
 

Latvijas Izglītības iestāžu 
 

Programmas “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” metodiskās konferences ietvaros 

“Pozitīvas pārmaiņas turpinās” 
 
 

                       “Ja gribi mainīt pasauli,  

sāc ar sevi...”.  
 

17.04.2018. Daugavpils logopēdiskā internātpamatskolā – attīstības centrs uzņēma citu 

izglītības iestāžu pedagogus.  Jau trīs gadus mēs aktīvi strādājam pēc APU “Atbalsts pozitīvai 

uzvedībai” programmas realizēšanas skolas ietvaros. 

Attīstības centra pedagogi, skolas apkalpojošais personāls, medicīniskie darbinieki ir ļoti 

ieinteresēti šīs programmas realizēšanas turpinājumā. Galvenais APU programmas realizācijas līderis 

mūsu skolā, ideju un domu iedvesmotājs ir attīstības centra direktore Marika Raičonoka, kura ļoti 

nopietni un uzmanīgi seko, lai izglītības iestādē programmas noteikumi darbojas, lai skolā būtu 

programmas ievērošana gan no pedagogu, gan no skolēnu, gan no apkalpojošā personāla pusēm, gan 

no skolēnu vecāku puses. Protams, brīnumu neviens nav gaidījis. Lai jebkāda programma realizētos, 

vajag iziet dažādas stadijas. Vienkāršu ceļu nav, katram daudz jāstrādā.  

17.aprīlī 2018.gadā programmas “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” metodiskās konferences ietvaros 

“Pozitīvas pārmaiņas turpinās” mūsu skolā notika viesu uzņemšana. Seminārā ņēma dalību pārstāvji 

no dažādām Daugavpils izglītības iestādēm: pedagogi no 2.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes, no 

12.pirmsskolas izglītības iestādes, mūsu skolas pasākumu aktīvi sadarbības partneri no 15.pirmsskolas 

izglītības iestādes, pārstāvji no pilsētas skolām: no Saskaņas pamatskolas, no 6., 10., 13. un no 

16.vidusskolām. 

Pieredzes apmaiņas semināru atklāja Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas – attīstības 

centra direktore Marika Raičonoka. Viņa dalījās pieredzē par to, kā APU programma turpina 

realizēšanu mūsu skolā, kā noris skolas darbinieku darbs, ievērojot programmas realizēšanas 

noteikumus, kādas ir grūtības un skolas panākumi. 

Semināra dalībniekiem apsveikumu sagatavoja skolas mūzikas pasniedzēja, skolēnu ansambļa 

vadītāja Tatjana Mihejeva. 2.a klases instrumentālisti brāļi – dvīņi Dmitrijs un Leonīds Ņesterovi, 

dziedātāji – 1.b klases skolēns Kirils Afanasjevs un 4.b klases skolēns Artjoms Putāns.  Izglītojamie 

sāka koncerta uzstāšanos ar dziesmu “Mana Rīga”. 

Skolas deju kolektīva “Inter&Nats”  vadītājs Jevgenijs Butorins ar izglītojamajiem pasākuma 

dalībnieku uzmanībai piedāvāja moderno deju “Ballējam, neguļam”  J.Butorina horeogrāfijā. Deju 

kolektīvs Latvijas Integrācijas mākslas festivālā “Nāc līdzās!” lielkoncertā “Es puķe Latvijas dārzā” 

guva nomināciju “Zelta laureāti 2018.”.  



Skolas surdoklašu pedagogi Daina Fedosejeva un Jeļena Limonova ar metodiķi Ludmilu 

Siņakovu sagatavoja skolēnu ar dzirdes traucējumiem melodeklamāciju “Silta sirds”. Uzstājās 

vājdzirdīgie bērni no 2.surdo – 11.surdo klasēm. 

Sākumklašu pedagoģe Ilona Geriņa pieredzes apmaiņas pasākumu turpināja ar uzstāšanos par 

tēmu: “Paņēmieni un metodes APU noteikumu nostiprināšanai sākumskolas vecuma bērniem”. 

Skolotāja stāstīja par darba metodēm un paņēmieniem, ar kuru palīdzību Ilona veiksmīgi realizē APU 

programmas ievērošanu, strādājot ar bērniem un viņu vecākiem.  Pedagoģe stāstīja par APU 

programmas īstenošanas pasākumiem, kuri tika paredzēti, sadarbojoties ar skolēnu vecākiem. 

Sākumklašu pedagoģe Ramona Reiziņa kopā ar skolas internāta skolotāju Rasmu Ivbuli 

semināra dalībniekiem plaši izklāstīja savu darbu APU programmas aspektu izpratnes svarīguma gan 

no pedagogu puses, gan no izglītojamo vecāku puses, jo galvenais pedagogu un vecāku kopīga darba 

uzmanības centrs ir bērns ar viņa īpašām vajadzībām, veselību, interesēm un vēlmēm, problēmām un 

rakstura īpatnībām, panākumiem un pārdzīvojumiem, veiksmēm un bēdām. Pedagogi stāstīja par tās 

realizēšanas un ievērošanas nozīmīgumu, izklāstot uzstāšanos tēmu “Pedagogu un vecāku vienota 

pieeja bērna audzināšanā APU programmas ietvaros”. Tika stāstīts par pasākumiem, kuri bija 

organizēti kopā ar skolēniem, kā arī viņu vecākiem. 

Pieredzes apmaiņas pasākuma nobeigumā dalībniekiem tika piedāvāta refleksija. Ciemiņi 

dalījās par saviem panākumiem, piedaloties mūsu skolas pasākumā, pateicās semināra organizatoriem 

par siltu skolas atmosfēru, labu un interesanti organizēto pasākumu, par gūto pieredzi un veiksmi APU 

programmas realizēšanā DLIAC ietvaros darbā ar bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības. Izvērtējuma 

lapās, rakstot pateicības vārdus, atzīmēja, ka “Koncerta priekšnesumi aizkustinoši līdz sirds 

dziļumiem”; “Piedāvātās prezentācijās jēgpilnas atziņas par pedagogu, skolēnu un vecāku sadarbību”; 

“Visas idejas ļoti aktuālas, lietderīgas un noderīgas darbam”; “Skolai ir liela pieredze, jo mēs redzam, 

kā ir mainījušies mūsu bijušie skolēni”; “Redzams skolas komandas aktīvs darbs”; “Jūsu lietderīgas 

idejas palīdzēs mūsu darbam”; “Prieks, ka šodienu es pavadīju Jūsu skolā”.  

Pateicamies mūsu viesiem un, tā kā bija uzrakstīts vienā no novēlējumiem: “Lai pietiek 

iedvesmas, radošuma un spēka visu ieceru realizēšanai!”. 

  

         Rakstu sagatavoja DLIAC APU komandas pārstāvis, metodiķe, logopēde I.Valentanaviča 

 

 

 


