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Daugavpils Stropu pamatskolas - attīstības centra 

Logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu MK 

prioritātes un darba plāns 
 2019./2020. māc.g. 

 

 Metodiskās darbības mērķu izvirzīšana un to sasniegšana izglītības iestādē; 

 Inovatīvu mācību līdzekļu veidošana visās izglītības pakāpēs; 

 Vecāku izglītošana bērna izglītības atbalstam; 

 Kvalitatīva mācību stunda; 

 Karjeras izglītības labā prakse dažādās izglītības pakāpēs; 

 Mūsdienu prasībām atbilstošā un profesionāli augstā korekcijas darba 

organizācija izglītojamiem ar runas, valodas un  dzirdes, kā arī citiem 

funkconāliem  traucējumiem Daugavpils Stropu pamatskolā – attīstības centrā. 

Nodrošināt ciešu sadarbību ar Daugavpils pilsētas mācību iestāžu 

administrāciju, skolas atbalsta komandu, izglītības iestādes pedagogiem, 

izglītojamo vecākiem. 

 Organizēt konsultācijas un individuālās nodarbības bērniem ar runas, valodas 

un  dzirdes, kā arī citiem funkconāliem  traucējumiem, sniegt konsultācijas un 

rekomendācijas vecākiem, pedagogiem  Daugavpils Stropu pamatskolas – 

attīstības centra ietvaros. 

 Organizēt pieredzes apmaiņas kursus, seminārus, konferences, izglītojošus 

pasākumus.  

Pamatjoma Laiks Atbildīgais Kontrole 

I .   Mācību saturs 

MK sēde:  

Prioritāšu noteikšana korekcijas darba 

procesā;  

MK darba plāna sastādīšana;  

Metodiskie ieteikumi dokumentācijas 

aizpildīšanai;  

Logopēdu, surdopedagogu un speciālo 

pedagogu programmu apspriešana; 

Darba grafiku apstiprināšana; 

Metodisko mācību materiālu 

izstrādāšana un gatavošana 

publicēšanai; 

Pasākumu organizēšana skolēniem un 

viņu vecākiem; 

Pieredzes apmaiņas pasākumu 

organizēšana pilsētas pirmsskolu 

izglītības iestādēm, skolu pedagogiem 

un speciālistiem; 

Publicistisko rakstu gatavošana un 

publiskošana. 

 02.09.2019. Direktore 

M.Raičonoka 

Izglītības metodiķe 

I.Valentanaviča 

Skolas logopēdi 

surdopedagogi un 

speciālie pedagogi 

DSPAC 

direktore  

M.Raičonoka  

administrācija 

 

Logopēdu, surdopedagogu un speciālo 

pedagogu kalendāri - tematisko plānu 

apspriešana. 

 

19.09.2019. 

15.01.2020. 

DSPAC dir.vietnieces 

izglītības jomā  

Ļ.Urbanoviča, 

DSPAC 

direktore  

M.Raičonoka  



  

 

R.Reiziņa 

DSPAC metodiķe 

I.Valentanaviča 

Skolotāji logopēdi, 

surdopedagogi un 

speciālie pedagogi  

administrācija 

 

Skolēnu runas un valodas apsekošana 

un atzinumu gatavošana uz PMK un 

VPMK. Individuālos mācību 

programmas apgūšanas plānu 

sastādīšana. 

DSPAC MK sēdes. 

Uzstāšanās un darba analīzes sniegšana 

pedagoģiskās sēdēs. 

02.09.2019. – 

31.05.2020. 

Skolotāji logopēdi, 

surdopedagogi un 

speciālie pedagogi  

sadarbībā ar skolas 

APU komandas 

pārstāvjiem un 

skolēnu vecākiem, 

medicīnas 

darbiniekiem, atbalsta 

komandu, 

pedagogiem,  

internāta skolotājiem. 

DSPAC 

direktore  

M.Raičonoka  

administrācija 

 

II.  Mācīšana un mācīšanās 

Korekcijas un attīstošā darba veikšana: 

Nodrošināt bērna kognitīvo procesu 

attīstīšanu, 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. 

02.09.2019. – 

31.05.2020. 

Skolotāji logopēdi, 

surdopedagogi un 

speciālie pedagogi 

sadarbībā ar skolas 

APU komandas 

pārstāvjiem un 

skolēnu vecākiem, 

medicīnas 

darbiniekiem, atbalsta 

komandu, 

pedagogiem,  

internāta skolotājiem. 

DSPAC 

direktore  

M.Raičonoka  

administrācija 

 

III. Skolēnu sasniegumi 
Skolēnu valodas traucējumu novēršana, 

rakstīšanas un lasīšanas iemaņu 

apgūšana, kognitīvo procesu attīstība. 

 

02.09.2019. – 

31.05.2020. 

Sadarbība ar skolēnu 

vecākiem, 

sākumskolas, dzimtās 

valodas skolotājiem 

un skolas atbalsta 

personālu. 

DSPAC 

direktore  

M.Raičonoka  

administrācija 

 

“Es un mana nākotne!” 

Runas, valodas un dzirdes attīstīšanas 

nedēļa. 

 

11.11.2019. – 

15.11.2019. 

 

DSPAC metodiķe 

I.Valentanaviča  

Speciālā pedagoģe 

Surdopedagoģes 

Logopēdes. 

DSPAC 

direktore  

M.Raičonoka  

metodiķe 

I.Valentanaviča  



 

 
IV  Atbalsts skolēniem 

“Ģimenes mīlestības stariņi” 

DSPAC izglītojamo vecāku sapulce. 

21.11.2019. DSPAC direktore  

M.Raičonoka  

DSPAC dir.vietniece 

izglītības jomā 

Ļ.Urbanoviča 

dir.vietnieks izglītības 

jomā 

O.Borisovs 

Metodiķe  

I.Valentanaviča 

Surdopedagoģes 

L.Siņakova 

L.Ivanova 

Soc.pedagoģe 

N.Hvostova 

Psiholoģe O.Karkina 

DSPAC pedagogi. 

DSPAC 

direktore  

M.Raičonoka  

APU komanda 

„Ārprāta epidēmija. Spēļu atkarība” 

DSPAC „Vecāku klubs” sanāksme. 

16.10.2019. Metodiķe, logopēde 

I.Valentanaviča  

Psiholoģe O.Karkina 

Soc.pedagoģe 

N.Hvostova. 

DSPAC 

direktore  

M.Raičonoka  

APU komanda 

„Ciemos pie Ziemassvētku rūķīšiem” 

DSPAC „Vecāku kluba” Radošās 

meistardarbnīcas. 

13.12.2019. Metodiķe, logopēde  

I.Valentanaviča  

Psiholoģe O.Karkina 

Soc.pedagoģe 

N.Hvostova.  

 

DSPAC 

direktore  

M.Raičonoka  

APU komanda 

“Pedagogu pieredze darbā ar bērniem, 

kuriem ir funkcionāli traucējumi” 

DSPAC pedagogiem apaļais galds. 

02.01.2020. APU komandas 

pārstāvji DSPAC 

metodiķe, logopēde 

I.Valentanaviča 

Soc.pedagoģe 

N.Hvostova 

Psiholoģe O.Karkina. 

DSPAC 

direktore  

M.Raičonoka  

APU komanda 

“Jaunais ieskats uz mūsu bērnu 

uzvedību” DSPAC apkalpojošā 

personāla darbiniekiem apaļais galds. 

04.02.2020. APU komandas 

pārstāvji DSPAC 

metodiķe, logopēde 

I.Valentanaviča 

Soc.pedagoģe 

N.Hvostova 

Psiholoģe O.Karkina. 

DSPAC 

direktore  

M.Raičonoka  

APU komanda 

“Seksuālā vardarbība pret bērnu – kā 

atpazīt. Rīcības plāns” 

DSPAC internāta pedagogiem apaļais 

galds. 

19.03.2020. DSPAC metodiķe, 

logopēde 

I.Valentanaviča 

Psiholoģe O.Karkina 

Soc.pedagoģe 

N.Hvostova. 

DSPAC 

direktore  

M.Raičonoka  

APU komanda 

V  Skolas vide 
“Būsim kopā...” 

Nedzirdīgo nedēļa skolā.  

Daugavpils Stropu pamatskolas – 

attīstības centra sadarbība ar 

23.09.2019. – 

27.09.2019. 

Daugavpils Stropu 

pamatskolas – 

attīstības centra 

direktore  

DSPAC 

direktore  

M.Raičonoka  

administrācija 



Daugavpils reģionālo Nedzirdīgo 

biedrības klubu. Radošas darbnīcas. 

 

M.Raičonoka 

Surdopedagoģe 

L.Siņakova 

Pedagoģe 

D.Fedosejeva 

Pedagoģe J.Ļimonova. 

 

 

 

 

 

Atvērto durvju diena “Mēs kā saules 

stariņi”. „Pirmsskolas izglītības iestāžu 

– Daugavpils Stropu pamatskolas – 

attīstības centra sadarbība. Mācību 

pēctecība”. Praktiskās nodarbības.  

09.10.2019. 

Ar iepriekšējo 

pieteikumu 

 
edwa2003@inbox.lv 

 

 

 

 

Daugavpils Stropu 

pamatskolas – 

attīstības centra 

direktore  

M.Raičonoka  

Metodiķe 

I.Valentanaviča  

I.Zeiliša 

O.Dribinceva  

O.Karkina                        

Skolas speciālisti. 

Direktore 

M.Raičonoka 

MK vadītāja 

I.Valentanaviča 
 

“Kompetenču pieeja mācību vides 

pielāgošanā izglītojamam ar speciālām 

vajadzībām” 

Daugavpils Stropu pamatskolas – 

attīstības centra II.Konference.  

23.10.2019. 

 

Ar iepriekšējo 

pieteikumu 

 
edwa2003@inbox.lv 

 

Daugavpils Stropu 

pamatskolas – 

attīstības centra 

direktore 

M.Raičonoka 

Metodiķe 

I.Valentanaviča 

Logopēde 

D.Lahtionova 

Speciālā pedagoģe 

T.Maņkovska 

Sociālā pedagoģe 

N.Hvostova 

Psiholoģe O.Karina. 

Direktore 

M.Raičonoka 

MK vadītāja 

I.Valentanaviča 

 

Pieredzes apmaiņas izbraukuma 

seminārs Daugavpils Stropu pamatskola 

– attīstības centrs – Valmieras 

vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola – 

attīstības centrs. 

29.10.2019. DSPAC administrācija 

Metodiķe, MA 

vadītāja 

I.Valentanaviča. 

 

Direktore 

M.Raičonoka 

MK vadītāja 

I.Valentanaviča 

 

“Pozitīvs pašvērtējums kā veiksmīgas 

personības attīstīšana” DSPAC 

„Vecāku kluba” pasākums izglītojamo 

vecākiem. 

18.03.2020. DSPAC metodiķe, 

logopēde 

I.Valentanaviča 

Soc.pedagoģe 

N.Hvostova 
Psiholoģe O.Karkina. 

Direktore 

M.Raičonoka 

MK vadītāja 

I.Valentanaviča 
 

Atvērto durvju diena “Lieldienu saules 

rotaļas”  

DSPAC atvērto durvju diena.  

Pasākums topošo pirmklasnieku 

vecākiem, bērniem, pedagogiem un 

ciemiņiem. 

15.04.2020. DSPAC administrācija 

Metodiķe 

Speciālisti  

Pedagogi 

Psiholoģe. 

Direktore 

M.Raičonoka 

MK vadītāja 

I.Valentanaviča 

 

Konfliktsituācijas  risināt savlaicīgi un 

taisnīgi. 

Analizēt pārkāpumus, izvēlēties 

nepieciešamos risinājumus pārkāpumu 

un to iespējamības novēršanai. Sekot 

01.09.2019. – 

31.05.2020. 

DSPAC administrācija 

Metodiķe 

Speciālisti  

Pedagogi 

Psiholoģe. 

DSPAC 

administrācija 

APU komanda 

mailto:edwa2003@inbox.lv
mailto:edwa2003@inbox.lv


tam, lai Izglītības iestādē izglītojamie 

nav tikuši ne ar fizisku, ne ar 

emocionālo vardarbību,  lai jutos droši 

klasē un skolā, sabiedrībā. Sniegt 

atbalsti un veicināt, lai  izglītojamo, 

pedagogu un skolas  tehniskā personāla  

attieksme  būtu laipna un korekta. 

 

VI  Resursi 
„Žestu valoda – kā komunicēšanas 

veids” Praktiskās nodarbības DSPAC 

pedagogiem. 

Katra mēneša 

1. un 3. trešdiena 

 

Surdopedagoģe  

L.Siņakova. 

Direktore 

M.Raičonoka 

Pedagogu, speciālistu didaktiskā un 

prakstiskā materiāla gatavošana. 

Ar mācību literatūru, papildu literatūru, 

uzskates līdzekļiem, digitālajiem 

mācību līdzekļiem un resursiem, izdales 

materiāliem, mācību materiāliem, 

mācību tehniskajiem līdzekļiem, 

iekārtām un aprīkojumu, metodiskiem 

līdzekļiem izglītojamo nodrošinājums. 

01.09.2019. – 

31.05.2020. 

DSPAC direktore  

M.Raičonoka  

metodiķe 

I.Valentanaviča 

Logopēdes 

Speciālā pedagoģe 

Surdopedagoģes 

Pedagogi 

Psiholoģe. 

DSPAC 

direktore  

M.Raičonoka  

administrācija 

 

Praktiskais seminārs Daugavpils 

Universitātes studentiem “Mijiedarbība, 

saskarsme,  mehānismi”. 

 

 

12.11.2019. 

 

DSPAC direktore 

M.Raičonoka  

Metodiķe 

I.Valentanaviča 

Skolas speciālisti  

un pedagogi. 

Direktore 

M.Raičonoka 

MK vadītāja 

I.Valentanaviča 

 

Praktiskais seminārs Daugavpils 

Universitātes studentiem “Skola 2030. 

Kompetenču pieeja”. 

 

 

16.01.2020. 

 

DSPAC direktore  

M.Raičonoka  

MA vadītāja 

I.Valentanaviča 

Skolas pedagogi. 

Direktore 

M.Raičonoka 

MK vadītāja 

I.Valentanaviča 

 

“Daugavpils pilsētas lepnums” 

Pieredzes apmaiņas pasākums pilsētas 

speciālistiem, veltīts Starptautiskai 

logopēda dienai. 

06.03.2020. DSPAC direktore 

M.Raičonoka           

MA vadītāja 

I.Valentanaviča 

Logopēdes  

Speciālā pedagoģe 

Surdopedagoģes 

Psiholoģe. 

Direktore 

M.Raičonoka 

MA vadītāja 

I.Valentanaviča 

 

Sadarbība ar pilsētas skolu un 

pirmsskolu izglītības iestāžu 

administrāciju un vecākiem par bērnu 

dinamiku un sasniegumiem korekcijas 

darbā, valodas traucējumu novēršanas 

rezultātiem; DSPAC darba prioritātes; 

atskaišu veikšana par skolotāju 

logopēdu, surdopedagogu un speciālo 

pedagogu darba paņēmienu un  metožu 

kvalitāti atbalsta sniegšanā bērniem ar 

runas un valodas, kā arī dzirdes 

traucējumiem; Pilsētas skolu un PII 

vecāku sapulču apmeklēšanā. 

01.09.2019. – 

31.05.2020. 

Daugavpils Stropu 

pamatskolas – 

attīstības centra  

Administrācija  

Metodiķes 

Surdopedagoģes  

Skolas logopēdes 

Speciālā pedagoģe 

Psiholoģe. 

Direktore 

M.Raičonoka 

MK vadītāja 

I.Valentanaviča 

 

VII  Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveides A programmas kursi 

“Virtuālās atkarības: cēloņi, izpausmes, 

27.08.2019. Daugavpils Stropu 

pamatskolas – 

attīstības centra 

Direktore 

M.Raičonoka 

MK vadītāja 



 
 

 

 

Sastādīja DSPAC metodiķe I.Valentanaviča 

Apspriests logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu MK sēdē 01.09.2019. 

 

 

korekcijas iespējas”. Latvijas 

Pašvaldību mācību centrs. 

direktore 

M.Raičonoka 

Metodiķe 

I.Valentanaviča. 

I.Valentanaviča 

 

Pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveides kursi “Bērna attīstība un 

audzināšana 1-12 g.v.”. Dr.paed. 

A.Stepanovs. 

28.08.2019. Daugavpils Stropu 

pamatskolas – 

attīstības centrs 

direktore 

M.Raičonoka 

Metodiķe 

I.Valentanaviča. 

Direktore 

M.Raičonoka 

MK vadītāja 

I.Valentanaviča 

 

Skola 2030. “Aizsardzības mehānismi 

izglītojamajiem un pedagogiem”. 

Daugavpils pilsētas logopēdu, 

surdopedagogu un speciālo pedagogu 

metodiskās apvienības seminārs.  

03.10.2019.  Daugavpils Stropu 

pamatskolas – 

attīstības centra 

metodiķe 

Pilsētas logopēdu, 

surdopedagogu un 

speciālo pedagogu 

metodiskās apvienības 

vadītāja 

I.Valentanaviča 

DSPAC psiholoģe 

O.Karkina. 

Direktore 

M.Raičonoka 

MK vadītāja 

I.Valentanaviča 

 

Piedalīšanās projektu nedēļā. 

Didaktisko materiālu gatavošana un 

prezentēšana. 

 

23.04.2020.- 

26.04.2020. 

DSPAC metodiķes 

Surdopedagogi 

Logopēdi. 

 

DSPAC 

direktore  

M.Raičonoka  

administrācija 

MK sēde:  

MK darba analīze;  

Skolēnu attīstīšanas dinamikas analīze;  

Individuālā korekcijas darba 

sasniegumi; 

Tālākie uzdevumi un virzieni 

2020./2021.m.g. 

18.05.2020. Direktore 

M.Raičonoka  

metodiķe 

I.Valentanaviča 

Speciālās pedagoģes 

Surdopedagoģes 

Logopēdes. 

Direktore 

M.Raičonoka 

MK vadītāja 

I.Valentanaviča 

 


