
                                                                        APSTIPRINĀTS:  

      ar  Daugavpils pilsētas  

      Izglītības pārvaldes  vadītājas 2017.gada  ___. septembra 

      rīkojumu Nr.___ 

 

 
DAUGAVPILS PILSĒTAS  

 

Logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu  

MA  darba plāns  

2017./2018. m.g. 

 

Prioritātes 
 

1. Pedagogu savstarpējā sadarbība un komandas darbs izglītības iestādes vīzijas sasniegšanā; 

2. Izglītojamo individuālo vajadzību ievērošana un veicināšana izglītības procesā; 

3. Atbalsts skolēnu pozitīvai uzvedībai;  

4. Pedagogu labā prakse caurviju kompetenču attīstīšanā; 

5. Izglītības iestādes un vietējās sabiedrības savstarpējās sapratnes un sadarbības veicināšana; 

6. Latvijas valsts simtgades tēmas aktualizēšana izglītības procesā. 

Nr. Pasākumi/aktivitāte Mērķauditorija Laiks Atbildīgais 

1. Informatīvā sanāksme. 

MA gada plāna mērķu un 

uzdevumu izvirzīšana 

2017./2018.m.g.; 

 

2017./2018. mācību gada 

prioritāšu noskaidrošana; 

 

APU programmas īstenošana 

skolās; 

 

MA gada pilsētas speciālistu 

aktivitāšu un kvalifikācijas 

celšanas kursu un apmācību 

jautājumu apspriešana. 

 

 

 

 

 

Pilsētas 

logopēdi, 

Surdopedagogi, 

Speciālie 

pedagogi. 

21.09.2017. MA vadītāja I.Valentanaviča. 

2. Praktiskās nodarbības „Žestu 

valoda – kā komunicēšanas 

veids”.  

 

Pilsētas 

izglītības iestāžu 

pedagogi un 

speciālisti, 

strādājoši ar 

bērniem, kuriem 

ir dzirdes 

traucējumi. 

Katra mēneša 

1. un 3. trešdiena 

 

Ar iepriekšējo 

pieteikumu 
 

luda-2005@inbox.lv 

 

 

Metodiķe, surdopedagoģe  

L.Siņakova 

Pedagoģe D.Fedosejeva 

Pedagoģe J.Ļimonova. 

 

 

3. Praktiskais seminārs DU 

studentiem „Caur ērkšķiem uz 

zvaigznēm”. 

 

DU studenti un 

pasniedzēji. 

30.10.2017. 

 

 

DLIAC direktore  

M.Raičonoka  

Metodiķe I.Valentanaviča 

Surdopedagoģe L.Siņakova 

Psiholoģe O.Karkina 

Logopēde V.Martinova. 
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4. Praktiskā nodarbība „Pirmsskolas 

izglītības iestāžu – DLIAC skolas 

sadarbība. Mācību pēctecība”. 

 “Mani veiklie pirkstiņi” – 

sajūti dabu savās rokās. 

 “Ak, cik veiklas kājiņas!” 

Pilsētas topošie 

pirmklasnieki ar 

pirmsskolu 

skolotājiem. 

Oktobris 

 

 

Ar iepriekšējo 

pieteikumu 
 

edwa2003@inbox.lv 

 

 

DLIAC direktore  

M.Raičonoka  

Metodiķe I.Valentanaviča  

Pilsētas PII 

DLIAC pedagogi 

J.Denisovs 

N.Sokolova. 

5. Seminārs „Pedagoģikās pieejas 

īpatnības darbā ar izglītojamiem, 

kuriem ir dzirdes traucējumi”.  

- Bērnu īpatnības ar dzirdes 

traucējumiem;  

- Prakstiskā žestu valodas 

nodarbība; 

- Psiholoģiskās īpatnības bērniem 

ar dzirdes traucējumiem. 

Pilsētas 

sākumskolu 

pamatklašu 

pedagogi. 

19.10.2017. 

 

 

Ar iepriekšējo 

pieteikumu 
 

edwa2003@inbox.lv 

 

DLIAC direktore 

M.Raičonoka 

MA vadītāja 

Metodiķe, surdopedagoģe  

L.Siņakova 

Pedagoģe D.Fedosejeva 

Pedagoģe J.Ļimonova 

Psiholoģe O.Karkina. 

 

6. APU programmas ietvaros 

seminārs “Nāk rudens izgreznot 

Latviju”  

Pedagoģiskās metodes un 

paņēmieni darbā ar bērniem, 

kuriem ir runas, valodas un 

dzirdes traucējumi”. 

 

Pilsētas 

sākumskolu 

pamatklašu 

pedagogi. 

23.11.2017. 

 

 

 

Ar iepriekšējo 

pieteikumu 
 

edwa2003@inbox.lv 

 

DLIAC direktore  

M.Raičonoka  

Metodiķes I.Valentanaviča  

Logopēdes V.Martinova 

DLIAC pedagogi 

I.Geriņa 

I.Trokšs-Traško 

Ž.Bukovska 

I.Ročko 

Psiholoģe O.Karkina. 

7. Praktiskās nodarbības „Žestu 

valoda – kā komunicēšanas 

veids”. 

 Bērnu īpatnības ar dzirdes 

traucējumiem; 

 Prakstiskā žestu valodas 

nodarbība. 

DU studenti un 

pasniedzēji. 

Janvāris DLIAC direktore  

M.Raičonoka 

Surdopedagoģe L.Siņakova 

Pedagoģe D.Fedosejeva 

Pedagoģe J.Ļimonova. 
 

8. Trenings „Darba metodes un 

formas diafragmālās un 

relaksējošas elpošanas attīstīšanā 

bērniem ar psihofiziskās attīstības 

īpatnībām”. 

Pilsētas  

vispārizglītojošo 

skolu 

sākumklašu 

sporta pedagogi. 

23.02.2018. 

 

Ar iepriekšējo 

pieteikumu 
 

edwa2003@inbox.lv 

 

DLIAC direktore  

M. Raičonoka  

Logopēde L.Li 

Sporta pedagogi 

D.Amosova 

N.Sokolova 

J.Denisovs. 

 

 

 

 

 

9. Pieredzes apmaiņas izbraukuma 

seminārs Daugavpils logopēdiskā 

internātpamatskola – attīstības 

centrs – Valmieras vājdzirdīgo 

bērnu internātvidusskola. 

 

Pilsētas 

logopēdi, 

Surdopedagogi, 

Speciālie 

pedagogi. 

Februāris  

 

Ar iepriekšējo 

pieteikumu 
 

edwa2003@inbox.lv 

 

Direktore 

MA vadītāja 

I.Valentanaviča 

Metodiķe 

L.Siņakova 

Pedagogi. 
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Sastādīja MA vadītāja I.Valentanaviča. 

10. Pieredzes apmaiņas seminārs 

pilsētas speciālistiem, veltīts 

Starptautiskai logopēda dienai. 

Pilsētas 

logopēdi, 

Surdopedagogi, 

Speciālie 

pedagogi. 

06.03.2018. 

 

 

 

Ar iepriekšējo 

pieteikumu 
 

edwa2003@inbox.lv 

 

DLIAC direktore 

M.Raičonoka           

MA vadītāja 

I.Valentanaviča 

L.Siņakova 

Logopēdes V.Martinova 

L.Li  

A.Skladova  

M.Vasalauskiene 

Surdopedagoģe L.Ivanova 

Psiholoģe O.Karkina. 

11. DLIAC atvērto durvju diena 

“Pūpola maigumā izbaudīsim 

laiku”.  

 

Pasākums 

topošo 

pirmklasnieku 

vecāki un 

pilsētas ciemiņi. 

05.04.2018. 

 

Ar iepriekšējo 

pieteikumu 
 

edwa2003@inbox.lv 

 

DLIAC administrācija 

Metodiķes 

Pedagoģes 

Psiholoģe O.Karkina. 

 

12. Aizkraukles novada vidusskolas 

MA Daugavpils logopēdu MA  

pieredzes apmaiņas seminārs. 

Pilsētas 

logopēdi, 

Surdopedagogi, 

Speciālie 

pedagogi. 

Maijs 

Ar iepriekšējo 

pieteikumu 
 

edwa2003@inbox.lv 

 

DLIAC direktore  

M.Raičonoka 

MA vadītāja I.Valentanaviča 

Surdopedagoģe L.Siņakova. 

 

13. Sadarbība ar pilsētas skolu un PII 

administrāciju un vecākiem par 

bērnu sasniegumiem un dinamiku 

valodas traucējumu novēršanā; 

atskaites veikšana par skolotāja 

logopēda, speciālā pedagoga un 

surdopedagoga  darba paņēmienu 

un  metožu kvalitāti palīdzībā 

bērniem ar runas, valodas un 

dzirdes traucējumiem pilsētas 

skolu un pirmsskolu izglītības 

iestāžu vecāku sapulču 

apmeklēšanā. 

 Māc. gada 

garumā 

DLIAC metodiķes 

Surdopedagoģes  

logopēdes. 

14. Sadarbība ar pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādēm. 

 Māc. gada 

garumā 

DLIAC direktore 

AC metodiķes. 

15. Sadarbība ar Daugavpils pilsētas 

un novada izglītības iestādēm. 

 Māc. gada 

garumā 

DLIAC direktore  

AC metodiķes. 

16. Sadarbība ar Iekļaujošās izglītības 

atbalsta centra speciālistiem. 

 Māc. gada 

garumā 

DLIAC direktore 

AC metodiķes. 
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