautas tradīcijas 

Prioritāte Ieinteresēt par notikumiem Latvijā, radīt vēlmi veicināt tās uzplaukumu, piedalīties valsts sabiedriskā dzīvē . 

Mērķis 

 

Nodrošināt iespēju katram izglītojamajam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību 

sabiedrībā.  Sekmēt radošas, patstāvīgas, atbildīgas personības veidošanu, kura ir spējīga pilnveidoties un izpausties, 

atbilstoši savām un sabiedrības prasībām.  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Laiks 
Atbildīgais par 

Īstenošanu Koordinēšanu Uzraudzību 

Rudens saulgrieži – Miķeļdiena. 

 
2017./18. m.g. 

Direktores vietniece, internāta 

skolotāji, skolotāji 
Direktores vietniece Direktore 

Dalība kopprojektā  “Latvijas dziesma”.  

 
2017./18. m.g. 

Direktores vietniece, internāta 

skolotāji, skolotāji 
Direktores vietniece Direktore 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Virziens Latvijas tautas tradīcijas 

Prioritāte Veicināt tiekšanos saglabāt un pārņemt ģimenes un skolas pozitīvās tradīcijas . 

Mērķis 

 

Nodrošināt iespēju katram izglītojamajam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību 

sabiedrībā.  Sekmēt radošas, patstāvīgas, atbildīgas personības veidošanu, kura ir spējīga pilnveidoties un izpausties, 

atbilstoši savām un sabiedrības prasībām.  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Laiks 
Atbildīgais par 

Īstenošanu Koordinēšanu Uzraudzību 

Attīstīt interesi par latviešu tautas kultūru, un 

tradīcijām. 

 

2018./19. m.g. 
Direktores vietniece, internāta 

skolotāji, skolotāji 
Direktores vietniece Direktore 

Dalība folkloras festivālā “Pulkā eimu, pulkā teku”.  

 
2018./19. m.g. 

Direktores vietniece, internāta 

skolotāji, skolotāji 
Direktores vietniece Direktore 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Virziens Vides aizsardzība 

Prioritāte Sniegt priekšstatu par cilvēka iedarbības sekām uz dabu. 

Mērķis 

 

Nodrošināt iespēju katram izglītojamajam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbi ldīgu personību 

sabiedrībā.  Sekmēt radošas, patstāvīgas, atbildīgas personības veidošanu, kura ir spējīga pilnveidoties un izpausties, 

atbilstoši savām un sabiedrības prasībām.  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Laiks 
Atbildīgais par 

Īstenošanu Koordinēšanu Uzraudzību 

Noorganizēt vides spēles. 

 
2016./17. m.g. 

Direktores vietniece, vides 

inspektors 
Direktores vietniece Direktore 

Noorganizēt speciālo izglītības iestāžu 

olimpiādi dabaszinībās. 

 

2016./17. m.g. 
Direktores vietniece, 

skolotāji 
Direktores vietniece Direktore 

Piedalīties konkursos “Tīrai Latvijai”.  2016./17. m.g. Internāta skolotāji 

Internāta skolotāju 

metodiskās komisijas 

vadītājs 

Direktore 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Virziens Vides aizsardzība 

Prioritāte Attīstīt atbildības sajūtu par apkārtējās vides stāvokli . 

Mērķis 

 

Nodrošināt iespēju katram izglītojamajam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību 

sabiedrībā.  Sekmēt radošas, patstāvīgas, atbildīgas personības veidošanu, kura ir spējīga pilnveidoties un 

izpausties, atbilstoši savām un sabiedrības prasībām.  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Laiks 
Atbildīgais par 

Īstenošanu Koordinēšanu Uzraudzību 

Daba mums apkārt. Noorganizēt pārgājienus pa 

pagastu un tuvējo apkārtni. 

 

2017./18. m.g. 
Direktores vietniece, 

internāta skolotāji, skolotāji 
Direktores vietniece Direktore 

Atkritumu savākšanas problēmas Latvijā. ZAAO 

organizētie pasākumi. 

 

2017./18. m.g. 

Direktores vietniece, 

skolotāji, internāta skolotāju 

metodiskās komisijas 

vadītājs 

Direktores vietniece Direktore 

 

 



 

 

 

 

 

Virziens Vides aizsardzība 

Prioritāte Veicināt skolēnu sapratni par saikni starp cilvēku darbību un tās ietekmi uz apkārtējo vidi. 

Mērķis 

 

Nodrošināt iespēju katram izglītojamajam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību 

sabiedrībā.  Sekmēt radošas, patstāvīgas, atbildīgas personības veidošanu, kura ir spējīga pilnveidoties un izpausties, 

atbilstoši savām un sabiedrības prasībām.  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Laiks 
Atbildīgais par 

Īstenošanu Koordinēšanu Uzraudzību 

Daba mums apkārt. Uzkopšanas un atjaunošanas 

darbi Palsmanes dabas takā. 

 

2018./19. m.g. 

Direktores vietniece, 

internāta skolotāji, skolotāji, 

vides inspektors 

Direktores vietniece Direktore 

Atkritumu savākšanas problēmas Latvijā. ZAAO 

organizētie pasākumi. 

 

2018./19. m.g. 

Direktores vietniece, 

skolotāji, internāta skolotāju 

metodiskās komisijas 

vadītājs 

Direktores vietniece Direktore 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Virziens Veselīgs dzīvesveids 

Prioritāte Mācīt organizēt savu laiku, pievērst uzmanību savai veselībai . 

Mērķis 

 

Nodrošināt iespēju katram izglītojamajam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību 

sabiedrībā.  Sekmēt radošas, patstāvīgas, atbildīgas personības veidošanu, kura ir spējīga pilnveidoties un 

izpausties, atbilstoši savām un sabiedrības prasībām.  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Laiks 
Atbildīgais par 

Īstenošanu Koordinēšanu Uzraudzību 

Uzlabot peldētprasmi skolēniem. 

 
2016./17. m.g. 

Direktores vietniece, sporta, 

skolotājs 
Direktores vietniece Direktore 

Noorganizēt pārgājienu. 

 
2016./17. m.g. 

Direktores vietniece, 

skolotāji, internāta skolotāji  
Direktores vietniece Direktore 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Virziens Veselīgs dzīvesveids 

Prioritāte Pilnveidot skolēnu spējas, lai optimāli atrisinātu dažādas ar veselību saistītas problēmas . 

Mērķis 

 

Nodrošināt iespēju katram izglītojamajam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu 

personību sabiedrībā.  Sekmēt radošas, patstāvīgas, atbildīgas personības veidošanu, kura ir spējīga 

pilnveidoties un izpausties, atbilstoši savām un sabiedrības prasībām.  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Laiks 
Atbildīgais par 

Īstenošanu Koordinēšanu Uzraudzību 

Noorganizēt skolēnu tikšanos ar biedrības 

“Papardes zieds” pārstāvjiem. 

 

2017./18. m.g. 
Direktores vietniece, skolas 

medmāsa 
Direktores vietniece Direktore 

Skolēnu dienas režīms. 

 
2017./18. m.g. 

Direktores vietniece, 

internāta skolotāji  
Direktores vietniece Direktore 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Virziens Veselīgs dzīvesveids 

Prioritāte Mācīt izprast reālas patstāvīga pieauguša cilvēka problēmas . 

Mērķis 

 

Nodrošināt iespēju katram izglītojamajam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību 

sabiedrībā.  Sekmēt radošas, patstāvīgas, atbildīgas personības veidošanu, kura ir spējīga pilnveidoties un izpausties, 

atbilstoši savām un sabiedrības prasībām.  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Laiks 
Atbildīgais par 

Īstenošanu Koordinēšanu Uzraudzību 

Noorganizēt sporta dienu pagasta ietvaros.  

 
2018./19. m.g. 

Direktores vietniece, sporta 

skolotājs 
Direktores vietniece Direktore 

Veselīgs un sabalansēts uzturs.  

 
2018./19. m.g. 

Direktores vietniece, 

internāta skolotāji, pavāre, 

medmāsa 

Direktores vietniece Direktore 

 



 

 

 

 

Virziens Saskarsmes kultūra un tikumiskā audzināšana 

Prioritāte Veicināt disciplīnas un pieklājības ievērošanu skolā . 

Mērķis 

 

Nodrošināt iespēju katram izglītojamajam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību 

sabiedrībā.  Sekmēt radošas, patstāvīgas, atbildīgas personības veidošanu, kura ir spējīga pilnveidoties un 

izpausties, atbilstoši savām un sabiedrības prasībām.  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Laiks 
Atbildīgais par 

Īstenošanu Koordinēšanu Uzraudzību 

APU organizētie pasākumi. 2016./17. m.g. Direktores vietniece Direktores vietniece Direktore 



 

 

 

 

Virziens Saskarsmes kultūra un tikumiskā audzināšana 

Prioritāte Veicināt neatkarīgas pozīcijas izveidi, prasmi atlikt darbus, kuri nav tik svarīgi, un rūpīgi izvēlēties draugus. 

Mērķis 

 

Nodrošināt iespēju katram izglītojamajam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību 

sabiedrībā.  Sekmēt radošas, patstāvīgas, atbildīgas personības veidošanu, kura ir spējīga pilnveidoties un 

izpausties, atbilstoši savām un sabiedrības prasībām.  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Laiks 
Atbildīgais par 

Īstenošanu Koordinēšanu Uzraudzību 

Noorganizēt pasākumu “Draudzīgas sarunas 

skolā”. 
2017./18. m.g. 

Direktores vietniece, 

skolotāji, metodisko 

komisiju vadītāji 

Direktores vietniece Direktore 

Labvēlīga vide klasē, palīdzība draugam.  2017./18. m.g. 
Direktores vietniece, 

internāta skolotāji, skolotāji 
Direktores vietniece Direktore 

 



 

 

 

 

Virziens Saskarsmes kultūra un tikumiskā audzināšana 

Prioritāte Audzināt saprast savas personības unikalitāti un savas intereses saskaņot ar citu cilvēku interesēm. 

Mērķis 

 

Nodrošināt iespēju katram izglītojamajam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību 

sabiedrībā.  Sekmēt radošas, patstāvīgas, atbildīgas personības veidošanu, kura ir spējīga pilnveidoties un 

izpausties, atbilstoši savām un sabiedrības prasībām.  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Laiks 
Atbildīgais par 

Īstenošanu Koordinēšanu Uzraudzību 

Veicināt katra izglītojamā personības attīstību 

veicot dažādas aktivitātes. 
2018./19. m.g. 

Direktores vietniece, 

skolotāji, internāta skolotāji 
Direktores vietniece Direktore 

Mācīt audzēkņus sadarboties, atbalstot vienam 

otru. 
2018./19. m.g. 

Direktores vietniece, 

internāta skolotāji, skolotāji 
Direktores vietniece Direktore 

 



 

 

 

 

Virziens Drošība dažādās dzīves situācijās 

Prioritāte Izstrādāt drošas uzvedības iemaņas. 

Mērķis 

 

Nodrošināt iespēju katram izglītojamajam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu 

personību sabiedrībā.  Sekmēt radošas, patstāvīgas, atbildīgas personības veidošanu, kura ir spējīga 

pilnveidoties un izpausties, atbilstoši savām un sabiedrības prasībām.  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Laiks 
Atbildīgais par 

Īstenošanu Koordinēšanu Uzraudzību 

Papildināt APU izstrādātos skolēnu 

noteikumus. 
2016./17. m.g. 

Direktores vietniece, 

skolotāji, internāta skolotāji 
Direktores vietniece Direktore 

Sazināšanās ar Valsts policijas darbiniekiem. 2016./17. m.g. 
Direktores vietniece, 

internāta skolotāji, skolotāji 
Direktores vietniece Direktore 

 



 

 

 

 

Virziens Drošība dažādās dzīves situācijās 

Prioritāte Mācīt sevi savaldīt, novērst konfliktus. 

Mērķis 

 

Nodrošināt iespēju katram izglītojamajam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību 

sabiedrībā.  Sekmēt radošas, patstāvīgas, atbildīgas personības veidošanu, kura ir spējīga pilnveidoties un 

izpausties, atbilstoši savām un sabiedrības prasībām.  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Laiks 
Atbildīgais par 

Īstenošanu Koordinēšanu Uzraudzību 

APU organizētie pasākumi. 2017./18. m.g. 
Direktores vietniece, 

internāta skolotāji 
Direktores vietniece Direktore 

Tikšanās ar Pašvaldības policijas darbiniekiem.  2017./18. m.g. 
Direktores vietniece, 

internāta skolotāji, skolotāji 
Direktores vietniece Direktore 

 



 

 

 

 

Virziens Drošība dažādās dzīves situācijās 

Prioritāte 
Mācīt orientēties ekstrēmās situācijās un spēt sniegt pirmo palīdzību. 

 

Mērķis 

 

Nodrošināt iespēju katram izglītojamajam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu 

personību sabiedrībā.  Sekmēt radošas, patstāvīgas, atbildīgas personības veidošanu, kura ir spējīga 

pilnveidoties un izpausties, atbilstoši savām un sabiedrības prasībām.  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Laiks 
Atbildīgais par 

Īstenošanu Koordinēšanu Uzraudzību 

Sadarbībā ar nepilngadīgo lietu inspektori un 

CSDD, noorganizēt velosipēdista apliecības 

iegūšanu. 

2018./19. m.g. 
Direktores vietniece, sporta 

skolotājs 
Direktores vietniece Direktore 

Analizēt dažādas ekstremālas situācijas, 

skatoties mācību filmas par drošību.  
2018./19. m.g. 

Direktores vietniece, 

internāta skolotāji, skolotāji 
Direktores vietniece Direktore 

 



 

 

 

 

Virziens Karjeras izvēle 

Prioritāte Sniegt informāciju par profesijām un darba apstākļiem.  

Mērķis 

 

Nodrošināt iespēju katram izglītojamajam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību 

sabiedrībā.  Sekmēt radošas, patstāvīgas, atbildīgas personības veidošanu, kura ir spējīga pilnveidoties un 

izpausties, atbilstoši savām un sabiedrības prasībām.  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Laiks 
Atbildīgais par 

Īstenošanu Koordinēšanu Uzraudzību 

Piedalīties karjeras nedēļas pasākumos skolā, 

pagastā, novadā. 
2016./17. m.g. 

Direktores vietniece, 

karjeras konsultants 
Direktores vietniece Direktore 

Mācību ekskursijas. 2016./17. m.g. 

Direktores vietniece, 

karjeras konsultants, 

profesionālās 

pamatizglītības skolotāji, 

mājturības un tehnoloģiju 

metodiskās komisijas 

vadītājs 

Direktores vietniece Direktore 

Ēnu dienu organizēšana skolā, pagastā.  2016./17. m.g. Karjeras konsultants Direktores vietniece Direktore 

 



 

 

 

 

Virziens Karjeras izvēle 

Prioritāte 
Izstrādāt skolēnos vēlmi apgūt dažādas dzīvei noderīgas profesijas . 

 

Mērķis 

 

Nodrošināt iespēju katram izglītojamajam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu 

personību sabiedrībā.  Sekmēt radošas, patstāvīgas, atbildīgas personības veidošanu, kura ir spējīga 

pilnveidoties un izpausties, atbilstoši savām un sabiedrības prasībām.  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Laiks 
Atbildīgais par 

Īstenošanu Koordinēšanu Uzraudzību 

Noorganizēt tikšanos ar dažādu profesiju 

pārstāvjiem. 
2017./18. m.g. 

Direktores vietniece, 

karjeras konsultants, 

profesionālās pamatizglītības 

skolotāji, mājturības un 

tehnoloģiju metodiskās 

komisijas vadītājs 

Direktores vietniece Direktore 

Mācību ekskursijas. 2017./18. m.g. 

Direktores vietniece, 

karjeras konsultants, 

profesionālās pamatizglītības 

skolotāji, mājturības un 

tehnoloģiju metodiskās 

komisijas vadītājs 

Direktores vietniece Direktore 

 



 

 

 

 

Virziens Karjeras izvēle 

Prioritāte Sagatavot skolēnus apzinātai profesijas apgūšanai. 

Mērķis 

 

Nodrošināt iespēju katram izglītojamajam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu 

personību sabiedrībā.  Sekmēt radošas, patstāvīgas, atbildīgas personības veidošanu, kura ir spējīga 

pilnveidoties un izpausties, atbilstoši savām un sabiedrības prasībām.  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Laiks 
Atbildīgais par 

Īstenošanu Koordinēšanu Uzraudzību 

Noorganizēt tikšanos ar dažādu profesiju 

pārstāvjiem. 
2018./19. m.g. 

Direktores vietniece, 

karjeras konsultants, 

profesionālās 

pamatizglītības skolotāji, 

mājturības un tehnoloģiju 

metodiskās komisijas 

vadītājs 

Direktores vietniece Direktore 

Mācību ekskursijas. 2018./19. m.g. 

Direktores vietniece, 

karjeras konsultants, 

profesionālās 

pamatizglītības skolotāji, 

mājturības un tehnoloģiju 

metodiskās komisijas 

vadītājs 

Direktores vietniece Direktore 

 

 


