
 

 

Informatīvs pārskats par Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra no 01.06.2020. līdz 31.05.2021. veiktajām 

darbībām un to rezultātiem, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.187 "Noteikumi par 

kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu" 4.punktā minēto 

kritēriju izpildi  

         

4.1. speciālās izglītības iestāde īsteno vismaz vienu speciālās pirmsskolas izglītības programmu un vismaz vienu speciālās pamatizglītības 

programmu un savā darbībā specializējas vismaz divos atšķirīgos izglītojamo attīstības traucējumu veidos (redzes, dzirdes, fiziskās attīstības traucējumi, 

somatiskās saslimšanas, valodas, mācīšanās, garīgās veselības, garīgās attīstības un smagi garīgās attīstības traucējumi vai vairāki smagi attīstības 

traucējumi) atbilstoši plānošanas reģiona teritorijā esošo speciālās izglītības iestāžu licencētajām speciālās izglītības programmām vai plānošanas reģiona 

teritorijā esošo speciālās izglītības iestāžu – attīstības centru – specializācijai 

Informācija par izglītības iestādes attīstības centra specializāciju konkrētajā plānošanas reģionā (Rīgas, Kurzemes, Zemgales, Latgales, Vidzemes 

plānošanas reģions) 

Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs realizē 8 speciālās pirmsskolas izglītības programmas un 7 speciālās pamatizglītības programmas bērniem 

ar funkcionāliem attīstības traucējumiem un 1 speciālo profesionālo programmu “Kokizstrādājumu izgatavošana”. Centrs nodrošina individuālu metodisku 

un pedagoģisku korekciju bērniem sākot ar 2 gadu vecumu, kā arī agrīno speciālo vajadzību diagnostiku. Sniedz konsultācijas citu izglītības izstāžu 

izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem. Centra speciālisti sniedz konsultācijas visiem interesentiem par mācīšanās 

traucējumu korekcijas iespējām, pielietojot dažādas speciālās metodikas bērnu sociālo un kognitīvo prasmju uzlabošanai un valodas attīstības traucējumu 

korekcijai. Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs sniedz šādu atbalstu:  
1.Logopēdisko traucējumu diagnostika, konsultācijas un korekcija. 2.Minhenes funkcionālās attīstības diagnostika (MFED). 3.Stostīšanās korekcija ar 

Bioloģiskās saites relaksējošās diafragmālās elpošanas veidošanos aparatūru (BOS). 4.Runas un valodas korekcijas nodarbību un konsultāciju 

nodrošināšana citu izglītības iestāžu audzēkņiem, kuriem ir vērojami runas un valodas traucējumi. 5.Surdopedagoga konsultācijas izglītojamiem ar  

sensoneirālo vājdzirdību (III; IV; V pakāpes), izglītojamajiem ar kohleārajiem implantiem. 6.Speciālā pedagoga konsultācijas un  korekcijas nodarbības. 

7.Diagnostikas veikšana ar DIBELS Next un AcadienceTM (DIBELS Next) testiem. 8.Diagnosticēšana pēc The Childhood Autism Rating Scale (CARS) 

autisma pakāpes skalas (aizpildīšanai bērna vecākiem). 9.Konsultācijas esošajiem un topošajiem pedagogiem, atbalsta personālam, sociālajiem 

darbiniekiem. 10.Konsultācijas izglītojamo ar funkcionāliem attīstības traucējumiem vecākiem un likumiskajiem pārstāvjiem. 11.Tematiskie pasākumi 

izglītojamiem ar funkcionāliem attīstības traucējumiem kopā ar viņu vecākiem un likumiskajiem pārstāvjiem. 12.Pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveides kursu, konferenču, semināru organizēšana, studentu prakses nodrošināšana. 13.Metodisko materiālu veidošana un publicēšana. 14.Psihologu 

konsultācijas un diagnostika. 15.Izglītojošo pasākumu organizēšana valsts un starptautiskajā mērogā. 16.Pedagoģiskās korekcijas atbalsta 

autorprogrammas „Mākslinieciskā izpausme mūzikā” realizēšana. 17.Dokumentu sagatavošana pedagoģiski medicīniskai komisijai pēc pieprasījuma. 
p.s. Dati par izglītības iestādes -attīstības centra  īstenotajām programmām tiks iegūti no VISS datu bāzes. 
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4.2. nodrošina agrīnu speciālo vajadzību diagnostiku pirmsskolas vecuma bērniem neatkarīgi no izglītības ieguves vietas atbilstoši tās speciālās izglītības 

iestādes specializācijai, kura pretendē uz centra statusu; 

 

Izmantotie speciālo vajadzības 

agrīnas diagnostikas instrumenti  

Izglītojamo skaits 

(kopumā), kuriem 

nodrošināta agrīna 

diagnostika 

Novadi/pilsētas, no kurām 

bērni ir saņēmuši agrīno 

diagnostiku  

Papildus informācija/secinājumi tālākai 

darbībai 

 

S.Tūbeles bērna runas attīstības 

vērtēšanas kritēriji  

 

5 

 

 

Daugavpils 

  

Pēc testēšanas rezultātiem visiem bērniem tika 

sniegtas individuālās logopēdu konsultācijas. Pēc 

nepieciešamības un vecāku vēlmēm tika 

piedāvātas nodarbības, kā arī atkārtota testēšana. 

 

Agrīnās attīstības izvērtēšana, 

izmantojot Minhenes funkcionālās 

attīstības diagnostikas metodi 

10 
Daugavpils  

Krāslavas nodads 

1 bērnam testēšanas rezultātā tika konstatēts 

testēšanas radītāju atbilstība bērna vecumam. 8 

bērniem tika  konstatēta runas, valodas un citu 

rādītāju attīstības nepietiekamība, ieteikts griezties 

pie neirologa vai klīniskā psihologa, vai apmeklēt 

medicīniski pedagoģisko komisiju. Tika sniegtas 

rekomendācijas, kā  arī piedāvāta atkārtota MFED 

diagnosticēšana pēc noteikta laika.                                              

 

The Childhood Autism Rating Scale 

(CARS) Autisma pakāpes skala (bērna 

vecāku aizpildīšanai) 

1 Daugavpils 

Pēc vecāku testa aizpildīšanas un iegūtajiem 

rezultātiem, bērnam netika konstatētas autisma 

pazīmes. Ja turpmāk būs nepieciešamība, ieteikts 

vērsties pie speciālistiem.  

 

DIBELS Next tests  
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Daugavpils 

 

Pēc testēšanas rezultātiem var secināt, ka visi 

rādītāji atbilst normai. 

 

Anamnēzes vākšana - pārrunas ar 

bērna vecākiem 
27 

Daugavpils 

Daugavpils novads 

Pēc pārrunām ar vecākiem, bērniem tika veikta 

runas un valodas testēšana. Tika sniegtas 

individuālās konsultācijas un  piedāvātās 
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  individuālās logopēdiskās nodarbības DSPAC 

centrā. Vecākiem tika sniegtas rekomendācijas 

bērna runas un valodas attīstībai. Pēc valodas 

attīstības individuālajām nodarbībām bērniem ir 

vērojama valodas attīstības dinamika. Bērnu 

vecāki pēc noteikta laika, nepieciešamības 

gadījumā, var vērsties uz konsultācijām, lai vērotu 

bērna runas un valodas attīstību.  

D.Kalinkas Valodas sapratnes tests 

(bērniem no 3 līdz 5 gadiem) 
6 

 

Daugavpils 

Testēšanas rezultātā tika konstatēts, ka  6 bērniem 

ir traucēta valodas sapratne un nepieciešama 

logopēda palīdzība.  

 

L.Kušķes Fonēmu producēšanas 

izpētes un fonēmu uztveršanas un 

atšķiršanas izpētes testi (bērniem no 3 

līdz 6 gadiem) 

7 
Daugavpils;  

Daugavpils novads 

Testēšanas rezultātā tika konstatēts, ka 7 bērniem 

ir traucēti fonētiski un fonemātiski procesi un 

nepieciešama logopēda palīdzība.  

 

  
Kopā: 60 pirmsskolas 

vecuma bērni  
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4.3. mācību gadā nodrošina individuālu 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 

 

Individuali

zētas 

metodiskās 

un 

pedagoģisk

ās 

palīdzības 

saņēmēju 

skaits 

(kopumā) 

Pedagogu 

pārstāvētās 

izglītības 

iestādes 
(ieraksti 

veicami 

atsevišķi par 

katru 

individuāli 

konsultēto 

pedagogu, 

norādot 

konsultācijas 

saturisko 

aspektu) 

Metodiskās un pedagoģiskās palīdzības nodrošināšanas aspekti 

(norādīt atbalsta saņēmēju skaitu):  

Papildus informācija/secinājumi tālākai 

darbībai 

 

jautājumi par 

atbalsta 

pasākumu 

piemērošanu  

individuālā 

izglītības 

programmas 

apguves plāna 

izstrāde  

mācību 

sasniegumu 

dinamikas 

izvērtējums 

cits variants  

 

32 
 Daugavpils 

26.PII 
   1 

Izglītojamā  runas un valodas pārbaudes rezultāti. 

Konsultācija grupas skolotājiem. 

 

     1 
Runas un valodas pārbaudes rezultāti. 

Konsultācija grupas skolotājiem. 

 

     1 
Runas un valodas pārbaudes rezultāti. 

Konsultācija grupas skolotājiem. 

 

     1 
Runas un valodas pārbaudes rezultāti. 

Konsultācija grupas skolotājiem. 

 

     1 
Runas un valodas pārbaudes rezultāti. 

Konsultācija grupas skolotājiem. 
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     1 
Runas un valodas pārbaudes rezultāti. 

Konsultācija grupas skolotājiem. 

 

     

1 

 

1 

Runas un valodas pārbaudes rezultāti.  

Konsultācija grupas skolotājiem. 

 

     1 
Runas un valodas pārbaudes rezultāti. 

Konsultācija grupas skolotājiem. 

 

  1    
Autiskā spektra traucējumi – atbalsts izglītojamā 

vecākiem. 

 

  1    
Kā attīstīt bērna runas motoriku? Atbalsta 

pasākumi skaņu traucējumu korekcijā. 

 

  1    
Kā attīstīt bērna runas motoriku? Atbalsta 

pasākumi skaņu traucējumu korekcijā. 

 

  1    
Kā attīstīt bērna runas motoriku? Atbalsta 

pasākumi skaņu traucējumu korekcijā. 

 

  1    

Atbalsta pasākumu sniegšana izglītojamo 

vecākiem, kuriem ir bērns ar skaņu izrunas 

traucējumiem. 

 

  1    

Atbalsta pasākumu sniegšana izglītojamo 

vecākiem, kuriem ir bērns ar skaņu izrunas 

traucējumiem. 

 

  1    

Atbalsta pasākumu sniegšana izglītojamo 

vecākiem, kuriem ir bērns ar skaņu izrunas 

traucējumiem. 

 

     1 
“Ātrās runas pasaule” – grupu pasākums 

sadarbībā ar grupu skolotājiem. 
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    1  
Sasniegumi korekcijas darbā bērniem, kuriem ir 

skaņu izrunas traucējumi. 

 

  1    

Atbalsta pasākumu sniegšana izglītojamo 

vecākiem, kuriem ir bērns ar VSNA /Valodas 

sistēmas nepietiekamu attīstību/. 

 

    1  
Sasniegumi korekcijas darbā bērniem, kuriem ir 

skaņu izrunas traucējumi. 

 

    1  
Sasniegumi korekcijas darbā bērniem, kuriem ir 

skaņu izrunas traucējumi. 

 

     1 
Didaktiskie materiāli izglītojamajiem ar runas un 

valodas traucējumiem lasīšanas prasmju apguvē. 

 

  1    
Kā attīstīt runu un valodu? Atbalsts vecākiem, 

kuriem ir bērni ar runas aizturi līdz 3.g. vecumam. 

 

    1  
Sasniegumi korekcijas darbā bērniem, kuriem ir 

skaņu izrunas traucējumi. 

 

    1  
Sasniegumi korekcijas darbā bērniem, kuriem ir 

skaņu izrunas traucējumi. 

 

  1    
Atbalsta pasākumi izglītojamajiem skaņu izrunas 

korekcijā. 

 

     1 
Didaktiskie materiāli izglītojamajiem ar runas un 

valodas traucējumiem lasīšanas prasmju apguvē. 

 

  1    
Atbalsta pasākumi izglītojamā vecākiem skolas 

izvēlē. 

 

  1    
Atbalsta pasākumi izglītojamā vecākiem skolas 

izvēlē. 
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  1    
Atbalsta pasākumi izglītojamā vecākiem skolas 

izvēlē. 

 

    1  
Sasniegumi korekcijas darbā bērniem, kuriem ir 

skaņu izrunas traucējumi. 

 

    1  
Sasniegumi korekcijas darbā bērniem, kuriem ir 

skaņu izrunas traucējumi. 

 

    1  
Sasniegumi korekcijas darbā bērniem, kuriem ir 

skaņu izrunas traucējumi. 

 

43 
Daugavpils 

24.PII 
   

 Izglītojamā runas un valodas traucējumu 

apsekošanas rezultāti. 

 

     

 

1 

Izglītojamā runas un valodas traucējumu 

apsekošanas rezultāti. 

 

     

 

1 

Izglītojamā runas un valodas traucējumu 

apsekošanas rezultāti. 

 

  1   
 Atbalsta pasākumi izglītojamajiem skaņu izrunas 

korekcijā. 

 

  1   
 Kas ir VSNA /Valodas sistēmas nepietiekama 

attīstība/. Atbalsts bērnam traucējuma korekcijā. 

 

     
1 Vecāku iesaistīšanas nozīmīgums bērna runas un 

valodas traucējumu korekcijas procesā. 

 

  1    Skaņu traucējumi – atbalsts izglītojamā vecākiem.  

  1    
Skaņas [L] veidošanas vingrinājumi. Atbalsta 

pasākumi skaņu traucējumu korekcijā. 
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1    
Skaņas [R] veidošanas vingrinājumi. Atbalsta 

pasākumi skaņu traucējumu korekcijā. 

 

  1    
Skaņas [Š Ž] veidošanas vingrinājumi. Atbalsta 

pasākumi skaņu traucējumu korekcijā. 

 

  1    
Skaņas [S Z] veidošanas vingrinājumi. Atbalsta 

pasākumi skaņu traucējumu korekcijā. 

 

  1    

Atbalsta pasākumu sniegšana izglītojamo 

vecākiem, kuriem ir bērns ar skaņu izrunas 

traucējumiem. 

 

    1  
Korekcijas darba rezultāti skaņu traucējumu 

novēršanas bērniem.  Sasniegumu apkopojums. 

 

  1    

Atbalsta pasākumu sniegšana izglītojamo 

vecākiem, kuriem ir bērns ar uzvedības 

traucējumiem. 

 

    1  
Korekcijas darba rezultāti skaņu traucējumu 

novēršanas bērniem.  Sasniegumu apkopojums. 

 

    1  
Korekcijas darba rezultāti skaņu traucējumu 

novēršanas bērniem.  Sasniegumu apkopojums. 

 

  1    

Atbalsta pasākumu sniegšana izglītojamo 

vecākiem un pedagogiem, kuriem ir bērns ar 

VSNA. 

 

    1 
 Sasniegumi korekcijas darbā ar bērniem, kuriem 

ir valodas apguves problēmas. 

 

     1 
Didaktiskie materiāli izglītojamajiem ar runas un 

valodas traucējumiem lasīšanas prasmju apguvē. 

 



 

9 
 

  1    
Atbalsta pasākumu sniegšana pedagogiem, ja 

bērnam ir problēmām lasīšanas prasmju apguvē. 

 

    1  

Sasniegumu apkopojums korekcijas darbā ar 

bērniem, kuriem ir lasīšanas prasmju apguves 

problēmas. 

 

    1  
Sasniegumi korekcijas darbā ar bērniem, kuriem 

ir valodas apguves problēmas. 

 

     1 
Izglītojamā runas un valodas traucējumu 

apsekošanas rezultāti. 

 

     1 
Izglītojamā runas un valodas traucējumu 

apsekošanas rezultāti. 

 

     1 
Izglītojamā runas un valodas traucējumu 

apsekošanas rezultāti. 

 

  1    
Atbalsta pasākumi izglītojamajiem skaņu izrunas 

korekcijā. 

 

     1 

UDSH /Uzmanības deficīta un hiperaktivitātes 

sindroms/ ietekmē bērna attīstību un mācību 

procesu. 

 

   1   

Vecāku iesaistīšanas nozīmīgums bērna runas un 

valodas traucējumu korekcijas procesā. 

Individuālā darba plāna izstrādāšana bērna runas 

un valodas korekcijai. 

 

  1    Skaņu traucējumi – atbalsts izglītojamā vecākiem.  

  1    
Atbalsta pasākumi lambdacisma korekcijā. 

Vingrinājumi. 
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  1    
Atbalsta pasākumi rotacisma korekcijā. 

Vingrinājumi. 

 

  1    
Šņāceņu [Š Ž] veidošanas vingrinājumi. Atbalsta 

pasākumi. 

 

  1    
Svelpeņu [S Z] veidošanas vingrinājumi. Atbalsta 

pasākumi. 

 

  1    
Atbalsta pasākumu bērnam ar skaņu izrunas 

traucējumiem. 

 

    1  
Korekcijas darba rezultāti skaņu traucējumu 

novēršanas bērniem.  Sasniegumu apkopojums. 

 

  1    

Atbalsta pasākumu sniegšana izglītojamo 

vecākiem, kuriem ir bērns ar uzvedības 

traucējumiem. 

 

    1  
Korekcijas darba rezultāti skaņu traucējumu 

novēršanas bērniem.  Sasniegumu apkopojums. 

 

    1  
Korekcijas darba rezultāti skaņu traucējumu 

novēršanas bērniem.  Sasniegumu apkopojums. 

 

  1    

Atbalsta pasākumu sniegšana izglītojamo 

vecākiem un pedagogiem, kuriem ir bērns ar 

runas un valodas attīstības traucējumiem. 

 

    1  
Sasniegumi korekcijas darbā bērniem, kuriem ir 

skaņu izrunas traucējumi. 

 

     1 

Didaktiskie materiāli izglītojamām ar runas un 

valodas attīstības traucējumiem lasīšanas prasmju 

apguvē. 
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  1    
Atbalsta pasākumu sniegšana pedagogiem, ja 

bērnam ir problēmām lasīšanas prasmju apguvē. 

 

    1  

Sasniegumu apkopojums korekcijas darbā ar 

bērniem, kuriem ir lasīšanas prasmju apguves 

problēmas. 

 

27 
Daugavpils 

32.PII 
   1 

Runas un valodas pārbaudes rezultāti. 

Konsultācija grupas skolotājiem. 

 

  
 

   1 
Runas un valodas pārbaudes rezultāti. 

Konsultācija grupas vecākiem. 

 

     1 
Runas un valodas pārbaudes rezultāti. 

Konsultācija grupas vecākiem. 

 

 
 

   1 
Runas un valodas pārbaudes rezultāti. 

Konsultācija grupas vecākiem. 

 

  1    Atbalsts skolotājiem leksiskās tēmas apguvē.  

 
 

1    
Autiskā spektra traucējumi – atbalsts izglītojamā 

vecākiem. 

 

 
 

1    
Autiskā spektra traucējumi – atbalsts izglītojamā 

vecākiem. 

 

 
 

1    
Kā attīstīt bērna runas motoriku? Atbalsta 

pasākumi skaņu izrunas traucējumu korekcijā. 

 

 
 

   1 
Runas un psihisko procesu attīstīšana bērniem ar 

PAA (psihiskās attīstības aizturi). 

 

 
 

1    
Kā attīstīt bērna runas motoriku? Atbalsta 

pasākumi skaņu izrunas traucējumu korekcijā. 
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1    
Kā palīdzēt bērniem ar uzvedības traucējumiem? 

Atbalsta pasākumi vecākiem un skolotājiem. 

 

 
 

1    
Atbalsta pasākumi runas izpratnes pārbaudē un 

attīstīšanā. 

 

 
 

  1  
Sasniegumi korekcijas darbā bērniem, kuriem ir 

skaņu izrunas traucējumi. 

 

 

 

1    

Atbalsta pasākumu sniegšana izglītojamā 

vecākiem, kuriem ir bērns ar skaņu izrunas 

traucējumiem. 

 

 

 

1    

Atbalsta pasākumu sniegšana izglītojamā 

vecākiem, kuriem ir bērns ar skaņu izrunas 

traucējumiem. 

 

 

 

1    

Atbalsta pasākumu sniegšana izglītojamā 

vecākiem, kuriem ir bērns ar VSNA I pakāpes 

(Valodas sistēmas nepietiekamā attīstība). 

 

 
 

  1  
Runas un valodas pārbaudes rezultāti. 

Konsultācijas grupas skolotājiem. 

 

 
 

  1  
Runas un valodas pārbaudes rezultāti. 

Konsultācijas grupas vecākiem. 

 

 
 

  1  
Runas un valodas pārbaudes rezultāti. 

Konsultācijas grupas vecākiem. 

 

 
 

  1  
Runas un valodas pārbaudes rezultāti. 

Konsultācijas grupas skolotājiem. 

 

 
 

   1 
Didaktiskie materiāli izglītojamajiem ar runas un 

valodas traucējumiem lasīšanas prasmju apguvē. 
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1    

Atbalsta pasākumu izglītojamajiem skaņu izrunas 

korekcijā. 

 

 
 

  1  
Sasniegumi korekcijas darbā bērniem, kuriem ir 

skaņu izrunas traucējumi. 

 

 

 

   1 

Didaktiskie materiāli izglītojamajiem ar runas un 

valodas traucējumiem gramatiskās uzbūves 

apguvē. 

 

  1    Atbalsta pasākumu vecākiem skolas izvēlē.  

 
 

  1  
Sasniegumi korekcijas darbā bērniem, kuriem ir 

VSNA (Valodas sistēmas nepietiekamā attīstība). 

 

 
 

  1  
Sasniegumi korekcijas darbā bērniem, kuriem ir 

jauktie attīstības traucējumi. 

 

 

 

Kopā: 102 

 

46 

 

1 

 

27 

 

 

28 
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 4.4. mācību gadā izstrādā ne mazāk kā divus mācību vai metodiskos atbalsta materiālus, lai veicinātu izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšanu 

izglītības apguves procesā, un publisko tos speciālās izglītības iestādes tīmekļvietnē vai citos publiski pieejamos informācijas nesējos 

 

 

Mācību/ 

metodiskā 

atbalsta 

materiāla 

nosaukums 

Autors 
Apjom

s lpp. 

Mērķgrupa 

(ja 

izglītojamie, 

tad norādīt 

vecumposmu 

vai klasi) 

Publiskošanas vietne/ 

saite uz publiskoto 

informāciju 

Datums, no 

kura mācību/ 

metodiskā 

atbalsta 

materiāli 

pieejami 

publiskajā 

vietnē 

Papildus informācija par mācību/ metodiskā 

atbalsta materiāla formu, izmantošanas mērķi 

 

  

 

 

 

 

Metodiskais 

materiāls 

Intelektuāla 

viktorīna 

“ZINĪŠI” 

Internāta 

skolotāja 

 Olga Išimova 

un  

logopēde 

Marija 

Vasalauskiene 

 

 

 

 

 

34 lpp. 

7 – 12 gadi 

http://dspac.lv/musu-

pedagogu-metodiskas-

izstradnes 

 

15.03.2021. 

Didaktiskā spēle attīsta izglītojamo saistīto runu, 

uzmanību, atmiņu, veicina loģiskās domāšanas 

attīstību, mācīto zināšanu nostiprināšanu un 

vārda krājuma papildināšanu. Izglītojamie mācās 

strādāt grupās vai individuāli, kā arī mācās 

sadarboties ar skolotāju vai komandu. Spēle 

virzīta uz 7-12 gadu veciem bērniem. 

Mērķis: spēļu veidā nostiprināt iegūtas zināšanas 

logopēdijas nodarbībās, latviešu, angļu un krievu 

valodās, sociālās zinībās un dabaszinībās. 

Uzdevumi:  

1. Izglītojošie:  

pārbaudīt iemācītās zināšanas. 

2. Attīstošie: 

attīstīt –  

- loģisko domāšanu; 

- dzirdes un redzes uzmanību; 

      -     saistīto runu. 

3. Audzinošie:  

audzināt –  

- prasmi sadarboties komandā; 

- interesi pret viktorīnu.  

Nepieciešamie resursi: dators ar ekrānu, 

metamais kauliņš, rezultātu fiksējošā tabula. 

 

http://dspac.lv/musu-pedagogu-metodiskas-izstradnes
http://dspac.lv/musu-pedagogu-metodiskas-izstradnes
http://dspac.lv/musu-pedagogu-metodiskas-izstradnes
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Raksts "Vai 

tiešām bērns 

Jūs nedzird?"  

Izglītības 

metodiķe, 

logopēde 

Ilona 

Valentanaviča 

 

 

 

 

10 lpp. 

Pedagogiem, 

kuri izglīto 

skolēnus ar 

AST/autiskā 

spektra 

traucējumiem, 

kā arī bērnu 

vecākiem 

http://www.izglitiba.dauga

vpils.lv/Media/Default/file

/=2012/Atbalsta_materiali/

210301_Vai_tiesam_berns

_Jus_nedzird_Valentanavi

ca_2021.pdf 

https://www.izglitiba.daug

avpils.lv/Media/Default/fil

e/=2012/Atbalsta_material

i/210301_Vai_tiesam_bern

s_Jus_nedzird_Valentanav

ica_2021.pdf 

01.03.2021. 

Materiāls ir paredzēts pedagogiem un  bērnu 

vecākiem, kuriem  ir bērns ar AST. Materiāls ir 

pielietojams pedagogu darbā ar skolēniem, 

kuriem ir autiskā spektra traucējumi saskarsmes 

iemaņu apguvei. 

 Tēmas izklāsts sniedz informāciju par 

traucējuma sarežģījumu. Ir atklāti mācību spējas 

un problēmas izglītojamajiem ar AST 

traucējumu, sniegts informatīvais skats uz 

V.A.Mocarta ģenialitātes īpatnību, ko nevar 

salīdzināt ar tiem cilvēkiem, kam ir AST. Tika 

izskatīti dažādu zinātnieku problēmas pētījumi, 

kas skar gan bērna uzvedību, gan viņa attīstību. 

 

  

 

 

Metodiskais 

materiāls 

Intelektuāla 

viktorīna 

“ZINĪŠI” 

Internāta 

skolotāja 

 Olga Išimova 

un  

logopēde 

Marija 

Vasalauskiene 

 

 

 

 

 

43 lpp. 
7 – 12 gadi 

http://dspac.lv/musu-

pedagogu-metodiskas-

izstradnes 

 

15.03.2021. 

Spēle ir virzīta uz skolēnu saistītās 

runas,uzmanības, atmiņas un loģiskās domāšanas 

attīstību, mācīto zināšanu nostiprināšana un 

vārda krājuma papildināšana. Kā arī izglītojamie 

mācās strādāt grupās vai individuāli, kā arī 

mācās sadarboties ar skolotāju vai komandu. 

Spēle virzīta uz 7-12 gadu veciem bērniem. 

Mērķis: spēles formā nostiprināt zināšanas, kuras 

saņemtas logopēdijas nodarbībās, krievu, 

latviešu un angļu valodās, sociālās zinībās un 

dabas zinībās. 

Uzdevumi:  

1. Izglītojamie:  

pārbaudīt iemācītās zināšanas. 

2. Attīstošie: 

attīstīt loģisko domāšanu; 

attīstīt dzirdes un redzes uzmanību; 

attīstīt mutisko un saistīto runu. 

3. Audzinošie:  

audzināt prasmi sadarboties komandā; 

 

http://www.izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Atbalsta_materiali/210301_Vai_tiesam_berns_Jus_nedzird_Valentanavica_2021.pdf
http://www.izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Atbalsta_materiali/210301_Vai_tiesam_berns_Jus_nedzird_Valentanavica_2021.pdf
http://www.izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Atbalsta_materiali/210301_Vai_tiesam_berns_Jus_nedzird_Valentanavica_2021.pdf
http://www.izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Atbalsta_materiali/210301_Vai_tiesam_berns_Jus_nedzird_Valentanavica_2021.pdf
http://www.izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Atbalsta_materiali/210301_Vai_tiesam_berns_Jus_nedzird_Valentanavica_2021.pdf
http://www.izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Atbalsta_materiali/210301_Vai_tiesam_berns_Jus_nedzird_Valentanavica_2021.pdf
http://dspac.lv/musu-pedagogu-metodiskas-izstradnes
http://dspac.lv/musu-pedagogu-metodiskas-izstradnes
http://dspac.lv/musu-pedagogu-metodiskas-izstradnes


 

16 
 

audzināt interesi pret viktorīnu.  

Nepieciešamie resursi: dators ar ekrānu, 

metamais kauliņš, rezultātu fiksējošā tabula. 
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4.5. mācību gada laikā nodrošina individuālas konsultācijas ne mazāk kā 50 citu izglītības iestāžu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām vai viņu 

likumiskajiem pārstāvjiem neatkarīgi no izglītojamo izglītības ieguves vietas 

 

Izglītojamo vai viņu likumisko pārstāvju, kuriem nodrošinātas 

individualizētas konsultācijas, 

Nodrošināto individualizēto 

konsultāciju   
Papildus informācija/ secinājumi tālākai 

darbībai 

 

pārstāvētais novads/ 

pilsēta 
pārstāvētā izglītības iestāde skaits veids skaits 

 

Daugavpils Daugavpils 30.PII 1 

Konsultācija klātienē 

 

Konsultācija pa tālruni 

28 

 

4 

Runas un valodas procesu pārbaude.  

Konsultācija vecākiem par bērna 

traucējumiem un to novēršanas iespējām. 

Individuālo logopēdisko nodarbību 

nodrošināšana. 

 

Daugavpils Daugavpils 1.PII 1 

Konsultācija klātienē 

 

Konsultācija pa tālruni 

33 

 

3 

Saruna par bērna runas un valodas attīstības 

stāvokli. Runas un valodas apsekošanas datu 

norīkojums. Runas un valodas procesu 

pārbaude. Konsultācija vecākiem.  

Individuālo logopēdisko nodarbību 

nodrošināšana. 

 

Daugavpils Daugavpils 29.PII 1 

 

Konsultācija klātienē 

 

Konsultācija pa tālruni 

 

15 

 

2 

Saruna par bērna runas un valodas attīstības 

stāvokli. Runas un valodas apsekošanas 

datuma noteikšana. Runas un valodas procesu 

pārbaude. Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

Daugavpils Daugavpils 3.PII 1 

 

Konsultācija klātienē  

 

Konsultācija pa tālruni 

 

19 

 

2 

Saruna par bērna runas un valodas attīstības 

stāvokli. Runas un valodas apsekošanas 

datuma noteikšana. Runas un valodas procesu 

pārbaude. Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

Daugavpils Daugavpils 10.PII 1 

 

Konsultācija klātienē 

 

Konsultācija pa tālruni 

 

12 

 

5 

Saruna par bērna runas un valodas attīstības 

stāvokli. Runas un valodas apsekošanas 

datuma noteikšana. Runas un valodas procesu 

pārbaude. Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 
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Daugavpils Daugavpils 32.PII 1 

 

Konsultācija klātienē 
 

Konsultācija pa tālruni 
 

 

9 
 

2 
 

Saruna par bērna runas un valodas attīstības 

stāvokli. Runas un valodas apsekošanas 

datuma noteikšana. Runas un valodas procesu 

pārbaude. Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

Daugavpils Daugavpils 14.PII 1 

 

Konsultācija klātienē 
 

Konsultācija pa tālruni 

 

1 
 

1 

Saruna par bērna runas un valodas attīstības 

stāvokli. Runas un valodas apsekošanas 

datuma noteikšana. Runas un valodas procesu 

pārbaude. Konsultācija vecākiem. 

Rekomendētas individuālās log. nodarbības 

savā PII. 

 

Daugavpils Daugavpils 4.PII 1 
Konsultācija klātienē 
 

Konsultācija pa tālruni 

1 

 

1 

 

Saruna par bērna runas un valodas attīstības 

stāvokli. Runas un valodas apsekošanas 

datuma noteikšana. Runas un valodas procesu 

pārbaude. Konsultācija vecākiem. 

Rekomendētas individuālās log. nodarbības 

savā PII. 

 

Daugavpils Daugavpils 26.PII 1 
Konsultācija klātienē 
 

Konsultācija pa tālruni 

 

2 
 

2 

 

Saruna par bērna runas un valodas attīstības 

stāvokli. Runas un valodas apsekošanas 

datuma noteikšana. Runas un valodas procesu 

pārbaude. Konsultācija vecākiem. 

Rekomendētas individuālās log. nodarbības 

DSPAC centrā. 

 

Daugavpils Daugavpils 20.PII 1 

Konsultācija klātienē 
 

Konsultācija pa tālruni 
 

1 

 

1 

Saruna par bērna runas un valodas attīstības 

stāvokli. Runas un valodas apsekošanas 

datuma noteikšana. Runas un valodas procesu 

pārbaude. Konsultācija vecākiem. 

Rekomendētas individuālās log. nodarbības 

savā PII. 

 

Daugavpils Daugavpils 24.PII 1 
Konsultācija klātienē 
 

Konsultācija pa tālruni 

6 
 

2 

Saruna par bērna runas un valodas attīstības 

stāvokli. Runas un valodas apsekošanas 

datuma noteikšana. Runas un valodas procesu 

pārbaude. Konsultācija vecākiem 

Rekomendētas individuālās log. nodarbības. 
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DSPAC centrā. Individuālo logopēdisko 

nodarbību nodrošināšana. 

Daugavpils Daugavpils 3.VSK 1 
Konsultācija klātienē 
 

Konsultācija pa tālruni  

- 
 

1 

Saruna par bērna runas un valodas attīstības 

stāvokli. Runas un valodas apsekošanas 

datuma noteikšana. 

 

Krāslavas novads PII “Pīlādzītis”  2 
Konsultācija klātienē 
 

Konsultācija pa tālruni 

1 
 

2 

Saruna par bērnu runas un valodas attīstības 

stāvokli. Runas un valodas apsekošanas 

datuma noteikšana. Runas un valodas procesu 

pārbaude. Konsultācija vecākiem. 

 

Daugavpils Daugavpils 14.PII 1 
Konsultācija klātienē 
 

Konsultācija pa tālruni 

 

3 
 

1 
 

Saruna par bērna runas un valodas attīstības 

stāvokli. Runas un valodas apsekošanas 

datuma noteikšana. Runas un valodas procesu 

pārbaude. Konsultācija vecākiem 

Rekomendētas individuālās log. nodarbības 

DSPAC centrā. Individuālo logopēdisko 

nodarbību nodrošināšana. 

 

Daugavpils Daugavpils 18.PII 1 

Konsultācija klātienē 

 

Konsultācija pa tālruni  
 

- 

 

1 

Saruna par bērna runas un valodas attīstības 

stāvokli. Runas un valodas apsekošanas 

datuma noteikšana. 

 

Daugavpils Daugavpils 12.PII 1 

Konsultācija klātienē 

 

Konsultācija pa tālruni  

- 

 

1 

Saruna par bērna runas un valodas attīstības 

stāvokli. Runas un valodas apsekošanas 

datuma noteikšana. 

 

Daugavpils Daugavpils 26.PII 1 

Konsultācija klātienē 

 

Konsultācija pa tālruni 
 

1 

 

1 

Saruna par bērna runas un valodas attīstības 

stāvokli. Runas un valodas apsekošanas 

datuma noteikšana. Runas un valodas procesu 

pārbaude. Konsultācija vecākiem. 

Rekomendēta pedagoģiski medicīnisko 

komisiju. 

 

Daugavpils Daugavpils Ruģeļu PII 1 

Konsultācija klātienē  
 

Konsultācija pa tālruni 
 

1 
 

1 

Saruna par bērna runas un valodas attīstības 

stāvokli. Runas un valodas apsekošanas 

datuma noteikšana. Runas un valodas procesu 

pārbaude. Konsultācija vecākiem. 
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Rekomendācijas. Novērot dinamiku. 

Daugavpils Daugavpils. 27.PII 1 

Konsultācija klātienē 
 

Konsultācija pa tālruni 

 

1 
 

1 

Saruna par bērna runas un valodas attīstības 

stāvokli. Runas un valodas apsekošanas 

datuma noteikšana. Runas un valodas procesu 

pārbaude. Konsultācija vecākiem. 

Rekomendācijas. Novērot dinamiku. 

 

Daugavpils Mājās 1 

Konsultācija klātienē 

 

Konsultācija pa tālruni 

 

- 

 

1 

Rekomendācijas apmeklēt audiologopēda  

nodarbības. 

 

Daugavpils Daugavpils. 18.PII 1 

Konsultācija klātienē 

 

Konsultācija pa tālruni 
 

1 

 

1 

Saruna par bērna runas un valodas attīstības 

stāvokli. Runas un valodas apsekošanas 

datuma noteikšana. Runas un valodas procesu 

pārbaude. Konsultācija vecākiem. 

Rekomendētas individuālās log. nodarbības 

savā PII. 

 

 

Daugavpils Daugavpils 13.vsk 1 
Konsultācija klātiene 
 

Konsultācija pa tālruni. 

2 
 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 
Konsultācija vecākiem par bērna 

traucējumiem un to novēršanas iespējām.  

Rekomendēta neirologa konsultācija. 

Rekomendācijas veikt nodarbības savā skolā. 

 

Daugavpils Daugavpils Centra vsk 1 

Konsultācija klātiene 

 

Konsultācija pa tālruni 

2 

 

1 

 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem par bērna 

traucējumiem un to novēršanas iespējām.  

Rekomendācijas veikt nodarbības savā skolā. 

 

Daugavpils Daugavpils 28.PII 2 

 

Konsultācija klātiene 

 

Konsultācija pa tālruni 

 

18 

 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 
Konsultācija vecākiem par bērna 

traucējumiem un to novēršanas iespējām.  

Rekomendācijas veikt nodarbības DSPAC. 
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Daugavpils Daugavpils 21.PII 1 

 

Konsultācija klātiene 
 

Konsultācija pa tālruni 

 

32 
 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem par bērna 

traucējumiem un to novēršanas iespējām.  

Rekomendācijas veikt nodarbības DSPAC. 

 

Daugavpils Daugavpils 4. PII 2 

 

Konsultācija  klātiene 

 

Konsultācija pa tālruni 

 

4 

 

1 

 

Runas un valodas procesu pārbaude. 
Konsultācija vecākiem par bērna 

traucējumiem un to novēršanas iespējām.  

Rekomendācijas veikt nodarbības DSPAC. 

 

Daugavpils Daugavpils 7.PII 1 
Konsultācija klātiene 
 

Konsultācija pa tālruni 

27 
 

2 

Runas un valodas procesu pārbaude. 
Konsultācija vecākiem par bērna 

traucējumiem un to novēršanas iespējām.  

Rekomendācijas veikt nodarbības DSPAC. 

 

Daugavpils Daugavpils 14.PII 1 
Konsultācija klātiene 
 

Konsultācija pa tālruni 

22 
 

2 

Runas un valodas procesu pārbaude. 
Konsultācija vecākiem par bērna 

traucējumiem un to novēršanas iespējām.  

Rekomendācijas veikt nodarbības DSPAC. 

 

Daugavpils Daugavpils 16.vsk 1 

Konsultācija klātiene 
 

Konsultācija pa tālruni 

8 
 

2 

Runas un valodas procesu pārbaude. 
Konsultācija vecākiem par bērna 

traucējumiem un to novēršanas iespējām.  

Rekomendācijas veikt nodarbības DSPAC. 

 

Daugavpils 
Daugavpils 11.psk 

 
1 

Konsultācija klātiene 

 

Konsultācija pa tālruni 

 

2 

 

2 

 Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem par bērna 

traucējumiem un to novēršanas iespējām.  

Rekomendācijas veikt nodarbības DSPAC. 

 

Daugavpils Daugavpils 18.PII 1 

Konsultācija  klātiene 
 

Konsultācija pa tālruni 

2 
 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem par bērna 

traucējumiem un to novēršanas iespējām.  

Rekomendācijas veikt nodarbības DSPAC. 

 



 

22 
 

Daugavpils  Daugavpils 1.PII 1 
Konsultācija klātienē 
 

Konsultācija pa tālruni 

16 
 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

Daugavpils Daugavpils 1.PII 1 
Konsultācija klātienē 
 

Konsultācija pa tālruni 

7 
 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

Daugavpils Daugavpils 1.PII 1 
Konsultācija klātienē 
 

Konsultācija pa tālruni 

1 
 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Rekomendācijas veikt 

nodarbības mājās. 

 

Daugavpils Daugavpils 4.PII 1 

Konsultācija klātienē 

 

Konsultācija pa tālruni 

3 

 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana.  

 

Daugavpils Daugavpils 7.PII  1 

Konsultācija klātienē 

 

Konsultācija pa tālruni 

1 

 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude.  

Konsultācija vecākiem. Rekomendācija 

apmeklēt logopēdiskās nodarbības savā PII. 

 

Daugavpils Daugavpils 9.PII  1 
Konsultācija klātienē 
 

Konsultācija pa tālruni 

7 
 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem par bērna valodas 

traucējumiem un to novēršanas iespējām. 

Rekomendācija apmeklēt pedagoģiski 

medicīnisko komisiju. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

Daugavpils Daugavpils  10.PII 1 
Konsultācija klātienē 
 

Konsultācija pa tālruni 

12 
 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem.  

Individuālo logopēdisko nodarbību 

nodrošināšana. 

 

Daugavpils Daugavpils 10.PII 1 

 

Konsultācija klātienē 

 

Konsultācija pa tālruni 

 

24 

 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem.  

Individuālo logopēdisko nodarbību 

nodrošināšana. 
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Daugavpils Daugavpils 10.PII  1 
Konsultācija klātienē 
 

Konsultācija pa tālruni 

19 
 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

Daugavpils  Daugavpils 14.PII 1 

Konsultācija klātienē  

 

Konsultācija pa tālruni 

4 
 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

Daugavpils Daugavpils 18.PII 1 
Konsultācija klātienē 
 

Konsultācija pa tālruni 

5 
 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 
Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

Daugavpils Daugavpils 18.PII  1 
Konsultācija klātienē 
 

Konsultācija pa tālruni 

5 
 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

Daugavpils Daugavpils 20.PII  1 
Konsultācija klātienē 
 

Konsultācija pa tālruni 

14 
 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

Daugavpils Daugavpils 20.PII  1 

Konsultācija klātienē  

 

Konsultācija pa tālruni 

3 

 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

Daugavpils Daugavpils 20.PII  1 

Konsultācija klātienē  

 

Konsultācija pa tālruni 

1 

 

1 

 

 Konsultācija vecākiem. Rekomendētas 

apmeklēt audio logopēda nodarbības. 

 

Daugavpils Daugavpils 20.PII 1 
Konsultācija klātienē  
 

Konsultācija pa tālruni 

1 
 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem.  Rekomendācija 

apmeklēt pedagoģiski medicīnisko komisiju.   

 

Daugavpils Daugavpils 21.PII 1 

Konsultācija klātienē  

 

Konsultācija pa tālruni 

8 

 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 
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Daugavpils Daugavpils 21.PII 1 
Konsultācija klātienē  
 

Konsultācija pa tālruni 

15 
 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem.  

Individuālo logopēdisko nodarbību 

nodrošināšana. 

 

Daugavpils Daugavpils 21.PII 1 

Konsultācija klātienē 

 

Konsultācija pa tālruni 

15 

 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

Daugavpils Daugavpils 28.PII 1 

Konsultācija klātienē 

 

Konsultācija pa tālruni 

22 

 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

Daugavpils Daugavpils Ruģeļu PII  1 

Konsultācija klātienē  

 

Konsultācija pa tālruni 

6 

 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

Daugavpils Kraujas PII "Rūķītis" 1 

Konsultācija klātienē 
 

Konsultācija pa tālruni 

9 
 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

Daugavpils PII neapmeklē 1 
Konsultācija klātienē  
 

Konsultācija pa tālruni 

3 
 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 
Konsultācija vecākiem.  
Rekomendācijas veikt nodarbības mājās. 

Rekomendācija apmeklēt pedagoģiski 

medicīnisko komisiju.   

 

Daugavpils 
 Daugavpils 6.vsk  
 

1 

Konsultācija klātienē 

 

Konsultācija pa tālruni 

7 

 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

Rekomendācija apmeklēt pedagoģiski 

medicīnisko komisiju. 

 

Daugavpils 
Daugavpils 10.vsk  
 

1 

Konsultācija klātienē  

 

Konsultācija pa tālruni 

- 

 

1 

Konsultācija vecākiem.  

Rekomendētas apmeklēt logopēda nodarbības 

savā skolā. 
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Daugavpils 
Daugavpils 11.psk 
 

1 
Konsultācija klātienē  
 

Konsultācija pa tālruni 

- 
 

1 

Konsultācija vecākiem. 

Rekomendētas apmeklēt logopēda nodarbības 

un psihologa  konsultācija. 

savā skolā.  

 

Daugavpils 
Daugavpils 12.vsk  

 
1 

Konsultācija klātienē  
 

Konsultācija pa tālruni 

- 
 

1 

Konsultācija vecākiem. Rekomendētas 

apmeklēt audiologopēda nodarbības. 
 

Daugavpils Daugavpils 13.vsk 1 
Konsultācija klātienē 
 

Konsultācija pa tālruni 

1 
 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. 

Rekomendācijas veikt nodarbības mājās. 

 

Daugavpils Daugavpils 13.vsk 1 
Konsultācija klātienē  
 

Konsultācija pa tālruni 

- 
 

1 

Konsultācija vecākiem. 

Rekomendētas apmeklēt logopēda nodarbības 

savā skolā. 

 

Daugavpils Daugavpils Vienības psk 1 

Konsultācija klātienē 

 

Konsultācija pa tālruni 

15 

 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

Daugavpils 
Daugavpils Vienības psk 
 

1 
Konsultācija klātienē 
 

Konsultācija pa tālruni 

8 
 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

Daugavpils 
J.Pilsudska Daugavpils valsts 

poļu ģimnāzija 
1 

Konsultācija klātienē  
 

Konsultācija pa tālruni 

4 
 

1 

Runas un valodas pārbaude. Konsultācija 

vecākiem. Individuālo logopēdisko nodarbību 

nodrošināšana. 

 

Daugavpils 
J.Pilsudska Daugavpils valsts 

poļu ģimnāzija 
1 

Konsultācija klātienē  
 

Konsultācija pa tālruni 

13 
 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 
Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

Daugavpils 
Daugavpils Tehnoloģiju  
vsk.- licejs  

1 

Konsultācija klātienē  

 

Konsultācija pa tālruni 

14 

 

1 
 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 
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Daugavpils 
Daugavpils Tehnoloģiju  
vsk.- licejs  

1 

Konsultācija klātienē  

 

Konsultācija pa tālruni 

2 

 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem.  

Rekomendācijas veikt nodarbības mājās. 

 

Daugavpils  Daugavpils 12.vsk 1 

Konsultācija klātienē 

 

Konsultācija pa tālruni 

11 

 

2 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

 

Daugavpils Daugavpils 9.vsk 1 

Konsultācija klātienē 

 

Konsultācija pa tālruni 

12 

 

3 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

Rekomendācija apmeklēt pedagoģiski 

medicīnisko komisiju. 

 

Daugavpils Daugavpils Raiņa 6.vsk 1 

Konsultācija klātienē 

 

Konsultācija pa tālruni 

23 

 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem.   

Rekomendācija apmeklēt pedagoģiski 

medicīnisko komisiju. 

 

Daugavpils Daugavpils 21.PII 1 

Konsultācija klātienē 

 

Konsultācija pa tālruni 

33 

 

2 

Runas un valodas pārbaude. Konsultācija 

vecākiem par bērna traucējumiem un to 

novēršanas iespējām. Individuālo logopēdisko 

nodarbību nodrošināšana. 

 

Daugavpils Daugavpils Ruģeļu PII 1 

Konsultācija klātienē 

 

Konsultācija pa tālruni 

12 

 

2 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem.  Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana.  

 

Daugavpils Daugavpils 3.PII  1 

Konsultācija klātienē  

 

Konsultācija pa tālruni 

27 

 

2 

Runas un valodas procesu pārbaude.   

Konsultācija vecākiem. Rekomendācija 

apmeklēt logopēdiskās nodarbības. 

 

 

 

Daugavpils novads Silenes PII  1 

Konsultācija klātienē.  

 

Konsultācija pa tālruni. 

33 

 

3 

Runas un valodas procesu pārbaude.  

Konsultācija vecākiem par bērna 

traucējumiem un to novēršanas iespējām.                                     

Individuālo logopēdisko nodarbību 

nodrošināšana. 

 



 

27 
 

Daugavpils Daugavpils 4.PII  1 

Konsultācija klātienē.  

 

Konsultācija pa tālruni. 

23 

 

3 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem.  

Individuālo logopēdisko nodarbību 

nodrošināšana. 

 

Daugavpils Daugavpils 13.PII 1 

 

Konsultācija klātienē  

 

Konsultācija pa tālruni 

8 

 

2 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem.  

Individuālo logopēdisko nodarbību 

nodrošināšana. 

 

Daugavpils Daugavpils 1.PII  1 

Konsultācija klātienē 

 

Konsultācija pa tālruni 

8 

 

2 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem.  Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

Daugavpils Daugavpils Raiņa 6.vsk  1 

Konsultācija klātienē 

 

Konsultācija pa tālruni 

6 

 

3 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem.. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

Rekomendācija apmeklēt pedagoģiski 

medicīnisko komisiju. 

 

Daugavpils Daugavpils Raiņa 6.vsk 1 

Konsultācija klātienē 

 

Konsultācija pa tālruni 

 

6 

 

3 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

Rekomendācija apmeklēt pedagoģiski 

medicīnisko komisiju. 

 

Daugavpils Daugavpils 10.vsk 1 

Konsultācija klātienē 

 

Konsultācija pa tālruni 

8 

 

2 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana 

DSPAC. 

 

 
Kopā izglītojamo skaits kopā: 

 

Izglītības iestādes skaits kopā: 

 

Izglītības iestādi neapmeklē: 

82 

 

36 

 

2 

Konsultācija klātienē kopā:  

 

Konsultācija pa tālruni kopā:  

 

 

 

729 
 

115 
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 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). 

 

4.6.1.Pedagogu 

profesionālās 

kompetences 

pilnveides 

semināra 

nosaukums 

Tālākizglītī-

bas 

programmas 

saskaņojuma  

datums, Nr. 

Norises 

datums 
Norises 

vieta 

Dalīb-

nieku 

skaits 

Dalībnieku 

pārstāvētā/ -ās 

izglītības iestāde/- es 

Apjoms 

stundās 
Papildus informācija/ secinājumi 

 

Pedagogu 

profesionālās 

kompetences 

pilnveides A 

programmas kursi 

“Bērnu ar jauktiem 

attīstības 

traucējumiem 

valodas attīstības 

veicināšana un 

traucējumu 

korekcija”. 

 

 

2020.gada 

04.septembrī 

Daugavpils 

Izglītības 

pārvalde 

vienošanās 

reģistrācijas 

Nr.13 

2020.gadā 

04.septembrī 

Daugavpils 

Stropu 

pamatskola 

– attīstības 

centrs 

22 

Daugavpils bērnu 

veselības centrs; 

Daugavpils 

psihoneiroloģiskā 

slimnīca; Daugavpils 

Iekļaujošas izglītības 

atbalsta centrs; 

Daugavpils 1.PII.; 

3.PII.; 4.PII.; 7.PII.; 

9.PII.; 10.PII.; 12.PII.; 

15.PII.; 20.PII.; 

27.PII.; 32.PII.; 

Daugavpils Vienības 

psk.; Daugavpils 

Saskaņas psk.; Centra 

vsk.; Daugavpils 

Tehnoloģiju vsk.-

licejs; 9.vsk.; 11.psk.; 

15.vsk.; 17.vsk.; 

Medumu spec.psk.  

8 st. 

Daugavpils Stropu pamatskolā – 

attīstības centrā apmācības kursus 

Daugavpils pilsētas un novadu 

pedagogiem vadīja Liepājas pilsētas 

Izglītības pārvaldes medicīniskās 

komisijas logopēde, Liepājas 

Universitātes Izglītības zinātņu 

institūta alternatīvās pedagoģijas 

pētniece un lektore, Universitātes 

studiju programmas „Logopēdija” 

direktore, Alternatīvās izglītības 

centra vadītāja Gundega Tomele. 

Kursus apmeklēja pedagogi, 

logopēdi, speciālie pedagogi no 

Daugavpils un novada izglītības 

iestādēm. Tika izskatītas šādas 

tēmas:  

Jaukti attīstības traucējumi; 

Primāri, sekundāri un paralēli runas 

un valodas traucējumi; 
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Logopēdiskā darba paņēmieni 

sekundāru runas un valodas 

traucējumu korekcijā; 

Montesori atveseļojošā pedagoģija 

logopēdijā; 

Situāciju analīze, noslēguma 

jautājumi. 

http://dspac.lv/daugavpils-stropu-

pamatskola-attistibas-centrs-

organizeja-pedagogu-profesionalas-

kompetences-pilnveides-kursus-2 

 Pedagogu 

profesionālās 

kompetences 

pilnveides A 

programmas kursi  

“Multisensora 

pieeja bērnu 

valodas attīstībā”. 

2020.gada 

04.septembrī 

Daugavpils 

Izglītības 

pārvalde 

vienošanās 

reģistrācijas 

Nr.13 

2020.gadā 

05.septembrī 

Daugavpils 

Stropu 

pamatskola 

– attīstības 

centrs 

25 

Daugavpils bērnu 

veselības centrs; 

Daugavpils 

psihoneiroloģiskās 

slimnīca; Daugavpils 

reģionalās slimnīca; 

Daugavpils 

Iekļaujošas izglītības 

atbalsta centrs; 

Daugavpils 1.PII.; 

3.PII.; 4.PII.; 7.PII.; 

9.PII.; 10.PII.; 12.PII.; 

15.PII.; 20.PII.; 

24.PII.; 27.PII.; 

32.PII.; Rīgas 2.psk.; 

Daugavpils Vienības 

psk.; Daugavpils 

Saskaņas psk.; Centra 

vsk.; Daugavpils 

8 st. 

2020.gadā 05.septembrī Daugavpils 

Stropu pamatskolā – attīstības centrā 

tika organizēti pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveides A programmas kursi 

“Multisensora pieeja bērnu valodas 

attīstībā”. Daugavpils Stropu 

pamatskolā – attīstības centrā kursus 

Daugavpils pilsētas un novadu 

pedagogiem vadīja audiologopēde 

Ilze Blūmentāle –Rīgas Stradiņa 

Universitātes Rehabilitācijas 

fakultātes nodarbību un lekciju 

vadītāja. Tika izskatītas šādas tēmas:  

Pirmsskolas vecuma bērnu 

intelektuālo, komunikatīvo prasmju 

un valodas attīstība; 

 

 

http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-organizeja-pedagogu-profesionalas-kompetences-pilnveides-kursus-2
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-organizeja-pedagogu-profesionalas-kompetences-pilnveides-kursus-2
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-organizeja-pedagogu-profesionalas-kompetences-pilnveides-kursus-2
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-organizeja-pedagogu-profesionalas-kompetences-pilnveides-kursus-2
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Tehnoloģiju 

vidusskola – licejs; 

9.vsk.; 11.psk.; 

15.vsk.; 17.vsk. 

Autiskā spektra traucējumi; 

Pirmsskolas vecuma bērnu 

intelektuālās, komunikatīvās un 

valodas attīstības novērtēšana; 

Multisensora pieeja valodas attīstībā. 

Praktiski piemēri, praktiska 

darbošanās; 

Situāciju analīze, diskusija. 

http://dspac.lv/daugavpils-stropu-

pamatskola-attistibas-centrs-

organizeja-pedagogu-profesionalas-

kompetences-pilnveides-kursus-3 

"Pedagogu 

profesionālās 

kompetences 

pilnveidošana 

darbā ar 

pirmsskolas un 

pamatskolas 

vecuma 

izglītojamajiem ar 

jauktiem attīstības 

traucējumiem"  

 

2020.gada 

08.jūlijā 

Izglītības un 

zinātnes 

ministrijas 

vienošanās 

reģistrācijas    
Nr.1-2e/20/260 

 

2020.gada 

 19.oktobrī 

 20.oktobrī 

 21.oktobrī 

22.oktobrī 

Daugavpils 

Stropu 

pamatskola 

– attīstības 

centrs 

58 

Daugavpils pilsētas 

Izglītības pārvalde; 

Daugavpils 

Universitāte; 1.PII; 

4.PII; 9.PII; 12.PII; 

15.PII; 17.PII; 18.PII; 

28.PII; 32.PII; 

Daugavpils Saskaņas 

pamatskola; 

Daugavpils J.Raiņa 

6.vsk; Daugavpils 

3.vsk; Daugavpils 

10.vsk; Daugavpils 

12.vsk; Daugavpils 

13.vsk; Daugavpils 

17.vsk; Daugavpils 

pilsētas BJC 

“Jaunība”;“Dauseb” 

4 pedagogu 

grupas; 

katrai 

pedagogu 

grupai 

8 st.  

 

Pedagogu profesionālās 

kvalifikācijas pilnveides kursos 

piedalījās Latgales un Vidzemes 

reģionu (Gulbenes novada) 58 

pedagogi no 21 izglītības iestādes. 

Pedagogi pilnveidoja profesionālās 

kompetences darbā ar pirmsskolas un 

pamatskolas vecuma izglītojamajiem 

ar jauktiem attīstības traucējumiem. 

 

 

http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-organizeja-pedagogu-profesionalas-kompetences-pilnveides-kursus-3
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-organizeja-pedagogu-profesionalas-kompetences-pilnveides-kursus-3
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-organizeja-pedagogu-profesionalas-kompetences-pilnveides-kursus-3
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-organizeja-pedagogu-profesionalas-kompetences-pilnveides-kursus-3
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mācību centrs; 

Daugavpils 

Būvniecības 

Tehnikums; Gulbenes 

novada vidusskola 

"Tehnoloģijas, t.sk. 

asistīvas, un to 

sniegtās iespējas 

speciālo 

pedagoģisko 

vajadzību 

mazināšanai 

mācību procesā 

izglītojamajiem ar 

jauktiem attīstības 

traucējumiem 

(pirmsskola) un 

kombinētiem 

attīstības 

traucējumiem 

(dažādās 

kombinācijas, 

piemēram, garīgās 

attīstības 

traucējumi + 

redzes traucējumi, 

garīgās attīstības 

traucējumi + 

dzirdes traucējumi; 

kohleārie implanti 

u.c.)" 

2020.gada 

08.jūlijā 

Izglītības un 

zinātnes 

ministrijas 

vienošanās 

reģistrācijas    
Nr.1-2e/20/260 

 

 

2020.gada 

 19.oktobrī 

 20.oktobrī 

 21.oktobrī 

22.oktobrī 

Daugavpils 

Stropu 

pamatskola 

– attīstības 

centrs 

59 

Daugavpils pilsētas 

Izglītības pārvalde; 

Daugavpils novada 

dome; Daugavpils 

Universitāte; 1.PII; 

4.PII; 11.PII; 12.PII; 

13.PII; 15.PII; 26.PII; 

Daugavpils Vienības 

psk.; Daugavpils 

Saskaņas pamatskola; 

Daugavpils Centra 

vsk.; Daugavpils 

J.Raiņa 6.vsk;  

J.Pilsudska 

Daugavpils poļu 

ģimnāzija; Daugavpils 

3.vsk; Daugavpils 

10.vsk; Daugavpils 

12.vsk; Daugavpils 

13.vsk; Daugavpils 

16.vsk; Daugavpils 

17.vsk; Daugavpils 

Būvniecības 

Tehnikums; Gulbenes 

novada vidusskola; 

Rīgas Stradiņu 

Universitāte; Preiļu 

4 pedagogu 

grupas; 

 katrai 

pedagogu 

grupai  

8 st.  

 

 

 

Pedagogu profesionālās 

kvalifikācijas pilnveides kursos 

piedalījās 59 pedagogi no 29 

Latgales, Vidzemes un Zemgales 

reģionu izglītības iestādēm - 

Daugavpils pilsētas, Rīgas, 

Gulbenes, Preiļu, Krāslavas un 

Beķernieku izglītības iestādēm un 

Valsts institūcijām. Pedagogi 

pilnveidoja profesionālās 

kompetences darbā ar 

izglītojamajiem, kuriem ir jauktie un 

kombinētie attīstības traucējumi, 

izmantojot tehnoloģijas.  
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1.psk.; Preiļu mūzikas 

un mākslas skola; 

Preiļu Brīvā skola; 

Krāslavas PII 

“Pienenīte”; 

Biķernieku psk. 

Pieredzes 

apmaiņas seminārs 

Daugavpils 

pilsētas 

logopēdiem, 

surdopedagogiem 

un speciāliem 

pedagogiem 

“Traucējumi, kas 

skar runu un 

valodu”. 

  
2020.gada 

03.decembrī  

Daugavpils 

Stropu 

pamatskola 

– attīstības 

centrs 

ZOOM 

platforma 

19 

Daugavpils 

Iekļaujošās izglītības 

atbalsta centrs, 

Daugavpils Saskaņas 

psk; Daugavpils 

Tehnoloģiju  
vsk.- licejs; 

Daugavpils Centra 

vsk; 13.vsk; 1.PII; 

3.PII; 7.PII; 9.PII; 

12.PII; 13.PII; 14.PII, 

15.PII;  20.PII; 26.PII; 

27.PII; 30.PII; 32.PII; 

Daugavpils Ruģeļu 

PII. 

2 st. 

03.12.2020. Daugavpils Stropu 

pamatskolā – attīstības centrā 

Daugavpils pilsētas logopēdu, 

surdopedagogu un speciālo pedagogu 

metodiskās apvienības speciālistiem 

tika organizēts pieredzes apmaiņas 

seminārs ZOOM 

platformā “Traucējumi, kas skar runu 

un valodu”. 

Ar pieredzi darbā dalījās Daugavpils 

Stropu pamatskolas – attīstības 

centra DSPAC izglītības metodiķe, 

skolas atbalsta un APU komandas 

vadītāja, 24.PII skolotāja logopēde, 

Daugavpils pilsētas logopēdu, 

surdopedagogu un speciālo pedagogu 

MA vadītāja, Latvijas Logopēdu 

Asociācijas pārstāvis, semināru, 

kursu un konferenču pilsētas 

pedagogiem organizatore un vadītāja 

Ilona Valentanaviča. dalījās pieredzē 

par dažāda veida traucējumiem, kas 

skar bērnu vai pieaugušo cilvēku 

runas un valodas reproducēšanas 

procesus un smadzeņu kognitīvo 

darbību.  
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http://dspac.lv/daugavpils-pilsetas-

logopedu-surdopedagogu-un-

specialo-pedagogu-ma-pieredzes-

apmainas-video-seminars-zoom-

platforma-traucejumi-kas-skar-runu-

un-valodu 

Pieredzes 

apmaiņas seminārs 

sākumskolas 

skolotājiem 

ZOOM platformā 

“Pedagoģiskā 

atbalsta sniegšana 

skolēniem ar 

dažāda veida  
mācīšanās 

traucējumiem”. 
 

 

 

  

 

 

2021.gada 

16.martā 

 

 

 

Daugavpils 

Stropu 

pamatskola 

–  attīstības 

centrs 

ZOOM 

platforma 

 

 

 

40 

 

Daugavpils 

Universitāte, 

Daugavpils Vienības 

pamatskola 

3 st. 

16.03.2021. Daugavpils Stropu 

pamatskolas – attīstības centra 

pedagogi – sākumklašu skolotāja 

Svetlana Latiškeviča un izglītības 

metodiķe I.Valentanaviča uzstājās  

pieredzes apmaiņas seminārā 

Daugavpils Vienības pamatskolas 

pedagogiem par tēmu “Pedagoģiskā 

atbalsta sniegšana skolēniem ar 

dažādiem mācīšanās traucējumiem”. 

http://dspac.lv/daugavpils-stropu-

pamatskola-attistibas-centrs-

daugavpils-vienibas-pamatskola-

pieredzes-apmainas-seminars-

pedagogiska-atbalsta-sniegsana-

skoleniem-ar-dazadiem-macisanas-tr 

 

4.6.2. Pasākuma 

nosaukums 
Norises 

datums 
Norises vieta Apjoms 

stundās 
Dalībni

eku 

skaits 

Dalībnieku 

pārstāvētais novads 

(ja vecāki)/ 

institūcija (ja 

sabiedriska 

organizācija) 

Mērķgrupas Pasākuma darba kārtībā iekļautās 

tēmas 

 

“Atvērto durvju 

diena”  

 

 

2021.gada 

01.jūnijā 

Daugavpils 

Stropu 

pamatskola –  

attīstības 

centrs 

 

 

3 st. 

 

10 

bērnu 

vecāki  

 

Daugavpils pilsēta un 

novadi 

Topošo 

pirmklasnieku 

vecāki ar 

bērniem 

Covid 19  izplatības ierobežošanas 

laikā Daugavpils Stropu pamatskola 

– attīstības centrs ieplānoto 

pasākumu topošiem pirmklasniekiem 

un viņu vecākiem varēja organizēt, 

kad skolas izglītojamie pabeidza 

 

http://dspac.lv/daugavpils-pilsetas-logopedu-surdopedagogu-un-specialo-pedagogu-ma-pieredzes-apmainas-video-seminars-zoom-platforma-traucejumi-kas-skar-runu-un-valodu
http://dspac.lv/daugavpils-pilsetas-logopedu-surdopedagogu-un-specialo-pedagogu-ma-pieredzes-apmainas-video-seminars-zoom-platforma-traucejumi-kas-skar-runu-un-valodu
http://dspac.lv/daugavpils-pilsetas-logopedu-surdopedagogu-un-specialo-pedagogu-ma-pieredzes-apmainas-video-seminars-zoom-platforma-traucejumi-kas-skar-runu-un-valodu
http://dspac.lv/daugavpils-pilsetas-logopedu-surdopedagogu-un-specialo-pedagogu-ma-pieredzes-apmainas-video-seminars-zoom-platforma-traucejumi-kas-skar-runu-un-valodu
http://dspac.lv/daugavpils-pilsetas-logopedu-surdopedagogu-un-specialo-pedagogu-ma-pieredzes-apmainas-video-seminars-zoom-platforma-traucejumi-kas-skar-runu-un-valodu
http://dspac.lv/daugavpils-pilsetas-logopedu-surdopedagogu-un-specialo-pedagogu-ma-pieredzes-apmainas-video-seminars-zoom-platforma-traucejumi-kas-skar-runu-un-valodu
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-daugavpils-vienibas-pamatskola-pieredzes-apmainas-seminars-pedagogiska-atbalsta-sniegsana-skoleniem-ar-dazadiem-macisanas-tr
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-daugavpils-vienibas-pamatskola-pieredzes-apmainas-seminars-pedagogiska-atbalsta-sniegsana-skoleniem-ar-dazadiem-macisanas-tr
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-daugavpils-vienibas-pamatskola-pieredzes-apmainas-seminars-pedagogiska-atbalsta-sniegsana-skoleniem-ar-dazadiem-macisanas-tr
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-daugavpils-vienibas-pamatskola-pieredzes-apmainas-seminars-pedagogiska-atbalsta-sniegsana-skoleniem-ar-dazadiem-macisanas-tr
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-daugavpils-vienibas-pamatskola-pieredzes-apmainas-seminars-pedagogiska-atbalsta-sniegsana-skoleniem-ar-dazadiem-macisanas-tr
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-daugavpils-vienibas-pamatskola-pieredzes-apmainas-seminars-pedagogiska-atbalsta-sniegsana-skoleniem-ar-dazadiem-macisanas-tr
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mācību procesu. Sakarā ar to topošie 

pirmklsnieki ar vecākiem tika 

aicināti 01.06.2021. 

Pasākums tika organizēts ievērojot 

visus normatīvus, lai maksimāli 

ierobežotu cilvēku skaitu. Skolas 

viesi tika satikti skolas teritorijā. 

Pedagogi un speciālisti stāstīja 

katram individuāli par skolas mācību 

programmām. Pirmklasnieki un viņu 

vecāki tika iepazīstināti ar mācību 

telpām. “Atvērto durvju diena” 

pagāja lietderīgi. Tika sniegta 

informācija par attīstības centra 

darbību, par skolas pedagogu un 

speciālistu darbu, par nepieciešamo 

dokumentācijas sagatavošanu 

uzņemšanai skolā. 

http://dspac.lv/atverto-durvju-diena-2 

„Vecāku kluba” 

pasākums “Reālie 

jautājumi par 

virtuālu tēmu” 

 

 

2021.gada 

01.aprīlī 

 

 

Daugavpils 

Stropu 

pamatskola –  

attīstības 

centrs 

 

 

1 st. 

 

 

213 

skolas 

izglītoj

amo 

vecāki 

 

 

Daugavpils pilsēta un 

novadi 

 

 

Skolēnu vecāki 

01.04.2021. izglītojamo vecākiem 

„Vecāku kluba” pasākumā pēc tēmas 

“Reālie jautājumi par virtuālu tēmu” 

tika pārsūtīts materiāls, lai vecāki 

padomātu par to, kā viņu bērni 

brīvdienās pavadīs laiku lietderīgi, un 

lai mazinātu atkarības problēmas. 

http://dspac.lv/vecaku-kluba-

pasakums-izglitojamo-vecakiem-

realie-jautajumi-par-virtualu-temu 

 

“Māmiņu skolas” 

“Vecāku kluba” 

video pasākums 

“Agresija un 

autisms” video 

 

2021.gada 

16.aprīlī 

Daugavpils 

Stropu 

pamatskola –  

attīstības 

centrs 

 

1 st. 40 min. 

213 

izglītoj

amo 

vecāki 

 

Daugavpils pilsēta un 

novadi 

 

Skolēnu vecāki 

Visa gada garumā skolas Atbalsts 

pozitīvai uzvedībai (APU) komandas 

pārstāvji veica ciešu sadarbību ar 

skolēnu vecākiem. 16.04.2021. 

vecāki tika informēti par Latvijas 

 

http://dspac.lv/atverto-durvju-diena-2
http://dspac.lv/vecaku-kluba-pasakums-izglitojamo-vecakiem-realie-jautajumi-par-virtualu-temu
http://dspac.lv/vecaku-kluba-pasakums-izglitojamo-vecakiem-realie-jautajumi-par-virtualu-temu
http://dspac.lv/vecaku-kluba-pasakums-izglitojamo-vecakiem-realie-jautajumi-par-virtualu-temu
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Ņ.Bezborodovs  Autisma apvienības pasākumu – 

video semināru ar Latvijas 

zinātnieku, psihiatru Ņ.Bezborodovu 

par tēmu “Agresija un autisms”. 

Dzīve rāda, ka bieži vecāki paliek 

bezspēcīgi paši risinot konkrētas 

problēmas ar bērnu – autistu. Bija 

pārsūtīts materiāls par to, kā vecāki 

var saprast agresīvas uzvedības 

rašanās cēloņus, kā palīdzēt bērnam 

un palīdzēt sev, kā palīdzēt saprast 

bērna uzvedību vidē, kurā bērns, 

jaunietis, pieaugušais atrodas. Tika 

piedāvāti metodes un paņēmieni 

darbam ar bērniem – autistiem. 

https://www.facebook.com/autisms/. 

Pasaules 

Nedzirdīgo cilvēku 

dienai veltīti 

pasākumi 

 

No 2020.gada 

21.septembra  

līdz 2020.gada 

25.septembrim 

 

Daugavpils 

Stropu 

pamatskola –  

attīstības 

centrs 

 

21.09.2020. 

– 

25.09.2020 

  

Nedzirdīgo biedrības 

klubs  

Daugavpils pilsēta un 

novadi 

 

Vājdzirdīgo 

skolēnu vecāki 

No 21.-25. septembrim mūsu skolā 

tika organizēti Pasaules Nedzirdīgo 

cilvēku dienai veltīti pasākumi. 

Tradicionāli, pirms svētkiem, 

skolēniem tiek organizēti dažādi 

pasākumi:  

Nedzirdīgo biedrības kluba 

apmeklējums;  

Daugavpils ģimenes digitālo 

aktivitāšu centra radošu darbnīcu 

apmeklējums;  

atpūtas parkā „Stalkers”, kurš atrodas 

Naujenes pagastā, Daugavas krastā 

apmeklējums. 

http://dspac.lv/pasaules-nedzirdigo-

cilveku-dienai-veltiti-pasakumi 

 

https://www.facebook.com/autisms/
http://dspac.lv/pasaules-nedzirdigo-cilveku-dienai-veltiti-pasakumi
http://dspac.lv/pasaules-nedzirdigo-cilveku-dienai-veltiti-pasakumi
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4.7. regulāri publisko speciālās izglītības iestādes tīmekļvietnē vai citos publiski pieejamos informācijas nesējos informāciju par speciālās izglītības iestādes 

organizētajiem pasākumiem un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides specifisko piedāvājumu 

Publiskotās informācijas tematika 
Informācijas publiskošanas vietne/ saites uz 

publiski pieejamo informāciju  
Datums, no kura informācija pieejama 

publiskajā vietnē  

Skolas APU komandas attālinātais darbs ar izglītojamo 

vecākiem Covid izplatības ierobežošanas laikā 

2020./2021.mācību gadā 

http://dspac.lv/skolas-apu-komandas-attalinatais-

darbs-ar-izglitojamo-vecakiem-covid-izplatibas-

ierobezosanas-laika-2020-2021-macibu-gads 

 

  

 

31.05.2021. 

 

“Latvijas Skolas soma” ietvaros Zoom platformā 

tiešsaiste ar Rīgas Latvijas Nacionālo bibliotēku  
 

http://dspac.lv/latvijas-skolas-soma-ietvaros-zoom-

platforma-tiessaiste-ar-rigas-latvijas-nacionalo-

biblioteku 

 

 

31.05.2021. 

Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs 

organizē “Atvērto durvju dienu” 

http://dspac.lv/atverto-durvju-diena-2 

 

27.05.2021. 

 

“Projektu nedēļa skolā”  
http://dspac.lv/projektu-nedela-skola 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4XAuJYEe_Gw 

 

 

05.05.2021. 

Šūšanas tehnoloģija visiem http://dspac.lv/susanas-tehnologija-visiem 

 

 

23.04.2021. 

Es vēlos, lai bērni atgriežas uz skolu, un tāpēc 

vakcinējos! 

http://dspac.lv/es-velos-lai-berni-atgriezas-uz-skolu-

un-tapec-vakcinejos 

 

09.04.2021 

„Vecāku kluba” pasākums izglītojamo vecākiem 

“Reālie jautājumi par virtuālu tēmu” 

http://dspac.lv/vecaku-kluba-pasakums-izglitojamo-

vecakiem-realie-jautajumi-par-virtualu-temu 

 

01.04.2021. 

http://dspac.lv/skolas-apu-komandas-attalinatais-darbs-ar-izglitojamo-vecakiem-covid-izplatibas-ierobezosanas-laika-2020-2021-macibu-gads
http://dspac.lv/skolas-apu-komandas-attalinatais-darbs-ar-izglitojamo-vecakiem-covid-izplatibas-ierobezosanas-laika-2020-2021-macibu-gads
http://dspac.lv/skolas-apu-komandas-attalinatais-darbs-ar-izglitojamo-vecakiem-covid-izplatibas-ierobezosanas-laika-2020-2021-macibu-gads
http://dspac.lv/latvijas-skolas-soma-ietvaros-zoom-platforma-tiessaiste-ar-rigas-latvijas-nacionalo-biblioteku
http://dspac.lv/latvijas-skolas-soma-ietvaros-zoom-platforma-tiessaiste-ar-rigas-latvijas-nacionalo-biblioteku
http://dspac.lv/latvijas-skolas-soma-ietvaros-zoom-platforma-tiessaiste-ar-rigas-latvijas-nacionalo-biblioteku
http://dspac.lv/atverto-durvju-diena-2
http://dspac.lv/projektu-nedela-skola
https://www.youtube.com/watch?v=4XAuJYEe_Gw
http://dspac.lv/susanas-tehnologija-visiem
http://dspac.lv/es-velos-lai-berni-atgriezas-uz-skolu-un-tapec-vakcinejos
http://dspac.lv/es-velos-lai-berni-atgriezas-uz-skolu-un-tapec-vakcinejos
http://dspac.lv/vecaku-kluba-pasakums-izglitojamo-vecakiem-realie-jautajumi-par-virtualu-temu
http://dspac.lv/vecaku-kluba-pasakums-izglitojamo-vecakiem-realie-jautajumi-par-virtualu-temu
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Priecīgas un saulainas Lieldienas! http://dspac.lv/priecigas-un-saulainas-lieldienas-2 

 

 

01.04.2021. 

Ikgadējā informatīvā kampaņa “Digitālā nedēļa 2021” http://dspac.lv/ikgadeja-informativa-kampana-

digitala-nedela-2021 

 

 

18.03.2021. 

Metenītis sagaidīts http://dspac.lv/metenitis-sagaidits 

 

 

12.03.2021. 

Kā vairot interesi par matemātiku un fiziku http://dspac.lv/matematikas-nedela-2 

 

 

11.03.2021. 

Vispasaules Drošāka interneta diena (DID2021) http://dspac.lv/vispasaules-drosaka-interneta-diena-

did2021 

 

 

03.02.2021. 

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu! http://dspac.lv/apsveikums-ziemassvetkos-un-

jaunaja-2021-gada 

 

 

22.12.2020. 

Daugavpils pilsētas logopēdu, surdo pedagogu un 

speciālo pedagogu MA pieredzes apmaiņas video 

seminārs ZOOM platformā “Traucējumi, kas skar runu 

un valodu” 

http://dspac.lv/daugavpils-pilsetas-logopedu-

surdopedagogu-un-specialo-pedagogu-ma-pieredzes-

apmainas-video-seminars-zoom-platforma-

traucejumi-kas-skar-runu-un-valodu 

 

 

07.12.2020. 

Sākumskolas nedēļa „Daudz laimes, Latvija!” http://dspac.lv/sakumskolas-nedela-daudz-laimes-

latvija-2 

 

 

04.12.2020. 

Sveicam Latvijas Republikas proklamēšanas 

102.gadadienā! 

http://dspac.lv/2327 

 

 

17.11.2020. 

Pilsonības nedēļa ”Latvijas Satversmei – 100” http://dspac.lv/pilsonibas-nedela-latvijas-satversmei-

100 

 

http://dspac.lv/pilsonibas-nedela-latvijas-satversmei-

100/pn-2020 

 

12.11.2020. 

http://dspac.lv/priecigas-un-saulainas-lieldienas-2
http://dspac.lv/ikgadeja-informativa-kampana-digitala-nedela-2021
http://dspac.lv/ikgadeja-informativa-kampana-digitala-nedela-2021
http://dspac.lv/metenitis-sagaidits
http://dspac.lv/matematikas-nedela-2
http://dspac.lv/vispasaules-drosaka-interneta-diena-did2021
http://dspac.lv/vispasaules-drosaka-interneta-diena-did2021
http://dspac.lv/apsveikums-ziemassvetkos-un-jaunaja-2021-gada
http://dspac.lv/apsveikums-ziemassvetkos-un-jaunaja-2021-gada
http://dspac.lv/daugavpils-pilsetas-logopedu-surdopedagogu-un-specialo-pedagogu-ma-pieredzes-apmainas-video-seminars-zoom-platforma-traucejumi-kas-skar-runu-un-valodu
http://dspac.lv/daugavpils-pilsetas-logopedu-surdopedagogu-un-specialo-pedagogu-ma-pieredzes-apmainas-video-seminars-zoom-platforma-traucejumi-kas-skar-runu-un-valodu
http://dspac.lv/daugavpils-pilsetas-logopedu-surdopedagogu-un-specialo-pedagogu-ma-pieredzes-apmainas-video-seminars-zoom-platforma-traucejumi-kas-skar-runu-un-valodu
http://dspac.lv/daugavpils-pilsetas-logopedu-surdopedagogu-un-specialo-pedagogu-ma-pieredzes-apmainas-video-seminars-zoom-platforma-traucejumi-kas-skar-runu-un-valodu
http://dspac.lv/sakumskolas-nedela-daudz-laimes-latvija-2
http://dspac.lv/sakumskolas-nedela-daudz-laimes-latvija-2
http://dspac.lv/2327
http://dspac.lv/pilsonibas-nedela-latvijas-satversmei-100
http://dspac.lv/pilsonibas-nedela-latvijas-satversmei-100
http://dspac.lv/pilsonibas-nedela-latvijas-satversmei-100/pn-2020
http://dspac.lv/pilsonibas-nedela-latvijas-satversmei-100/pn-2020
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Ražas svētki pirmsskolā! http://dspac.lv/razas-svetki-pirmsskola 

 

 

04.11.2020. 

“Saskarsme – sarunas māksla” http://dspac.lv/saskarsme-sarunas-maksla 
 

 

28.10.2020. 

“Klau! Sadzirdi un liec aiz auss!” http://dspac.lv/klau-sadzirdi-un-liec-aiz-auss 

 

 

26.10.2020. 

Latvijā norit digitālo prasmju nedēļa http://dspac.lv/latvija-norit-digitalo-prasmju-nedela 

 

 

19.10.2020. 

Apsveicam! http://dspac.lv/apsveicam-4 

 

 

02.10.2020. 

Pasaules Nedzirdīgo cilvēku dienai veltīti pasākumi http://dspac.lv/pasaules-nedzirdigo-cilveku-dienai-

veltiti-pasakumi 

 

 

01.10.2020. 

Pretepidēmijas pasākumi Daugavpilī http://dspac.lv/pretepidemijas-pasakumi-daugavpili 

 

 

01.10.2020. 

Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs 

organizēja pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveides kursus 

http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-

attistibas-centrs-organizeja-pedagogu-profesionalas-

kompetences-pilnveides-kursus-3 

 

 

 

10.09.2020. 

Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs 

organizēja pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveides kursus 

http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-

attistibas-centrs-organizeja-pedagogu-profesionalas-

kompetences-pilnveides-kursus-2 

 

 

 

08.09.2020. 

Pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai http://dspac.lv/pasakumi-covid-19-infekcijas-

izplatibas-ierobezosanai 

 

 

01.09.2020. 

Sirsnīgi sveicam 1.septembra svētku dienā! http://dspac.lv/sirsnigi-sveicam-1-septembra-svetku-

diena 

 

 

28.08.2020. 

 

Zinību diena  
 

http://dspac.lv/zinibu-diena-4 

 

 

25.08.2020. 

http://dspac.lv/razas-svetki-pirmsskola
http://dspac.lv/saskarsme-sarunas-maksla
http://dspac.lv/klau-sadzirdi-un-liec-aiz-auss
http://dspac.lv/latvija-norit-digitalo-prasmju-nedela
http://dspac.lv/apsveicam-4
http://dspac.lv/pasaules-nedzirdigo-cilveku-dienai-veltiti-pasakumi
http://dspac.lv/pasaules-nedzirdigo-cilveku-dienai-veltiti-pasakumi
http://dspac.lv/pretepidemijas-pasakumi-daugavpili
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-organizeja-pedagogu-profesionalas-kompetences-pilnveides-kursus-3
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-organizeja-pedagogu-profesionalas-kompetences-pilnveides-kursus-3
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-organizeja-pedagogu-profesionalas-kompetences-pilnveides-kursus-3
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-organizeja-pedagogu-profesionalas-kompetences-pilnveides-kursus-2
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-organizeja-pedagogu-profesionalas-kompetences-pilnveides-kursus-2
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-organizeja-pedagogu-profesionalas-kompetences-pilnveides-kursus-2
http://dspac.lv/pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
http://dspac.lv/pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
http://dspac.lv/sirsnigi-sveicam-1-septembra-svetku-diena
http://dspac.lv/sirsnigi-sveicam-1-septembra-svetku-diena
http://dspac.lv/zinibu-diena-4
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Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra sporta 

laukuma un teritorijas izmantošanas kārtība 

http://dspac.lv/wp-

content/uploads/2020/06/Daugavpils-Stropu-

pamatskolas-att%C4%ABst%C4%ABbas-centra-

sporta-laukuma-un-teritorijas-izmanto%C5%A1anas-

k%C4%81rt%C4%ABba.pdf 

 

 

29.06.2020 

Mīļie skolotāji, skolēni, pasniedzēji, studenti un vecāki! http://dspac.lv/milie-skolotaji-skoleni-pasniedzeji-

studenti-un-vecaki 

 

13.06.2020 

Vēl tikai nedēļa, lai piedalītos akcijā “Pasaki paldies 

Skolotājam!” 
http://dspac.lv/vel-tikai-nedela-lai-piedalitos-akcija-

pasaki-paldies-skolotajam 

 

11.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dspac.lv/wp-content/uploads/2020/06/Daugavpils-Stropu-pamatskolas-att%C4%ABst%C4%ABbas-centra-sporta-laukuma-un-teritorijas-izmanto%C5%A1anas-k%C4%81rt%C4%ABba.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2020/06/Daugavpils-Stropu-pamatskolas-att%C4%ABst%C4%ABbas-centra-sporta-laukuma-un-teritorijas-izmanto%C5%A1anas-k%C4%81rt%C4%ABba.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2020/06/Daugavpils-Stropu-pamatskolas-att%C4%ABst%C4%ABbas-centra-sporta-laukuma-un-teritorijas-izmanto%C5%A1anas-k%C4%81rt%C4%ABba.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2020/06/Daugavpils-Stropu-pamatskolas-att%C4%ABst%C4%ABbas-centra-sporta-laukuma-un-teritorijas-izmanto%C5%A1anas-k%C4%81rt%C4%ABba.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2020/06/Daugavpils-Stropu-pamatskolas-att%C4%ABst%C4%ABbas-centra-sporta-laukuma-un-teritorijas-izmanto%C5%A1anas-k%C4%81rt%C4%ABba.pdf
http://dspac.lv/milie-skolotaji-skoleni-pasniedzeji-studenti-un-vecaki
http://dspac.lv/milie-skolotaji-skoleni-pasniedzeji-studenti-un-vecaki
http://dspac.lv/vel-tikai-nedela-lai-piedalitos-akcija-pasaki-paldies-skolotajam
http://dspac.lv/vel-tikai-nedela-lai-piedalitos-akcija-pasaki-paldies-skolotajam
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 4.8. pētniecības jautājumos sadarbojas ar augstskolām, kuras īsteno pedagoģijas studiju programmas  

 

Augstskolas nosaukums  Jomas, kurās īstenota sadarbība 

Sadarbības rezultāti, secinājumi, kas 

vērsti uz turpmākām konkrētām 

darbībām izglītības iestādes attīstībā  

Nākamajam gadam plānotās 

sadarbības jomas 

 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju 

akadēmija 

Maģistra darba izstrādes speciālās 

pedagoģijas jomā 15 studenti: 

- Studiju programma “Speciālā 

pedagoģija”  skolotājs – logopēds – 2 

studenti; 
- Studiju programma “Speciālā 

pedagoģija”  speciālās izglītības 

skolotājs – 13 studenti; 
Pedagoģisko un psiholoģisko vērojumu 

prakse. 

Maģistra studiju studenti veica pētniecisko 

darbu speciālās pedagoģijas jomā ar DSPAC 

skolēniem, sadarbojoties ar skolas 

pedagogiem un skolēnu vecākiem, 

interpretēja pētījuma rezultātus. Balstoties uz 

pētījuma rezultātiem, izstrādāja mācību 

līdzekļus, ņemot vērā izglītojamo attīstības 

līmeni un spējas, sniedza rekomendācijas 

mācību līdzekļu praktiskai pielietošanai. 

Balstoties uz zinātniskajiem 

pierādījumiem un zinātnieku  

izpētēm, turpināt pētīt aktuālās 

problēmas speciālajā pedagoģijā,  

sadarbojoties ar akadēmijas 

pasniedzējiem. 

 

 

 

 

Rīgas Stradiņa universitāte 

Komunikācijas fakultātes studiju 

katedras 1 students. 

Praktikants tika iepazīstināts ar mācību 

procesa organizāciju speciālajā skolā, pētīja 

skolas darba apstākļus un atbilstību skolēnu 

ar funkcionālo traucējumu vajdzībām, 

veidoja saskarsmi ar skolas pedagogiem un 

bērnu vecākiem. Rezultāti tika interpretēti un 

izmantoti individuālajā darbā. 

Nodrošināt studentiem - 

praktikantiem prakses iespējas 

nepieciešamās profesijai 

kompetences pilnveidei, atbilstoši 

prakses mērķiem un uzdevumiem. 

 

 

Daugavpils Universitāte 

- Studiju programma “Skolotājs 

(pamatizglītības(1.-6.kl.) un 

pirmsskolas skolotājs” Pedagoģisko un 

psiholoģisko vērojumu prakse  
3 studentiem: 

Profesionālā maģistra studiju 

programma “Izglītība”. 
 

- Studiju programma “Skolotājs” (sporta 

un sociālo zinību skolotājs)  

Studenti pilnveidoja pedagoģisko kompetenci 

ilgspējīgas mācību vides veidošanai izglītības 

iestādē, sekmējot teorētisko zināšanu saikni 

ar praktisko darbību. Guva priekštatu par 

skolotāja darba vidi, raksturojošiem 

faktoriem, attīstīja prasmi analizēt dažādas 

pedagoģiskās situācijas. 
 

Nodrošināt studentiem - 

praktikantiem  prakses iespējas 

nepieciešamās  pedagoga profesijai 

kompetences pilnveidei, atbilstoši 

prakses mērķiem un uzdevumiem, 

pilnveidot prasmi analizēt un 

risināt dažādas pedagoģiskās 

situācijas, organizējot drošu un 

atbalstošu vidi. Sniegt 

nepieciešamo informāciju par 
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1 students. 

 

- Studiju programma “Informācijas 

tehnoloģijas”  
1 students 

speciālās skolas darbības 

virzieniem prakses programmas 

izpildīšanai.   

 
Papildus informācija (ja nepieciešams) par sadarbību ar citām institūcijām  

 

 
Sadarbības ietvaros 

Daugavpils Stropu 

pamatskola –  attīstības 

centrs - Latvijas Nedzirdīgo 

savienība 

 

Pasaules Nedzirdīgo nedēļai veltīti 

pasākumi 

No 2020.gada 21.septembra līdz 

25.septembrim Daugavpils Stropu 

pamatskolas – attīstības centra skolēni un 

pedagogi kopā ar Latvijas Nedzirdīgo 

savienības pārstāvjiem organizēja un 

piedalījās dažādos pasākumos.  

Nākamajā mācību gadā plānots 

apkopot un popularizēt attīstības  
centra praktisko pieredzi, aicinot 

ciemos kolēģus no Latvijas valsts. 

 

 Sadarbības ietvaros 

Daugavpils Stropu 

pamatskola –  attīstības 

centrs –  

Liepājas Universitāte 

(studiju programmas 

„Logopēdija” direktore 

Gundega Tomele) 

2020.gadā 04.septembrī skolas 

pedagogi apmeklēja kursus “Bērnu ar 

jauktiem attīstības traucējumiem 

valodas attīstības veicināšana un 

traucējumu korekcija”. 

Tika dota iespēja pilsētas un skolas 

pedagogiem piedalīties kursos, kuros tika 

sniegts tēmas interesants izklāsts, tika veikts 

atklāts dialogs ar pedagogiem, izmantojot 

dzīves piemēru daudzumu un dažādību. 

Nākamajā mācību gadā ir plānots 

turpināt sadarbību ar Liepājas 

Universitāti, apmeklējot  

piedāvātos pasākumus. 

 

 Sadarbības ietvaros 

Daugavpils Stropu 

pamatskola – attīstības 

centrs -  

Rīgas Stradiņa Universitāte 

(audiologopēde Ilze 

Blūmentāle) 

2020.gadā 05.septembrī skolas 

pedagogi apmeklēja kursus 

“Multisensora pieeja bērnu valodas 

attīstībā”. 

Pedagogiem bija iespēja iepazīties ar 

pirmsskolas vecuma bērnu individualitātes 

attīstības īpatnībām, dalīties ar praktiskiem 

piemēriem, lai veiksmīgāk pārzināt katra 

izglītojamā individuālās vajadzības, 

traucējumu cēloņus, kuri ietekmē bērna 

attīstību. 

Nākamajā mācību gadā turpināt 

sadarbību ar biedrību Rīgas 

Stradiņa Universitāti. 

 

 

 
Sadarbības ietvaros 

Daugavpils Stropu 

pamatskola – attīstības 

centrs -  

Daugavpils Universitāte  

2020./2021.mācību gadā Daugavpils 

Stropu pamatskolas - attīstības centra 

direktore M.Raičonoka ir Daugavpils 

Universitātes Valsts eksāmenu 

komisijas pārstāvis. 

Sadarbības ietvaros Daugavpils Stropu 

pamatskola - attīstības centrs –  

Daugavpils Universitāte notiek topošo 

pedagogu piesaiste skolā. 

Turpināt sadarbību šajā jomā.  
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4.9. nodrošina, ka konsultatīvo darbu ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem un metodisko darbu ar vispārējās izglītības 

iestāžu pedagogiem veic speciālās izglītības iestādes pedagogi: 

4.9.1. kuriem ir ne mazāk kā trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze darbā ar izglītojamiem ar iegūtiem vai iedzimtiem traucējumiem, kuros speciālā izglītības 

iestāde specializējas; 

4.9.2. kuri trīs gadu laikā vismaz 12 stundu apjomā ir pilnveidojoši savu profesionālo kompetenci jautājumos, kas saistīti ar atbilstošo izglītojamo attīstības 

traucējumu veidu; 

4.9.3. kuri ne retāk kā reizi piecos gados ir piedalījušies starptautiskos vai nacionālos projektos vai pieredzes apmaiņas programmās. 

 

Pedagogu komanda, kuri nodrošina izglītības iestādes attīstības centra funkcijas   

Pedagoga 

vārds, 

uzvārds 

 ir ne mazāk kā trīs 

gadu pedagoģiskā 

darba pieredze darbā 

ar izglītojamiem ar 

iegūtiem vai 

iedzimtiem 

traucējumiem, kuros 

speciālā izglītības 

iestāde specializējas 

(pieredzes 

raksturojums, t.sk. 

apliecinājums un 

prakse darbā ar 

diagnostikas 

instrumentāriju); 

pēdējo trīs gadu laikā vismaz 12 stundu apjomā ir pilnveidojusi savu profesionālo 

kompetenci jautājumos, kas saistīti ar atbilstošo izglītojamo attīstības traucējumu veidu, 

konkretizējot profesionālās pilnveides jomu/ aspektu; 

ne retāk kā reizi 

piecos gados ir 

piedalījies 

starptautiskos 

vai nacionālos 

projektos vai 

pieredzes 

apmaiņas 

programmās 

(starptautiskā 

vai nacionālā 

projekta, 

pieredzes 

apmaiņas 

programmas 

nosaukums); 

 

 M.Raičonoka 

skolas 

direktore 

IZGLĪTĪBA:  

Diploms 12.06.2001. 

Daugavpils Universitāte 

izglītības zinātņu 

bakalaura grāds 

pedagoģijā un vizuālās 

mākslas skolotāja 

Diploms 21.06.2000. 

20.04.2021.  Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā "Vecāku un bērnu tiesības, 

pienākumi un atbildība"  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales mācību centrs" /8 st./; 

03.12.2020.  Izglītības kvalitātes valsts dienests, (A) programma "Izglītības iestādes darbības 

tiesiskie pamati"  /24 st./; 

30.10.2020.  SIA "Latgales mācību centrs"  Saskarsmes pedagoģiskie aspekti, /36 st./; 

23.10.2020. Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde "Baltijas Datoru 

akadēmija",  “Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību” /36 st./; 

14.10.2020.  Skolas izglītības procesa organizācija izglītojamajiem ar autiskā spektra 

traucējumiem, Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs /8 st./; 

No 2019.gada 

decembra līdz 

2021.gada 

augustam.  

ERASMUS +  

Starptautiskaispr

ojekts „Special 
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Rēzeknes Tehnoloģiju 

akadēmija 

Akadēmiskais maģistrs  

Diploms 30.06.1986. 

Daugavpils 

pedagoģiskais institūts 

Augstākā izglītība  

Darba stāžs 23 gadi. No 

01.07.2018.  

Daugavpils logopēdiskā 

internātpamatskola - 

attīstības centrs tika 

apvienots ar Daugavpils 

2.PII. Tika mainīts 

izglītības iestādes 

nosaukums - 

Daugavpils Stropu 

pamatskola - attīstības 

centrs.  

05.09.2020. Daugavpils Stropu pamatskola - attīstības centrs, Multisensora pieeja bērnu valodas 

attīstībā, /8 st./; 

04.09.2020. Daugavpils Stropu pamatskola - attīstības centrs,  Bērnu ar jauktiem attīstības 

traucējumiem valodas attīstības veicināšana un traucējumu korekcija, /8 st./; 

15.05.2020., Sabiedrības un cilvēka drošība, /24.st./; 

Audiovizuālo mediju piedāvājuma kritikas biedrība "Ētikas Tilts Latvijā", 

08.10.2019, Konference "Bērnu tiesības un ekrānmediju piedāvājums", Latvijas Universitātes 

Starpnozaru izglītības inovāciju centrs, 23-15/4032, /6 st./; 

20.06.2019, Ir apguvusi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu "kompetenču 

pieeja mācību saturā: Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai 

skolā", Latgales mācību centrs, S2020-16900, /54 st./; 

15.03.2019. Biedrības "Dažādība izglītība" Studiju centrs, Kompetenču pieeja mācību saturā un 

audzināšanas darbā izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. A, /36 st./; 

20.02.2019. SIA "Uzdevumi.lv", Apmācības seminārs "Portāla Uzdevumi.lv iekļaušana skolas 

mācību procesā", /6 st./; 

13.09.2018. SIA “Acros consulting Latvija”, Jaunie grozījumi pedagogu darba samaksas 

noteikumos. Darba un likumdošanas aktualitātes izglītības iestādēs, /4 st./;  

18.06.2018. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Mācību centrs, "Aktualitātes darba tiesības un 

darba aizsardzībā", /6 st./; 

14.06.2018. Daugavpils Valsts ģimnāzija, "Iestādes vadītāja finanšu prātība.", /10 st./; 

12.06.2018., "Latvijas Pašvaldību mācību centrs" (LPMC), apguva speciālās zināšanas bērnu 

tiesību aizsardzības jomā 40 stundu apjomā ( profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības 

programma) speciālistiem  

11.06.2018., SIA "Jardi", "Mācību kurss "Motivējoša komandas vadība" ", /6 st./;  

13.03.2018., Daugavpils Valsts ģimnāzija, Konference Latgales izglītības iestāžu vadības 

komandām "Digitalizācija skolvadībā", /5 st./;  

12.03.2018., SIA "Latgales mācību centrs",  Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības 

jomā "Vecāku un bērnu tiesības, pienākumi un atbildība" , /8 st./; 

Sertifikāts 12.03.2018. Daugavpils Valsts ģimnāzija "Digitalizācija skolvadībā"  

Sertifikāts 12.03.2018. SIA "Latgales mācību centrs" "Vecāku un bērnu tiesības, pienākumi un 

atbildība"  

Sertifikāts 31.10.2016. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija „Speciālās izglītības saturs un didaktika” 

(B) (80st) 

Education for  

Special 

Children”  

Nr. 2019-1-

TR01-KA229-

076908 

_2.  

http://dspac.lv/er

asmus-projekts-

speciala-

izglitiba-ipasiem-

berniem 

2019 gada 

septembris -

2021.gada 

augusts 
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Projekta Nr  :  
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Ļ.Urbanoviča 

direktores 

vietniece 

izglītības 

jomā, 

logopēde  

IZGLĪTĪBA:  

2002. – 2004. 

Daugavpils 

Universitāte, izglītības 

zinātņu maģistra grāds 

pedagoģijā, diploms Nr. 

0088, izsniegts 

21.06.2004. 1998. – 

2000. Liepājas 

Pedagoģijas akadēmija, 

logopēda kvalifikācija, 

profesionālās izglītības 

diploms, Nr. 000095, 

izsniegts 08.12.2000. 

1989-1994. Daugavpils 

Pedagoģiskā 

Universitāte, 

vidusskolas krievu 

valodas un literatūras 

skolotāja, diploms 

Nr.000646, izsniegts, 

20.06.1994. DARBA 

PIEREDZE: no 1997. – 

līdz šim brīdim 

skolotāja - logopēde 

Daugavpils 

logopēdiskajā 

internātpamatskola – 

attīstības centrā, no 

2003. – līdz šim brīdim 

Daugavpils Daugavpils 

logopēdiskā 

internātpamatskola – 

attīstības centrs, 

direktores vietniece 

2021. gada 5.marta Latvijas Logopēdu Asociācijas mācību centra apliecība Nr. 85809“Aktuāli 

jautājumi logopēdijā:” (A), /5 st./; 

2020. gada 27.novembra Latvijas Logopēdu Asociācijas mācību centra apliecība  Nr. 78497 

“Aktuāli jautājumi logopēdijā:” (A), /4 st./; 
2020.gada 20. novembra Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra apliecība Nr. 2020./58 

‘Mācību darba organizācijas īpatnības skolēniem ar speciālajām vajadzībām”(A) /8 st./; 
2020. gada 30. oktobra SIA “Latgales mācību centrs”apliecība Nr. S2020 – 17505 pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveides programma “Saskarsmes pedagoģiskie aspekti” /36 st./; 
2020. gada 23.oktobra Latvijas Logopēdu Asociācijas mācību centra apliecība Nr. 75139 “Aktuāli 

jautājumi logopēdijā:” (A), /4 st./; 

2020.gada 14.oktobra Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra apliecinājums “Skolas izglītības 

procesa organizācija izglītojamajiem ar autiskā spektra traucējumiem” /tiešsaistes seminārs/, /8 

st./; 
2020. gada 04.septembra Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra apliecība Nr. 2020/09-

62 “Bērnu ar jauktiem attīstības traucējumiem valodas attīstības veicināšana un traucējumu 

korekcija”(A) /8 st./; 
2020.gada 15.maija SIA “Latgales mācību centra” apliecība Nr.S2020 – 16906 profesionālās 

kompetences pilnveides programma “Sabiedrības un cilvēka drošība” /24 st./; 

2020.gada 22.janvāra projekta Nr. 8.3.1/16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā apliecība 

Nr.23-15/6947 “Profesionālās kompetences pilnveide pedagogiem AcadienceTM (DIBELS Next) 

komplekta lietošanas apguvei” Rīga, LU /20st./; 

2019.gada 13.septembra Latvijas Logopēdu Asociācijas mācību centra apliecība  Nr. 50183 

“Aktuāli jautājumi logopēdijā:” (A), /6 st./; 

2019.gada 12.oktobra profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības iestādes “Mācību 

centra ”Dauseb” apliecība “Komandas darba vadīšana ABC”/80 st./; 

2019.gada 29.oktobra Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra apliecība 

Nr.09.2291/2.9/19/419 “Bērnu ar dzirdes traucējumiem izglītošanas iespējas un integrācija 

vispārējās izglītības iestādēs”. /8 st./; 

2019.gada 11.oktobra SIA “Latgales mācību centra” apliecība Nr.S2019 – 15804 profesionālās 

kompetences pilnveides programma “Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā - 

Vecāku un bērnu tiesības, pienākumi un atbildība”. /8st./; 

2019.gada 26. novembra Latgales Pašvaldību mācību centra apliecība Nr. 71036 par profesionālās 

kvalifikācijas pilnveides izglītības programmas apguvi bērnu tiesību aizsardzības jomā /40st./; 

2019.gada 29. novembra Latvijas Logopēdu Asociācijas mācību centra apliecība Nr. 56414 

“Aktuāli jautājumi logopēdijā” (A), /6 st./; 

2019 gada 

septembris -

2021.gada 

augusts 

ERASMUS+ 
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izglītības jomā. 1994. – 

1997. internāta 

skolotāja - Daugavpils 

logopēdiskā 

internātpamatskola; 

Latvijas Logopēdu 

Asociācijas biedre no 

2000. gada. Darba stāžs 

logopēdijas jomā 23 

gadi. No 01.07.2018. 

Daugavpils logopēdiskā 

internātpamatskola - 

attīstības centrs tika 

apvienots ar Daugavpils 

2.PII. Tika mainīts 

izglītības iestādes 

nosaukums - 

Daugavpils Stropu 

pamatskola - attīstības 

centrs.  

2019.gada 8.marta Latvijas Logopēdu Asociācijas mācību centra apliecība  Nr. 2019/2 – 142 

“Aktuāli jautājumi logopēdijā: autiskā spektra traucējumi un sadarbība ar logopēdu; palīdzības 

pieejas bērniem ar autiskā spektra traucējumiem” (A) ,/6 st./; 

2019.gada 15.marta Biedrības “Dažādība izglītībā” Studiju centra apliecība  Nr. BDI-SC/17952 

“Kompetenču pieeja mācību saturā un audzināšanas darbā izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām” (A), /36st./; 

2019.gada 20 februāra SIA “ Uzdevumi.lv” Apliecinājums Nr. U702-2/2019 “Portāla Uzdevumi. 

lv iekļaušana skolas mācību procesā’/6 st./; 

2018.gada 7.decembra Latvijas Logopēdu Asociācijas mācību centra apliecība Nr. 2018/7 – 161 

“Aktuāli jautājumi logopēdijā: runas uztveres uzlabošanas iespējas skolēniem; ieskats logopēda 

darbā kompetenču pieejas aspektā, etiķetes un komunikācijas skola, palīgmateriāli logopēdu 

ikdienas darbam, praktiskais materiāls skaņu zilbju analīzes un sintēzes attīstīšanai” (A) /6 st./; 

2018.gada 19.oktobra VISC apliecība Nr. S 871/2018 “Izglītības procesa organizācija skolā 

izglītojamajiem ar mācīšanās, garīgas veselības un garīgās attīstības traucējumiem; uzvedības 

traucējumi: pazīmes, cēloņi un risinājumi; aktualitātes skolēnu ar speciālām vajadzībām 

izglītībā./6 st./; 

2018.gada 28. septembra Latvijas Logopēdu Asociācijas mācību centra apliecība Nr. 2018/5 – 158 

“Aktuāli jautājumi logopēdijā: logopēdiska dokumentācija, tendences bērnu runas un valodas 

attīstības traucējumu etioloģijā, diagnostikā un korekcijā” (A),/6 st./; 

2018.gada 23. augusta Daugavpils Stropu pamatskolas - attīstības centra apliecība Nr. 2018/08-2 

“Neiroloģiskas izcelsmes runas un valodas traucējumi” (A), /8 st./; 

2018.gada 27.jūnija Latvijas Logopēdu Asociācijas mācību centra apliecība Nr. 2018/4 –31 

“Logopēdiskais atbalsts komunikācijas uzlabošanā bērniem un pieaugušajiem” (A), /8 st./; 

2018.gada 20.aprīlī; 2018.gada 25.maijā “Agrīnās attīstības izvērtēšana, izmantojot Minhenes 

funkcionālās attīstības diagnostikas metodi” Liepājas Universitāte, Nr.4. – 4.23/18/71, izsniegta 

25.05.2018. /16 st./; 

2018. “Agrīnās attīstības logopēdija (bērnu runas un valodas attīstības novērtēšana, traucējumu 

diagnostika un korekcija no 0 līdz 3 gadu vecumam), Liepājas Universitāte, apliec. Nr. 4 – 

4.23/18/24, izsniegta 25.03.2018. /72st./; 

Sertifikāts 31.10.2016. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija „Speciālās izglītības saturs un didaktika” 

(B) (80st) 

2013.„Agrīnās lasītprasmes attīstības rādītāju DIBELS Next sistēma”, apliec.Nr.19.1.-16/3478, 

Rīga, izsniegta 27.11.2013./26 st./. 
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R.Reiziņa 

direktores 

vietniece 

metodiskajā 

darbā, 

skolotāja 

IZGLĪTĪBA: 

 Rīgas Pedagoģijas un 

izglītības vadības 

akadēmija, 

profesionālais maģistrs, 

diploms Nr.47, 

22.06.1999. 

Sākumskolas skolotājs, 

veselības mācības 

skolotājs pamatskolās. 

DARBA PIEREDZE:  

Daugavpils logopēdiskā 

internātpamatskola, 

skolotāja Ramona 

Reiziņa. Darba stāžs 20 

gadi.  

2020. gada 30. oktobris "Saskarsmes pedagoģiskie aspekti" Nr.S2020-17504, izsniegta 

27.10.2020. / 36 st./; 

2020.gada 4. septembris " Bērnu ar jauktiem attīstības traucējumiem valodas veicināšana un 

korekcija"'/ 8 st./; 
2019.gada 26.novembrī Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā Nr.71037 /40 

st./; 

2019.gada 20.jūnijā Kompetenču pieeja mācību saturā: Skolu vadības loma jaunā mācību satura 

un pieejas mācībām ieviešanai skolā. LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs Nr. 23-15/4034 

/54 st./; 

2019.gada 29.oktobrī Bērnu ar dzirdes traucējumiem izglītošanas iespējas un integrācija vispārējās 

izglītības iestādēs. Valmieras izglītības pārvalde, Nr.IP/3.1/19/55 /8 st./; 

2019.gada 15.martā "Kompetenču pieeja mācību saturā un audzināšanas darbā izglītojamiem ar 

speciālām vajadzībām" Biedrība "Dažādība izglītībā" Studiju centrs, Nr.BDI-SC/17951, apliecības 

Nr.2860800801 /A, 36 st./;  
2018.gada 23.augustā Neiroloģiskas izcelsmes runas un valodas traucējumi DSPAC Nr.15 /8 st./; 

2018.gada 12.martā Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā ,,Vecāku un bērnu 

tiesības,pienākumi un atbildība” Latgales mācību centrs Nr.598-2 /8 st./; 

SIA "Latgales mācību centrs", Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā "Vecāku 

un bērnu tiesības, pienākumi un atbildība" Kvalifikācijas celšanas dokuments Nr.S2018-11530, 

12.03.2018. /8 st./; 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ,,Speciālās izglītības saturs un didaktika” (B programma) 80 

stundas, sertifikāts Nr. 2016/17-158, 31.10.2016. 

2019. gada 

septembris -

2021.gada 

augusts 

ERASMUS+ 

Projekta Nr.:  

2019-1-TR01-

KA229-

076908_3         

Special 

Education For 

Special Children 

 

I.Valentanavič

a izglītības 

metodiķe, 

logopēde 

IZGLĪTĪBA: 
2007. – 2010. Latvijas 

Universitāte, izglītības 

zinātņu maģistra grāds 

pedagoģijā, maģistra 

diploms reģ.nr. 1039, 

izsniegts 26.02.2010. 

1998 – 2000. Liepājas 

Pedagoģijas akadēmija, 

logopēda kvalifikācija, 

profesionālās izglītības 

diploms, reģ.nr. 1370, 

2021.gada 22.aprīlī “Latgales mācību centrs” SIA apliecība Nr. S2021-18636 Speciālo zināšanu 

apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā “Vecāku un bērnu tiesības, pienākumi un atbildība”, (A), 

/8 st./; 

2021.gada 5.marta Latvijas Logopēdu Asociācijas mācību centra apliecība  Nr. 86724 “Aktuāli 

jautājumi logopēdijā:” (A), /5 st./; 

2020.gada 30.oktobra SIA “Latgales mācību centrs”apliecība Nr. S2020 – 17509 pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveides programma “Saskarsmes pedagoģiskie aspekti” /36 st./; 

2020.gada 14.oktobra Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra apliecinājums “Skolas izglītības 

procesa organizācija izglītojamajiem ar autiskā spektra traucējumiem” /tiešsaistes seminārs/, /8 

st./; 
2020.gada 05.septembra Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra apliecība Nr. 2020/09-

63 “Multisensora pieeja bērnu valodas attīstībā”(A) /8 st./; 

"Pedagogu 

profesionālās 

kompetences 

pilnveidošana 

darbā ar 

pirmsskolas un 

pamatskolas 

vecuma 

izglītojamajiem 

ar jauktiem 

attīstības 

traucējumiem"  
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izsniegts 08.12.2000. 

1987. – 1992. 

Daugavpils 

Pedagoģiskais institūts, 

mūzikas skolotāja 

specialitāte, diploms, 

reģ.nr. 520318, 

izsniegts 20.06.1992.; 

DARBA PIEREDZE: 

2011 – līdz šim brīdim 

Daugavpils logopēdiskā 

internātpamatskola – 

attīstības centrs, 

skolotāja logopēde, 

izglītības metodiķe. 

2004. – 2011. 

Daugavpils logopēdiskā 

internātpamatskola – 

attīstības centrs, 

skolotāja logopēde. 

2001. – 2004. 

Daugavpils logopēdiskā 

internātpamatskola, 

skolotāja logopēde. 

Darba stāžs logopēdijas 

jomā 20 gadi. No 

01.07.2018. Daugavpils 

logopēdiskā 

internātpamatskola - 

attīstības centrs tika 

apvienots ar Daugavpils 

2.PII. Tika mainīts 

izglītības iestādes 

nosaukums - 

Daugavpils Stropu 

2020.gada 04.septembra Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra apliecība Nr. 2020/09-

1 “Bērnu ar jauktiem attīstības traucējumiem valodas attīstības veicināšana un traucējumu 

korekcija”(A) /8 st./; 
2020.gada 15.maijā “Sabiedrības un cilvēka drošība”, SIA "Latgales mācību centrs" apliecība Nr. 

S2020-16907 /24 st./; 

2020.gada 5.martā “Aglonas vidusskolas un Daugavpils pilsētas logopēdu, surdo pedagogu un 

speciālo pedagogu metodiskās apvienības pieredzes apmaiņas seminārs “Izglītojamo individuālo 

vajadzību un spēju atbalsta nodrošināšana, to īstenošanas formas un metodes”, Daugavpils Stropu 

pamatskola – attīstības centrs, apliecinājums par semināra organizēšanu /5 st./; 

2020.gada 22.janvāra projekta Nr. 8.3.1/16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā apliecība 

Nr.23-15/7190 “Profesionālās kompetences pilnveide pedagogiem AcadienceTM (DIBELS Next) 

komplekta lietošanas apguvei” Rīga, LU /20st./; 

2019.gada 12.decembrī Daugavpils pilsētas logopēdu, surdo pedagogu un speciālo pedagogu 

metodiskās apvienības pieredzes apmaiņas seminārs “Mācību vides veidošana bērniem ar 

AST/autiskā spektra traucējumiem”, Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, 

apliecinājums par semināra organizēšanu /3 st./; 

2019.gada 4.decembrī Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra pieredzes apmaiņas 

semināra skolas pedagogiem “Pedagoģiskās metodes un paņēmieni darbā ar bērniem, kuriem ir 

autisms”, Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, apliecinājums par semināra 

organizēšanu /2 st./; 

2019.gada 23.oktobrī Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, konference “Kompetenču 

pieeja mācību vides pielāgošana izglītojamam ar speciālām vajadzībām”, apliecinājums par 

konferences organizēšanu /4 st./; 

2019.gada 17.septembrī "Nevardarbīga komunikācija – ceļš uz izpratni, uzticēšanos un 

pieņemšanu. Mediācijas loma ikdienā", LR IKVD, Tālākizglītības centrs Dialoga māksla, Nr. 

DM-SIF/19-201, apliecinājums /4 st./; 

2019.gada 28.augustā "Bērna audzināšana no 1 līdz 12 gadu vecuma" Daugavpils Stropu 

pamatskola – attīstības centrs, lekcija, apliecinājums /3 st./; 

2019.gada 27.augustā "Virtuālās atkarības: cēloņi, izpausmes, korekcijas iespējas" Rīga, LPMC, 

Nr.67810, apliecība /6 st./; 

2019.gada 5.maijā konference "Ģimene mūsdienu Eiropā, izaicinājumi un iespējas" Rīga, Rīgas 

dome, Nr.2 - 5/2019, sertifikāts /7 st./;  

2019.gada 15.martā "Kompetenču pieeja mācību saturā un audzināšanas darbā izglītojamiem ar 

speciālām vajadzībām" Biedrība "Dažādība izglītībā" Studiju centrs, Nr.BDI-SC/17962, apliecība 

A, /36 st./;  

2020.gada 

08.jūlijā 

Izglītības un 

zinātnes 

ministrijas 

vienošanās 

reģistrācijas    

Nr.1-2e/20/260 

  

2019.gada 

septembris -

2021.gada 

augusts 

ERASMUS+ 
Projekta Nr  :  

2019-1-TR01-

KA229-

076908_3         

Special 

Education For 

Special Children 
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pamatskola - attīstības 

centrs.  

 
 

2019.gada 7.martā Daugavpils pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu 

metodiskās apvienības pieredzes apmaiņas seminārs, veltīts Eiropas logopēda dienai. Daugavpils 

Stropu pamatskola – attīstības centrs, apliecinājums /2 st./; 

2019.gada 20.februārī “Portāla Uzdevumi.lv iekļaušana skolas mācību procesā” Rīga, SIA 

"Uzdevumi.lv" Nr.U703-2/2019, apliecinājums /6 st./; 

2018.gada 12.decembrī Pieredzes apmaiņas seminārs “Izglītojamo individuālās vajadzības un 

spējas” Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, apliecinājums /2 st./; 

2018.gada 26.oktobrī "Agrīno autisma pazīmju izpausmes un nepieciešamie atbalsta pasākumi 

pirmsskolās" Rīga, Mācību centrs ATBALSTS, apliecība Nr.F179 /6.st./; 

 2018.gada 19.oktobrī Konference “Mācību vides pielāgošana izglītojamam, kuram ir speciālās 

vajadzības” Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, apliecinājums /2 st./; 

2018.gada 21.septembrī "Sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi: iespējas un izaicinājumi" 

Daugavpils Universitāte, apliecība /8.st./; 
2018,gada 20.septembrī “Daugavpils pilsētas logopēdu, surdo pedagogu un speciālo pedagogu 

metodiskās apvienības informatīvā sanāksme”, Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, 

apliecinājums /2.st./; 

2018.gada 23.augustā "Neiroloģiskas izcelsmes runas un valodas traucējumi" Daugavpils Stropu 

pamatskola - attīstības centrs, apliecība /8.st./; 

2018. gada 20.aprīlī; 2018.gada 25.maijā “Agrīnās attīstības izvērtēšana, izmantojot Minhenes 

funkcionālās attīstības diagnostikas metodi” Liepājas Universitāte, Nr.4. – 4.23/18/66, apliecība 

izsniegta 25.05.2018. /16 st./;  

2018. gada 24.maijā Daugavpils pilsētas logopēdu, surdo pedagogu un speciālo pedagogu 

pieredzes apmaiņas semināra organizēšana. Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola – 

attīstības centrs, apliecinājums /2 st./; 

2018.gada 26.janvāra līdz 2018.gada 25.marta “Agrīnās attīstības logopēdija (bērnu runas un 

valodas novērtēšana, traucējumu diagnostika un korekcija no 0 līdz 3 gadu vecumam)”, Liepājas 

Universitāte, Nr.4. – 4.23/18/39, apliecība izsniegta 25.03.2018. /72 st./; 

2018. Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā “Vecāku un bērnu tiesības, 

pienākumi un atbildība”, Daugavpils, Nr.S2018-11540, apliecība izsniegta 12.03.2018. /8 st./; 

2018. gada 6.martā “Garīgu sajūtu izaugsmes iedvesmošanas skaņas”Pieredzes apmaiņas 

pasākums pilsētas speciālistiem, veltīts Starptautiskai logopēda dienai”, Daugavpils logopēdiskā 

internātpamatskola – attīstības centrs, apliecinājums /2 st./; 

2018. Izglītības un vadības fakultātes 5.zinātniski praktiskajā Daugavpils Universitātes konferencē 

„Tradicionālais un inovatīvais izglītībā: problēmas un risinājumi”Daugavpils Universitāte, Nr.4 – 

79/127, apliecība izsniegta 02.03.2018. /8 st./; 
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2018.gada 24.janvārī Konference Preiļos “Domāt un sarunāties. Izglītība. Sabiedrība.” /4 st./; 

2018.gada 17.janvārī “Mūsdienīga pieeja runas attīstībā” /2 st./; 

2013. „Agrīnās lasītprasmes attīstības rādītāju DIBELS Next sistēma”, Rīga, apliecība izsniegta 

27.11.2013./26 st./ 

L.Li  
logopēde 

IZGLĪTĪBA: 
Baltkrievijas Valsts 

universitāte, diploms 

Nr. A Nr.0391188, 

kvalif.  

oligofrenopedagogs, 

logopēds, izsniegts  

30.05.2006. St. 

Petersburg Institute of 

Bioregulation and 

Gerontology, 

papildizglītības 

diplomam 

apliecinājums A 

Nr.0391188, 

apliecinājuma Nr. 

193/3294, apgūta 

programma 

"Biotehnisko un 

medicīnisko aparātu un 

ierīču veselības 

saglabāšanas 

tehnoloģiju lietošana - 

aparatūra BOS", 

izsniegts Sankt-

Peterburgā 04.03.2011. 

Baltkrievijas Valsts 

universitāte, diploms 

Nr.0001254, kvalif. 

defektologs, izsniegts 

2020.gada 04.septembra Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra apliecība “Bērnu ar 

jauktiem attīstības traucējumiem valodas attīstības veicināšana un traucējumu korekcija”(A) /8 

st./; 

2019.gada 9-11.decembrī , “Starpdisciplināra pieeja līdzdalības izglītības vidē sekmēšanai 

audzēkņiem ar funkcionāliem ierobežojumiem.”, apliecība Nr.16641, Latvijas Sporta Pedagoģijas 

Akadēmija /24 st/; 

2019.gada 29.oktobrī “Bērnu ar dzirdes traucējumiem izglītošanas iespējas un integrācija 

vispārējās izglītības iestādēs”, apliecība  Nr. 09 2291/29/19/421, Valmieras Gaujas krasta 

vidusskola – attīstības centrs /8 st /; 

2019.gada 11.oktobrī “Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā “Vecāku un 

bērnu tiesības, pienākumi un atbildība”, apliecība Nr. 82019 – 15788, Sabiedrība ierobežotu 

atbildību “ Latgales mācību centrs” /8st./; 

2019.gada 06.septembrī - 2019.gada 14.decembrī “Latviešu valodas pilnveidei profesionālajam 

vajadzībām skolu pedagogiem.“Profesionālās kompetences pilnveide pedagogiem, īstenojot 

mācību saturu lingvistiski neviendabīgā vidē”, apliecība Nr.3.12.20/3092, Projekts 

Nr.8.3.1.1/16/1/002, Kompetenču pieeja mācību saturā /120 st/;  

2018. "Neiroloģiskas izcelsmes runas un valodas traucējumi" Daugavpils Stropu pamatskola - 

attīstības centrs, apliecība 2018.gada 23.augustā, Nr.2018/08-7 /8 st./; 

2018. Pieredzes apmaiņas seminārs “Izglītojamo individuālās vajadzības un spējas”, apliec. 

12.12.2018. /3 st./; 

2018. gada 20.aprīlī; 2018.gada 25.maijā “Agrīnās attīstības izvērtēšana, izmantojot Minhenes 

funkcionālās attīstības diagnostikas metodi” Liepājas Universitāte, Nr.4. – 4.23/18/72, apliecība 

izsniegta 25.05.2018. /16 st./;  

2018.“Agrīnās attīstības logopēdija (bērnu runas un valodas attīstības novērtēšana, traucējumu 

diagnostika un korekcija no 0 līdz 3 gadu vecumam)”, Liepājas Universitāte, Nr. 4 – 4.23/18/41, 

apliecība izsniegta 25.03.2018. /72 st./; 
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26.08.1996. Daugavpils 

Universitāte, diploms 

Nr.0001254, 

kvalif.sākumskolas 

skolotājs, izsniegts  

17.06.1995. Mogiļevas 

Valsts Pedagoģiskais 

institūts, diploms EB 

Nr. 300123, izsniegts 

30.06.1979. DARBA 

PIEREDZE: 1983 –līdz 

šim brīdim Daugavpils 

logopēdiskā 

internātpamatskola –

attīstības centrs, 

skolotāja –logopēde. 

Darba stāžs logopēdijas 

jomā 25 gadi. No 

01.07.2018.  

Daugavpils logopēdiskā 

internātpamatskola - 

attīstības centrs tika 

apvienots ar Daugavpils 

2.PII. Tika mainīts 

izglītības iestādes 

nosaukums – 

Daugavpils Stropu 

pamatskola - attīstības 

centrs.  

Z.Novicka 

izglītības 

metodiķe, 

direktores 

vietniece 

IZGLĪTĪBA: 
1. Daugavpils 

Universitāte, Diploms 

par Maģistra grādu 

Izglītībā, PD E Nr.1304 

18.04.2019. starptautiskā konference „Patriotiskās audzināšana metodes un paņēmieni darbā ar 

bērniem ar speciālām vajadzībām” apliecinājums Nr.1,12/46 /8st./; 

16.02.2019. „Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība.” Daugavpils Universitāte apliecība 

Nr.38 /80st./; 

15.12.2018 Konference “Labā prakse autisma jomā 2018”; Latvijas Universitāte, apliecība Nr. 

No 2019.gada 

decembra  
līdz 2021.gada 

augustam.  
ERASMUS +  
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iegūts 2013.g. 

2. Daugavpils 

Universitāte, Diploms 

par profesionālo 

bakalaura grādu 

izglītībā ar 

pamatizglītības 

skolotāja kvalifikāciju 

PD E Nr.1140 iegūts 

2011.g. 

3. Daugavpils 

Universitāte, sertifikāts 

par tiesībām īstenot 

speciālās programmas, 

"Pedagoģiskā procesa 

organizēšana un 

vadīšana izglītojamiem 

ar speciālām 

vajadzībām." Nr. 77 

izsniegts  2016.g.  
4. 2018. gada 

septembra līdz šim 

brīdim apgūst 

programmu "Lietišķa 

uzvedības analīze" 

Applied Behavior 

Analaysis - ABA)                                                                          

DARBA PIEREDZE: 

01.07.2018. - pašlaik 

Izglītības metodiķis 

Daugavpils Stropu 

pamatskolā - attīstības 

centrā.  

02.01.2014.–

30.06.2018. Vadītājas 

PPMF-A46/259 /16 st./; 

09.11.2018. „Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā „Vecāku un bērnu 

tiesības, pienākumi un atbildība.” LMC apliecība Nr.S2018-13963 /8st./; 

06.11.2018. „Kompetenču pieeja mācību saturā: Pirmsskolas vadības komandu loma ceļā uz 

izglītību mūsdienīgai lietpratībai” Latvijas Universitāte apliecības Nr.23-15/2366 /36st./; 

26.10.2018. „Agrīno autisma pazīmju izpausmes un nepieciešamie atbalsta pasākumi pirmsskolā” 

MC Atbalsts apliecības nr. F155 /6st./; 

29.03.2018. „Atbalsts skolotājiem kompetencēs balstīta mācību procesa īstenošanā. Mācību 

stunda izglītības iestādē 21.gadsimtā”, LPMC apliecība NR.58229 /12st./. " 

starptautiskais  

projekts „Special 

Education for  
Special 

Children”  

 

Projekta Nr.: 

2019-1-TR01-

KA229-

076908_3  

 

Special 

Education For 

Special Children  

Nr. 2019-1-

TR01-KA229-

076908 

_2.  

http://dspac.lv/er

asmus-projekts-

speciala-

izglitiba-ipasiem-

berniem 

      

   09.02.2021.-

09.05.2021.eTwi

nning  „Be 

Healthy, Drink 

Tea”  

http://dspac.lv/erasmus-projekts-speciala-izglitiba-ipasiem-berniem
http://dspac.lv/erasmus-projekts-speciala-izglitiba-ipasiem-berniem
http://dspac.lv/erasmus-projekts-speciala-izglitiba-ipasiem-berniem
http://dspac.lv/erasmus-projekts-speciala-izglitiba-ipasiem-berniem
http://dspac.lv/erasmus-projekts-speciala-izglitiba-ipasiem-berniem
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vietniece Daugavpils 

pilsētas 2.speciālajā 

pirmsskolas izglītības 

iestādē. Darba stāžs 

speciālajā izglītībā 6 

gadi. No 01.07.2018.  

Daugavpils logopēdiskā 

internātpamatskola - 

attīstības centrs tika 

apvienots ar Daugavpils 

2.PII. Tika mainīts 

izglītības iestādes 

nosaukums – 

Daugavpils Stropu 

pamatskola - attīstības 

centrs.  

L.Siņakova 

surdopedago 

ģe 

IZGLĪTĪBA: 
2002.-2006. Valsts 

Baltkrievijas ped. 

universitāte, 

sākumskolas skolotāja 

bērniem ar dzirdes  

traucējumiem, 

surdopedagoģe, 1996.-

1997. Daugavpils 

Pedagoģiskā 

universitāte, 

sākumskolas skolotāja 

1984.-1989. Daugavpils 

Pedagoģiskais institūts, 

fizikas un matemātikas 

skolotāja; DARBA 

PIEREDZE: Kopš 

1989. Daugavpils 

2021.gada 22.aprīlī  “Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā „Vecāku un bērnu 

tiesības, pienākumi un atbildība” Latgales mācību centrs, Nr.S2021-18655, apliecība izsniegta 

22.04.2021. /8 st./; 

2020.gada 14.oktobrī „Skolas izglītības procesa organizācija izglītojamiem ar autiskā spektra 

traucējumiem”, Rēzeknes pamatskola – attistibas centrs, apliecība izsniegta 14.10.2020. /8 st./; 

2020.gada 05. septembrī „Multisensora pieeja bērnu valodas attīstībā” DSPAC, Nr.2020/09-111, 

apliecība izsniegta 05.09.2020. /8 st./; 

2020.gada 04. septembrī „ Bērnu ar jauktiem attīstības traucējumiem valodas attīstības 

veicināšana un traucējumu korekcija” DSPAC, Nr.2020/09-57, apliecība izsniegta 04.09.2020. /8 

st./; 

2020.gada 19.februāra Pilsētas seminārs „Izglītojamo ar dzirdes un valodas traucējumiem un 

mācīšanās traucējumiem integrācija vispārizglītojošajās skolās” DSPAC /3st./; 

2019.gada 14.decembra  Latviešu valodas kursi Nr.3.12.20/3097, Latviešu valodas aģentūra /120 

st./; 

2019.gada 12.decembra Pilsētas seminārs „Mācību vides veidošana bērniem ar AST” /3st/; 

2019.gada 23.oktobra  „Kompetenču pieeja mācību vides pielāgošanā izglītojamam ar speciālām 

vajadzībām” (II konference, DSPAC) /4st./; 

2019.gada 02.oktobra  „Skola 2030. Aizsardzības mehānismi izglītojamiem un pedagogiem”  
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internātskola, 

matemātikas un fizikas 

skolotāja, audzinātāja, - 

1995. Daugavpils 

logopēdiskā 

internātskola, 

sākumskolas skolotāja 

bērniem ar  dzirdes 

traucējumiem - 1999. 

Daugavpils logopēdiskā 

internātskola, surdo 

pedagoģe, sākumskolas 

skolotāja bērniem ar 

dzirdes traucējumiem, 

matemātikas skolotāja - 

2000. Daugavpils 

logopēdiskā 

internātskola, surdo 

pedagoģe - 2012. 

Daugavpils logopēdiskā 

internātskola, surdo 

pedagoģe, skolas 

metodiķe. Darba stāžs 

surdo pedagoga jomā 

20 gadi. No 01.07.2018. 

Daugavpils logopēdiskā 

internātpamatskola - 

attīstības centrs tika 

apvienots ar Daugavpils 

2.PII. Tika mainīts 

izglītības iestādes 

nosaukums - 

Daugavpils Stropu 

pamatskola - attīstības 

centrs.  

DSPAC /3st./; 

2019.gada 15.marta  „Kompetenču pieeja mācību saturā un audzināšanas darbā izglītojamiem ar 

speciālām vajadzībām” Nr. BDI-SC/17961, biedrības „Dažādības izglītībā” studiju centrs, 

Daugavpils A, /36st./; 

2019.gada 14. marta  „Pieeju dažādība bērnu ar dzirdes traucējumiem izglītošanā”. Starptautiskā 

metodiskā konference Rīgā, /8st./; 

2019.gada 07. marta Pilsētas seminārs, kas veltītu Eiropas logopēdu dienai. DSPAC /2st./; 

2018.gada 12.decembra „Izglītojamo individuālās vajadzības un spējas” DSPAC /3st./; 

2018.gada 10. novembra „Atbalsta sistēma izglītības iestādē bērniem ar runas un valodas, dzirdes 

traucējumiem iekļaujošās izglītības kontekstā” ietvaros. vadīja Daugavpils 6. vidusskolas 

skolotāju kursus A, /6st./; 

2018.gada 19.oktobra  „Mācību vides pielāgošana izglītojamam, kuram ir speciālās vajadzības”  

konference, DSPAC /3st./; 

2018.gada 23.augusta  „Neiroloģiskas izcelsmes runas un valodas traucējumi” Nr.2018/08-4, DSP 

AC /8st./; 

2018.gada 25.maija „Agrīnās attīstības izvērtēšana, izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības 

diagnostikas metodi” Nr.4.-4.23/18/73, Liepājas Universitāte /16st./; 

2018.gada 23.-24.aprīla “Logopedic massage” Nr.06493-18 , Tartu Universitāte Igaunijā /26st./; 

2018.g.25.marta „Agrīnās attīstības logopēdija (bērnu runas  un valodas attīstības novērtēšana, 

traucējumu diagnostika un korekcija no 0 līdz 3 gadu vecumam)” Nr.4.-4.23/18/40, Liepājas 

Universitāte /72st./; 

2018.gada 25.marta  „Agrīnās attīstības logopēdija (bērnu runas  un valodas attīstības novērtēšana, 

traucējumu diagnostika un korekcija no 0 līdz 3 gadu vecumam)” Nr.4.-4.1/18/28 , Liepājas 

Universitāte /72TIP./; 

2018.gada 12.marta  „Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā” Nr. S2015-0731, 

„Latgales mācību centrs”, Daugavpils /8st./. 
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O.Karkina 

psiholoģe  

IZGLĪTĪBA: 

2009. Daugavpils 

Universitāte, 

profesionālais maģistra 

grāds psiholoģijā un 

izglītības psihologa 

kvalifikācija, diploms 

Nr. 0554, izsniegts 

16.06.2009. 2006 

Daugavpils 

Universitāte, sociālo 

zinātņu bakalaura grāds 

psiholoģijā, diploms, 

Nr. 0011, izsniegts 

07.06.2006. 

DARBA PIEREDZE: 

no 2010 – līdz šim 

brīdim izglītības 

psiholoģe Daugavpils 

logopēdiskajā 

internātpamatskola – 

attīstības centrā. Darba 

stāžs izglītības 

psihologa jomā 12 gadi. 

Psihologa darbs tika 

organizēts 5 virzienos : 

1. Psiholoģiskās 

konsultācijas, 

Konsultēties un 

sadarboties ar 

vecākiem, skolotājiem 

un citiem. Izvērtējot 

problēmas un sniedzot 

iejaukšanos. Tas 

nozīmē problēmu 

2021.gada 20.aprīlī, Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā “ Vecāku un bērnu 

tiesības, pienākumi un atbildība” Daugavpils, Latgales mācību centrs, apliecība Nr. OV-21-019, /8 

st./ ; 
2021.gada 18. – 19. martā “Dalība veselību vecinošo skolu tīkla koordinatoru seminārā par 

veselības veicināšanas un sabiedrības veselības jautājumiem” Rīga, Nacionālais veselības 

veicinošo skolu tīkls, apliecība /14st./ ; 
2021.gada 15.martā, Profesionālās kompetences pilnveides kurs “Izglītības psihologu profesionālā 

darba pārraudzība” Rīga – Daugavpils, apliecība Nr.S2021 - 18520, /8 st./ 
2021. 04. martā, pieredzes apmaiņas seminārs “Leļļu terapija logopēda darbā”, Daugavpils, 

Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, apliecinājums, (2 st.) ; 

2020.gada 14. oktobrī ”Skolas izglītības procesa organizācija izglītojamajiem ar tautiskā spektra 

traucējumiem” Rēzekne, Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs, apliecība, / 8 st./ 

2020.gada 05.septembrī, “Multisensora pieeja bērnu valodas attīstībā” Daugavpils Stropu 

pamatskola – attīstības centrs, apliecība Nr.13, /8 st./ ; 
2020.gada 25. – 26. augustā “Dalība veselību vecinošo skolu tīkla koordinatoru seminārā par 

veselības veicināšanas un sabiedrības veselības jautājumiem” Rīga, Nacionālais veselības 

veicinošo skolu tīkls, apliecība /14st./; 

2019.gada 21.septembrī “Sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi: iespējas un izaicinājumi” 

Daugavpils, Daugavpils Universitāte, /8st./; 

2019.gada 7.martā Daugavpils pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu 

metodiskās apvienības pieredzes apmaiņas seminārs, veltīts Eiropas logopēda dienai. Daugavpils 

Stropu pamatskola – attīstības centrs, apliecinājums /2 st./; 

2018.gada 12.decembrī Pieredzes apmaiņas seminārs “Izglītojamo individuālās vajadzības un 

spējas” Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, apliecinājums /3 st./; 
2018.gada 26.oktobrī "Agrīno autisma pazīmju izpausmes un nepieciešamie atbalsta pasākumi 

pirmsskolas" Rīga, Mācību centrs ATBALSTS, apliecība Nr.F189 /6 st./; 

2018.gada 19.oktobrī Konference "Mācību vides pielāgošana izglītojamam, kuram ir speciālās 

vajadzības” Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, apliecinājums /2 st./; 

2018.gada 4.oktobrī “ Latvijas skolu psihologu asociācija kopsapulcē - seminārā” Rīga, Skolu 

psihologu asociācija, apliecība Nr. LSPA – 18 – 248 /8st./; 

2018.gada 23.augustā "Neiroloģiskas izcelsmes runas un valodas traucējumi" Daugavpils Stropu 

pamatskola - attīstības centrs, apliecība /8 st./; 

2018. „Bērnu tiesību aizsardzības jomā.” Rīga, Nr. 58842, apliecība izsniegta 18.04.2018. /24 st./; 

2018. „Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā ” Vecāku un bērnu tiesības, 

pienākumi un atbildība.”, Daugavpils, Nr.S2018-11524, apliecība izsniegta 12.03.2018. /8st./;  
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risināšanas 

konsultācijas. 

2.Psihodiagnostika: 

veic nepieciešamos 

psiholoģiski - 

pedagoģiskos 

pētījumos, rezultātu 

apstrādāšanu, 

psiholoģisko atzinumu 

un rekomendāciju 

gatavošanu. Izmantotas 

metodes: Kognitīvas 

attīstības: Kerna - 

Jirasika, WISC (bērnu 

variants), Ravēna 

tabulas (neverbāla 

domāšana), 10 vārdu 

tests pēc Lurijas, 

vienkāršo uzdevumu 

tests, Tuluz - Pjerona 

tests „Sultes tabulas”, 

redzes atmiņas pēs 

„Bentona” metodes, 

L.Jacjukova metode. 

Psihoemocionālais 

stāvoklis: Ljušera tests, 

projektīvas metodes: 

„Māja, koks, cilvēks”, 

ģimenes kinētiskais  

zīmējums (Beļauskaite 

red.) „Mana ģimene 

dzīvnieku lomā”, 

„Dzīvnieku skola”, „10 

istabas emocijām”, 

„Neeksistējošais 

„Autisms: saprast, pieņemt, strādāt.”, Daugavpils, Nr.18-43, apliecība izsniegta 09.02.2018. /14 

st./. 
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dzīvnieks”, „10 

mājiņas”. 

Trauksmainības 

pētīšana: Filipsa 

trauksmainības tests, 

savstarpējo attiecību 

novērošana F. Fidlera 

metode. Agresivitāte: 

Aptauja Počebuta 

metodes, aptauja Basa-

Darki, Depresivitāte: 

bērnu depresijas aptauja 

- (CDL), „Koki” 

Ponomarjenko metode, 

pašvērtējums: Demo-

Rubinšteina metode, 

Sociālo - psiholoģiskā 

adaptācija: K.Rodžersa 

un P.Dajmonda metode. 

3.Psiholoģiskās 

korekcijas un attīstošais 

darbs. 4.Psiholoģiskā 

izglītība un 

psiholoģiskā profilakse. 

5.Profesionālās 

kvalifikācijas celšana. 

Darba stāžs psiholoģijas 

jomā 24 gadi. No 

01.07.2018.  

Daugavpils logopēdiskā 

internātpamatskola - 

attīstības centrs tika 

apvienots ar Daugavpils 

2.PII. Tika mainīts 

izglītības iestādes 
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nosaukums – 

Daugavpils Stropu 

pamatskola - attīstības 

centrs.  

O.Borisovs 

direktores 

vietnieks 

izglītības jomā 

(audzināšanās 

darbā) 

IZGLĪTĪBA: 

Diploms 27.06.2002. 

Daugavpils Universitāte    

Darba stāžs 25 gadi. No 

01.07.2018.  

Daugavpils logopēdiskā 

internātpamatskola - 

attīstības centrs tika 

apvienots ar Daugavpils 

2.PII. Tika mainīts 

izglītības iestādes 

nosaukums - 

Daugavpils Stropu 

pamatskola - attīstības 

centrs.  

09.12.2020.  Darbs jaunatnes jomā ar  priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas 

jauniešiem, Izglītības kvalitātes valsts dienests, /12 st./; 
2020.gada 08.aprīli projekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002 Kompetenču pieeja mācību satura apliecība 

Nr.23-15/7907 "Profesionālās kompetence" Rīga, LU /54.st/; 
2018. “Patriotiskā audzināšana. Tās iespējas atbildīgas personības attīstībā” J. Raiņa Daugavpils 6. 

vidusskola, apliecība izsniegta 19.04.2018. /2.st/; 

2018. Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā. “Vecāku un bērnu tiesības, 

pienākumi un atbildība”, Latgales mācību centrs, apliecība Nr. S2018-11440, Daugavpils, 

izsniegta 05.03.2018. /8.st/. 
 

Programma 

“Latvijas Skolas 

soma” 

2020./2021.mācī

bu gads  

http://dspac.lv/lat

vijas-skolas-

soma-ietvaros-

zoom-platforma-

tiessaiste-ar-

rigas-latvijas-

nacionalo-

biblioteku 

 

2019. gada 

septembris -

2021.gada 

augusts 

ERASMUS+ 

Projekta Nr.: 

2019-1-TR01-

KA229-

076908_3  

Special 

Education For 

Special Children  

 

T.Fadejeva 

direktores 

IZGLĪTĪBA: 
Diploms  18.06.2003. 

20.04.2021. Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā "Vecāku un bērnu tiesības, 

pienākumi un atbildība"  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales mācību centrs" /8 st./; 
2019. gada 

septembris -

 

http://dspac.lv/latvijas-skolas-soma-ietvaros-zoom-platforma-tiessaiste-ar-rigas-latvijas-nacionalo-biblioteku
http://dspac.lv/latvijas-skolas-soma-ietvaros-zoom-platforma-tiessaiste-ar-rigas-latvijas-nacionalo-biblioteku
http://dspac.lv/latvijas-skolas-soma-ietvaros-zoom-platforma-tiessaiste-ar-rigas-latvijas-nacionalo-biblioteku
http://dspac.lv/latvijas-skolas-soma-ietvaros-zoom-platforma-tiessaiste-ar-rigas-latvijas-nacionalo-biblioteku
http://dspac.lv/latvijas-skolas-soma-ietvaros-zoom-platforma-tiessaiste-ar-rigas-latvijas-nacionalo-biblioteku
http://dspac.lv/latvijas-skolas-soma-ietvaros-zoom-platforma-tiessaiste-ar-rigas-latvijas-nacionalo-biblioteku
http://dspac.lv/latvijas-skolas-soma-ietvaros-zoom-platforma-tiessaiste-ar-rigas-latvijas-nacionalo-biblioteku
http://dspac.lv/latvijas-skolas-soma-ietvaros-zoom-platforma-tiessaiste-ar-rigas-latvijas-nacionalo-biblioteku
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vietniece 

izglītības 

jomā, 

informātikas 

skolotāja 

Daugavpils Universitāte 

Profesionālais 

bakalaurs  

Diploms    21.06.2000. 

Daugavpils 

Pedagoģiskā 

universitāte   

Akadēmiskais maģistrs  

Diploms 30.06.1986. 

Daugavpils 

pedagoģiskais institūts 

Augstākā izglītība 

Darba stāžs 28 gadi. No 

01.07.2018. Daugavpils 

logopēdiskā 

internātpamatskola - 

attīstības centrs tika 

apvienots ar Daugavpils 

2.PII. Tika mainīts 

izglītības iestādes 

nosaukums - 

Daugavpils Stropu 

pamatskola - attīstības 

centrs.  

19.03.2021. "Pedagogu digitālās prasmes", SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola 

"RISEBA", /8 st./; 

23.03.2021. Finanšu tehnoloģijas un to pielietošana, Ekonomikas un kultūras augstskola, /2 st./; 

24.02.2021. Inovatīvu tehnoloģiju izmantošana mūsdienīgā mācību procesā, /8 st./; 
16.12.2020. Padziļināta IT pratība, Baltijas Datoru Akadēmija, /36 st./; 

08.12.2020.Virtuālā realitāte un mākslīgais intelekts attālināto mācību organizēšanā, Ekonomikas 

un kultūras augstskola, /1.st./; 

19.11.2020. Tehnoloģijas un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai 

mācību procesā izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, Rīgas 1.pamatskola - attīstības 

centrs, /8.st./; 

30.10.2020. SIA "Latgales mācību centrs"  Saskarsmes pedagoģiskie aspekti, /36 st./; 
23.10.2020. Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde "Baltijas Datoru 

akadēmija", “Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību” /36 st./; 

14.10.2020. Skolas izglītības procesa organizācija izglītojamajiem ar autiskā spektra 

traucējumiem, Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs /8 st./; 
05.09.2020. Daugavpils Stropu pamatskola - attīstības centrs, Multisensora pieeja bērnu valodas 

attīstībā, /8 st./; 
04.09.2020. Daugavpils Stropu pamatskola - attīstības centrs,  Bērnu ar jauktiem attīstības 

traucējumiem valodas attīstības veicināšana un traucējumu korekcija, /8 st./; 
21.04.2020. Ekonomikas un kultūras augstskola, Tiešsaistes seminārs - digitālo rīku izmantošana 

mācīšanas procesā, /1 st./; 
Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs, 23-15/4020, 20.06.2019. Ir apguvusi 

pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu "Kompetenču pieeja mācību saturā: 

Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā", /54 st./; 
Latgales mācību centrs, S2020-16896, 15.05.2020., Sabiedrības un cilvēka drošība, /24.st./; 
15.03.2019. Biedrības "Dažādība izglītība" Studiju centrs, Kompetenču pieeja mācību saturā un 

audzināšanas darbā izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. A, /36 st./; 

20.02.2019. SIA "Uzdevumi.lv", Apmācības seminārs "Portāla Uzdevumi.lv iekļaušana skolas 

mācību procesā", /6 st./; 

18.08.2018. Baltijas Datoru akadēmija, "Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-

risinājumi", /8 st./; 
13.03.2018. Daugavpils Valsts ģimnāzija, Konference Latgales izglītības iestāžu vadības 

komandām "Digitalizācija skolvadībā", /5 st./; 
12.03.2018. SIA "Latgales mācību centrs",  Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības 

2021.gada 

augusts 

ERASMUS+ 

Projekta Nr.: 

2019-1-TR01-

KA229-

076908_3  

Special 

Education For 

Special Children  
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jomā "Vecāku un bērnu tiesības, pienākumi un atbildība" , /8 st./. 

 

I.Žulibina 

logopēde 

IZGLĪTĪBA: 

1. 2006. -2008. 

Rēzeknes augstskola, 

skolotāja – logopēda 

kvalifikācija, skolotāja 

diploms, reģ.nr. 0476, 

izsniegts 20.12.20. 

2. 2001.-2002. Latvijas 

Universitāte, 

pirmsskolas skolotāja  

kvalifikācija, skolotāja 

diploms, reģ.nr.000539, 

izsniegts 28.05.2002. 

3. 1995. – 1999. 

Daugavpils 

Pedagoģiskā 

Universitāte, izglītības 

zinātņu bakalaura grāds 

pedagoģijā un 

sākumskolas skolotāja 

kvalifikācija, skolotāja 

diploms, reģ.nr. 

000403, izsniegts 

19.06.1999. 

PIEREDZE: 1. 2018 

līdz šim brīdim Stropu 

pamatskola – attīstības 

centrs, logopēde 

2. 2015.- 2018. 

Daugavpils pilsētas 2. 

speciālā pirmsskolas 

izglītības iestāde- 

2020.gada 05.septembra Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra apliecība 

“Multisensora pieeja bērnu valodas attīstībā”(A) /8 st./; 

2020.gada 04.septembra Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra apliecība “Bērnu ar 

jauktiem attīstības traucējumiem valodas attīstības veicināšana un traucējumu korekcija”(A) /8 

st./; 

2019.gada 14.decembrī “Pedagogu profesionālās pilnveides programma latviešu valodas 

pilnveidei profesionālajām vajadzībām pirmsskolu pedagogiem”, “Profesionālās kompetences 

pilnveide pedagogiem, īstenojot mācību saturu lingvistiski neviendabīgā vidē.” Daugavpils, 

Latviešu valodas aģentūra; apliecība Nr.3.12.20/3111 /120 st./; 

2019.gada 23.decembrī  Konference “Kompetenču pieeja mācību vides pielāgošanā izglītojamam 

ar speciālām vajadzībām”, Daugavpils, Stropu pamatskola – attīstības centrs /4 st./; 

2019.gada 1./2. novembrī Konference “Labā prakse autisma jomā 2019”; Latvijas Universitāte, 

Rīga, apliecība. 

15.12.2018 Konference “Labā prakse autisma jomā 2018”; Latvijas Universitāte, Rīga, apliecība 

Nr. PPMF-A46/263 /16 st./; 

19.10.2018 konference “Mācību vides pielāgošana izglītojamam, kuram ir speciālās vajadzības”; 

Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, Daugavpils, apliecinājums. 

09.11.2018 Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā „Vecāku un bērnu tiesības, 

pienākumi un atbildība”, Daugavpils, apliecība, Nr. S2018 – 13965, /8 st./; 

01.10.2018 „Agrīno autisma pazīmju izpausmes un nepieciešamie atbalsta pasākumi 

pirmsskolās”; Mācību centrs ATBALSTS, Rīga, apliecība Nr. F209 /6 st./; 

12.09.2018 „Atbalsts skolotājiem kompetencēs balstīta mācību procesa īstenošanā”; “Latvijas 

Pašvaldību mācības centrs, Rīga, apliecība Nr.61622 /8 st./; 

23.08.2018 A programma „Neiroloģiskas izcelsmes runas un valodas traucējumi”; Daugavpils 

Stropu pamatskola – attīstības centrs, Daugavpils, apliecība Nr. 2018/08-21 /8 st./; 

09.02.2018. “Autisms: saprast, pieņemt, strādāt”; autisma centrs “Mūsu pasaule”, Daugavpils, 

sertifikāts Nr.18-48 /14 st./. 

2019. gada 

septembris -

2021.gada 

augusts 

ERASMUS+ 

 

Projekta Nr.:  

2019-1-TR01-

KA229-

076908_3         

Special 

Education For 

Special Children     

 

No 2019.gada 

janvāra līdz 

2019.gada 

maijam 

starptautiskai 

eTwinning 

projekts „Baskets 

in hand” 

 

14.01.2021. – 

līdz šim brīdim 

eTwinning „Let’s 

care the birds”  
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speciālās psihiskās 

attīstības noviržu 

pirmsskolas izglītības 

skolotāja, logopēde 

Darba stāžs pedagoģijas 

jomā 22 gadi, 

defektoloģijas un 

logopēdijas jomā 4 

gadi. No 01.07.2018.  

Daugavpils logopēdiskā 

internātpamatskola - 

attīstības centrs tika 

apvienots ar Daugavpils 

2.PII. Tika mainīts 

izglītības iestādes 

nosaukums - 

Daugavpils Stropu 

pamatskola - attīstības 

centrs.  

O.Bojarova 

logopēde 

IZGLĪTĪBA:  

2005.-2008. Sankt-

Pēterburgas „Speciālās 

pedagoģijas un 

psiholoģijas institūts 

kvalifikācija skolotāja - 

logopēde Diploma Nr. 

ВСГ 2008475, 1987.-

1992. Liepājas 

Pedagoģiskais institūts 

kvalifikācija speciālās 

skolas skolotāja, 

pirmsskolas iestāžu 

oligofrēnopedagoģe 

Diploma Nr. 510374 

2021.gada 20.aprīlī ‘’Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā „Vecāku un bērnu 

tiesības, pienākumi un atbildība’’, SIA ‘’Latgales mācību centrs’’ , apliecība Nr.S2021-18507 /8 

st./; 

2020.gada 14.oktobrī , Seminārs „Skolas izglītības procesa organizācija izglītojamajiem  ar 

autiskā spektra traucējumiem’’, Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs, apliecinājums /8 st./; 
2020. gada 05. septembrī „Multisensora pieeja bērnu valodas attīstībā”, Daugavpils Stropu 

pamatskola – attīstības centrs, apliecība Nr. 2020/09-76 /8 st./; 
2020. gada 04. septembrī „Bērnu ar jauktiem attīstības traucējumiem valodas attīstības 

veicināšana un traucējumu korekcija”, Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, apliecība 

Nr. 2020/09-14 /8 st./; 

2020.gada 25.augustā Konference „Garīgās veselības veicināšana skolās ”Erasmus+ projekts, 

apliecība /4 st./; 
2020.gada 17.jūnijā ‘’Mūsdienīga mācību procesa īstenošana izglītojamiem  ar speciālām 

vajadzībām’’, Sociālo Interešu Institūts, apliecība Nr.2020/A -795 /12 st./; 
2020.gada 01.jūnijā ‘’Vērtībās balstīta mācību un audzināšanas stunda’’, Daugavpils Būvniecības 
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(AIC lēmums 

Nr.142/7163 

(09.11.2012.) iegūta 

izglītība pielīdzināta 

profesionālā maģistra 

grādam, piektais 

profesionālās 

kvalifikācijas līmenis; 

DARBA PIEREDZE: 

kopš 2010. strādā 

Daugavpils logopēdiskā 

internātpamatskolā – 

attīstības centrā, 

skolotāja logopēde. 

Darba stāžs logopēdijas 

jomā 31 gadi. No 

01.07.2018.  

Daugavpils logopēdiskā 

internātpamatskola - 

attīstības centrs tika 

apvienots ar Daugavpils 

2.PII. Tika mainīts 

izglītības iestādes 

nosaukums – 

Daugavpils Stropu 

pamatskola - attīstības 

centrs.  

tehnikums , apliecība AP 29/2020 /6 st./; 

2020.gada 17.aprīlī “Inovatīva pieeja valodas un runas korekcijā un netradicionālas metodes 

logopēda darbā’’, SIA ‘’Latgales mācību centrs’’, apliecība Nr.S2020-16847 /8 st./;2020.gada 

17.aprīlī “Inovatīva pieeja valodas un runas korekcijā un netradicionālas metodes logopēda 

darbā’’, SIA ‘’Latgales mācību centrs”, apliecība Nr.S2020-16847 /8 st./; 

2019.gada 06.decembrī Projekts Nr.8.3.1.1/16/1/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” 

programma Latviešu valodas pilnveide profesionālajām vajadzībām skolu pedagogiem, 

Latviešu valodas aģentūra, apliecība Nr.3.12./20/2954 /120 st./; 
2019.gada 29.oktobrī „Bērnu ar dzirdes traucējumiem izglītošanas iespējas un integrācija 

vispārējās izglītības iestādes “Valmieras Gaujas krasta vidusskola-attīstības centrs , apliecība 

Nr.09.2291/2.9/19/423 /8 st./;  
2019.gada 15.martā "Kompetenču pieeja mācību saturā un audzināšanas darbā izglītojamiem ar 

speciālām vajadzībām" Biedrība "Dažādība izglītībā" Studiju centrs, Nr.BDI-SC/17966, apliecība 

/A, 36 st./;  
2019.gada 14.martā „Kā mācīt un mācīties latviešu valodu aktīvā darbībā un sadarbībā” Latviešu 

valodas aģentūra, apliecība Nr.3.12./20/960 /24 st./;  
2018.gada 12.decembrī . Pieredzes apmaiņas seminārs “Izglītojamo individuālās vajadzības un 

spējas” Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, apliecība /3 st./;  

2018.gada 09. novembrī "Agrīno autisma pazīmju izpausmes un nepieciešamie atbalsta pasākumi 

pirmsskolās" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latgales mācību centrs”, apliecība /8 st./;  

2018.gada 26.oktobrī "Agrīno autisma pazīmju izpausmes un nepieciešamie atbalsta pasākumi 

pirmsskolās" Rīga, Mācību centrs ATBALSTS, apliecība Nr.F 230 /6 st./;  

2018.gada 24.oktobrī "Tehnoloģijas, t.sk. asistīvas, un sniegtās iespējas speciāla pedagoģisko 

vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem 

(pirmsskolas) un kombinētiem attīstības traucējumiem” Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības 

centrs, apliecība /8 st./; 

2018.gada 22.oktobrī  "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)” Daugavpils Stropu pamatskola – 

attīstības centrs, apliecība /8 st./; 

2018.gada 19.oktobrī . Konference "Mācību vides pielāgošana izglītojamam, kuram ir speciālās 

vajadzības” Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, apliecinājums /2 st./; 
2018.gada 23.augustā "Neiroloģiskas izcelsmes runas un valodas traucējumi" Daugavpils Stropu 

pamatskola - attīstības centrs, apliecība /8 st./; 

2018. “Agrīnās attīstības izvērtēšana, izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas 
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metodi” Liepājas Universitāte, Nr.4. – 4.23/18/77, apliecība izsniegta 25.05.2018. (16 st.); 

2018.Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas – attīstības centra pieredzes apmaiņas 

semināra apliecinājums “Metodiskās apvienības 2017./2018.m.g. pārskats”, Daugavpils 

logopēdiskās internātpamatskolas – attīstības centrs, izsniegts 24.05.2018. /1 st./; 

2018. „Pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšana izglītības iestādē.’’ 

Daugavpils 11. pamatskola, Nr. 04/2018, apliecība izsniegta 13.03.2018. /12 st./; 

2018.Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas – attīstības centra pieredzes apmaiņas 

semināra apliecinājums “Garīgu sajūtu izaugsmes iedvesmošanas skaņas”, Daugavpils 

logopēdiskās internātpamatskolas – attīstības centrs, izsniegts 06.03.2018. /2 st./; 

2018. „Autisms: saprast, pieņemt, strādāt.” Daugavpils autisma centrs „Mūsu Pasaule”, Nr.18-29, 

apliecība izsniegta 09.02.2018. /14 st./. 

J.Markušonok

a 

logopēde 

IZGLĪTĪBA: Liepājas 

Pedagoģijas akadēmija, 

logopēda un 

pamatskolas latviešu 

valodas un literatūras 

skolotāja kvalifikācija, 

skolotāja diploms, 

Liepājā, Nr. 001352, 

izsniegts 29.06.2002.; 

DARBA PIEREDZE: 

No 2011.g. Daugavpils 

logopēdiskā 

internātpamatskola - 

attīstības centrs, 

skolotāja logopēde (7 

gadi). Kopējais darba 

stāžs logopēdijas jomā 

15 gadi. No 01.07.2018.  

Daugavpils logopēdiskā 

internātpamatskola - 

attīstības centrs tika 

apvienots ar Daugavpils 

2.PII. Tika mainīts 

2021. gada 22. aprīlī “Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā “Vecāku un 

bērnu tiesības, pienākumi un atbildība” Daugavpils, Latgales mācību centrs, apliecība Nr. S2021- 

18647, izsniegta 22.04.2021. /8 st./; 
2021. gada 17. aprīlī “Pedagoga personīgā un profesionālā meistarība darbā ar bērniem, kuriem ir 

speciālās vajadzības” Kuldīgas novads, Pelču pag., Viduskurzemes pamatskola – attīstības centrs, 

apliecība Nr. 2021./3, izsniegta 17.04.2021. /8 st./; 
2021. gada 06., 07., 16. aprīlī “Barboletas attīstošās metodes izmantošana” Rēzeknē, Rēzeknes 

pamatskola – attīstības centrs, Speciālista apliecība Nr. BM-S-0104, izsniegta 16.04.2021. /16 st./;  
2021. gada 18. martā “On the road of the reading skill development” Jelgava, Zemgales reģiona 

Kompetenču attīstības centrs, certificate Nr. 2021./1287, izsniegts 18.03.2021. /3 st./; 
2020. gada 15. decembrī “Pedagogu digitālās lietpratības pilnveide e-vidē par mācīšanās vadības 

risinājumu un integrēto mākoņpakalpojumu izmantošanu” Lielvārdē, apliecība Nr. E2020/01453, 

izsniegta 15.12.2020. /36 st./; 
2020. gada 4. decembrī “Mācību darba organizācijas īpatnības skolēniem ar speciālajām 

vajadzībām” Kuldīgas novads, Pelču pag., Viduskurzemes pamatskola – attīstības centrs, apliecība 

Nr. 2020./69,  izsniegta 04.12.20200. /8 st./; 

2020. gada 3. decembrī “Traucējumi, kas skar runu un valodu” Daugavpils, Daugavpils Stropu 

pamatskola – attīstības centrs, apliecība, izsniegta 3.12.2020. (2 st.); 

2020. gada 22. oktobrī “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana darbā ar pirmsskolas 

un pamatskolas vecuma izglītojamajiem un jauktiem attīstības traucējumiem” Daugavpils, 

Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, apliecība Nr. 2020/10-77, izsniegta 22.10.2020. 

/8 st./. 
2020. gada 21. oktobrī “Tehnoloģijas, t.sk. asistīvās, un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko  
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izglītības iestādes 

nosaukums - 

Daugavpils Stropu 

pamatskola - attīstības 

centrs.  

vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar: jauktiem attīstības traucējumiem 

(pirmsskola) un kombinētiem attīstības traucējumiem (dažādās kombinācijās, piemēram, garīgās 

attīstības traucējumi + redzes traucējumi, garīgās attīstības traucējumi + dzirdes traucējumi; 

kohleārie implanti u.c.” Daugavpils, Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, apliecība 

Nr. 2020/10-72-1, izsniegta 21.10.2020. /8 st./; 

2020. gada 20. oktobrī “Bērniem ar psihiskiem, uzvedības un neirālās attīstības traucējumiem 

izglītības vajadzības”, Rīga, BKUS, sertifikāts, izsniegts 20.10.2020. /2 st./; 

2020. gada 14. oktobrī “Skolas izglītības procesa organizācija izglītojamajiem ar autiskā spektra 

traucējumiem” Rēzekne, Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs, apliecība izsniegta 14.10.2020. 

/8 st./; 

2020. gada 05. septembrī “Multisensora pieeja bērnu valodas attīstībā” Daugavpils, Daugavpils 

Stropu pamatskola – attīstības centrs, apliecība Nr. 2020/09-64, izsniegta 05.09.2020. /8 st./; 

2020. gada 04. septembrī “Bērnu ar jauktiem attīstības traucējumiem valodas attīstības 

veicināšana un traucējumu korekcija” Daugavpils, Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības 

centrs, apliecība Nr. 2020/09-2, izsniegta 04.09.2020. /8 st./; 

2020. gada 5. martā “Izglītojamo individuālo vajadzību un spēju atbalsta nodrošināšana, to 

īstenošanas formas un metodes” Daugavpils, Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, 

apliecība /5 st./; 

2020.gada 5.martā “Izglītojamo individuālo vajadzību un spēju atbalsta nodrošināšana, to 

īstenošanas formas un metodes” Daugavpils, Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, 

apliecība /5 st./; 

2019.gada 12.decembrī “Mācību vides veidošana bērniem ar AST” Daugavpils, Daugavpils 

Stropu pamatskola – attīstības centrs, apliecība /3 st./; 

2019.gada 4.decembrī “Pedagoģiskās metodes un paņēmieni darbā ar bērniem, kuriem ir autisms” 

Daugavpils, Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, apliecība /2 st./; 

2019.gada 2.novembrī “Labā prakse autisma jomā 2019” Rīga, Mācību centrs Atbalsts, 

Nr.KON582, apliecība /8 st./; 

2019.gada 1.novembrī “Labā prakse autisma jomā 2019” Rīga, Mācību centrs Atbalsts, Nr. 

KON213, apliecība /8 st./; 

2019.gada 29.oktobrī “Bērnu ar dzirdes traucējumiem izglītošanas iespējas un integrācija 

vispārējās izglītības iestādēs” Valmiera, Valmieras krasta vidusskola – attīstības centrs, 

Nr.09.2291/2.9/19/420, apliecība /8 st./; 

2019.gada 23.oktobrī “Kompetenču pieeja mācību vides pielāgošanā izglītojamam ar speciālām 

vajadzībām” Daugavpils, Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, apliecība /4 st./; 

2019.gada 2.oktobrī “Aizsardzības mehānismi izglītojamajiem un pedagogiem” Daugavpils, 
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Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, apliecība /3 st./; 

2019.gada 29.augustā “Pedagoģiskā procesa organizēšana un vadīšana izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām” Daugavpils Universitāte, Nr. 346, sertifikāts /72st./; 

2019.gada 15.martā "Kompetenču pieeja mācību saturā un audzināšanas darbā izglītojamiem ar 

speciālām vajadzībām" Biedrība "Dažādība izglītībā" Studiju centrs, Nr.BDI-SC/17987, apliecība 

A, /36 st./; 

2018.gada 28.oktobrī "Tehnoloģijas, t.sk. asistīvas, un un to sniegtās iespējas speciālo 

pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar jauktiem attīstības 

traucējumiem (pirmsskolas) un kombinētiem attīstības traucējumiem" Daugavpils, Daugavpils 

Stropu pamatskola – attīstības centrs, apliecība Nr.2018/10-109 /8 st./; 

2018.gada 26.oktobrī "Agrīno autisma pazīmju izpausmes un nepieciešamie atbalsta pasākumi 

pirmsskolās" Rīga, Mācību centrs Atbalsts, apliecība Nr.F186 (6st.); 

2018.gada 20.oktobrī "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)" Daugavpils, Daugavpils Stropu 

pamatskola – attīstības centrs, apliecība Nr.2018/10-7 /8 st./; 
2018.gada 19.oktobrī Konference "Mācību vides pielāgošana izglītojamam, kuram ir speciālās 

vajadzības” Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, apliecinājums /3 st./; 

2018.gada 12.septembrī "Atbalsts skolotājiem kompetencēs balstīta mācību procesa īstenošanā"  

“Mācību stunda izglītības iestādē 21. gadsimtā” Rīga, Latvijas Pašvaldību mācību centrs, apliecība 

Nr.61644 /8st./; 
2018.gada 23.augustā "Neiroloģiskas izcelsmes runas un valodas traucējumi" Daugavpils Stropu 

pamatskola - attīstības centrs, apliecība /8 st./; 

2018.gada 12.martā Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā “Vecāku un bērnu 

tiesības, pienākumi un atbildība " Daugavpils, Latgales mācību centrs, apliecība /8 st./. 

A.Koroļkova 
pedagogs 

karjeras 

konsultants 

 IZGLĪTĪBA:  

1998. – 2002.g. – 

Daugavpils 

Universitāte, vizuālās 

mākslas skolotāja 

kvalifikācija un 

izglītības zinātņu 

bakalaura grāds 

pedagoģijā (diploms 

30.01.2020. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centrs, 2.6.-13.1/20-103, 

Rokasgrāmata pedagogiem karjeras konsultantiem individuālo karjeras konsultāciju īstenošanai 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, /12 st./; 

2019.gada 29.martā Pieaugušo neformālās izglītības programma "Metožu karuselis" SIA 

"Tellyoyrstory", Nr.0008/MK-D, apliecība /7 st./; 

2019.gada 15.janvārī Mācību seminārs "Izglītības un darba iespējas medicīnas nozarē" VIAA, 

apliecinājums /4 st./; 

2018.gada 06.decembrī Mācību seminārs-supervīzija "Pieredze un analīze KAA īstenošanas 

procesā izglītības iestādē" VIAA, apliecinājums /56 st./; 

Eiropas 

Savienību fondu 

darbības 

programmas 

“Izaugsme un 

nodarbinātība” 

8.3.5. specifiskā 

atbalsta mērķa 

"Uzlabot pieeju 
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Nr. 002701). Bakalaura 

darbs „Personības 

radošas darbības 

veicināšana 

glezniecības nodarbībās 

mākslas skolās”  

2002. – 2004.g. - 

Daugavpils 

Universitāte, izglītības 

zinātņu maģistra grāds 

pedagoģijā (diploms 

Nr. 0074). Maģistra 

darbs „Radošo darbu 

vērtēšana vizuālās 

mākslas stundās 

pamatskolā” 

11.09.2010. – 

20.12.2010. pedagoga 

sertifikāts Nr.2010/11 - 

103 „Attīstības 

traucējumu, mācību 

grūtību un traucējumu 

korekcijas programmu 

realizācija un vispārējās 

attīstības veicināšana 

izglītības procesā”. (72 

stundas) Rēzeknes 

augstskola. 

28.10.2016. sertifikāts 

Nr.2.6.-17/16-841 

„Pedagoga karjeras 

konsultants” 160 

stundas, LLU 

Mūžizglītības centrs. 

DARBA PIEREDZE: 

2018.gada 29. novembrī Mācību seminārs "Karjeras diena dzelzceļa nozarē" VIAA, apliecinājums 

/5 st./; 

2018.gada 09. novembrī "Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā "Vecāku un 

bērnu tiesības, pienākumi un atbildība" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales mācību 

centrs", Nr. S2018-13952, apliecība /8 st./; 

2018.gada 03. novembrī "Pedagogs karjeras konsultants (individuālās konsultēšanas kompetenču 

apguvei)" Daugavpils Universitātes Profesionālās izaugsmes centrs, Nr.572, sertifikāts B; /160 

st./; 

2018.gada 21. augustā "Efektīva karjeras attīstības atbalsta sistēma izglītības iestādē" Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centrs, Nr.2.6.-17/18-1472, apliecība /32 st./; 

25.01.2018 – apliecība par dalību mācību seminārā /6 st./; 
“Dizaina nozares potenciāls un attīstības perspektīvas”. VIAA. 
 

karjeras 

atbalstam 

izglītojamajiem 

vispārējās un 

profesionālās 

izglītības 

iestādēs" projekts 

Nr.8.3.5.0/16/I/0

01 “Karjeras 

atbalsts 

vispārējās un 

profesionālās 

izglītības 

iestādēs” 
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18.10.2004. - 

15.06.2009. – vizuālās 

mākslas skolotāja 

Daugavpils Vienības 

pamatskolā. 

01.01.2010. - 

31.12.2010. – 

metodisko materiālu 

izstrāde un nodarbību 

vadīšana profesionālās 

pilnveides kursu 

programmā 

„Pamatizglītības 

skolotāja 5.-6.klasēs 

profesionālā pilnveide” 

(Daugavpils 

Universitāte). 

01.09.2010. - 

20.06.2011. - vizuālās 

mākslas skolotāja 

Daugavpils Vienības 

pamatskolā 

(aizvietošana). 

No 01.09.201. – 

vizuālās mākslas 

skolotāja Lāču 

pamatskolā. 

No 13.03.2017. – 

pedagogs karjeras 

konsultants Daugavpils 

logopēdiskā 

internātpamatskolā. 

No 01.09.2017. – 

pedagogs karjeras 

konsultants Daugavpils 
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novada domē. 3 gadi 

Daugavpils logopēdiskā 

internātpamatskola - 

attīstības centrs tika 

apvienots ar Daugavpils 

2.PII. Tika mainīts 

izglītības iestādes 

nosaukums - 

Daugavpils Stropu 

pamatskola - attīstības 

centrs.  

J.Butorins 
vēstures un 

sociālo zinību 

skolotājs, 

skolēnu  deju 

kolektīva 

vadītājs 

IZGLĪTĪBA: 
Daugavpils 

Pedagoģiskā 

Universitāte, vēstures, 

sociālo zinību, kultūras 

vēstures un deju 

skolotāja kvalifikācijas 

diploms, DPU, 

Daugavpils, reģ.nr. 

001867, izsniegts 

20.06.2000.; DARBA 

PIEREDZE: 1999 

Daugavpils logopēdiskā 

internātpamatskola, 

vēstures, sociālo zinību 

un deju skolotājs. Darba 

stāžs 23 gadi. No 

01.07.2018.  

Daugavpils logopēdiskā 

internātpamatskola - 

attīstības centrs tika 

apvienots ar Daugavpils 

2.PII. Tika mainīts 

2021. gada 20.aprīlī Apliecība - Profesionālās kompetences pilnveides programma Speciālo 

zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā “Vecāku un bērnu tiesības, pienākumi un 

atbildība”, Latgales mācību centrs, Nr.S2021-18510, izsniegta 20.04.2021. /8 st./; 
2021.gada 19.martā Apliecība Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu programma 

„Aktualitātes mūsdienu deju apguves programmu īstenošanā un mācību metožu pielietošanā” , 

VISC, Nr.K-0157/2021,izsniegta 19.03.2021. /36 st./; 
2020.gada 05.septembrī Apliecība (A) "Multisensora pieeja bērnu valodas attīstībā", DSPAC, 

Nr.2020/09-97, izsniegta 05.09.2020. /8 st./; 
2020.gada 04.septembrī Apliecība (A) "Bērnu ar jauktiem attīstības traucējumiem valodas 

attīstības veicināšana un traucējumu korekcija", DSPAC, Nr.2020/09-35, izsniegta 04.09.2020. /8 

st./; 

2019.gada 04.decembra Daugavpils Stropu pamatskolas - attīstības centra pieredzes apmaiņas 

seminārā Apliecinājums “Pedagoģiskās metodes un paņēmieni darbā ar bērniem, kuriem ir 

autisms”/2 st./; 

2019.gada 24.oktobra Pedagogu profesionālās pilnveides kursi, apliecība Nr. 62/2019 “Ceļā uz 

lietpratību. Mācību saturs, attīstāmās prasmes un ieradumi sociālajā un pilsoniskajā jomā”. 

Daugavpils Valsts ģimnāzijā (A), /32 st./; 

2018.“Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā “Vecāku un bērnu tiesības, 

pienākumi un atbildība”, Daugavpils, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latgales mācību centrs”, 

apliec. Nr. S2018-11513, izsniegta 12.03.2018. /8 st./; 

2018. “LIZDA pirmorganizāciju priekšsēdētāju apmācību seminārs”, Daugavpils, Latvijas 

Izglītības un Zinātnes Darbinieku Arodbiedrība, apliecinājums izsniegts 04.01.2017. /6 st./. 
 

2019. gada 

septembris -

2021.gada 

augusts 

ERASMUS+ 

Projekta Nr.: 

2019-1-TR01-

KA229-

076908_3  

Special 

Education For 

Special Children     

 

Fonds Nāc 

līdzās! Reģ. 

Nr.40008034471 

rīko projektu 

"Nāc līdzās!" 

Labdarības akcija 

Nāc līdzās 

Ziemassvētkos! 

2019 
Mūsdienu deju 
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izglītības iestādes 

nosaukums - 

Daugavpils Stropu 

pamatskola - attīstības 

centrs.  

grupa Inter&Nuts 

Īss ieskats 

koncertā 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=_-X1eREAOR4 

Foto galerija 

http://www.nacli

dzas.lv/galerija/n

ac-lidzas-

ziemassvetkos-

2019-tornkalna-

baznica#lg=1&sl

ide=60 
http://www.nacli

dzas.lv/galerija/n

ac-lidzas-

ziemassvetkos-

2019-tornkalna-

baznica#lg=1&sl

ide=61 

T.Mihejeva 

mūzikas 

skolotāja, 

skolēnu vokālā 

ansambļa 

vadītāja 

IZGLĪTĪBA:   

Daugavpils 

Pedagoģiskais institūts, 

mūz.-ped. nodaļa,  

kvalifikācija: 

vidusskolas dziedāšanas 

un mūzikas skolotāja. 

DIPLOMS Ю № 

405814, izdots 

1978.g.26.jūnijā. 

Darba pieredze: 

1978.g. – 1994.g  – 

15.vidusskola, mūzikas 

2019.gada 15.martā "Kompetenču pieeja mācību saturā un audzināšanas darbā izglītojamiem ar 

speciālām vajadzībām" Biedrība "Dažādība izglītībā" Studiju centrs, Nr.BDI-SC/17678899, 

apliecība /A, 36 st./; 
2019.gada 10.-13. janvārī. Pedagogu profesionālās pilnveides kursu programma ”XIII 

Starptautiskais garīgās mūzikas festivāls SUDRABA ZVANI”. Apliecība Nr. 2019.013 /32 st.; 
2019.04. decembrī “Pedagoģiskās metodes un paņēmieni darbā ar bērniem, kuriem ir autisms”.  

Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, apliecinājums, /2 st./; 

2018.gada 12.decembrī Pieredzes apmaiņas seminārs “Izglītojamo individuālās vajadzības un 

spējas” Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, apliecinājums (2 st.); 2018.gada 

23.augustā “Neiroloģiskas izcelsmes runas un valodas traucējumi”. Programma saskaņota ar 

pašvaldību 28.06.2018., Nr.15. Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, apliecība Nr. 

2018/08-40 A, /36 st./; 

2018.gada 20.augustā “Aktuāli tekstveides jautājumi”. Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības 

Fonds Nāc 

līdzās! Reģ. 

Nr.40008034471 

rīko projektu 

"Nāc līdzās!" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_-X1eREAOR4
https://www.youtube.com/watch?v=_-X1eREAOR4
https://www.youtube.com/watch?v=_-X1eREAOR4
http://www.naclidzas.lv/galerija/nac-lidzas-ziemassvetkos-2019-tornkalna-baznica#lg=1&slide=60
http://www.naclidzas.lv/galerija/nac-lidzas-ziemassvetkos-2019-tornkalna-baznica#lg=1&slide=60
http://www.naclidzas.lv/galerija/nac-lidzas-ziemassvetkos-2019-tornkalna-baznica#lg=1&slide=60
http://www.naclidzas.lv/galerija/nac-lidzas-ziemassvetkos-2019-tornkalna-baznica#lg=1&slide=60
http://www.naclidzas.lv/galerija/nac-lidzas-ziemassvetkos-2019-tornkalna-baznica#lg=1&slide=60
http://www.naclidzas.lv/galerija/nac-lidzas-ziemassvetkos-2019-tornkalna-baznica#lg=1&slide=60
http://www.naclidzas.lv/galerija/nac-lidzas-ziemassvetkos-2019-tornkalna-baznica#lg=1&slide=60
http://www.naclidzas.lv/galerija/nac-lidzas-ziemassvetkos-2019-tornkalna-baznica#lg=1&slide=61
http://www.naclidzas.lv/galerija/nac-lidzas-ziemassvetkos-2019-tornkalna-baznica#lg=1&slide=61
http://www.naclidzas.lv/galerija/nac-lidzas-ziemassvetkos-2019-tornkalna-baznica#lg=1&slide=61
http://www.naclidzas.lv/galerija/nac-lidzas-ziemassvetkos-2019-tornkalna-baznica#lg=1&slide=61
http://www.naclidzas.lv/galerija/nac-lidzas-ziemassvetkos-2019-tornkalna-baznica#lg=1&slide=61
http://www.naclidzas.lv/galerija/nac-lidzas-ziemassvetkos-2019-tornkalna-baznica#lg=1&slide=61
http://www.naclidzas.lv/galerija/nac-lidzas-ziemassvetkos-2019-tornkalna-baznica#lg=1&slide=61
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skolotāja. 

2000.g. – Daugavpils 

logopēdiskā 

internātpamatskola-

attīstības centrs, 

mūzikas skolotāja. 

Darba stāžs - 37 gadi. 

No 01.07.2018. 

Daugavpils logopēdiskā 

internātpamatskola - 

attīstības centrs tika 

apvienots ar Daugavpils 

2.PII. Tika mainīts 

izglītības iestādes 

nosaukums - 

Daugavpils Stropu 

pamatskola - attīstības 

centrs.  

centrs, apliecinājums /12 st./; 

Programma saskaņota ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi. 08.02.2018. Lēmums Nr.5, 

apliecība Nr. 33/2018 A, /12 st./.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

T.Tulovska  
matemātikas 

un mājturības 

skolotāja 

IZGLĪTĪBA:  
Rēzeknes Tehnoloģiju 

akadēmija, profesionālā 

maģistra grāds 

speciālajā pedagoģijā 

un skolotāja  logopēda 

kvalifikācija, 

profesionālā maģistra 

diploms, sērija PD E, 

Nr. 3258, reģ.nr. 0047, 

izsniegts 22.06.2016.; 

Daugavpils 

Universitāte, Izglītības 

zinātņu maģistra grāds 

pedagoģijā, maģistra 

diploms, sērija MD A, 

2020.gada 7.novembrī “ Atbalsts matemātikas un dabaszinību pedagogiem un skolēniem mācību 

procesa pilnveidošanai lingvistiski neviendabīgā vidē un pārejai uz mācību latviešu valodā”, 

Projekts nr. 8.3.1.1/16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā, Nr. 3.12.20/4086, izsniegta 

Daugavpils, 07.11.2020. /36 st./; 

2020.gada 10.augustā “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju mācību jomas 

pedagogiem” , Projekts nr. 8.3.1.1/16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā, Nr.23-15/8387, 

apliecība izsniegta Rīgā, 10.08.2020. /36 st./; 

2020.gada 8. aprīlī Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma: "Kompetenču 

pieeja mācību saturā: Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai 

skolā”, Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs, Nr. 23-15/7935, apliecība 

/54 st./; 

2020.gada 15.maijā “Sabiedrības un cilvēka drošība”, “SIA “Latgales mācību centrs”, Nr. S2020-

16903, apliecība /24 st./;  

2019.gada 04.decembrī Daugavpils Stropu pamatskolas - attīstības centra pieredzes apmaiņas 

seminārā, apliecinājums “Pedagoģiskās metodes un paņēmieni darbā ar bērniem, kuriem ir 

autisms”/2 st./;  
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Nr.0174, reģ.nr. 172, 

izsniegts 21.06.2004.; 

Daugavpils 

Pedagoģiskā 

Universitāte, 

informātikas, 

darbmācības un 

matemātikas skolotāja 

kvalifikācija, 

augstskolas diploms, 

Nr.002153, reģ.nr. 

1902. izsniegts 

21.06.1997. 

DARBA PIEREDZE: 

1995. Daugavpils 

logopēdiskā 

internātpamatskola, 

mājturības un 

tehnoloģiju, 

matemātikas skolotāja, 

skolotājs logopēds. 

Darba stāžs 26 gadi. No 

01.07.2018. Daugavpils 

logopēdiskā 

internātpamatskola - 

attīstības centrs tika 

apvienots ar Daugavpils 

2.PII. Tika mainīts 

izglītības iestādes 

nosaukums - 

Daugavpils Stropu 

pamatskola - attīstības 

centrs.  

2019.gada 24.oktobrī Pedagogu profesionālās pilnveides kursi, apliecība Nr. 62/2019 “Ceļā uz 

lietpratību. Mācību saturs, attīstāmās prasmes un ieradumi sociālajā un pilsoniskajā jomā”. 

Daugavpils Valsts ģimnāzijā (A), /32 st./; 

2019.gada 6.jūnijā Daugavpils pilsētas matemātikas skolotāju ideju tirdziņš “Inovāciju ieviešana 

skolā un pārnese starp skolām” un metodiskā materiāla “Atgādnes matemātikā (7.-9. kl.)” izstrādē, 

Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes metodiķe J.Azareviča, apliecinājums /6.st./; 
Profesionālās pilnveides programma “Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas 

mācībām ieviešanai skolā”  Programma tiek īstenota Valsts izglītības satura centra ESF projekta 

Nr. 8.3.1.1./16/I/002 "Kompetenču pieeja mācību saturā" ietvaros par ES finansējumu /54 

stundas/; 

2019.gada 20.februārī “Portāla Uzdevumi.lv iekļaušana skolas mācību procesā” Rīga, SIA 

"Uzdevumi.lv" Nr.U703-2/2019, apliecinājums /6 st./; 

2019.gada 15.martā "Kompetenču pieeja mācību saturā un audzināšanas darbā izglītojamiem ar 

speciālām vajadzībām" Biedrība "Dažādība izglītībā" Studiju centrs, Nr.BDI-SC/17962, apliecība 

A, /36 st./; 

2019.gada 16.aprīli, apliecinājums par piedalīšanos seminārā “Žabo izgatavošana”,  PIK 

Daugavpils tehnikuma direktore. 

2018.gada 20.decembrī , Ziemassvētku eglīšu rotājumu izstāde “Latvju raksti malā”, DPIP, 

apliecinājums. 

2018.gada 23.augustā "Neiroloģiskas izcelsmes runas un valodas traucējumi" Daugavpils Stropu 

pamatskola - attīstības centrs, apliecība /8 st./; 

2018. „Cimdi: vakar, šodien, rīt” lekcija, Latvijas mājturības pedagogu biedrība, Rīga, 

04.04.2018. /2 st./;  

2018. „Datortehnoloģijas dizaina izstrāde” darbnīca, Latvijas mājturības pedagogu biedrības 

prezidente Līga Barbara, Rīga, 04.04.2018. /2 st./; 
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I.Geriņa 

skolotāja 

IZGLĪTĪBA: 

 Daugavpils 

Pedagoģiskā 

universitāte, 

sākumskolas skolotāja 

kvalifikācija, skolotāja 

diploms Nr. 002125, 

izsniegts 16.06.2001. 

Sākumskolas skolotājs, 

izglītības zinātņu 

bakalaura grāds 

pedagoģijā 

DARBA PIEREDZE:  

Skrudalienas 

pamatskola no 2001. 

gada septembra – 2015. 

gada augustam. 

No 2015.gada 

septembra Daugavpils 

logopēdiskā 

internātpamatskola – 

attīstības centrs – 

sākumskolas skolotāja, 

internāta skolotāja. 

 Darba stāžs 

pedagoģijas jomā 19 

gadi. No 01.07.2018. 

Daugavpils logopēdiskā 

internātpamatskola - 

attīstības centrs tika 

apvienots ar Daugavpils 

2.PII. Tika mainīts 

izglītības iestādes 

nosaukums - 

Daugavpils Stropu 

2020.gada 4.septembris „Bērnu ar jauktiem attīstības traucējumiem valodas attīstības veicināšana 

un traucējumu korekcija” Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, Nr. 2020/09-25, 

apliecība izsniegta 4.09.2020. /8 st./; 

2020.gada 5.septembris „Multisensora pieeja bērnu valodas attīstībā” Daugavpils Stropu 

pamatskola – attīstības centrs, Nr.2020/09-121, apliecība izsniegta 5.09.2020. /8 st./; 

2020.gada 14.oktobris „Skolas izglītības procesa organizācija izglītojamajiem ar autiskā spektra 

traucējumiem” Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs, apliecība izsniegta 14.10.2020. /8st./; 

2020. gada 5.marts Pieredzes apmaiņas seminārs “Izglītojamo individuālo vajadzību un spēju 

atbalsta nodrošināšana, to īstenošanas formas un metodes”, Daugavpils Stropu pamatskola – 

attīstības centrs, apliecinājums /5 st./; 

2020. gada 2.marts Uzstāšanās praktiskajā seminārā DU studentiem “Ieskats darbā ar 

izglītojamiem, kuriem ir funkcionālie traucējumi”, Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības 

centrs, apliecinājums /2 st./; 

2020. gada 19. februāris pieredzes apmaiņas seminārs sākumskolas skolotājiem "Izglītojamo ar 

dzirdes un valodas un mācīšanās traucējumiem integrācija vispārizglītojošajās skolās" uzstāšanās, 

organizēšana, Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, apliecinājums, /3 st./; 

2019. gada 23. novembris “Bērnu aprūpe. Bērnu aprūpes pamati.” Latgales mācību centrs , 

apliecība Nr. 172618 /40 st./; 

2019. gada 29. oktobris “Bērnu ar dzirdes traucējumiem izglītošanas iespējas un integrācija 

vispārējās izglītības iestādēs” Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs, apliecība 

Nr.09.2291/2.9/19/432 /8 st./; 

2019. gada 23.oktobris Daugavpils Stropu pamatskolas  - attīstības centra II konference 

“Kompetenču pieeja mācību vides pielāgošanā izglītojamam ar speciālām vajadzībām” 

Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, apliecinājums par uzstāšanos /4 st./; 

2019. gada 11.oktobris Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā “Vecāku un 

bērnu tiesības, pienākumi un atbildība”, Latgales mācību centrs , apliecība Nr. S2019-15775 /8 

st./; 

2019.gada 28.augusts “Bērna attīstība un audzināšana no 1 līdz 12 gadiem” Daugavpils Stropu 

pamatskola – attīstības centrs, apliecinājums /3 st./; 

2019.gada 27.augusts “Virtuālās atkarības: cēloņi, izpausmes, korekcijas iespējas.” Latvijas 

pašvaldību mācību centrs, apliecība Nr/ 67794, Rīga /6 st./;  

2019. gada 17.maijā Liepājas Universitātes 16.Starptaustiskā zinātniskā konference “Valodu 

apguve: problēmas un perspektīva”, apliecinājums; 

2019.gada 30.marts “Problēmu risināšanas prasmju apguves soļi” Daugavpils, Mācību centrs 

ATBALSTS, apliecība Nr.PRRI – 141 /6 st./; 

"Tehnoloģijas, 

t.sk. asistīvas, un 

to sniegtās 

iespējas speciālo 

pedagoģisko 

vajadzību 

mazināšanai 

mācību procesā 

izglītojamajiem 

ar jauktiem 

attīstības 

traucējumiem 

(pirmsskola) un 

kombinētiem 

attīstības 

traucējumiem 

(dažādās 

kombinācijas, 

piemēram, 

garīgās attīstības 

traucējumi + 

redzes 

traucējumi, 

garīgās attīstības 

traucējumi + 

dzirdes 

traucējumi; 

kohleārie 

implanti u.c.)"  

2020.gada 

08.jūlijā 

Izglītības un 

zinātnes 

ministrijas 

vienošanās 
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pamatskola - attīstības 

centrs.  

2019.gada 15.martā "Kompetenču pieeja mācību saturā un audzināšanas darbā izglītojamiem ar 

speciālām vajadzībām" Biedrība "Dažādība izglītībā" Studiju centrs, Nr.BDI-SC/17956, apliecība 

A, /36 st./; 
2019.gada 20.februārī “Portāla Uzdevumi.lv iekļaušana skolas mācību procesā” Rīga, SIA 

"Uzdevumi.lv" Nr.U694-2/2019, apliecinājums /6 st./; 

2018. gada 31.oktobris “Supervaroņi internetā” Latvijas Drošāka interneta centrs, apliecība  

2018.gada 10. novembris pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programmas 

vadīšana “Atbalsta sistēma izglītības iestādē bērniem ar runas un valodas, dzirdes traucējumiem 

iekļaujošās izglītības kontekstā” ietvaros, Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, 

apliecinājums /6 st./;  

2018.gada 27. novembris pieredzes apmaiņas seminārs sākumskolas skolotājiem "Mācies 

spēlējoties!" uzstāšanās, organizēšana, apliecinājums, Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības 

centrs, /3 st./; 

2018.gada 23.augustā "Neiroloģiskas izcelsmes runas un valodas traucējumi" Daugavpils Stropu 

pamatskola - attīstības centrs, apliecība Nr. 2018/08-44 /8 st./. 

reģistrācijas    

Nr.1-2e/20/260 

 

2019. gada 

septembris -

2021.gada 

augusts 

ERASMUS+ 

Projekta Nr.: 

2019-1-TR01-

KA229-

076908_3         

Special 

Education For 

Special Children     

Svetlana 

Latiškeviča 

skolotāja 

 

IZGLĪTĪBA: 

Diploms 12.04.2003. 

Daugavpils 

Universitāte, 

sākumskolas skolotājas 

kvalifikācija. 
Sertifikāts 05.12.2011. 

Daugavpils Universitāte 

„Datorzinību mācīšana 

vispārējās 

pamatizglītības pakāpe” 

. Sertifikāts 15.03.2021. 

Sertificēta darbam Silto 

smilšu iekārtā un 

ieguvusi tiesības savas 

zināšanas un pieredzi 

izmantot PAMATA 

LĪMENĪ 
Daba stāžs Speciālās 

2021. gada 20.martā WARMSANDBOX apliecība Nr. 16 “Darbs ar siltajām smiltīm pamata 

līmenis (2.daļa)” /27 st./; 
2021. gada 20.februārī WARMSANDBOX apliecība Nr. 8 “Darbs ar siltajām smiltīm pamata 

līmenis (1.daļa)” /27 st./; 
2020. gada 25.jūlijā Aizkraukles SPII „Saulīte” apliecības Nr. 101 “Krāsaino smilšu spēles”/ 6 st. 

/; 
2019. gada 11.oktobrī SIA „Latgales mācību centrs” apliecības Nr. S2019-15786 “Speciālo 

zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā” Vecāku un bērnu tiesības, pienākumi un 

atbildība” /8 st./; 
2019. gada 15.martā Biedrības „Dažādība izglītībā” Studiju centrs apliecības Nr. BDI-SC/17969 

“Kompetenču pieeja mācību saturā un audzināšanas darbā izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām”/36 st./. 

 

"Tehnoloģijas, 

t.sk. asistīvas, un 

to sniegtās 

iespējas speciālo 

pedagoģisko 

vajadzību 

mazināšanai 

mācību procesā 

izglītojamajiem 

ar jauktiem 

attīstības 

traucējumiem 

(pirmsskola) un 

kombinētiem 

attīstības 

traucējumiem 

(dažādās 

kombinācijas, 

piemēram, 
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pedagoģijas jomā 7 

gadi.  

garīgās attīstības 

traucējumi + 

redzes 

traucējumi, 

garīgās attīstības 

traucējumi + 

dzirdes 

traucējumi; 

kohleārie 

implanti u.c.)"  

2020.gada 

08.jūlijā 

Izglītības un 

zinātnes 

ministrijas 

vienošanās 

reģistrācijas 

Nr.1-2e/20/260 

N.Butorina 

direktores 

vietn. 

izglītības 

jomā, 

skolotāja 

IZGLĪTĪBA:  

1.Daugavpils 

Pedagoģiskā 

universitāte, latviešu 

valodas cittautu 

mācībvalodas 

skolā,kultūras vēstures 

un krievu valodas kā 

svešvalodas 

skolotāja,humanitāro 

zinātņu bakalaura grāds 

latviešu 

filoloģijā,diploms 

Nr.001886, Daugavpilī, 

izsniegts20.06.2001. 

2.Latvijas Republikas 

2021.gada 18.-19.martā apliecība par dalību Nacionālā veselību veicinošo skolu tīkla koordinatoru 

seminārā par veselības veicināšanas un sabiedrības veselības jautājumiem, LR Veselības 

ministrija, izsniegta 19.03.2021. /14 st./; 
2020.gada 05.septembrī Apliecība (A) "Multisensora pieeja bērnu valodas attīstībā", DSPAC, 

Nr.2020/09-97, izsniegta 05.09.2020. /8 st./; 
2020.gada 04.septembrī Apliecība (A) "Bērnu ar jauktiem attīstības traucējumiem valodas 

attīstības veicināšana un traucējumu korekcija", DSPAC, Nr.2020/09-35, izsniegta 04.09.2020. /8 

st./; 
2020.gada 15.maija "Latgales mācību centra" apliecības Nr. S2020-16893 profesionālās 

kompetences pilnveides programma "Sabiedrības un cilvēka drošība", Daugavpils, /24 st./;  

2020.gada 8.aprīļa projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā apliecības 

Nr.23-15/7908 "Kompetenču pieeja mācību saturā: Skolu vadības loma jaunā mācību satura un 

pieejas mācībām ieviešanai skolā" ,Rīga, LU SIIC, /40 st./;  
2018. "Skolu mediātoru apmācība" , Tālākizglītības centrs Dialoga māksla, sertifikāts 

Nr.VMLP/DM-1/18-12017. apliec. 2018.09.11./30 st./. 
 

Eiropas 

Savienības fonda 

projekts 

“Kompleksi 

veselības 

veicināšanas un 

slimību 

profilakses 

pasākumi” 

Nr.9.2.4.1/16/I/0

01 
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Izglītības un zinātnes 

ministrija,sertifikāts par 

tiesībām mācīt mācību 

priekšmetus 

pamatizglītībā pēc 

speciālās programmas 

A,B,C līmeņa 

klasēs,sērija 

AA,Nr.0298,izsniegts 

03.05.2005. DARBA 

PIEREDZE:  2011 

Daugavpils logopēdiskā 

internātpamatskola-

attīstības centrs, 

latviešu valodas 

skolotāja. 

Pedagoģiskais darba 

stāžs 19 gadi.  No 

01.07.2018.  

Daugavpils logopēdiskā 

internātpamatskola - 

attīstības centrs tika 

apvienots ar Daugavpils 

2.PII. Tika mainīts 

izglītības iestādes 

nosaukums - 

Daugavpils Stropu 

pamatskola - attīstības 

centrs.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.Hvostova 

sociālā 

pedagoģe 

IZGLĪTĪBA: 

SDSPA “Attīstība” 

Bakalaura grāds 

sociālajā darbā  

(kvalifikācija sociālais 

2021.gada 27.maija “Apmācībās vispārējo pakalpojumu sniedzējiem par viņu lomu 

deinstitucionalizācijas procesā attiecībā uz bērniem ārpusģimenes aprūpē” Biedrība "Profesionālo 

audžuģimeņu apvienība “Terēze”, apliesinājums izsniegts 27.05.2021. /6 st./; 

2021.gada 18.-19.martā “Nacionālā veselību veicinošu skolu tīkla koordinatoru seminārs par 

veselības veicināšanas un sabiedrības veselības jautājumiem” Nacionālais veselību veicinošu 

                                                                                                                            

Programma 

“Latvijas Skolas 

soma” 

2020./2021.mācī
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darbinieks ar 

specializāciju sociālajā 

pedagoģijā) 

diploms nr. 0638, 

izsniegts 03.07.2010. 

Daugavpils universitāte, 

pedagoģiskās darbības 

pamati,  

sertifikāts nr. 17, 

izsniegts 02.02.2019. 

DARBA PIEREDZE:  

2011.- Daugavpils 

Stropu pamatskola – 

attīstības centrs, 

sociālais pedagogs. 

Darba stāžs speciālajā 

izglītībā 10 gadi. No 

01.07.2018.  

Daugavpils logopēdiskā 

internātpamatskola - 

attīstības centrs tika 

apvienots ar Daugavpils 

2.PII. Tika mainīts 

izglītības iestādes 

nosaukums - 

Daugavpils Stropu 

pamatskola - attīstības 

centrs.  

skolu tikls, apliecība izsniegta 19.03.2021. /14 st./; 

2020.gada 19.decembrī “Darbs jaunatnes jomā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas 

jauniešiem” Izglītības kvalitātes valsts dienests, Nr.1784, apliecība izsniegta 09.12.2020. /12 st./; 

2020.gada 14.oktobrī “Skolas izglītības procesa organizācija izglītojamajiem ar autiskā spektra 

traucējumiem", Rēzeknes pamatskola - attīstības centrs, apliecība izsniegta 14.10.2020. /8 st./; 

2020.gada 05.septembrī “Multisensora pieeja bērnu valodas attīstībā” Daugavpils Stropu 

pamatskola - attīstības centrs, Nr.2020/09-112, apliecība izsniegta 05.09.2020. /8 st./; 

2020.gada 25.-26.augustā “Nacionālā veselību veicinošu skolu tīkla koordinatoru seminārs par 

veselības veicināšanas un sabiedrības veselības jautājumiem” Nacionālais veselību veicinošu 

skolu tikls, apliecība izsniegta 26.08.2020. /14 st./; 

2020.gada 15.maijā “Sabiedrības un cilvēka drošība” Latgales mācību centrs, Nr.S2019-15776, 

apliecība izsniegta 11.10.2019. /8 st./; 

2019.gada 28.oktobrī “Metakognitivitāte mācību procesā .” Mūžizglītības un kultūras institūts 

Vitae, Nr.4.1.-2./1836, apliecība izsniegta 18.10.2019. /8 st./; 

2019.gada 11.oktobrī “Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā “Vecāku un 

bērnu tiesības, pienākumi un atbildība.” Latgales mācību centrs, Nr.S2019-15776, apliecība 

izsniegta 11.10.2019. /8 st./; 

2019.gada 17.septembrī “Nevardarbīga komunikācija – ceļš uz sapratni, uzticēšanos un 

pieņemšanu. Mediācijas loma ikdienā.” Tālākizglītības centrs Dialoga māksla, Nr.DM-SIF/19-

200, apliecība izsniegta 17.09.2019. /4 st./; 

2019.gada 5.septembrī interaktīvais seminārs – diskusija “Pieredzes stāsti” SPA Izglītības centrs, 

Nr.19-859, izsniegta 05.09.2019. /6 st./; 

2019.gada 27.augustā “Virtuālās atkarības: cēloņi, izpausmes, korekcijas iespējas.” LPMC, 

Nr.67800, apliecība izsniegta 27.08.2019. /6 st./; 

2019. “Kompetenču pieeja mācību saturā un audzināšanas darbā izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām” Biedrības “Dažādība izglītība studiju centrs, Nr.BDI-SC/17953, apliecība izsniegta 

05.03.2019./36 st./; 

2018. “Skolu mediatoru apmācībā” Tālākizglītības centrs Dialoga māksla, Nr.VMLP/DM-1/18-

12, apliecība izsniegta 09.11.2018./30 st./; 

2018. “Digitāla saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi” SIA “Baltijas Datoru 

akadēmija,Nr.0304/2018-DZC/123 apliecība izsniegta 27.09.2018./8 st./; 

2018. Seminārs – meistarklasē “Sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi: iespējas un 

izaicinājumi” Daugavpils universitāte, apliecība izsniegta 21.09.2018./8 st./; 

2018. “Neiroloģiskas izcelsmes runas un valodas traucējumi” Daugavpils Stropu pamatskola – 

attīstības centrs, Nr.15, apliecība izsniegta 28.06.2018./8 st./. 

bu gads  

http://dspac.lv/lat

vijas-skolas-

soma-ietvaros-

zoom-platforma-

tiessaiste-ar-

rigas-latvijas-

nacionalo-

biblioteku 

 

2019.gada 

septembris -

2021.gada 

augusts 

ERASMUS+ 

Projekta Nr.:  

2019-1-TR01-

KA229-

076908_3         

Special 

Education For 

Special Children 

http://dspac.lv/latvijas-skolas-soma-ietvaros-zoom-platforma-tiessaiste-ar-rigas-latvijas-nacionalo-biblioteku
http://dspac.lv/latvijas-skolas-soma-ietvaros-zoom-platforma-tiessaiste-ar-rigas-latvijas-nacionalo-biblioteku
http://dspac.lv/latvijas-skolas-soma-ietvaros-zoom-platforma-tiessaiste-ar-rigas-latvijas-nacionalo-biblioteku
http://dspac.lv/latvijas-skolas-soma-ietvaros-zoom-platforma-tiessaiste-ar-rigas-latvijas-nacionalo-biblioteku
http://dspac.lv/latvijas-skolas-soma-ietvaros-zoom-platforma-tiessaiste-ar-rigas-latvijas-nacionalo-biblioteku
http://dspac.lv/latvijas-skolas-soma-ietvaros-zoom-platforma-tiessaiste-ar-rigas-latvijas-nacionalo-biblioteku
http://dspac.lv/latvijas-skolas-soma-ietvaros-zoom-platforma-tiessaiste-ar-rigas-latvijas-nacionalo-biblioteku
http://dspac.lv/latvijas-skolas-soma-ietvaros-zoom-platforma-tiessaiste-ar-rigas-latvijas-nacionalo-biblioteku
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N.Golubeva 

speciālais 

pedagogs 

IZGLĪTĪBA: 

Rēzeknes  Augstskola, 

profesionālais maģistrs, 

diploms Nr. 2906,  

25.06.2015. skolotājs 

speciālais  pedagogs. 

Rēzeknes  tehnoloģiju  

akadēmija , 

profesionālais maģistrs, 

diploms Nr.3321, 

21.06.2017. skolotājs 

logopēds. 

Rēzeknes  tehnoloģiju  

Universitate , 

profesionālais maģistrs, 

diploms Nr., 

21.06.2015. skolotājs 

speciālais  pedagogs. 

Daugavpils  

Pedagoģiskā 

Universitāte, 

matemātikas, 

informātikas  un  ST 

vidusskolas skolotāja. 

DARBA PIEREDZE:  

Daugavpils logopēdiskā 

internātpamatskola, 

skolotāja  Nataļja  

Golubeva.  Darba stāžs 

25 gadi. No 01.07.2018. 

Daugavpils logopēdiskā 

internātpamatskola - 

attīstības centrs tika 

apvienots ar Daugavpils 

2.PII. Tika mainīts 

2021.gada 20.aprīlī, “Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā.” Vecāku un 

bērnu tiesības, pienākumi un atbildība”, SIA “Latgales mācību centrs” apliecība /8 st./; 

2020.gada 5.septembrī "Multisensora pieeja bērnu valodas attīstībā ”, Daugavpils Stropu 

pamatskola – attīstības centrs, apliecība /8 st./; 
2020.gada 4.septembrī "Bērnu ar jauktiem attīstības traucējumiem valodas attīstības veicināšana 

un traucējumu korekcija”, Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, apliecība /8 st./; 

2019.gada 9.-11.decembrī “Starpdisciplināra pieeja līdzdalības izglītības vidē sekmēšanai 

audzēkņiem ar funkcionāliem ierobežojumiem”/24.st./; 

2020.gada 28.februārī ,“Palīdzam bērnam ar autismu.” /8.st./; 

2019.gada 17.maijā Liepājas Universitātes 16.starptautiskajā zinātniskajā konference "Valodu 

apguve:problēmas un perspektīva" . 

2019.gada 15.martā "Kompetenču pieeja mācību saturā un audzināšanas darbā izglītojamiem ar 

speciālām vajadzībām" Biedrība "Dažādība izglītībā" Studiju centrs, Nr.BDI-SC/17962, apliecība 

A, /36 st./; 
2019.gada 7.martā Daugavpils pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu 

metodiskās apvienības pieredzes apmaiņas seminārs, veltīts Eiropas logopēda dienai. Daugavpils 

Stropu pamatskola – attīstības centrs, apliecinājums /2 st./;  

2018.gada 12.decembrī Pieredzes apmaiņas seminārs “Izglītojamo individuālās vajadzības un 

spējas” Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, apliecinājums /2 st./; 

2018.gada 19.oktobrī Konference "Mācību vides pielāgošana izglītojamam, kuram ir speciālās 

vajadzības” Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, apliecinājums /2 st./; 

2018,gada 20.septembrī "Daugavpils pilsētas logopēdu, surdo pedagogu un speciālo pedagogu 

metodiskās apvienības informatīvā sanāksme, Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, 

apliecinājums /2 st./; 

2018.gada 23.augustā "Neiroloģiskas izcelsmes runas un valodas traucējumi" Daugavpils Stropu 

pamatskola - attīstības centrs, apliecība /8 st./; 

2018. SIA "Latgales mācību centrs", Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā 

"Vecāku un bērnu tiesības, pienākumi un atbildība" apliecība /8 st./; 
Kvalifikācijas celšanas dokuments Nr.S2018-11521, 12.03.2018. 

2018. Daugavpils autisma centrs „Mūsu  pasaule” , „Autisms: saprast,pieņemt, strādāt” sertifikāts 

Nr. S 18-11, 08.02.2018. /7 st./. 
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izglītības iestādes 

nosaukums - 

Daugavpils Stropu 

pamatskola - attīstības 

centrs.  

I.Yuksh 

speciālais 

pedagogs, 

logopēde 

IZGLĪTĪBA:  

1.  Ļeningradas 

pedagoģiskais institūts, 

logopēda un speciālās 

skolas skolotāja 

kvalifikācija, iegūts 

1987.gadā 
2. Latvijas 

Universitātes, izglītības 

zinātņu maģistrs 

pedagoģijā, logopēda 

un palīgskolas skolotāja 

kvalifikācija, Diploms 

Nr. 2123011, 2012.gada 

22.novembrī,Rīgā. 

3. Latvijas Logopēdu 

asociācija, Iegūtas 

tiesības realizēt 

speciālās programmas 

(vismaz 72h apmērā), 

Sertifikāta Nr. 0643, 

2005.gada 

17.septembrī. Daba 

stāžs Speciālās 

pedagoģijas jomā 45 

gadi. No 01.07.2018.  

Daugavpils logopēdiskā 

internātpamatskola - 

attīstības centrs tika 

2020.gada 05.septembra Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra apliecība 

“Multisensora pieeja bērnu valodas attīstībā”(A) /8 st./; 

2020.gada 04.septembra Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra apliecība “Bērnu ar 

jauktiem attīstības traucējumiem valodas attīstības veicināšana un traucējumu korekcija”(A) /8 

st./; 

17.05.2019. "Valodu apguve: problēmas un perspektīva."apliecinājums /6 st./; 

18.04.2019. "Patriotiskā audzināšana pirmsskolas un sākumskolas bērniem." apliecinājums 

Nr.1.12/37 /8 st./; 

12.12.2018. "Autisms. Kā to atpazīt?", apliecinājums /3 st./; 
09.11.2018. "Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā.", apliecība S2018- 13962 

/8 st./; 

26.10.2018. "Agrīno autisma pazīmju izpausmes un nepieciešamie atbalsta pasākumi 

pirmsskolās", apliecība Nr.F157 /6 st./; 

28.10.2018. "Skaidras domas rada brīnumus", apliecība Nr.5 /16 st./; 
19.10.2018."Mācību vides pielāgošana izglītojamām, kuram ir speciālās vajadzības" apliecinājums 

/3 st./; 
23.08.2018. "Neiroloģiskās izcelsmes runas un valodas traucējumi", apliecība nr.2018-08-18 /6 

st./. 

2019. gada 

septembris -

2021.gada 

augusts  

ERASMUS+ 

Projekta Nr.: 

2019-1-TR01-

KA229-

076908_3  

Special 

Education For 

Special Children  

2019.gada 

janvāra līdz 

2019.gada 

maijam. 

eTwinning 

starptautiskais 

projekts  

„Traditional 

kid’s games.” 
 

09.02.2021.-

09.05.2021.eTwi

nning  „Be 

Healthy, Drink 

Tea” 
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apvienots ar Daugavpils 

2.PII. Tika mainīts 

izglītības iestādes 

nosaukums - 

Daugavpils Stropu 

pamatskola - attīstības 

centrs.  

 

 

 

 

 

 

N.Stepanko 

Sākumklašu 

skolotāja 

IZGLĪTĪBA: 

Diploms Nr. 510364  

20.07.1992. Liepājas 

Pedagoģiskais  institūts. 

Akadēmiskas 

informācijas centrs. 

Lēmums Nr.142/12516  

no 02.04.2013. "Par 

iepriekš iegūtas 

augstākās izglītības 

pielīdzināšanu" : 

"Pielīdzināt Jums 

Liepājas Pedagoģiskajā 

institūtā 19922.g. 

20.jūlijā piešķirto 

speciālās skolas 

skolotāja, pirmsskolas 

iestāžu 

oligofrēnopedagoga 

kvalifikāciju 

profesionālajam 

maģistra grādam un 

piektā līmeņa 

profesionālajai 

kvalifikācijai."  

Darba stāžs  35 gadi.   

No 16.06.2020. strādāju 

01.04.2021.- 04.06.2021.Latviešu valodas kursi. Daugavpils pilsētas dome. Apliecība tiks   

 izsniegta jūnijā beigās /100 st./; 

22.04.2021. Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā “Vecāku un bērnu tiesības, 

pienākumi un atbildība” Latgales mācību centrs, Nr.S2021-18658 /8 st./; 

14.10.2020. “Skolas izglītības procesa organizācija izglītojamajiem ar autiskā spektra 

traucējumiem.” Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs, /8 st./; 

04.09.2020. “Bērnu ar jauktiem attīstības traucējumiem valodas attīstības veicināšana un 

traucējumu korekcija”, Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, /8 st./. 
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Daugavpils Stropu 

pamatskolas - attīstības 

centrā.  

P.S.  obligāti norādāms  direktora vietnieks metodiskajā darbā un  izglītības metodiķi (saskaņā ar  Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumiem Nr. 477 

"Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība" 2.pielikumu) 
 

4.10. nodrošina informācijas uzkrāšanu un analīzi par speciālās izglītības iestādes veiktajām darbībām un publisko to speciālās izglītības iestādes tīmekļvietnē 

vai citos publiski pieejamos informācijas nesējos. 

Informācijas analīzes publiskošanas datums 

 15.06.2021. 

Publiskošanas vietne/ saite uz publiskoto informāciju http://dspac.lv/ 
 

Piezīmes/ papildus informācija  

  

 

 

Izglītības iestādes vadītājs: M.Raičonoka ________________________ Datums 09.06.2021. 

 

Pārskata sagatavotājs: I.Valentanaviča, Ļ.Urbanoviča, T.Fadejeva 

 

 

Saskaņots: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde _______________________      ___________________________       ______________________ 

                                                                                                       
 paraksts                                                    vārds, uzvārds                                                        datums 

 

    

                                                                                                                                                                                              
 

http://dspac.lv/

