
Tālākizglītības 

programmas 

saskaņojuma  

datums, Nr.

Norises datums Norises vieta
Dalībnieku 

skaits

Dalībnieku pārstāvētā/ -ās izglītības iestāde/- 

es
Apjoms stundās

2017.gada 3.maijā 

līgumam Nr.01-

26.1/52            

2017.gada augusts - 

2017.gada oktobris 

Daugavpils 

logopēdiskā 

internātpamatskola - 

attīstības centrs

82

Silenes pamatskola, Zemgales vidusskola, 

Daugavpils 13.PII, 26.PII, 7.PII,32 PII, 5 PII, 

1.PII, 2.PII, 4.PII, 11.PII, 12.PII, 14.PII,20.PII, 

27.PII, 17.PII,

Rēzeknes PII “Rūķītis”, Vaboles vidusskola, 

Špoģu vidusskola, Ezernieku PII, Daugavpils 

10.vidusskola, Naujenes PII ‘Rūķītis”, 

Daugavpils Universitāte, Krāslavas PII 

‘Pīlādzītis”,Ilūkstes Sadraudzības vidusskola,  

Eglaines pamatskola, Ilūkstes 1. vidussskola, 

Ludzas nov., Istras PII, Daugavpils Vienības 

pamatskola, Daugavpils Saskaņas pamatskola, 

Salienas vidusskola, Daugavpils Krievu 

vidusskola- licejs,Vārkavas vidusskola, 

Daugavpils 9. vidusskola, Līvānu novada PII 

“Rūķīši”,VSAC Latgale filiāle “Kalkūni”, 

Daugavpils Raiņa 6. vidusskola.

5 pedagogu grupas;  

katrai pedagogu 

grupai  8 st.

2017.gada 3.maijā 

līgumam Nr.01-

26.1/52                   

2017.gada augusts - 

2017.gada oktobris 

Daugavpils 

logopēdiskā 

internātpamatskola - 

attīstības centrs

83

Špoģu vidusskola, Nīcgales PII ‘Sprīdītis”, 

Daugavpils 17. vidusskola ,Daugavpils 10. 

vidusskola, Daugavpils Vienības pamatskola, 

Daugavpils 12. vidusskola, Daugavpils 13. 

vidusskola, Daugavpils 9. vidusskola, 

Daugavpils 16. vidusskola, Rīgas un visas 

Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) 

Grāveru pamatskola, Biķernieku pamatskola, 

Jēkabpils PII “Zvaigznīte”,  Daugavpils 1.PII, 

2.PII, 4.PII, 5. PII, 14.PII, 32.PII, 26.PII, 

33.PII, 7.PII,  Daugavpils 11.pamatskola, 

Daugavpils Krievu vidusskola licejs, Vaboles 

vidusskola,  Krāslavas PII ‘Pīlādzītis”, 

Ilūkstes Sadraudzības vidusskola, Sventes 

vidusskola. 

5 pedagogu grupas; 

katrai pedagogu 

grupai  8 st.

Papildus informācija/ secinājumi

4.6. kalendāra gada laikā organizē vismaz divus informatīvi izglītojošus pasākumus par iekļaujošo izglītību un palīdzības iespējām izglītojamiem ar speciālām vajadzībām:

4.6.1. vismaz vienu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināru ne mazāk kā 30 citu izglītības iestāžu pedagogiem;

4.6.2. vismaz vienu pasākumu izglītojamo ar speciālām vajadzībām likumiskajiem pārstāvjiem vai citām ieinteresētajām pusēm (biedrībām, sabiedriskām organizācijām).

Pirmsskolas vecuma bērnu 

intelektuālās (t.sk. runas 

attīstības un vārdu krājuma 

veidošanas), emocionālās 

(t.sk. iztēles), sociālās un 

fiziskās attīstības 

veicināšana (prevencija, 

praktiskās metodes, darba 

organizācijas formas).

4.6.1.Pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveides semināra 

nosaukums

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursos 

pedalās pedagogi no Latgales reģiona izglītības iestādēm - 

no 22 Daugavpils izglītības iestādēm un 12 novadu 

izglītības iestādēm. Pedagogi pilnveidoja profesionālās 

kompetences darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem runas 

attīstībā un vārdu krājuma veidošanā, emocionālās, 

sociālās un fiziskās attīstības veicināšanā.

Tehnoloģijas, t.sk. asistīvas, 

un to sniegtās iespējas 

speciālo pedagoģisko 

vajadzību mazināšanai 

mācību procesā 

izglītojamajiem ar jauktiem 

attīstības traucējumiem 

(pirmsskola) un 

kombinētiem attīstības 

traucējumiem.

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursos 

pedalās pedagogi no Latgales reģiona izglītības iestādēm - 

no 18 Daugavpils izglītības iestādēm un 9 novadu 

izglītības iestādēm. Pedagogi pilnveidoja profesionālās 

kompetences darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir jauktie 

un kombinētie attīsības traucējumi, izmantojot 

tehnoloģijas.



2017.gada 

12.oktobris

Daugavpils 

logopēdiskā 

internātpamatskola - 

attīstības centrs

6
Daugavpils 2. PII; 9.PII; 15.PII, 17. PII; 20. 

PII; 26.PII.  izglītojamie un viņu vecāki.
2 st.

2017.gada 

14.decembrī

Daugavpils 

logopēdiskā 

internātpamatskola - 

attīstības centrs

35

Daugavpils 3.vsk; 9.vsk; J.Pilsudska valsts 

Poļu ģimnāzija; 10.vsk; 12.vsk; 13.vsk; 

16.vsk; Daugavpils Iekļaujošās izglītības 

atbalsta centrs; Daugavpils 1.PII; 2.PII; 3.PII; 

4.PII; 8.PII; 9.PII; 13.PII; 14.PII; 15.PII; 

17.PII; 10.PII; 20.PII; 22.PII; 27.PII; 24.PII; 

28.PII; 32.PII. 

2 st.

2018.gada 17.aprīlī

Daugavpils 

logopēdiskā 

internātpamatskola - 

attīstības centrs

11

Daugavpils J.Raiņa 6.vsk; 10.vsk; 12.vsk; 

13.vsk; 16.vsk;  Saskaņas psk; 2.PII; 12.PII; 

15.PII; 22.PII; 22.PII.

2 st.

Norises datums Norises vieta Apjoms stundās Dalībnieku 

skaits

Dalībnieku pārstāvētais novads (ja vecāki)/ 

institūcija (ja sabiedriska organizācija)

Mērķgrupas

“Daugavpils pirmsskolas 

izglītības iestāžu – 

Daugavpils logopēdiskās 

internātpamatskolas – 

attīstības centra sadarbība. 

Mācību pēctecība”.

Latvijas Izglītības iestāžu 

pieredzes apmaiņas 

konferences ietvaros 

pasākums

"Atbalsts pozitīvai 

uzvedībai: pozitīvas 

pārmaiņas turpinās"

 2017./2018. m.g.

Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas - attīstības 

centra pedagogi dalījās pieredzē par paņēmieniem un 

metodēm Atbalsts pozitīvai uzvedībai (APU) noteikumu 

nostiprināšanu sākumskolas vecuma bērniem, par 

pedagogu un vecāku vienotu pieeju bērnu audzināšanā.                                                    

Raksts: 23.04.2018. (skat.pielikums) 

Daugavpils pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo 

pedagogu metodiskās apvienības pieredzes apmaiņas 

seminārs. Pedagogi pilnveidoja profesionālās 

kompetences darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir autiskā 

aspekta traucējumi.                                                                                                

Raksts: 20.12.2017.  (skat.pielikums) 

Uz pieredzes apmaiņas pasākumu bija aicināti 6 pedagogi 

no Daugavpils 4.PII,15.PII, 26.PII un no 32.PII kopā ar 

saviem pirmsskolu izglītojamajiem. Pedagogiem un 

izglīojamajiem bija iespēja iepazīties ar skolu, ar mācību 

procesa norisi. Skolas viesi bija aicināti apmeklēt skolas 

klases, zāli, bibliotēku, iepazīties  ar logopēdu, 

surdopedagogu un speciālo pedagogu darbu, saņemt 

konsultācijas. 

“Ar gaišām domām 

Ziemassvētkus gaidām...” 

Bērni – autisti. 

Pedagoģiskās metodes un 

paņēmieni.

Pasākuma darba kārtībā iekļautās tēmas
4.6.2. Pasākuma 

nosaukums



2017.gada 

7.septembrī

Daugavpils 

logopēdiskā 

internātpamatskola - 

attīstības centrs

2 st. 12 Daugavpils pilsēta un novads   
Pirmklasnieku 

vecāki.

2017.gada 

30.oktobris

Daugavpils 

logopēdiskā 

internātpamatskola - 

attīstības centrs

4 st. 37  Daugavpils Universitāte

 Daugavpils 

Universitātes 

studenti un 

pasniedzēji.

2017.gada 

2.novembrī

Daugavpils 

logopēdiskā 

internātpamatskola - 

attīstības centrs

2 st. 13 Daugavpils pilsēta, Ludzas novads, Līvani.
Skolas izglītojamo 

vecāki.

“Sveika, mana mīļā skola!”

Daugavpils Universitātes studentiem tika sniegta 

informācija par bērniem, kuru traucējumi ir saistīti ar 

dzirdi. Tika ziņots par dzirdes attīstības normu un 

pataloģijām, kā arī pievērsta uzmanība centrālās nervu 

sistēmas slimībām, kuras var nelabvēlīgi ietekmēt bērna 

veselību, piemēram, var rast dzirdes traucējumu. Studenti 

uzzināja, pēc kādām pazīmēm var secināt, ka bērnam ir 

traucēta dzirde. Viņi iepazīstinājās ar dzirdes aparātu, 

kohleāro implantu  un FM – radiofrekvenču pārraides 

sistēmu. Skolas viesi iepazinās  ar vājdzirdīgo skolēnu 

īpatnībām, ar izglītojamo stiprajām un vājajām pusēm 

mācību procesā. Semināra laikā tika piedāvāti dažādi 

praktiskie uzdevumi.

Praktiskais seminārs „Caur 

ērkšķiem uz zvaigznēm”.

„Vecāku klubs”. 

“Psihosomatika. Ģimenes 

attiecību ietekme uz bērna 

psihisko attīstību”. 

Pasākumā vecākiem tika stāstīts par skolēnu psiholoģisko 

un emocionālo svarīgumu mācību procesā. Tika sniegts 

ieskats par skolēnu psihosomatiskā rakstura slimībām. 

Kāpēc mums bieži nākas dzirdēt par to, ka bērnam sāp 

galva vai vēders? Izmeklējumi parāda to, ka ar veselību 

viss ir kārtībā, bet kāpēc bērns bieži želojas uz to, ka 

viņam kaut kas sāp? Kā atpazīt, ka bērniem notiek 

psiholoģiskā rakstura traumas? Pievērsta uzmanība bērnu 

problēmām mācībās, dotas rekomendācijas kā izvairīties 

no nelabām situācijām, pastiprināt bērnu emocionālo un 

psihisko veselību.

Pirmā sanāksme pirmo klašu skolēnu vecākiem “Sveika, 

mana mīļā skola!”.  Bērnu vecākiem tika sniegta 

informācija par logopēdiskās skolas darba prioritātēm, par 

skolā strādājošiem pedagogiem un speciālistiem, par 

stundām un ārpusstundu nodarbībām, par iespējamajiem 

atbalsta veidiem skolēniem. Tika sniegts ieskats par 

skolēnu sasniegumu rezultātiem pēc skolas absolvēšanas. 

Plaši tika pastāstīts par Latvijas izglītības iestāžu APU 

programmas prioritātēm, mērķiem un uzdevumiem, par 

skolas APU komandas darbu. Vecāki tika aicināti aktīvi 

iesaistīties savu bērnu dzīvē, viņu mācību sasniegumos, 

interesos un galvenais – viņu iekšējās un ārējās kultūras, 

emocionālās stabilitātes veidošanos. Vecāki iepazīstinājās 

ar skolā rīkotām “Vecāku kluba” un “Māmiņu skolas” 

darbību, organizētajiem pasākumiem. Psiholoģiskā 

rakstura bērnu īpatnībām, skolēnu psiholoģisko un 

emocionālo gatavību skolai.



2017.gada 

18.decembris

Daugavpils 

logopēdiskā 

internātpamatskola - 

attīstības centrs

2 st. 13

Daugavpils pilsētas Baltkrievijas kultūras 

izglītības biedrības “Uzdim” pārstāvji
Skolas izglītojamo 

vecāki. 

2018.gada 

26.februārī

Daugavpils 

logopēdiskā 

internātpamatskola - 

attīstības centrs

4 st. 6  Daugavpils Universitāte

 Daugavpils 

Universitātes 

studenti un 

pasniedzēji.

2018.gada 5.aprīlī

Daugavpils 

logopēdiskā 

internātpamatskola - 

attīstības centrs

4 st. 24

Daugavpils pilsēta, Daugavpils novada 

pagasti.                                                           

Laikraksta "Latgales laiks" pārstāvijs.

Daugavpils 2. PII; 

9.PII; 15.PII, 17. PII; 

20. PII; 26.PII.  

Vecāki ar saviem 

bērniem.

“Atvērto durvju diena”.

Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas – attīstības 

centra tika organizētas un veiktas speciālistu konsultācijas 

citu izglītības iestāžu vecākiem.  Vecākus ar bērniem 

aicināja uz stundām skolas sportisti, kur, izmantojot 

A.Streļņikovas elpošanas metodiku, rādīja vingrojumu 

dažādību, ar kuru palīdzību var normalizēt elpošanas 

procesu, apgūt pareizus elpošanas paņēmienus. 

Relaksējoši – diafragmālas elpošanas formēšanā un 

attīstīšanā lielu lomu veic bioloģiskās atpakaļ saites 

veidošanas sistēma (BOS). Vecāki tika aicināti pie 

logopēda, kur viņi turpināja iepazīties ar ieelpas un izelpas 

procesu. Tika piedāvāta aktivitāte pirkstu sīkās motorikas 

attīstīšanai. Audzēkņu vecāki izrādīja lielu interesi par 

skolu, iestādes mācību programmām, stundām un 

pulciņiem. Mēs kopā pavadījām interesantu dienu. 

Ziemassvētku vakars kopā – 

“Nāciet visi ciemoties, 

piparkūkām mieloties!”. 

Iepazīšanās ar citu tautu kultūru, baltkrievu tautas 

tradīcijām. Parādīja Ziemassvētku paražu “Kaljadi”.

Vecāki ar saviem bērniem ar interesi klausījās to, kā agrāk 

sagaigīja Ziemassvētkus. Pēc tam paši piedalījās paražās. 

Dzejnieks S.Volodjko lasīja savus dzejoļus, kuri bija 

veltīti Ziemassvētkiem.

„Žestu valoda – kā 

komunicēšanas veids”.

Daugavpils logopēdiskajā internātpamatskolā – attīstības 

centrā tika organizēta kārtējā nodarbība Daugavpils 

Universitātes studentiem "Žestu valoda – kā 

komunicēšanas veids".

Topošajiem skolotājiem bija iespēja iepazīties ar skolas 

darbu, apmeklēt stundas, kur mācās bērni ar dzirdes 

traucējumiem: 2.s, 3.s klasēs matemātikas stundas tēmas 

bija: „Divciparu skaitļu saskaitīšana un atņemšana” (2.s), 

„Reizinām un dalām ar vienciparu skaitli” (3.s), 

„Vienkārši teksta uzdevumi ar saskaitīšanu un 

atņemšanu”. 5.s,7.s klasēs valodas attīstības stundas tēma 

bija: „Skaitļa vārds cilvēka dzīvē". 



2017.gada 

18.decembris

Daugavpils 

logopēdiskā 

internātpamatskola - 

attīstības centrs

2 st. 14 Daugavpils pilsēta, Ludzas novads, Līvani.
Skolas izglītojamo 

vecāki.

„Dabas vides estētikas 

idejas un to izmantošanas 

iespējas bērna audzināšanā” 

Viesiem bija piedāvāts maigā “Vecāku kluba” un 

“Māmiņu skolas” pasākuma atmosfērā atpūsties no 

saviem darbiem un mācību stundām. Tika stāstīts par 

mājas tradīciju nozīmīgumu, par to, cik svarīgi 

Ziemassvētku laikā būt savā ģimenē, izrādīt savu 

mīlestību, pieklājību un uzmanību radiem, vistuvākajiem 

un vismīļākajiem. Par to, kādus svētku ēdienus ir 

jāgatavo, gaidot vienu no visgaišākajiem gada svētkiem. 

Klātesošajie taisīja no ābola šķēlītēm un egļu zariņiem īstu 

eglīti, mēģināja ar savām rokām sataisīt jaukus svētku 

rotājumus. “Veiksmes ķēdītes” ierakstīja vislabākus 

notikumus no pagājušā gada. 




