
           APSTIPRINU 
Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas - 

attīstības centra direktore  _______M.Raičonoka 

2017.gada 01.septembrī 

 

Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas - 

attīstības centra 

AC prioritātes un perspektīvais darba plāns 

2017./2018.m.g. 
 

1. Mūsdienu prasībām atbilstošā un profesionāli augstā korekcijas darba 

organizācija izglītojamiem ar runas un  valodas  traucējumiem DLIAC. 

Nodrošināt ciešu sadarbību ar šo mācību iestāžu administrāciju, skolas atbalsta 

komandu, izglītības iestāžu pedagogiem, bērnu vecākiem. 

2. Organizēt konsultācijas un individuālās nodarbības bērniem ar runas un dzirdes 

traucējumiem, sniegt konsultācijas un rekomendācijas vecākiem, pedagogiem  

Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas – attīstības centra ietvaros. 

3. Organizēt pieredzes apmaiņas seminārus, veikt organizatoriski metodisko 

darbu pilsētas un ārpuspilsētas mērogā. 

4. Izglītības iestādes un vietējās sabiedrības savstarpējās sapratnes un sadarbības 

veicināšana; 

5. Latvijas valsts simtgades tēmas aktualizēšana izglītības procesā. 

 

 

 

Darba plāns 

 

Nr.p/k Pasākumi Laiks Kas organizē 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolēnu runas un valodas pārbaude, 

konsultāciju sniegšana, pilsētas skolu un PII 

izglītojamiem un to vecākiem DLIAC 

ietvaros; 

Konsultāciju sniegšana vājdzirdīgiem 

bērniem un viņu vecākiem. 

Mācību gada 

garumā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DLIAC skolotāji logopēdi, 

surdopedagogi:  

I.Valentanaviča 

O.Bojarova 

L.Siņakova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sadarbības nodrošināšana ar MA un DIIAC, 

pilsētas skolu un PII administrāciju, 

pedagogiem, logopēdiem,  izglītības iestāžu 

atbalsta personālu, bērnu vecākiem; 

Bērnu gatavošana PMK pārbaudei; Sadarbība 

ar bērnu psihiatriskās nodaļas speciālistiem; 

Sadarbība ar Bāriņtiesu, pašvaldības policiju 

un citām municipālām iestādēm. 

 

Mācību gada 

garumā 

 

 

 

 

 

 

 

Skolas administrācija 

Metodiķes 

Skolotāji  

Logopēdi. 
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3. Korekcijas un attīstošā darba veikšana: 

Nodrošināt bērna valodas traucējumu 

iespējami maksimālu korekciju un 

kompensēšanu mācību procesā; 

Skaņu izrunas traucējumu novēršana; 

Fonemātiskās uztveres, dzirdes, analīzes un 

sintēzes iemaņu un prasmju attīstīšana un 

pilnveidošana; 

Apgūstot leksiskās tēmas pilnveidot saistīto 

runu un bagātināt bērna vārdu krājumu; 

Valodas leksiskās un gramatiskās uzbūves 

pilnveidošana; 

Sakarīgas un izteiksmīgas runas un lasīšanas 

iemaņu un prasmju attīstīšana uz pareizi 

izveidoto skaņu bāzes; 

Psihisko izziņas procesu attīstīšana; 

Atbalsta pasākumu organizēšana un 

nodrošināšana. 

 

Mācību gada 

garumā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolotāji logopēdi sadarbībā 

ar medicīnas darbiniekiem 

Atbalsta komandu 

Pedagogiem 

Internāta skolotājiem. 

4. Attīstības centra darba organizēšana AC 

ietvaros;  

Metodiskā sadarbība un pieredzes  apmaiņas 

semināru nodrošinājums pilsētas skolu un PII; 

Metodiskā sadarbība un pieredzes  apmaiņas 

starptautisko izglītības iestāžu logopēdiem, 

surdopedagogiem un speciāliem pedagogiem.  

Mācību gada 

garumā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DLIAC direktore 

M.Raičonoka, DLIAC 

metodiķes:  

I.Valentanaviča 

L.Siņakova. 

5. Dokumentācijas jautājumu apspriešana;  

DLI AC darba plānošana un veicināšana 

jaunajā mācību gadā; 

Mācību gada programmu apstiprināšana. 

Mācību gada 

garumā 

Septembris 

 

DLIAC direktore 

M.Raičonoka, DLIAC 

metodiķes: 

I.Valentanaviča 

L.Siņakova. 

6. Skolotāju logopēdu, surdopedagogu darba 

grafiku un perspektīvo, kalendāri – tematisko 

plānu apstiprināšana. 

Septembris 

Janvāris 

 

 

DLIAC direktore 

M.Raičonoka 

DLIAC dir.vietniece 

izglītības jomā Ļ.Urbanoviča 

DLIAC metodiķes. 

 7. Pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo 

pedagogu MA sanāksmju un pasākumu 

organizēšana. 

 

Mācību gada 

garumā 

 

MA vadītāja I.Valentanaviča. 

8. Praktiskās nodarbības pilsētas izglītības 

iestāžu pedagogiem un speciālistiem, 

strādājošiem ar bērniem, kuriem ir dzirdes 

traucējumi: „Žestu valoda – kā 

komunicēšanas veids”.  

 

Katra mēneša 

1. un 3. trešdiena 

Ar iepriekšējo 

pieteikumu 
 

luda-2005@inbox.lv 

 

 

 

 

Metodiķe, surdopedagoģe  

L.Siņakova 

Pedagoģe D.Fedosejeva 

Pedagoģe J.Ļimonova. 

 

SEPTEMBRIS 

mailto:luda-2005@inbox.lv
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9. MA pilsētas logopēdu, surdopedagogu un 

speciālo pedagogu informatīvā sanāksme. 

Septembris  MA vadītāja I.Valentanaviča. 

10. Līdzdalība Daugavpils reģionālā Nedzirdīgo 

biedrības kluba svētku koncertā, veltīta 70 

gadu biedrības jubilejai.  

09.09.2017. DLIAC direktore M. 

Raičonoka 

Metodiķe, surdopedagoģe  

L.Siņakova 

Pedagoģe D.Fedosejeva 

Pedagoģe J.Ļimonova. 

 11. Līdzdalība svētku koncertā, kas veltīts 

Starptautiskai Nedzirdīgo nedēļai Rīgā. 

23.09.2017. DLIAC direktore M. 

Raičonoka 

Metodiķe, surdopedagoģe  

L.Siņakova 

Pedagoģe D.Fedosejeva 

Pedagoģe J.Ļimonova. 

 
12. DLIAC atvērto durvju diena “Sadzirdi mani 

ar sirdi...”. Pilsētas sabiedriskajām 

organizācijām pasākums. 

28.09.2017. DLIAC administrācija 

Metodiķes 

Pedagogi. 

 
OKTOBRIS 

13. Praktiskais seminārs DU studentiem „Caur 

ērkšķiem uz zvaigznēm”. 

 

30.10.2017. 

 

DLIAC direktore  

M.Raičonoka  

Metodiķe I.Valentanaviča 

Surdopedagoģe L.Siņakova 

Psiholoģe O.Karkina 

Logopēde V.Martinova. 

 14. Praktiskā nodarbība topošiem 

pirmklasniekiem „Pirmsskolas izglītības 

iestāžu – DLIAC skolas sadarbība. Mācību 

pēctecība”. 

 “Mani veiklie pirkstiņi” – sajūti dabu 

savās rokās. 

 “Ak, cik veiklas kājiņas!” 

Oktobris 

 

DLIAC direktore  

M.Raičonoka  

Metodiķe I.Valentanaviča  

Pilsētas PII 

Skolas pedagogi 

J.Denisovs 

N.Sokolova. 

15. Seminārs pilsētas pamatskolu sākumklašu 

pedagogiem: „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. 

19.10.2017. Metodiķe, surdopedagoģe  

L.Siņakova 

Pedagoģe D.Fedosejeva 

Pedagoģe J.Ļimonova 

Psiholoģe O.Karkina. 

 

16. „Māmiņu skola” sanāksme.  

 “Psihosomatika. Kāpēc slimo mūsu 

bērni?” 

20.10.2017. Metodiķe, surdopedagoģe 

L.Siņakova  

Psiholoģe O.Karkina. 

 

 17. Starptautiskais pieredzes apmaiņas seminārs 

pedagogiem Daugavpils – Minska par bērnu 

ar dzirdes traucējumiem attīstību un 

apmācību. “Mūsdienu tehnoloģiju 

izmantošana izglītojamo ar dzirdes 

traucējumiem apmācībā”. 

 

 

Oktobris DLIAC direktore  

M.Raičonoka  

AC metodiķes –  

L.Siņakova 

I.Valentanaviča 

Psiholoģe O.Karkina 

Skolas pedagogi. 
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NOVEMBRIS 

18. APU programmas ietvaros seminārs pilsētas 

sākumskolu pamatklašu pedagogiem  

“Nāk rudens izgreznot Latviju”  

Pedagoģiskās metodes un paņēmieni darbā ar 

bērniem, kuriem ir runas, valodas un dzirdes 

traucējumi”. 

 

23.11.2017. DLIAC direktore  

M.Raičonoka  

Metodiķes I.Valentanaviča  

Logopēdes V.Martinova 

DLIAC pedagogi 

I.Geriņa 

I.Trokšs-Traško 

Ž.Bukovska 

I.Ročko 

Psiholoģe O.Karkina. 
DECEMBRIS 

19. „Māmiņu skola” sanāksme.  

 „Dabas vides estētikas idejas un to 

izmantošanas iespējas bērna 

audzināšanā.” 

 

18.12.2017. 

 

Metodiķe, surdopedagoģe  

L.Siņakova  

Psiholoģe O.Karkina. 

 

20. Ziemassvētku vakars kopā – “Nāciet visi 

ciemoties, piparkūkām mieloties!”. DLIAC 

sadarbība ar sabiedriskajām organizācijām. 

20.12.2017. Metodiķe, surdopedagoģe  

L.Siņakova  

Metodiķe, logopēde  

I.Valentanaviča 

Psiholoģe O.Karkina  

DLIAC pedagogi. 

 JANVĀRIS 

21. Praktiskās nodarbības DU studentiem: „Žestu 

valoda – kā komunicēšanas veids”. 

 Bērnu īpatnības ar dzirdes 

traucējumiem; 

 Prakstiskā žestu valodas nodarbība. 

Janvāris DLIAC direktore  

M.Raičonoka 

Surdopedagoģe L.Siņakova 

Pedagoģe D.Fedosejeva 

Pedagoģe J.Ļimonova. 
 FEBRUĀRIS 

22. Trenings pilsētas vispārizglītojošo skolu 

sākumklašu sporta pedagogiem „Darba 

metodes un formas diafragmālās un 

relaksējošas elpošanas attīstīšanā bērniem ar 

psihofiziskās attīstības īpatnībām”. 

23.02.2018. DLIAC direktore  

M. Raičonoka  

Logopēde L.Li 

Sporta pedagogi 

D.Amosova 

N.Sokolova 

J.Denisovs. 

 

 

 

 

 

23. Pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs 

Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola – 

attīstības centrs – Valmieras vājdzirdīgo 

bērnu internātvidusskola. 

 

Februāris  Direktore 

MA vadītāja 

I.Valentanaviča 

Metodiķe 

L.Siņakova 

Pedagogi. 

  

 

MARTS 

24. Pieredzes apmaiņas seminārs pilsētas 

speciālistiem, veltīts Starptautiskai logopēda 

dienai. 

06.03.2018. DLIAC metodiķes           

MA vadītāja 

I.Valentanaviča 

L.Siņakova 

Logopēdes D.Lahtionova 

V.Martinova 

L.Li  

A.Skladova  

M.Vasalauskiene 

Surdopedagoģe L.Ivanova 

Psiholoģe O.Karkina. 
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25. „Māmiņu skola” sanāksme. “Bērna 

emocionālā intelekta attīstība un tā 

veidošanas pamati”. 

09.03.2018. DLIAC metodiķe 

Surdopedagoģe L.Siņakova 

Psiholoģe O.Karkina. 

26. Pieredzes apmaiņas pasākums pilsētas 

psiholoģiem “Dieviete katrā sievietē”. Darbs 

ar arhitipiem. 

14.03.2018. DLIAC direktore M.Raičonoka 

Psiholoģe O.Karkina  

DLIAC metodiķes           

MA vadītāja 

I.Valentanaviča 

L.Siņakova. 

APRĪLIS 

27. DLIAC atvērto durvju diena “Pūpola 

maigumā izbaudīsim laiku”. Pasākums topošo 

pirmklasnieku vecākiem un pilsētas 

ciemiņiem. 

 

05.04.2018. DLIAC administrācija 

Metodiķes 

Pedagoģes 

Psiholoģe O.Karkina. 

 MAIJS 

28. Labdarības akcijas organizēšana "Ar 

mīlestību sirdī" Daugavpils pilsētas 

pašvaldības iestādes sociālā dienesta dienas 

centram «Saskarsme». 

 

 

Maijs DLIAC direktore  

M.Raičonoka   

Dir.vietnieks izglītības jomā  

O.Borisovs 

Metodiķe, surdopedagoģe  

L.Siņakova 

Pedagoģe D.Fedosejeva 

Pedagoģe J.Ļimonova. 

 29. Aizkraukles novada vidusskolas MA 

Daugavpils logopēdu MA  pieredzes 

apmaiņas seminārs. 

Maijs DLIAC direktore  

M. Raičonoka 

MA vadītāja I. Valentanaviča 

Surdopedagoģe L. Siņakova 

 30. Sadarbība ar pilsētas skolu un PII 

administrāciju un vecākiem par bērnu 

sasniegumiem un dinamiku valodas 

traucējumu novēršanā; DLIAC darba 

prioritāšu prezentācija, atskaites veikšana par 

skolotāja logopēda un surdopedagoga  darba 

paņēmienu un  metožu kvalitāti palīdzībā 

bērniem ar runas un valodas, kā arī dzirdes 

traucējumiem pilsētas skolu un PII vecāku 

sapulču apmeklēšanā. 

Māc. gada 

garumā 

AC metodiķes 

Surdopedagoģes  

Skolas logopēdes. 

31. Sadarbība ar pilsētas pirmsskolas izglītības 

iestādēm, logopēdisko bērnudārzu un PII ar 

logo grupām. 

Māc. gada 

garumā 

DLIAC direktore 

AC metodiķes. 

32. Sadarbība ar Daugavpils pilsētas un novada 

izglītības iestādēm. 

Māc. gada 

garumā 

DLIAC direktore  

AC metodiķes. 

33. Sadarbība ar Iekļaujošās izglītības atbalsta 

centra speciālistiem. 

Māc. gada 

garumā 

DLIAC direktore 

AC metodiķes. 

34. AC darba analīze.  

Tālākie uzdevumi un virzieni 2017./2018. 

m.g. 

 

Maijā DLIAC direktore 

AC metodiķes. 

Sastādīja DLIAC metodiķes I.Valentanaviča, L.Siņakova. 

Apspriests MA sēdē 01.09.2017. 


