
jautājumi 

par 

atbalsta 

pasākumu 

piemēroša

nu 

individuālā 

izglītības 

programmas 

apguves plāna 

izstrāde 

mācību 

sasniegumu 

dinamikas 

izvērtējums

cits 

variants 

6 1 6

15 5 1

5 3 2

15

8

Bērnu runas traucējumu novēršanas paņēmieni. Atbalsta pasākumu 

sniegšana izglītojamām. 

Daugavpils 32.pirmsskolas izglītības iestāde 
Atbalsta pasākumi bērnam ar runas un valodas traucējumiem. Speciālistu 

sadarbība.

 Mācību sasniegumu dinamikas izvērtējums bērnam ar smagiem runas 

traucējumiem.

Bērnu runas traucējumu novēršanas korekcijas darbs. Atbalsta pasākumi. 

Bērna ar valodas traucējumiem korekcijas darba dinamikas izvērtējums. 

Bērnu runas traucējumu novēršanas korekcijas darbs. Atbalsta pasākumi. 

Pirkstu sīkās motorikas attīstības kriteriji.

Bērns ar uzvedības traucējuiem. Atbalsta pasākumu sniegšana bērnam un 

viņa vecākiem. 

Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestāde 

Bērnu runas traucējumu novēršanas korekcijas darbs. Atbalsta pasākumi. 

Bērna ar valodas traucējumiem korekcijas darba dinamikas izvērtējums. 

Sīkās pirkstu motorikas ietekme uz bērna runas attīstību. Atbalsta 

pasākumi. 

Bērns ar smagiem valodas traucējumiem. Atbisltošās mācību 

programmas izvēle. Vecāku nevēlme saprast bērna attīstības problēmas.

Sīkās pirkstu motorikas ietekme uz bērna runas attīstību. Atbalsta 

pasākumi. 

Skaņu izrunas nostiprināšana spēļu veidā. Atbalsta pasākumi.  

Bērna motorikas attīstošie vingrinājumi. Atbalsta pasākumi. Atbilstošās 

mācību programmas izvēle. Atbalsta sniegšana bērna vecākiem.

Runas aparata uzbūves ietekme uz skaņu izrunu. Korekcijas darba 

nepieciešamība. Atbalsta pasākumi bērnam.  

Valodas sistēmas nepietiekamā attīstība. Atbasta pasākumu sniegšana 

bērnam. Pirmsskolas izglītojamā regress pirmsskolas mācību 

programmas apguvē, jautājuma risināšanas iespējas. 

Atbasta pasākumu sniegšana bērnam ar runas un valodas traucējumiem. 

Korekcijas darba dinamikas izvērtējums. 

Darbs ar vecākiem bērna runas un valodas traucējumu pārvarēšanā. 

Bērnu ar valodas traucējumiem korekcijas darba dinamikas izvērtējuma 

kritēriji. 

Skaņu izrunas nostiprināšana spēļu veidā. Atbalsta pasākumi.  

Korekcijas darba dinamika. 

Sīkās pirkstu motorikas ietekme uz bērna runas attīstību. Atbalsta 

pasākumi. 

Bērnam ar smagiem valodas traucējumiem atbisltošās mācību 

programmas izvēle. Atbalsts izglītojamām. 

Valodas sistēmas nepietiekamā attīstība. Atbasta pasākumu sniegšana 

bērnam. Korekcijas nodarbību dinamikas izvērtējums.

Runas aparata uzbūves ietekme uz skaņu izrunu. Atbalsta pasākumi 

bērnam. Korekcijas darba dinamikas izvērtējums. 

Bērna motorikas attīstošie vingrinājumi. Atbalsta pasākumi. 

Bērnam ar smagiem valodas traucējumiem atbisltošās mācību 

programmas izvēle. Atbalsta pasākumu sniegšana izglītojamām. 

Bērnu runas traucējumu novēršanas korekcijas darbs. Atbalsta pasākumi. 

Bērna ar valodas traucējumiem korekcijas darba dinamikas izvērtējums. 

Metodiskās un pedagoģiskās palīdzības 

nodrošināšanas aspekti (norādīt atbalsta saņēmēju 

skaitu): 

4.3. mācību gadā nodrošina metodisku un pedagoģisku palīdzību ne mazāk kā 50 plānošanas reģiona teritorijā esošo citu izglītības iestāžu pedagogiem jautājumos par atbalsta pasākumu piemērošanu, individuālā 

izglītības programmas apguves plāna izstrādi un mācību sasniegumu dinamikas izvērtējumu izglītojamam ar speciālām vajadzībām;

Individualizētas 

metodiskās un 

pedagoģiskās 

palīdzības 

saņēmēju skaits 

(kopumā)

Pedagogu pārstāvētās izglītības iestādes (ieraksti veicami 

atsevišķi par katru individuāli konsultēto pedagogu, norādot 

konsultācijas satursiko aspektu)

8 Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestāde 

Papildus informācija/secinājumi tālākai darbībai

Atbasta pasākumu sniegšana bērnam ar runas un valodas traucējumiem. 

Darbs ar izglītojamā vecākiem.



11 4 3 3

1 2

1

3 4 3 7

1 1

1

14

1

10

1
Individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrāde izglītojamām 

ar mācīšanās traucējumiem. Atbalsta pasākumi.

Atbilstošās mācību programmas bērna spējām  izvēle. Bērna ar valodas 

traucējumiem korekcijas darba dinamikas izvērtējums.  

Fonemātisko procesu attīstīšana 1.klases skolēniem. Atbalsts 

izglītojamiem mācību procesā.

Individuālā izglītības programmas apguves plāna sastādīšana 

izglītojamam ar mācīšanās traucējumiem. 

Vingrinājumi un atbalsts izglītojamam glīta rokraksta veidošanai. Bērna 

ar valodas traucējumiem korekcijas darba dinamikas izvērtējums.  

Individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrāde izglītojamām 

ar mācīšanās traucējumiem. 

Individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrāde izglītojamam 

ar mācīšanās traucējumiem. Daugavpils logopēdiskās 

internātpamatskolas - attīstības centra pieredze darbā ar izglītojamo, kurš 

bieži kavē stundas neattaisnotu iemeslu dēļ, vecākiem.

 Individuālā pieeja un paņēmieni bērnam ar jauktiem attīstības  

traucējumiem, kuram ir traucēti runas procesi.                                                      

Atbalsta nodrošināšana.                                                                          

Atbilstošās bērna attīstībai un spējām  mācību programmas   izvēle.

Atbasta pasākumi bērniem ar redzes traucējumiem, kuriem ir papildus 

runas attīstības problēmas. 

Rotacisma novēršana. Atbalsta pasākumi 3.klases skolēnam mācību 

stundās.

Sigmatisms. 1.klases skolēna runas traucējumu novēršanas iespējas.  

Individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrāde izglītojamām 

ar speciālām vajadzībām. Atbalsta pasākumi mācību stundās.

Izglītojamā dinamikas izvērtējums pēc rotacisma novēršanās. 

Dažādu  analizātoru loma stāstīšanas prasmju attīstībā izglītojamam ar 

runas un valodas traucējumiem. Atbalsta pasākumi.

Speciālistu sadarbība atbalsta pasākumu izstrādei konkrētam 

izglītojamam.

Individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrāde izglītojamām 

ar speciālām vajadzībām. Atbalsta sniegšana.

Izglītojamo rokraksts. Atbalsta pasākumi.

Sīkās motorikas attīstība kreiļiem, atbalsta pasākumi mācību stundās.

Atbasta pasākumi izglītojamā koriģēto skaņu ieviešanai saistītā runā. 

Izglītojamā ar valodas traucējumiem korekcijas darba dinamikas 

izvērtējums.  

Individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrāde konkrētām 

bērnam ar valodas nepietiekamu attīstību.  Atbalsta pasākumi. 

Atbistošās mācību programmas izvēle.                                           

Atbalsta pasākumi sākumskolas skolēnam ar valodas traucējumiem 

gramatikas likumu iegaumēšanai un pielietošanai praksē. 

Izglītojamā mācību sasniegumu dinamikas lasīšanā izvērtējums.

Individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrāde izglītojamām 

ar lasīšanas traucējumiem. 

Atbasta pasākumi 5.klašu izglītojamiem ar rakstīšanās problēmām.  

Individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrāde, speciālistu 

sadarbība.

Balss attīstošie vingrinājumi. Atbalsta pasākumi. Bērna ar valodas 

traucējumiem korekcijas darba dinamikas izvērtējums. 

Valodas un dzirdes traucējumi. Atbasta pasākumi.

Valodas sistēmas nepietiekamā attīstība. Atbalsts bērniem ar VSNA.

Daugavpils 3.vidusskola 

Daugavpils 4.speciālā pirmsskolas iestāde 

Daugavpils 9.specālā pirmsskolas iestāde

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija 

Daugavpils 11.pamatskola 

Bērna pirkstu sīkās motorikas attīstības dinamikas izvērtējums, kritēriji.

Atbalsta pasākumi bērnam ar jauktiem attīstības traucējumiem. Bērna ar 

valodas traucējumiem korekcijas darba dinamikas izvērtējums.  

Runas un valodas attīstība 5 gadu vecumā. Norma un patoloģija.

Atbalsta pasākumu nodrošināšana  1.klases skolēniem burtu apguves 

procesā.

Atbasta pasākumi lasīšanas prasmju attīstīšanā. Bērna ar valodas 

traucējumiem korekcijas darba dinamikas izvērtējums.  
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Atbalsta pasākumi izglītojamām ar valodas traucējumiem. Korekcijas 

darba dinamikas izvērtējums.

Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas - attīstības centra darba 

pieredze ar izglītojama vecākiem, kurš bieži kavē stundas neattaisnotu 

iemeslu dēļ. Individuuālā plāna izstrādāšana. 

Atbalsta pasākumi izglītojamām ar valodas traucējumiem.

Atbalsta pasākumi izglītojamām ar stostīšanos. Korekcijas darba 

dinamikas izvērtējums.

Atbilstošās mācību programmas izvēle izglītojamām ar runas un valodas 

traucējumiem.

 Atbilstošās mācību programmas izvēle izglītojamām ar runas un valodas 

traucējumiem. Korekcijas darba dinamikas izvērtējums.

Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 

Daugavpils Centra vidusskola 

Daugavpils 15.vidusskola 

Daugavpils 17.vidusskola 

Kopā:

Daugavpils J.Raiņa 6.vidusskola 

Daugavpils 13.vidusskola 


