
 

 

Informatīvs pārskats par Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra no 01.06.2021. līdz 31.05.2022. 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 

izglītojamajiem ar funkcionāliem attīstības traucējumiem un 2 speciālās profesionālās programmas “Kokizstrādājumu izgatavošana” un “Mājkalpotājs”. 

Centrs nodrošina individuālu metodisku un pedagoģisku korekciju izglītojamajiem sākot ar 2 gadu vecumu, kā arī agrīno speciālo vajadzību diagnostiku. 

Sniedz konsultācijas citu izglītības iestāžu izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem. Centra speciālisti sniedz 

konsultācijas visiem interesentiem par mācīšanās traucējumu korekcijas iespējām, pielietojot dažādas speciālās metodikas izglītojamo 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.Dokumentu sagatavošana pedagoģiski 

medicīniskai komisijai pēc pieprasījuma. 
p.s. Dati par izglītības iestādes -attīstības centra  īstenotajām programmām tiks iegūti no VISS datu bāzes. 



 

2 
 

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  

 

14 

 

 

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 

8 

Daugavpils  

Augšdaugavas novads 

Kalkūnes pagasts  

 

1 bērnam testēšanas rezultātā tika konstatēts 

testēšanas radītāju atbilstība bērna vecumam. 7 

bērniem tika  konstatēta runas, valodas un citu 

rādītāju attīstības nepietiekamība, ieteikts griezties 

pie neirologa vai klīniskā psihologa, kā arī 

apmeklēt pedagoģiski medicīnisko 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) 

3  

Daugavpils 

Augšdaugavas novads 

Kalkūnes pagasts 

Pēc vecāku testa aizpildīšanas un iegūtajiem 

rezultātiem visiem bērniem tika konstatētas 

autisma pazīmes. Ieteikts vērsties pie speciālistiem 

ADOS testa veikšanai, pie klīniskā psihologa, pie 

pedagoģiski medicīniskās komisijas speciālistiem. 

 

DIBELS Next tests  
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Daugavpils 

Pēc testēšanas rezultātiem var secināt, ka vienam 

bērnam visi rādītāji atbilst normai. Otram bērnam 

visiem rādītājiem ir kritiskā robeža, nepieciešams 

intensīvais atbalsts un atkārtota testēšana. 

 

Anamnēzes vākšana - pārrunas ar 

bērna vecākiem 
39 Daugavpils 

Pēc pārrunām ar vecākiem, bērniem tika veikta 

runas un valodas testēšana. Tika sniegtas 
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Augšdaugavas novads 

 Laucesas pagasts 

 

individuālās konsultācijas un piedāvātās 

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 attīstības dinamiku.  

D.Kalinkas Valodas sapratnes tests 

(bērniem no 3 līdz 5 gadiem) 
12 

 

Daugavpils  

Augšdaugavas novads 

Naujenes pagasts 

 

Testēšanas rezultātā tika konstatēts, ka visiem 

bērniem ir daļēji traucēta valodas sapratne un 

nepieciešama logopēda atbalsts.  

 

L.Kušķes Fonēmu producēšanas 

izpētes un fonēmu uztveršanas un 

atšķiršanas izpētes testi (bērniem no 3 

līdz 6 gadiem) 

16 

Daugavpils 

Augšdaugavas novads 

Biķernieku pagasts 

Augšdaugavas novads 

 Laucesas pagasts 

 

Testēšanas rezultātā tika konstatēts, ka visiem 

bērniem ir traucēti fonētiski un fonemātiski 

procesi, nepieciešama logopēda korekcijas 

nodarbības.  

 

  
Kopā: 94 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  

 

31 
Daugavpils 

24.PII 
   

   

     
1 Izglītojamo runas un valodas traucējumu 

apsekošanas rezultāti.  

 

     
1 Izglītojamā runas un valodas traucējumu 

apsekošanas rezultāti. 

 

     

 

1 

Zemmēles saitīte. Ortodonta konsultācijas 

nepieciešamība – atbalsts izglītojamā vecākiem. 

 

  1   
 Vingrinājumi skaņas [L Ļ] veidošanai. Atbalsta 

pasākumi skaņu izrunas traucējumu korekcijā. 
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1 Izglītojamā runas un valodas traucējumu 

apsekošanas rezultāti. 

 

  1   
 Atbalsta pasākumi izglītojamajiem skaņu izrunas 

korekcijā. 

 

  1   

 Skaņas [R] veidošanas vingrinājumi rotacisma 

novēršanai. Atbalsta pasākumi skaņu izrunas 

traucējumu korekcijā. 

 

  1    

Vingrinājumi šņāceņu [Š Ž Č] veidošanai. 

Atbalsta pasākumi skaņu izrunas traucējumu 

korekcijā. 

 

  1    
Vingrinājumi sigmatisma novēršanai. Atbalsta 

pasākumi skaņu izrunas traucējumu korekcijā. 

 

  1    

Atbalsta pasākumu sniegšana izglītojamo 

vecākiem, kuriem ir bērns ar skaņu izrunas 

traucējumiem. 

 

  1    

Vingrinājumi skaņas [S Z C DZ] veidošanai. 

Atbalsta pasākumi skaņu izrunas traucējumu 

korekcijā. 

 

    1  
Sasniegumi korekcijas darbā izglītojamajiem, 

kuriem ir skaņu izrunas traucējumi. 

 

  1    

Atbalsta pasākumu sniegšana izglītojamo 

vecākiem, kuriem ir bērns ar UDHS 

traucējumiem. 

 

    1  

Sasniegumi korekcijas darbā izglītojamajiem, 

kuriem ir skaņu izrunas traucējumi. Dinamikas 

rezultāti. 
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    1  
Sasniegumi korekcijas darbā izglītojamajiem, 

kuriem ir skaņu izrunas traucējumi. 

 

  1    

Šņāceņu veidošanas traucējumi. [Š Ž DŽ] 

veidošanas vingrinājumi. Atbalsta pasākumi 

skaņu izrunas traucējumu korekcijā. 

 

    1  
Sasniegumi korekcijas darbā izglītojamajiem, 

kuriem ir skaņu izrunas traucējumi. 

 

     
1 Didaktiskie materiāli izglītojamajiem ar runas un 

valodas traucējumiem lasīšanas prasmju apguvē. 

 

     1 
Didaktiskie materiāli izglītojamajiem ar runas un 

valodas traucējumiem lasīšanas prasmju apguvē. 

 

     1 
Darbs ar izglītojamajiem, kuriem neveidojas 

lasītprasme. 

 

  1    
Atbalsta pasākumi izglītojamajiem skaņu izrunas 

korekcijā. 

 

  1    
Autiskā spektra traucējumi – atbalsts izglītojamā 

vecākiem. 

 

  1    

Skaņas [L Ļ] veidošanas vingrinājumi 

lambdacisma novēršanai. Atbalsta pasākumi 

skaņu izrunas traucējumu korekcijā. 

 

  1    

Šņāceņu veidošanas traucējumi. [Š Ž Č DŽ ] 

veidošanas vingrinājumi. Atbalsta pasākumi 

skaņu izrunas traucējumu korekcijā. 

 

  1    
Skaņas [R] veidošanas vingrinājumi. Atbalsta 

pasākumi skaņu traucējumu korekcijā. 
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  1    

Atbalsta pasākumu sniegšana izglītojamo 

vecākiem, kuriem ir izglītojamais ar skaņu 

izrunas traucējumiem. 

 

     1 

Didaktiskie materiāli izglītojamajiem ar runas un 

valodas traucējumiem lasīšanas prasmju apguvē. 

 

  1    

Šņāceņu veidošanas traucējumi. [Š Ž Č] 

veidošanas vingrinājumi. Atbalsta pasākumi 

skaņu izrunas traucējumu korekcijā. 

 

    1  

Sasniegumi korekcijas darbā izglītojamajiem, 

kuriem ir skaņu izrunas traucējumi. 

Rekomendācijas. 

 

    1  

Sasniegumi korekcijas darbā izglītojamajiem, 

kuriem ir skaņu izrunas traucējumi. 

Rekomendācijas. 

 

    1        

Sasniegumi korekcijas darbā izglītojamajiem, 

kuriem ir skaņu izrunas traucējumi. 

Rekomendācijas. 

 

19 
Daugavpils 17. 

vidusskola 
    

  

  1    

1.kl. izglītojamo mutiskās runas apsekošanas 

rezultāti. Atbalsta pasākumu piemērošana 

izglītojamajiem, kuriem ir nepieciešama logopēda 

palīdzība. 

 

  1    

2.kl. izglītojamo mutiskās  un rakstu runas 

apsekošanas rezultāti. Atbalsta pasākumu 

piemērošana izglītojamajiem, kuriem ir 

nepieciešama logopēda palīdzība. 
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  1    

3.kl. izglītojamo mutiskās  un rakstu runas 

apsekošanas rezultāti. Atbalsta pasākumu 

piemērošana izglītojamajiem, kuriem ir 

rakstīšanas un lasīšanas traucējumi. 

 

   1   

Individuālā izglītības programmas apguves plāna 

izstrādes jautājumi izglītojamam ar runas 

traucējumiem. 

 

  1    
Atbalsts izglītojamam stostīšanās problēmu 

mazināšanā. 

 

  1    
Atbalsta pasākumi izglītojamajiem skaņu izrunas 

korekcijā. 

 

  1    
Atbalsta pasākumi izglītojamam ar rakstu runas  

traucējumiem. 

 

  1    
Atbalsta pasākumi izglītojamam ar rakstu runas  

traucējumiem. 

 

    1  
Sasniegumi korekcijas darbā izglītojamajiem, 

kuriem ir skaņu izrunas traucējumi. 

 

    1  
Korekcijas darba rezultāti izglītojamajiem ar 

skaņu izrunas traucējumiem. 

 

    1  
Sasniegumi korekcijas darbā izglītojamajiem ar  

rakstu runas  traucējumiem. 

 

    1  
Korekcijas darba rezultāti izglītojamajiem ar  

rakstu runas  traucējumiem. 

 

  

 

 1  

 Individuālā izglītības programmas apguves plāna 

izstrādes jautājumi izglītojamam ar mācīšanas 

traucējumiem. 
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  1    
Atbalsts izglītojama stostīšanās problēmu 

mazināšanā. 

 

 
 

1    
Atbalsta pasākumi izglītojamajiem skaņu izrunas 

korekcijā. 

 

 
 

  1  
Sasniegumi korekcijas darbā. Atbalsts 

izglītojamajiem ar skaņu izrunas traucējumiem. 

 

 
 

  1  
Sasniegumi korekcijas darbā izglītojamajiem, 

kuriem ir  rakstu runas traucējumi. 

 

 
 

  1  
Sasniegumi korekcijas darbā izglītojamajiem, 

kuriem ir  rakstu runas traucējumi. 

 

 
 

  1  
Sasniegumi korekcijas darbā izglītojamajiem, 

kuriem ir  rakstu runas traucējumi. 

 

20 
Daugavpils 11. 

pamatskola 
    

  

  1    

1. klases izglītojamo mutiskās runas apsekošanas 

rezultāti. Atbalsta pasākumu piemērošana 1.kl. 

izglītojamajiem, kuriem ir nepieciešama logopēda 

palīdzība. 

 

  

1   

 2.kl. izglītojamo mutiskās un rakstu runas 

apsekošanas rezultāti. Atbalsta pasākumu 

piemērošana 2.kl. izglītojamajiem, kuriem ir 

nepieciešama logopēda palīdzība. 

 

 

 

1    

3.kl. izglītojamo mutiskās un rakstu runas 

apsekošanas rezultāti. Atbalsta pasākumu 

piemērošana 3.kl. izglītojamajiem, kuriem ir 

nepieciešama logopēda palīdzība. 
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1    

4.kl. izglītojamo mutiskās un rakstu runas 

apsekošanas rezultāti. Atbalsta pasākumu 

piemērošana 4.kl. izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem. 

 

 

 

 1   

Individuālā izglītības programmas apguves plāna 

izstrādes jautājumi izglītojamam ar runas 

traucējumiem. 

 

 
 

1    
Atbalsta pasākumi izglītojamajiem skaņu izrunas 

korekcijā. 

 

  
1 

 
  

Atbalsta pasākumi izglītojamajiem skaņu izrunas 

korekcijā. 

 

 
 

1    
Atbalsta pasākumi izglītojamam ar rakstu runas 

traucējumiem. 

 

 
 

1    
Atbalsta pasākumi izglītojamam ar rakstu runas  

traucējumiem. 

 

 
 

1    
Atbalsta pasākumi izglītojamam ar rakstu runas 

traucējumiem. 

 

 
 

  1  
Sasniegumi korekcijas darbā izglītojamajiem ar 

skaņu izrunas traucējumiem. 

 

 
 

  1  
Sasniegumi korekcijas darbā izglītojamajiem, 

kuriem ir rakstu runas  traucējumi. 

 

 

 

  1  

Sasniegumi korekcijas darbā izglītojamajiem, 

kuriem ir rakstu runas  traucējumi. 

 

 
 

  1  
Sasniegumi korekcijas darbā izglītojamajiem, 

kuriem ir rakstu runas traucējumi. 
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 1   

Individuālā izglītības programmas apguves plāna 

izstrādes jautājumi izglītojamam ar mācīšanas 

traucējumiem. 

 

 
 

1    
Atbalsta pasākumi izglītojamajiem skaņu izrunas 

korekcijā. 

 

 
 

  1  
Sasniegumi korekcijas darbā izglītojamajiem, 

kuriem ir skaņu izrunas traucējumi. 

 

 
 

  1  
Sasniegumi korekcijas darbā izglītojamajiem, 

kuriem ir  rakstu runas  traucējumi. 

 

 
 

  1  
Sasniegumi korekcijas darbā izglītojamajiem, 

kuriem ir rakstu runas traucējumi. 

 

 
 

  1  
Sasniegumi korekcijas darbā izglītojamajiem, 

kuriem ir rakstu runas traucējumi. 

 

 

 

Kopā: 70 

 

35 

 

4 

 

23 

 

8 
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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 

 

  

 

 

Atbalsta 

materiāls 

“Skolas dzīve 

Covid-19 

ierobežojumos” 

 

 

Ārsta palīgs  

Jeļena 

Soņina 

 

 

 

 

 

 

20 lpp. 

Izglītojamo 

vecāki un 

pedagogi 

http://dspac.lv/wp-

content/uploads/2021/12/S

kolas-dz%C4%ABve-

Covid-19-

ierobe%C5%BEojumos.pd

f 

  

 

15.11.2021. 

Atbalsta materiāls “Skolas dzīve Covid-19 

ierobežojumos” ir paredzēts izglītojamo 

vecākiem un pedagogiem. Darbs tika rakstīts ar 

mērķi pastāstīt par to, ka mēs kā sabiedrība esam 

mainījušies pandēmijas laikā, kad ierobežojumi 

ir skāruši katra ikdienas paradumus gan darbā, 

gan skolā, gan mājās. Pandēmija ietekmēja 

cilvēku sociālo dzīvi. Tika atgādināts par to, cik 

svarīgi ievērot profilakses pasākumus mājās, ārā, 

skolā un citās sabiedriskajās vietās. Par svaiga 

gaisa pieplūdes nodrošināšanu telpās, regulāri 

atvērot logus.  

 

http://dspac.lv/wp-content/uploads/2021/12/Skolas-dz%C4%ABve-Covid-19-ierobe%C5%BEojumos.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2021/12/Skolas-dz%C4%ABve-Covid-19-ierobe%C5%BEojumos.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2021/12/Skolas-dz%C4%ABve-Covid-19-ierobe%C5%BEojumos.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2021/12/Skolas-dz%C4%ABve-Covid-19-ierobe%C5%BEojumos.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2021/12/Skolas-dz%C4%ABve-Covid-19-ierobe%C5%BEojumos.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2021/12/Skolas-dz%C4%ABve-Covid-19-ierobe%C5%BEojumos.pdf
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 Metodiskais 

materiāls 

“Mācīšanās 

īpatnības 

dabaszinības 

stundās 

sākumskolas 

izglītojamajiem 

ar garīgās 

veselības 

traucējumiem” 

Skolotāja 

Olga 

Išimova 

 

 

 

 

 

26 lpp. 

Pedagogiem, 

kuri izglīto 

skolēnus ar 

GTA/garīgās  

veselības 

traucējumiem, 

kā arī bērnu 

vecākiem 

http://dspac.lv/wp-

content/uploads/2022/05/P

REZENTACIJA_GVT._O

I.pdf 

 

02.05.2022. 

Materiāls ir paredzēts pedagogiem un bērnu 

vecākiem, kuriem ir bērns ar speciālām 

vajadzībām. 

Metodiskais materiāls tiek sastādīts ar mērķi, 

dabaszinību stundu sākumskolas izglītojamajiem 

ar garīgās veselības traucējumiem vadīšanai, lai 

nodrošinātu apstākļus, kas veicinātu personības 

psihisko, fizisko un sociālo attīstību atbilstoši 

viņu spējām un dotumiem.  

 

 

  

 

 

Metodiskais 

materiāls 

“Katra skolnieka 

uzvara sastāv no 

pieciem 

elementiem-

neatlaidības, 

gudrības, spēka, 

prasmes un 

gribas” 

Skolotājs 

Ritvars 

Januzis  

 

 

 

 

 

 

11 lpp. 
11 – 13 gadi 

http://dspac.lv/musu-

pedagogu-metodiskas-

izstradnes 

 

05.05.2022. 

Metodiskais materiāls tiek paredzēts 5. - 6. 

klases izglītojamajiem. Darbs tapa saskaņā ar 

mācību Skola 2030 publicēto paraugprogrammu 

„Sociālās zinības 1.-9.klasei” 2020.g. un tika 

balstīts uz kalendāri – tematisko plānu ,,Sociālās 

zinības” 5.a-6.a klasēm.  

Mērķis bija: 

- Izpētīt Daugavpils unikālos valsts nozīmes 

arhitektūras un kultūrvēstures pieminekļus. 

- Saprast uztura, sporta, dažādu prasmju un 

pozitīvu savstarpējo attiecību nozīmi ikdienā. 

- Attīstīt radošās un praktiskās iemaņas, attīstīt 

bērnos izpratni un rūpes pret dabu, popularizēt 

aktīvu un veselīgu, kā arī vēlmi apgūt jaunas 

zināšanas un prasmes. 

- Pavadīt brīvo laiku bez gadžetiem. 

 

  

 

  

http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/PREZENTACIJA_GVT._OI.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/PREZENTACIJA_GVT._OI.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/PREZENTACIJA_GVT._OI.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/PREZENTACIJA_GVT._OI.pdf
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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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 1.PII 1 
Konsultācija klātienē. 

Konsultācija pa tālruni. 

13 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

Daugavpils Daugavpils 1.PII 1 Konsultācija pa tālruni. 1 

Konsultācija vecākiem. 

Rekomendācija apmeklēt logopēdiskās 

nodarbības savā PII. 

 

Daugavpils Daugavpils 1.PII 1 Konsultācija pa tālruni. 1 

Konsultācija vecākiem. 

Rekomendācija apmeklēt logopēdiskās 

nodarbības savā PII. 

 

Daugavpils Daugavpils 3.PII 1 
Konsultācija klātienē. 

Konsultācija pa tālruni. 

2 

1 

Runas un valodas pārbaude. Konsultācija 

vecākiem. Individuālo logopēdisko nodarbību 

nodrošināšana. 

 

Daugavpils Daugavpils 3.PII 1 Konsultācija pa tālruni. 1 

Konsultācija vecākiem. 

Rekomendācija apmeklēt pedagoģiski 

medicīnisko komisiju.   

 

Daugavpils Daugavpils 3.PII 1 
Konsultācija klātienē.  

Konsultācija pa tālruni. 

2 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude.   

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

Daugavpils Daugavpils 4.PII 1 
Konsultācija klātienē.  

Konsultācija pa tālruni. 

12 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 
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Daugavpils Daugavpils 4.PII 1 
Konsultācija klātienē.  

Konsultācija pa tālruni. 

6 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem.  

Individuālo logopēdisko nodarbību 

nodrošināšana. 

 

Daugavpils Daugavpils 4.PII 1 

 

Konsultācija klātienē.  

Konsultācija pa tālruni. 

 

6 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem.  

Individuālo logopēdisko nodarbību 

nodrošināšana. 

 

Daugavpils Daugavpils 5.PII 1 
Konsultācija klātienē. 

Konsultācija pa tālruni. 

14 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem.  Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

Daugavpils  Daugavpils 5.PII 1 
Konsultācija klātienē.  

Konsultācija pa tālruni. 

8 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

Daugavpils Daugavpils 7.PII 1 

 

Konsultācija pa tālruni. 

 

1 

Konsultācija vecākiem par bērna 

traucējumiem un to novēršanas iespējām. 

Rekomendācijas veikt nodarbības mājās. 

 

Daugavpils Daugavpils 8.PII 1 Konsultācija pa tālruni. 1 

Konsultācija vecākiem.  

Rekomendētas apmeklēt logopēda nodarbības 

savā PII.  

 

Daugavpils Daugavpils 9.PII 1 Konsultācija pa tālruni. 1 

Konsultācija vecākiem par bērna 

traucējumiem un to novēršanas iespējām. 

Rekomendācija apmeklēt logopēdiskās 

nodarbības savā PII.  

 

Daugavpils Daugavpils 10.PII 1 
Konsultācija klātienē.  

Konsultācija pa tālruni. 

14 

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. 
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Daugavpils Daugavpils 14.PII 1 
Konsultācija klātienē.  

Konsultācija pa tālruni. 

10 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

Daugavpils Daugavpils 14.PII 1 
Konsultācija klātienē.  

Konsultācija pa tālruni. 

1 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Rekomendācijas veikt 

nodarbības mājās. 

 

Daugavpils Daugavpils 15.PII 1 Konsultācija pa tālruni. 1 

Konsultācija vecākiem.  

Rekomendācija apmeklēt logopēdiskās 

nodarbības savā PII. 

 

Daugavpils Daugavpils 20.PII 1 Konsultācija pa tālruni. 1 

Konsultācija vecākiem.  

Rekomendācija apmeklēt logopēdiskās 

nodarbības savā PII. 

 

Daugavpils Daugavpils 20.PII 1 
Konsultācija klātienē.  

Konsultācija pa tālruni. 

10 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

 

Daugavpils Daugavpils 20.PII 1 
Konsultācija klātienē.  

Konsultācija pa tālruni. 

2 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

Daugavpils Daugavpils 20.PII 1 
Konsultācija klātienē.  

Konsultācija pa tālruni. 

1 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Rekomendācijas veikt 

nodarbības mājās. 

 

Daugavpils Daugavpils 21.PII 1 
Konsultācija klātienē.  

Konsultācija pa tālruni. 

1 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Rekomendācijas veikt 

nodarbības mājās. 

 

Daugavpils Daugavpils 23.PII 1 
Konsultācija klātienē. 

Konsultācija pa tālruni. 

1 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Rekomendācija 

apmeklēt pedagoģiski medicīnisko komisiju. 

 

Daugavpils Daugavpils 24.PII 1 

 

Konsultācija klātienē.  

Konsultācija pa tālruni. 

 

13 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 
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Daugavpils 
 

Daugavpils 24.PII 
1 

 

Konsultācija pa tālruni. 

 

1 

 

Konsultācija vecākiem.  

Rekomendācijas veikt nodarbības mājās. 

 

Daugavpils Daugavpils 24.PII 1 

 

Konsultācija klātienē. 

Konsultācija pa tālruni. 

 

7 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

Daugavpils Daugavpils 26.PII 1 

 

Konsultācija klātienē. 

Konsultācija pa tālruni. 

 

2 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Rekomendācijas veikt 

nodarbības mājās. 

 

Daugavpils Daugavpils 26.PII 1 

 

Konsultācija klātienē. 

Konsultācija pa tālruni. 

 

12 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

Daugavpils Daugavpils 27.PII 1 

 

Konsultācija klātienē. 

Konsultācija pa tālruni. 

 

17 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

Daugavpils Daugavpils 28.PII 1 

 

Konsultācija klātienē. 

Konsultācija pa tālruni. 

 

2 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Rekomendācijas veikt 

nodarbības mājās. 

 

Daugavpils Daugavpils 28.PII 1 

 

Konsultācija klātienē. 

Konsultācija pa tālruni. 

 

2 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Rekomendācijas veikt 

nodarbības mājās. 

 

Daugavpils Daugavpils 28.PII 1 

 

Konsultācija klātienē. 

Konsultācija pa tālruni. 

 

2 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Rekomendācijas veikt 

nodarbības mājās. 

 

Daugavpils Daugavpils 28.PII 1 

 

Konsultācija klātienē. 

Konsultācija pa tālruni. 

 

1 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Rekomendācijas veikt 

nodarbības mājās. 

 

Daugavpils Daugavpils 29.PII 1 

 

Konsultācija klātienē. 

Konsultācija pa tālruni. 

 

12 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

Daugavpils Daugavpils 29.PII 1 

 

Konsultācija klātienē. 

Konsultācija pa tālruni. 

 

1 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Rekomendācijas veikt 

nodarbības mājās. 
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Daugavpils Daugavpils 29.PII 1 

 

Konsultācija klātienē. 

Konsultācija pa tālruni. 

 

1 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Rekomendācijas veikt 

nodarbības mājās. 

 

Daugavpils Daugavpils 29.PII 1 

 

Konsultācija klātienē. 

Konsultācija pa tālruni. 

 

1 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Rekomendācijas veikt 

nodarbības mājās. 

 

Daugavpils Daugavpils 30.PII 1 

 

Konsultācija klātienē. 

Konsultācija pa tālruni. 

 

12 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

Daugavpils Daugavpils 30.PII 1 

 

Konsultācija klātienē. 

Konsultācija pa tālruni. 

 

1 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Rekomendācijas veikt 

nodarbības mājās. 

 

Daugavpils Daugavpils 32.PII 1 

 

Konsultācija klātienē. 

Konsultācija pa tālruni. 

 

12 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

Daugavpils Daugavpils Ruģeļu PII 1 

 

Konsultācija klātienē. 

Konsultācija pa tālruni. 

 

14 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

Daugavpils Daugavpils Ruģeļu PII 1 

 

Konsultācija klātienē. 

Konsultācija pa tālruni. 

 

1 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Rekomendācijas veikt 

nodarbības mājās. 

 

Augšdaugavas novads 

Naujenes pagasts 

 

Augšdaugavas novada Naujenes 

pagasta Lāču PSK 

 

1 

 

Konsultācija klātienē. 

Konsultācija pa tālruni. 

 

8 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

Augšdaugavas novads 

Medumu pagasts 

Augšdaugavas novada Medumu 

pagasta Medumu PSK 
1 

 

Konsultācija klātienē. 

Konsultācija pa tālruni. 

 

12 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

Lielbritānija 

Lutons 

 

PII neapmeklē 
1 

Konsultācija klātienē.  

Konsultācija pa tālruni. 

 

1 

1 

 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem par bērna 

traucējumiem un to novēršanas iespējām. 

Rekomendētas osteopata konsultācija. 
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Daugavpils 

 

PII neapmeklē 

 
1 

 

Konsultācija klātienē.  

Konsultācija pa tālruni. 

14 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. 

Individuālo logopēdisko nodarbību 

nodrošināšana. 

 

Daugavpils 
Daugavpils 9.VSK  
 

1 
Konsultācija klātienē.  

Konsultācija pa tālruni. 

5 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

Daugavpils 
Daugavpils 10.VSK 

 
1 Konsultācija pa tālruni. 1 

Konsultācija vecākiem.  

Rekomendētas apmeklēt logopēda nodarbības 

savā skolā. 

 

Daugavpils 
Daugavpils 11.PSK  
 

1 Konsultācija pa tālruni. 1 

Konsultācija vecākiem. 

Rekomendētas apmeklēt logopēda nodarbības 

un psihologa  konsultācija. 

savā skolā.  

 

Daugavpils 

 

Daugavpils Vienības PSK 

 
1 

Konsultācija klātienē. 

Konsultācija pa tālruni. 

10 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. 

Individuālo logopēdisko nodarbību 

nodrošināšana. 

 

Daugavpils Daugavpils Tehnoloģiju VSK  1 
Konsultācija klātienē. 

Konsultācija pa tālruni. 

10 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. 

Individuālo logopēdisko nodarbību 

nodrošināšana. 

 

Augšdaugavas novads 

Biķernieku pagasts 

Augšdaugavas novada Biķernieku 

PSK 
1 Konsultācija pa tālruni. 1 

Konsultācija vecākiem. 

Rekomendētas apmeklēt logopēda nodarbības 

savā skolā. 

 

Daugavpils Daugavpils 16.VSK 1 

 

 

Konsultācija  klātiene. 

 

 

19 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem par bērna 

traucējumiem un to novēršanas iespējām.  

Rekomendēta neirologa konsultācija. 

Rekomendācijas veikt nodarbības  DSPAC. 

Stostīšanās korekcija ar Bioloģiskās saites 

relaksējošās diafragmālās elpošanas 

veidošanos aparatūru (BOS). 
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Daugavpils Daugavpils 14.PII 1 
Konsultācija klātiene. 

Konsultācija pa tālruni 

36 

2 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem par bērna 

traucējumiem un to novēršanas iespējām.  

Rekomendācijas veikt nodarbības DSPAC. 

 

 

Daugavpils 

 

Daugavpils 32.PII 1 
 

Konsultācija pa tālruni. 

 

8 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem par bērna 

traucējumiem un to novēršanas iespējām.  

Rekomendācijas veikt nodarbības DSPAC. 

 

Daugavpils Daugavpils 4.PII 1 
Konsultācija klātiene. 

Konsultācija pa tālruni. 

4 

3 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem par bērna 

traucējumiem un to novēršanas iespējām.  

Rekomendācijas veikt nodarbības DSPAC. 

 

Daugavpils Daugavpils 8.PII 1 
Konsultācija klātiene. 

Konsultācija pa tālruni. 

26 

2 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem par bērna 

traucējumiem un to novēršanas iespējām.  

Rekomendēta neirologa konsultācija. 

Rekomendācijas veikt nodarbības DSPAC. 

 

 

Daugavpils 

 

Daugavpils 15.PII 1 
Konsultācija klātiene 

Konsultācija pa tālruni 

19 

2 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem par bērna 

traucējumiem un to novēršanas iespējām.  

Rekomendēta neirologa konsultācija. 

Rekomendācijas veikt nodarbības DSPAC 

 

Daugavpils  Daugavpils 26.PII 1 
Konsultācija klātiene. 

Konsultācija pa tālruni. 

- 

2 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem par bērna 

traucējumiem un to novēršanas iespējām.  

Rekomendācijas veikt nodarbības DSPAC 

 

 

Daugavpils 

 

Daugavpils 20.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. 

 

Augšdaugavas novads 

Naujenes pagasts 

Krauja 

Augšdaugavas novada Naujenes 

pagasta Kraujas PII 
1 

 

Konsultācija klātiene. 

 

2 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem par bērna 

traucējumiem un to novēršanas iespējām.  

Rekomendācijas veikt nodarbības DSPAC. 
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Lielbritānija 
Lielbritānijas PSK 1 

Konsultācija klātiene. 

Konsultācija pa tālruni. 

- 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem par bērna 

traucējumiem un to novēršanas iespējām.  

Rekomendācijas veikt nodarbības savā skolā. 

 

Daugavpils 

 

 

 

Daugavpils 3.PII 1 
Konsultācija klātienē. 

Konsultācija pa tālruni. 

3 

3 

Apmeklēt Daugavpils PMK mācību 

programmas koda izvērtēšanai, lai mainītu 

mācību izglītības iestādi. Rekomendācija 

apmeklēt logopēdiskās nodarbības.  

Rekomendācija apmeklēt Daugavpils Bērnu 

psihoneiroloģiskās nodaļas speciālistus. 

Apmeklēt audio logopēda, kā arī 

rehabilitologa nodarbības. Dokumentācijas 

sastādīšana uz turpmākajiem klīniskiem 

izmeklējumiem pēc vecāku pieprasījuma. 

 

 

Daugavpils 

 

PII neapmeklē 
1 

Konsultācija klātienē. 

Konsultācija pa tālruni. 

1 

3 

Rekomendācija apmeklēt logopēdiskās 

nodarbības. 

 

Daugavpils 

 

 

 

Daugavpils 3.PII 1 
Konsultācija klātienē. 

Konsultācija pa tālruni. 

2 

1 

Rekomendācija apmeklēt logopēdiskās 

nodarbības. Rekomendācijas veikt Autiskā 

spektra traucējumu (AST) agrīnas 

diagnostikas testu Rīgā. Apmeklēt audio 

logopēda konsultācijas, kā arī rehabilitologa 

nodarbības. Rekomendētas psihologa 

konsultācijas bērna vecākiem. Rekomendācija 

apmeklēt Daugavpils Bērnu 

psihoneiroloģiskās nodaļas speciālistus, kā arī 

mainīt mācību programmas kodu. 

 

Augšdaugavas novads 

Laucesas pagasts 

“Mirnijs”  

 

Augšdaugavas novada Laucesas 

pagasta “Mirnijs” PII “Rūķītis”  
1 

Konsultācija klātienē. 

Konsultācija pa tālruni. 

2 

1 

Rekomendācija apmeklēt logopēdiskās 

nodarbības. Konsultācija vecākiem par skaņu 

[K, G] veidošanas vingrinājumiem, kā arī 

valodas attīstīšanas pamatu kompleksu. 
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Daugavpils 

 

 

Daugavpils 3.PII 1 
Konsultācija klātienē. 

Konsultācija pa tālruni. 

1 

1 

Rekomendācija apmeklēt logopēdiskās 

nodarbības.  Konsultācija vecākiem par 

valodas veidošanas posmiem nerunājošam 

bērnam. Viedierīču programmu lietošanas 

iespējam, lai atvieglotu bērna saskarsmi ar 

apkārtējiem cilvēkiem. 

 

Daugavpils 

 

Daugavpils 5.PII 1 
Konsultācija klātienē.  

Konsultācija pa tālruni. 

1 

1 

Rekomendācija apmeklēt logopēdiskās 

nodarbības. Konsultācija vecākiem par skaņu 

veidošanas vingrinājumiem, kā arī valodas 

attīstīšanas pamatu kompleksu. 

 

 

Daugavpils  

 

 

Daugavpils 5.PII 1 
Konsultācija klātienē.  

Konsultācija pa tālruni. 

1 

2 

Rekomendācija apmeklēt logopēdiskās 

nodarbības. Konsultācija vecākiem par skaņu 

veidošanas vingrinājumiem, kā arī valodas 

attīstīšanas pamatu kompleksu. 

Rekomendācija apmeklēt Daugavpils Bērnu 

psihoneiroloģiskās nodaļas speciālistus. 

 

Daugavpils 

 

 

Daugavpils 28.PII 1 
Konsultācija klātienē.  

Konsultācija pa tālruni. 

1 

1 

Rekomendācija apmeklēt logopēdiskās 

nodarbības. Konsultācija vecākiem par skaņu 

veidošanas vingrinājumiem, kā arī valodas 

attīstīšanas pamatu kompleksu. 

Rekomendācija apmeklēt Daugavpils Bērnu 

psihoneiroloģiskās nodaļas speciālistus. 

 

Daugavpils 

 

Daugavpils 24.PII 1 
Konsultācija klātienē.  

Konsultācija pa tālruni. 

1 

1 

Rekomendācija apmeklēt logopēdiskās 

nodarbības. Konsultācija vecākiem par skaņu 

veidošanas vingrinājumiem, kā arī valodas 

attīstīšanas pamatu kompleksu. 

 

Daugavpils 

 

Daugavpils 24.PII 
1 

Konsultācija klātienē. 

Konsultācija pa tālruni. 

1 

2 

Rekomendācija apmeklēt logopēdiskās 

nodarbības. Konsultācija vecākiem. 
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Daugavpils 

 

Daugavpils 20.PII 
1 

Konsultācija klātienē. 

Konsultācija pa tālruni. 

1 

1 

Rekomendācija apmeklēt logopēdiskās 

nodarbības. Konsultācija vecākiem. 

 

Daugavpils 

 

Daugavpils 5.PII 
1 

Konsultācija klātienē 

Konsultācija pa tālruni 

1 

1 

Rekomendācija apmeklēt logopēdiskās 

nodarbības. Konsultācija vecākiem. 

 

Daugavpils 

 

Daugavpils 24.PII 
1 

Konsultācija klātienē. 

Konsultācija pa tālruni. 

1 

1 

Rekomendācija apmeklēt logopēdiskās 

nodarbības. Konsultācija vecākiem. 

 

Daugavpils 

 

Daugavpils 7.PII 
1 

Konsultācija klātienē. 

Konsultācija pa tālruni. 

2 

2 

Rekomendācija apmeklēt logopēdiskās 

nodarbības. Konsultācija vecākiem. 

 

Daugavpils 

 

Daugavpils 26.PII 1 
Konsultācija klātienē. 

Konsultācija pa tālruni. 

- 

1 

Rekomendācija apmeklēt logopēdiskās 

nodarbības. Konsultācija vecākiem par skaņu 

veidošanas vingrinājumiem, kā arī valodas 

attīstīšanas pamatu kompleksu. 

 

Daugavpils 

 

Daugavpils 24.PII 1 
Konsultācija klātienē. 

Konsultācija pa tālruni. 

- 

1 

Rekomendācija apmeklēt logopēdiskās 

nodarbības. Konsultācija vecākiem par skaņu 

veidošanas vingrinājumiem, kā arī valodas 

attīstīšanas pamatu kompleksu. 

 

Daugavpils 

 

Daugavpils 4.PII 
1 

Konsultācija klātienē. 

Konsultācija pa tālruni. 

1 

1 

Nodrošināt bērnam apmācību DSPAC centrā. 

Skolas mācību vide, mācību programmas. 

 

Daugavpils 

 

 

Daugavpils 10.PII 1 
Konsultācija klātienē. 

Konsultācija pa tālruni. 

1 

1 

Pēc vecāku testa aizpildīšanas un iegūtajiem 

rezultātiem trešajam bērnam tika konstatētas 

autisma pazīmes. Ieteikts vērsties pie 

speciālistiem: ADOS testa veikšanai, klīniskā 

psihologa, Daugavpils PMK mācību 

programmas koda izvērtēšanai. 
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Augšdaugavas novads 

Naujenes pagasts 

Augšdaugavas novada Naujenes 

pagasta Kraujas PII “Rūķītis”  
1 

Konsultācija klātienē. 

Konsultācija pa tālruni. 

9 

1 

Bērna trauksmainību jautājumu izskatīšana. 

Psihologa konsultācijas bērna vecākiem un 

bērnam. Psiholoģisko testu un metožu 

izmantošana. 

 

Daugavpils  Daugavpils 20.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. 

10 

2 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem.  

Individuālo logopēdisko nodarbību 

nodrošināšana. 

 

Daugavpils  Daugavpils 14.PII 1 

 

Konsultācija klātienē.  

Konsultācija pa tālruni. 

12 

2 

Runas un valodas procesu pārbaude.  

Konsultācija vecākiem.Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

Daugavpils  

 

Daugavpils 27.PII  

 

1 

 

 

Konsultācija klātienē.  

Konsultācija pa tālruni. 

 

12 

2 

 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana 

 

 

Daugavpils  
Daugavpils Ruģelu PII 

 
1 

Konsultācija klātienē.  

Konsultācija pa tālruni. 

1 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem.  

Rekomendācija apmeklēt logopēdiskās 

nodarbības  savā PII. 

 

Daugavpils  
Daugavpils 24.PII 

 
1 

Konsultācija klātienē.  

Konsultācija pa tālruni. 

1 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem.  

Rekomendācijas veikt nodarbības mājās. 
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Daugavpils Daugavpils 4.PII 1 
Konsultācija klātienē.  

Konsultācija pa tālruni. 

1 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem.  

Rekomendācija apmeklēt logopēdiskās 

nodarbības savā PII. Rekomendēta neirologa, 

bērnu psihiatra konsultācijas. Rekomendācija 

apmeklēt pedagoģiski medicīnisko komisiju. 

 

Daugavpils  

 

Daugavpils 20.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. 

10 

2 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem.  

Individuālo logopēdisko nodarbību 

nodrošināšana. 

 

Daugavpils  Daugavpils 14.PII 1 

 

Konsultācija klātienē.  

Konsultācija pa tālruni. 

12 

2 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem.Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

Daugavpils  

 

Daugavpils 27.PII  

 

1 

 

Konsultācija klātienē.  

Konsultācija pa tālruni. 

12 

2 

 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana 

 

Daugavpils  

 

Daugavpils Ruģelu PII 

 

1 
Konsultācija klātienē.  

Konsultācija pa tālruni. 

1 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem.  

Rekomendācija apmeklēt logopēdiskās 

nodarbības savā PII. 

 

Daugavpils  

 

Daugavpils 24.PII 

 

1 
Konsultācija klātienē.  

Konsultācija pa tālruni. 

1 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem.  

Rekomendācijas veikt nodarbības mājās. 
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Daugavpils Daugavpils 4.PII 1 
Konsultācija klātienē.  

Konsultācija pa tālruni. 

1 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem.  

Rekomendācija apmeklēt logopēdiskās 

nodarbības savā PII. Rekomendēta neirologa, 

bērnu psihiatra konsultācijas. Rekomendācija 

apmeklēt pedagoģiski medicīnisko komisiju. 

 

Daugavpils  
Daugavpils 20.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. 

10 

2 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem.  

Individuālo logopēdisko nodarbību 

nodrošināšana. 

 

Daugavpils 

 

Daugavpils 32.PII 
1 

Konsultācija klātienē.  

Konsultācija pa tālruni. 

1 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Rekomendācija 

apmeklēt logopēdiskās nodarbības  savā PII.  

 

Daugavpils 

 

Daugavpils 20.PII 1 
Konsultācija klātienē. 

Konsultācija pa tālruni. 

5 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

Daugavpils 

 

Daugavpils 24.PII 
1 

Konsultācija klātienē.  

Konsultācija pa tālruni. 

6 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem par bērna 

traucējumiem un to novēršanas iespējām. 

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. 
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Augšdaugavas novads 

Naujenes pagasts 

 

Augšdaugavas novada Naujenes 

pagasta Kraujas PII „Rūķītis” 

 

1 
Konsultācija klātienē.  

Konsultācija pa tālruni. 

1 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Rekomendācijas veikt 

nodarbības mājās, apmeklēt logopēdiskās 

nodarbības savā PII. 

 

Daugavpils 

 

Daugavpils 18.PII 1 
Konsultācija klātienē.  

Konsultācija pa tālruni. 

6 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

Daugavpils 

 

Daugavpils 12.PII 1 
Konsultācija klātienē.  

Konsultācija pa tālruni. 

1 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude.  

Konsultācija vecākiem par bērna 

traucējumiem un to novēršanas iespējām. 

Rekomendācijas veikt nodarbības mājās. 

 

Daugavpils 

 

Daugavpils 32.PII 1 

 

Konsultācija klātienē.  

Konsultācija pa tālruni. 

 

4 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Individuālo 

logopēdisko nodarbību nodrošināšana. 

 

Daugavpils Daugavpils 24.PII 1 

 

Konsultācija klātienē.  

Konsultācija pa tālruni. 

 

1 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Rekomendācijas veikt 

nodarbības mājās, apmeklēt logopēdiskās 

nodarbības  savā PII. 

 

Daugavpils  

 

J.Pilsudska Daugavpils valsts 

poļu ģimnāzija 
1 

Konsultācija klātienē.  

Konsultācija pa tālruni. 

1 

1 

Runas un valodas procesu pārbaude. 

Konsultācija vecākiem. Logopēda  

konsultāciju apmeklēšana savā skolā. 

Rekomendācijas. 

 

   

Konsultācija pa tālruni kopā: 

134 
Konsultācija klātienē kopā: 

534 

 

668 
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 Kopā izglītojamo skaits kopā: 
 

Izglītības iestādes skaits kopā: 

 

Izglītības iestādi neapmeklē: 

109 

 

36 

 

3  
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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  

“Pedagogu 

profesionālās 

kompetences 

pilnveidošana 

darbā ar 

pirmsskolas un 

pamatskolas 

vecuma 

izglītojamajiem un 

jauktiem attīstības 

traucējumiem” 

 

 

2021.gada 

12.aprīlī 

Daugavpils 

Izglītības 

pārvalde 

vienošanās 

reģistrācijas 

Nr.2-2e/21/226 

2021.gadā  

18.oktobrī 

19.oktobrī 

20.oktobrī 

21.oktobrī 

 

Daugavpils 

Stropu 

pamatskola 

– attīstības 

centrs 

64 

Daugavpils pilsētas 

Izglītības pārvalde; 

Daugavpils 

Universitāte;  

Augšdaugavas novada 

PMK; Daugavpils 

1.PII.; 4.PII.; 5.PII.; 

9.PII.; 12.PII.; 18.PII.; 

24.PII.; 26.PII.; 

28.PII; Daugavpils 

Vienības psk.; 

Daugavpils Saskaņas 

psk.; Daugavpils 

Tehnoloģiju vsk.; 

9.vsk.; 10.vsk.; 

11.psk.; 13.vsk.; 

15.vsk.; 16.vsk.; 

17.vsk.; Daugavpils 

J.Raiņa 6.psk;  

J.Pilsudska 

4 pedagogu 

grupas; 

katrai 

pedagogu 

grupai 

8 st.  

 

Pedagogu profesionālās 

kvalifikācijas pilnveides kursos 

piedalījās Latgales reģiona 64 

pedagogi no 25 izglītības iestādēm. 

Pedagogi pilnveidoja profesionālās 

kompetences darbā ar pirmsskolas un 

pamatskolas vecuma izglītojamajiem 

ar jauktiem attīstības traucējumiem. 
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Daugavpils valsts poļu 

ģimnāzija; SIA 

“Dauseb” mācību 

centrs 

“Tehnoloģijas, 

t.sk. asistīvās, 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.)” 

2021.gada 

12.aprīlī 

Daugavpils 

Izglītības 

pārvalde 

vienošanās 

reģistrācijas 

Nr.2-2e/21/226 

2021.gadā  

18.oktobrī 

19.oktobrī 

20.oktobrī 

21.oktobrī 

 

Daugavpils 

Stropu 

pamatskola 

– attīstības 

centrs 

59 

Daugavpils pilsētas 

Izglītības pārvalde; 

Daugavpils Bāriņtiesa;  

Daugavpils 

Universitāte;  4.PII.; 

5.PII.; 9.PII.; 14.PII.; 

18.PII.; 24.PII.; 

26.PII.; 28.PII; 

Daugavpils Vienības 

psk.; Daugavpils 

Saskaņas psk.; 

Daugavpils 

Tehnoloģiju vsk.; 

3.vsk.; 9.vsk.; 10.vsk.; 

11.psk.; 13.vsk.; 

15.vsk.; 16.vsk.; 

17.vsk.; Daugavpils 

J.Raiņa 6.psk;  

J.Pilsudska 

Daugavpils valsts poļu 

ģimnāzija; SIA 

“Dauseb” mācību 

centrs; Daugavpils 

pilsētas BJC 

“Jaunība” 

4 pedagogu 

grupas; 

 katrai 

pedagogu 

grupai  

8 st.  

 

 

 

Pedagogu profesionālās 

kvalifikācijas pilnveides kursos 

piedalījās 59 pedagogi no 26 

Latgales reģiona izglītības iestādēm - 

Daugavpils pilsētas 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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Pedagogu 

profesionālās 

kompetences 

pilnveides A 

programmas kursi 

Daugavpils 

pilsētas 

logopēdiem, 

surdopedagogiem 

un speciāliem 

pedagogiem 

“Bērni ar 

speciālām 

vajadzībām un 

funkcionāliem 

traucējumiem 

speciālās izglītības 

un iekļaujošās 

izglītības 

kontekstā”. 

2021.gada 

21.decembrī 

Daugavpils 

Izglītības 

pārvalde 

Lēmums par 

programmas 

saskaņojumu 

Nr.11 

2021.gada 

21.decembrī  

Daugavpils 

Stropu 

pamatskola 

– attīstības 

centrs 

ZOOM 

platforma 

35 

Daugavpils pilsētas 

Izglītības pārvaldes 

Iekļaujošās izglītības 

atbalsta centrs; 

Daugavpils 

Universitāte; 

Daugavpils Vienības 

psk.; Daugavpils 

Tehnoloģiju  

vsk.; Daugavpils 

Centra vsk; 

Daugavpils J.Raiņa 

6.psk; 9.vsk.; 10.vsk.; 

11.psk.; 12.vsk.; 

13.vsk.; 15.vsk.; 

17.vsk.; 1.PII; 3.PII; 

10.PII.; 12.PII; 13.PII; 

14.PII; 15.PII;  

18.PII.; 20.PII; 

21.PII.; 22.PII.; 

27.PII; 28.PII.; 32.PII; 

Daugavpils Ruģeļu 

PII.; SIA “Daugavpils 

bērnu veselības 

centrs”; 

Augšdaugavas novada 

Kalupes psk.; 

Augšdaugavas novada 

Vaboles vsk.; 

Krāslavas PII 

”Pienenīte”. 

8 st. 

21.12.2021. Daugavpils Stropu 

pamatskola – attīstības centrs 

sadarbībā ar Rīgas Stradiņa 

universitātes lektoriem organizēja 

Latgales reģiona izglītības iestāžu 

pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveides A programmas kursus. 

Kursos piedalījās 35 pedagogi no 32 

Latgales reģiona izglītības iestādēm - 

Daugavpils pilsētas izglītības 

iestādēm un Valsts institūcijām.  

Tika izskatītas šādas tēmas: 

-Akadēmisko prasmju apguve 

bērniem ar dažādas pakāpes 

intelektuālās attīstības traucējumiem. 

Terminoloģijas un jēdzienu izpratne. 

Jauns skatījums uz diagnostikas 

kritērijiem. Atbalsts lasīšanas, 

rakstīšanas, matemātisko darbību 

prasmju apguvē. Kognitīvo procesu 

attīstība. (A.Vabale) 

-Bērni ar funkcionāliem 

traucējumiem, to raksturojums. 

Starptautiskā funkcionēšanas 

klasifikācija. (I.Blūmentāle) 

- Bērnu ar komunikācijas, valodas un 

kustību traucējumiem iekļaušana un 

atbalsts speciālās izglītības vidē. 

(I.Blūmentāle) 

-Bērnu ar dzirdes, redzes un citiem 

funkcionāliem traucējumiem 

iekļaušana un atbalsts speciālās 
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izglītības vidē. (I.Klatenberga) 

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

pamatskola-attistibas-centrs-

sadarbiba-ar-rigas-stradina-

universitati-organizeja-pedagogu-

profesionalas-kompetences-

pilnveides-kursus-berni-ar-

specialam-vajadziba 

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 

Skolas „Vecāku 

kluba” pasākums 

“Novērst COVID 

infekcijas 

izplatību. Mīti un 

realitāte par 

vakcināciju” 

 

 

2021.gada 

10.novembrī 

 

 

Daugavpils 

Stropu 

pamatskola –  

attīstības 

centrs 

 

 

2 st. 

 

 

125 

skolas 

izglītoj

amo 

vecāki 

 

 

Daugavpils pilsēta un 

Augšdaugavas novads 

 

 

Skolēnu vecāki 

10.11.2021. Daugavpils Stropu 

pamatskolas – attīstības centra APU 

komandas pārstāvji veica “Vecāku 

kluba” organizēšanu izglītojamo 

vecākiem. Veselības punkta ārsta 

palīgs Jeļena Soņina stāstīja 

vecākiem par vienu no 

vissvarīgākajām tēmām, kas skar 

katru cilvēku mūsu planētā “Covid 

19”. Tika piedāvāta prezentācija par 

tēmu “Skolas dzīve Covid-19 

ierobežojumos”. Tika runāts par 

vēstures lielākām pandēmijas 

uzliesmojumiem, par to, kā 

sabiedrība mainījusies pandēmijas 

laikā, par ierobežojumiem, kas 

skāruši katra ikdienas paradumus gan 

darbā, gan skolā, gan mājās. J.Soņina 

secināja, ka ierobežojumi tika 

ieviesti, lai maksimāli saglabātu 

 

http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-sadarbiba-ar-rigas-stradina-universitati-organizeja-pedagogu-profesionalas-kompetences-pilnveides-kursus-berni-ar-specialam-vajadziba
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-sadarbiba-ar-rigas-stradina-universitati-organizeja-pedagogu-profesionalas-kompetences-pilnveides-kursus-berni-ar-specialam-vajadziba
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-sadarbiba-ar-rigas-stradina-universitati-organizeja-pedagogu-profesionalas-kompetences-pilnveides-kursus-berni-ar-specialam-vajadziba
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-sadarbiba-ar-rigas-stradina-universitati-organizeja-pedagogu-profesionalas-kompetences-pilnveides-kursus-berni-ar-specialam-vajadziba
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-sadarbiba-ar-rigas-stradina-universitati-organizeja-pedagogu-profesionalas-kompetences-pilnveides-kursus-berni-ar-specialam-vajadziba
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-sadarbiba-ar-rigas-stradina-universitati-organizeja-pedagogu-profesionalas-kompetences-pilnveides-kursus-berni-ar-specialam-vajadziba
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-sadarbiba-ar-rigas-stradina-universitati-organizeja-pedagogu-profesionalas-kompetences-pilnveides-kursus-berni-ar-specialam-vajadziba
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cilvēku veselību un dzīvi. 

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

pamatskola-attistibas-centra-apu-

komanda-organizeja-vecaku-kluba-

pasakumu-ar-izglitojamo-vecakiem-

zoom-platforma-noverst-covid-

infekcijas-i 

Skolas „Vecāku 

kluba” un 

“Māmiņu skolas” 

svētku pasākums 

“Ziemassvētku 

brīnums” 

 

2021.gada 

15.decembrī 

 

Daugavpils 

Stropu 

pamatskola – 

attīstības 

centrs 

 

2 st. 

 

95 

izglītoj

amo 

vecāki 

 

 

Daugavpils pilsēta un 

Augšdaugavas novads 

 

Skolēnu vecāki 

Daugavpils Stropu pamatskolas – 

attīstības centra skolas Atbalsta 

komanda 2021.gada 15.decembrī 

organizēja „Vecāku kluba”un 

“Māmiņu skolas” svētku pasākumu 

“Ziemassvētku brīnums” pēc tēmas 

“Ziemassvētku brīnums”. 

Ziemassvētku pasākumu skolas 

komanda organizēja ZOOM 

platformā. Pasākumā APU komandas 

pārstāvji stāstīja izglītojamo 

vecākiem par praktiskām iespējām, 

kā mazināt stresa iedarbību uz 

cilvēka organismu. Tika piedāvātas 

dažādas tehnikas, lai noņemtu stresa 

nelabvēlīgo faktoru ietekmi gan 

bērniem, gan pašiem bērnu 

vecākiem. Tika rīkotās radošas 

darbnīcas. Kopā ar vecākiem tika 

apspriestas  tēmas par attieksmju, vai 

attiecību prasmju attīstību ģimenē,  

skolā, sabiedriskajās vietās, dzīvē. 

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

pamatskola-attistibas-centrs-vecaku-

kluba-un-maminu-skolas-svetku-

pasakums-ziemassvetku-brinums 

 

http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centra-apu-komanda-organizeja-vecaku-kluba-pasakumu-ar-izglitojamo-vecakiem-zoom-platforma-noverst-covid-infekcijas-i
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centra-apu-komanda-organizeja-vecaku-kluba-pasakumu-ar-izglitojamo-vecakiem-zoom-platforma-noverst-covid-infekcijas-i
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centra-apu-komanda-organizeja-vecaku-kluba-pasakumu-ar-izglitojamo-vecakiem-zoom-platforma-noverst-covid-infekcijas-i
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centra-apu-komanda-organizeja-vecaku-kluba-pasakumu-ar-izglitojamo-vecakiem-zoom-platforma-noverst-covid-infekcijas-i
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centra-apu-komanda-organizeja-vecaku-kluba-pasakumu-ar-izglitojamo-vecakiem-zoom-platforma-noverst-covid-infekcijas-i
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centra-apu-komanda-organizeja-vecaku-kluba-pasakumu-ar-izglitojamo-vecakiem-zoom-platforma-noverst-covid-infekcijas-i
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-vecaku-kluba-un-maminu-skolas-svetku-pasakums-ziemassvetku-brinums
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-vecaku-kluba-un-maminu-skolas-svetku-pasakums-ziemassvetku-brinums
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-vecaku-kluba-un-maminu-skolas-svetku-pasakums-ziemassvetku-brinums
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-vecaku-kluba-un-maminu-skolas-svetku-pasakums-ziemassvetku-brinums
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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  

Latvijas speciālās olimpiādes deju festivāls “Deju 

pietura Palsmane” 

http://dspac.lv/latvijas-specialas-olimpiades-deju-

festivals-deju-pietura-palsmane 

 

31.05.2022. 

Konkurss “Pavasaris un es” http://dspac.lv/konkurss-pavasaris-un-es 

 

30.05.2022. 

“VIDES DIENA DAUGAVPILĪ 5.MAIJĀ” http://dspac.lv/vides-diena-daugavpili-5-maija 

 

25.05.2022. 

“Mans grāmatu draugs” http://dspac.lv/mans-gramatu-draugs 

 

25.05.2022. 

 

“TEIKUMS. TEIKUMA CENTRS.” 

 

 “PATSKAŅI” 

https://files.inbox.lv/shared/file/7b26e092566cacca7c

50ce78f6feb9ecc5295f78 

 

https://files.inbox.lv/shared/file/e156129e258c17a05

923b9663305557f014889ea 

20.05.2022. 

“Bērnu ar dzirdes, redzes un citiem funkcionāliem 

traucējumiem iekļaušana un atbalsts speciālās izglītības 

vidē” 

http://dspac.lv/wp-

content/uploads/2022/05/J.De%C5%86isovs.pdf 

11.05.2022. 

“Radoša pieeja mūzikas stundām pamatskolā ritmikas 

un logoritmikas audzināšanas kontekstā” 

http://dspac.lv/wp-

content/uploads/2022/05/RADO%C5%A0A-

PIEEJA-M%C5%AAZIKAS-

STUND%C4%80M_2022-2.pdf 

11.05.2022. 

“Pirmie iedzīvotāji Latvijas teritorijā” (Prezentācija, 

Darba lapa 1, Darba lapa 2) 

http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/Pirmie-

iedzivotaji-Latvijas-Teritorija-1.pdf 

11.05.2022. 

http://dspac.lv/latvijas-specialas-olimpiades-deju-festivals-deju-pietura-palsmane
http://dspac.lv/latvijas-specialas-olimpiades-deju-festivals-deju-pietura-palsmane
http://dspac.lv/konkurss-pavasaris-un-es
http://dspac.lv/vides-diena-daugavpili-5-maija
http://dspac.lv/mans-gramatu-draugs
https://files.inbox.lv/shared/file/7b26e092566cacca7c50ce78f6feb9ecc5295f78
https://files.inbox.lv/shared/file/7b26e092566cacca7c50ce78f6feb9ecc5295f78
https://files.inbox.lv/shared/file/e156129e258c17a05923b9663305557f014889ea
https://files.inbox.lv/shared/file/e156129e258c17a05923b9663305557f014889ea
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/J.De%C5%86isovs.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/J.De%C5%86isovs.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/RADO%C5%A0A-PIEEJA-M%C5%AAZIKAS-STUND%C4%80M_2022-2.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/RADO%C5%A0A-PIEEJA-M%C5%AAZIKAS-STUND%C4%80M_2022-2.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/RADO%C5%A0A-PIEEJA-M%C5%AAZIKAS-STUND%C4%80M_2022-2.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/RADO%C5%A0A-PIEEJA-M%C5%AAZIKAS-STUND%C4%80M_2022-2.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/RADO%C5%A0A-PIEEJA-M%C5%AAZIKAS-STUND%C4%80M_2022-2.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/RADO%C5%A0A-PIEEJA-M%C5%AAZIKAS-STUND%C4%80M_2022-2.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/Pirmie-iedzivotaji-Latvijas-Teritorija-1.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/Pirmie-iedzivotaji-Latvijas-Teritorija-1.pdf
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“Es, skola, sabiedrība”/“Sports skolas apkārtnes 

kontekstā’”, (Komandas spēle, Galda spēle) 

http://dspac.lv/wp-

content/uploads/2022/05/Komandas-sp%C4%93le-

1.pdf 

11.05.2022. 

“Labās prakses piemērs darbā ar skolniekiem, apgūstot 

tēmu “Profesiju pasaulē” (Darba lapa, Darbs ar tekstu, 

FRIZIERIS darba lapa , DARBA LAPAS ar 

uzdevumiem, TEKSTS) 

http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/Darba-

lapa-8_kl-profesijas-Lasi_-mini_-

konjug%C4%93.pdf 

 

http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/Darbs-ar-

tekstu-profesijas-8_kl-SEKRET%C4%80RE.pdf 

 

http://dspac.lv/wp-

content/uploads/2022/05/profesijas-8_kl_DARBA-

LAPAS-ar-uzdevumiem.pdf 

 

11.05.2022. 

Sveiciens Māmiņdienā! Steidzies iepriecināt māmiņu! 

 

http://dspac.lv/sveiciens-mamindiena 

 

07.05.2022. 

Sākumskolas nedēļas nolikums 

 

http://dspac.lv/sakumskolas-nedela-2 

 

06.05.2022. 

“Ikdiena un svētki” http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/Ikdiena-

un-sv%C4%93tki.pdf 

05.05.2022. 

“Metodisko materiālu izstrādāšana bioloģijas stundām” http://dspac.lv/wp-

content/uploads/2022/05/Upenika_projekts.pdf 

05.05.2022. 

“Katra skolnieka uzvara sastāv no pieciem elementiem-

neatlaidības, gudrības, spēka, prasmes un gribas” 

http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/projekts-

2022_Januzis.pdf 

05.05.2022. 

“Labās prakses piemērs” http://dspac.lv/wp-

content/uploads/2022/05/MD_Lab%C4%81s-

prakses-piem%C4%93rs.pdf 

05.05.2022. 

“Darbības ar bumbu” http://dspac.lv/wp-

content/uploads/2022/05/Amosova_-Konspekts_-

1.pdf 

05.05.2022. 

http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/Komandas-sp%C4%93le-1.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/Komandas-sp%C4%93le-1.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/Komandas-sp%C4%93le-1.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/Darba-lapa-8_kl-profesijas-Lasi_-mini_-konjug%C4%93.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/Darba-lapa-8_kl-profesijas-Lasi_-mini_-konjug%C4%93.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/Darba-lapa-8_kl-profesijas-Lasi_-mini_-konjug%C4%93.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/Darbs-ar-tekstu-profesijas-8_kl-SEKRET%C4%80RE.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/Darbs-ar-tekstu-profesijas-8_kl-SEKRET%C4%80RE.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/profesijas-8_kl_DARBA-LAPAS-ar-uzdevumiem.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/profesijas-8_kl_DARBA-LAPAS-ar-uzdevumiem.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/profesijas-8_kl_DARBA-LAPAS-ar-uzdevumiem.pdf
http://dspac.lv/sveiciens-mamindiena
http://dspac.lv/sakumskolas-nedela-2
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/Ikdiena-un-sv%C4%93tki.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/Ikdiena-un-sv%C4%93tki.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/Upenika_projekts.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/Upenika_projekts.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/projekts-2022_Januzis.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/projekts-2022_Januzis.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/projekts-2022_Januzis.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/projekts-2022_Januzis.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/MD_Lab%C4%81s-prakses-piem%C4%93rs.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/MD_Lab%C4%81s-prakses-piem%C4%93rs.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/MD_Lab%C4%81s-prakses-piem%C4%93rs.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/Amosova_-Konspekts_-1.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/Amosova_-Konspekts_-1.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/Amosova_-Konspekts_-1.pdf
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„Dabiska muskuļu korsetes stiprināšana” http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/stundas-

konspekts-Mirkins.pdf 

05.05.2022. 

Iluzionists Robijs Trankalis ar šovu “Ilūzija kā īstenība” http://dspac.lv/3176 

 

05.05.2022. 

Skolotāju pieredzes stāsts Daugavpils Universitātes 

studentiem 
http://dspac.lv/skolotaju-pieredzes-stasts-daugavpils-

universitates-studentiem 

  

02.05.2022. 

 “Atbalsta pasākumi matemātikā izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem” 

http://dspac.lv/wp-

content/uploads/2022/05/mac.trauc%C4%93jumi._T

T.pdf 

02.05.2022. 

 “Mācīšanās īpatnības dabaszinības stundās 

sākumskolas izglītojamajiem ar garīgās veselības 

traucējumiem” 

http://dspac.lv/wp-

content/uploads/2022/05/PREZENTACIJA_GVT._O

I.pdf 

02.05.2022. 

Priecīgas Lieldienas! http://dspac.lv/priecigas-lieldienas-5 

 

 

14.04.2022. 

Informācija vecākiem par Daugavpils Stropu 

pamatskolas – attīstības centra piedāvātajiem 

pasākumiem 

http://dspac.lv/informacija-vecakiem 

 

06.04.2022. 

Daugavpils būvniecības tehnikums aicina uz atvērto 

durvju dienām! 
http://dspac.lv/daugavpils-buvniecibas-tehnikums-

aicina-uz-atverto-durvju-dienam 

 

 

28.03.2022. 

Daugavpils Tirdzniecības vidusskola aicina! http://dspac.lv/susanas-tehnologija-visiem 

 

 

28.03.2022. 

Digitālā nedēļa 2022 http://dspac.lv/3067 

 

21.03.2022. 

Latvijas Speciālās Olimpiādes sacensības dambretē http://dspac.lv/latvijas-specialas-olimpiades-

sacensibas-dambrete 

 

03.03.2022. 

Skola piedāvā apgūt mājkalpotāja profesiju http://dspac.lv/skola-piedava-apgut-majkalpotaja-

profesiju 

 

 

10.02.2022. 

http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/stundas-konspekts-Mirkins.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/stundas-konspekts-Mirkins.pdf
http://dspac.lv/3176
http://dspac.lv/skolotaju-pieredzes-stasts-daugavpils-universitates-studentiem
http://dspac.lv/skolotaju-pieredzes-stasts-daugavpils-universitates-studentiem
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/mac.trauc%C4%93jumi._TT.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/mac.trauc%C4%93jumi._TT.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/mac.trauc%C4%93jumi._TT.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/PREZENTACIJA_GVT._OI.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/PREZENTACIJA_GVT._OI.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2022/05/PREZENTACIJA_GVT._OI.pdf
http://dspac.lv/priecigas-lieldienas-5
http://dspac.lv/informacija-vecakiem
http://dspac.lv/daugavpils-buvniecibas-tehnikums-aicina-uz-atverto-durvju-dienam
http://dspac.lv/daugavpils-buvniecibas-tehnikums-aicina-uz-atverto-durvju-dienam
http://dspac.lv/susanas-tehnologija-visiem
http://dspac.lv/3067
http://dspac.lv/latvijas-specialas-olimpiades-sacensibas-dambrete
http://dspac.lv/latvijas-specialas-olimpiades-sacensibas-dambrete
http://dspac.lv/skola-piedava-apgut-majkalpotaja-profesiju
http://dspac.lv/skola-piedava-apgut-majkalpotaja-profesiju
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8.februārī tiek atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta 

diena! 
http://dspac.lv/8-februari-tiek-atzimeta-vispasaules-

drosaka-interneta-diena 

 

 

07.02.2022. 

Gaišus, sirsnīgus un miera pilnus Ziemassvētkus! http://dspac.lv/gaisus-sirsnigus-un-miera-pilnus-

ziemassvetkus 

 

 

21.12.2021. 

“Latvijas Skolas soma” ietvaros tiešsaistes pasākums 

cirka izrāde “Elastic Iguana” 

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

tiessaistes-pasakums-cirka-izrade-elastic-iguana 

 

 

21.12.2021. 

“Latvijas Skolas soma” ietvaros ZOOM platformā 

tiešsaiste ar Rēzeknes teātri “Joriks” 
http://dspac.lv/latvijas-skolas-soma-ietvaros-zoom-

platforma-tiessaiste-ar-rezeknes-teatri-joriks 

 

 

21.12.2021. 

Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs 

sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti organizēja 

pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus 

“Bērni ar speciālām vajadzībām un funkcionāliem 

traucējumiem speciālās izglītības un iekļaujošās 

izglītības kontekstā” 

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

attistibas-centrs-sadarbiba-ar-rigas-stradina-

universitati-organizeja-pedagogu-profesionalas-

kompetences-pilnveides-kursus-berni-ar-specialam-

vajadziba 

 

 

21.12.2021. 

Labdarības akcija “Ziemassvētku dāvanas 

pansionātiem” 
http://dspac.lv/labdaribas-akcija-ziemassvetku-

davanas-pansionatiem 

 

 

21.12.2021. 

Tikšanās ar izglītības iestāžu pārstāvjiem http://dspac.lv/tiksanas-ar-izglitibas-iestazu-

parstavjiem 

 

17.12.2021. 

Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs 

„Vecāku kluba” un “Māmiņu skolas” svētku pasākums 

“Ziemassvētku brīnums” 

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

attistibas-centrs-vecaku-kluba-un-maminu-skolas-

svetku-pasakums-ziemassvetku-brinums 

 

 

17.12.2021. 

Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs 

organizē pieredzes apmaiņas semināru “Pedagogu 

inovatīvu mācīšanas metožu izmantošana un 

pielāgošana  korekcijas darbā, lai motivētu izglītojamo 

iesaistīšanu mācību procesā” 

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

attistibas-centrs-organize-pieredzes-apmainas-

seminaru-pedagogu-inovativu-macisanas-metozu-

izmantosana-un-pielagosana-korekcijas-darba-lai-

motive 

 

16.12.2021. 

http://dspac.lv/8-februari-tiek-atzimeta-vispasaules-drosaka-interneta-diena
http://dspac.lv/8-februari-tiek-atzimeta-vispasaules-drosaka-interneta-diena
http://dspac.lv/gaisus-sirsnigus-un-miera-pilnus-ziemassvetkus
http://dspac.lv/gaisus-sirsnigus-un-miera-pilnus-ziemassvetkus
http://dspac.lv/latvijas-skolas-soma-ietvaros-tiessaistes-pasakums-cirka-izrade-elastic-iguana
http://dspac.lv/latvijas-skolas-soma-ietvaros-tiessaistes-pasakums-cirka-izrade-elastic-iguana
http://dspac.lv/latvijas-skolas-soma-ietvaros-zoom-platforma-tiessaiste-ar-rezeknes-teatri-joriks
http://dspac.lv/latvijas-skolas-soma-ietvaros-zoom-platforma-tiessaiste-ar-rezeknes-teatri-joriks
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-sadarbiba-ar-rigas-stradina-universitati-organizeja-pedagogu-profesionalas-kompetences-pilnveides-kursus-berni-ar-specialam-vajadziba
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-sadarbiba-ar-rigas-stradina-universitati-organizeja-pedagogu-profesionalas-kompetences-pilnveides-kursus-berni-ar-specialam-vajadziba
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-sadarbiba-ar-rigas-stradina-universitati-organizeja-pedagogu-profesionalas-kompetences-pilnveides-kursus-berni-ar-specialam-vajadziba
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-sadarbiba-ar-rigas-stradina-universitati-organizeja-pedagogu-profesionalas-kompetences-pilnveides-kursus-berni-ar-specialam-vajadziba
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-sadarbiba-ar-rigas-stradina-universitati-organizeja-pedagogu-profesionalas-kompetences-pilnveides-kursus-berni-ar-specialam-vajadziba
http://dspac.lv/labdaribas-akcija-ziemassvetku-davanas-pansionatiem
http://dspac.lv/labdaribas-akcija-ziemassvetku-davanas-pansionatiem
http://dspac.lv/tiksanas-ar-izglitibas-iestazu-parstavjiem
http://dspac.lv/tiksanas-ar-izglitibas-iestazu-parstavjiem
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-vecaku-kluba-un-maminu-skolas-svetku-pasakums-ziemassvetku-brinums
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-vecaku-kluba-un-maminu-skolas-svetku-pasakums-ziemassvetku-brinums
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-vecaku-kluba-un-maminu-skolas-svetku-pasakums-ziemassvetku-brinums
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-organize-pieredzes-apmainas-seminaru-pedagogu-inovativu-macisanas-metozu-izmantosana-un-pielagosana-korekcijas-darba-lai-motive
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-organize-pieredzes-apmainas-seminaru-pedagogu-inovativu-macisanas-metozu-izmantosana-un-pielagosana-korekcijas-darba-lai-motive
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-organize-pieredzes-apmainas-seminaru-pedagogu-inovativu-macisanas-metozu-izmantosana-un-pielagosana-korekcijas-darba-lai-motive
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-organize-pieredzes-apmainas-seminaru-pedagogu-inovativu-macisanas-metozu-izmantosana-un-pielagosana-korekcijas-darba-lai-motive
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-organize-pieredzes-apmainas-seminaru-pedagogu-inovativu-macisanas-metozu-izmantosana-un-pielagosana-korekcijas-darba-lai-motive
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Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centra APU 

komanda organizēja “Vecāku kluba”  pasākumu ar 

izglītojamo vecākiem ZOOM platformā “Novērst 

COVID infekcijas izplatību. Mīti un realitāte par 

vakcināciju” 

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

attistibas-centra-apu-komanda-organizeja-vecaku-

kluba-pasakumu-ar-izglitojamo-vecakiem-zoom-

platforma-noverst-covid-infekcijas-i 

 

 

08.12.2021. 

“Skolas dzīve Covid-19 ierobežojumos” http://dspac.lv/wp-content/uploads/2021/12/Skolas-

dz%C4%ABve-Covid-19-

ierobe%C5%BEojumos.pdf 

15.11.2021. 

Latvijas proklamēšanas 103.gadadiena! http://dspac.lv/2912 

 

 

13.11.2021. 

“Laimes zemes meklējumos” http://dspac.lv/laimes-zemes-meklejumos 

 

 

25.10.2021. 

Karjeras nedēļa http://dspac.lv/karjeras-nedela-2 

 

 

20.10.2021. 

Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs aicina 

apmeklēt kursus 

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

attistibas-centrs-aicina-apmeklet-kursus 

 

 

08.10.2021. 

Karjeras nedēļa 2021 “IKT tavai karjerai” http://dspac.lv/karjeras-nedela-2021-ikt-tavai-karjerai 

 

 

04.10.2021. 

Sirsnīgs sveiciens Skolotāju dienā! http://dspac.lv/sirsnigs-sveiciens-skolotaju-diena-2 

 

 

01.10.2021. 

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra 

pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu 

pieredzes apmaiņas seminārs ZOOM platformā 

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

attistibas-centra-pilsetas-logopedu-surdopedagogu-

un-specialo-pedagogu-pieredzes-apmainas-seminars-

zoom-platforma 

 

 

 

29.09.2021. 

Bioloģijas un dabaszinību nedēļa http://dspac.lv/biologijas-un-dabaszinibu-nedela-3 

 

 

27.09.2021. 

Sporta festivāls “Latgales zelta rudens” http://dspac.lv/sporta-festivals-latgales-zelta-rudens 

 

 

10.09.2021. 

Valsts prezidenta apsveikums 1. septembrī http://dspac.lv/valsts-prezidenta-apsveikums-1-

septembri 

 

 

01.09.2021. 

http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centra-apu-komanda-organizeja-vecaku-kluba-pasakumu-ar-izglitojamo-vecakiem-zoom-platforma-noverst-covid-infekcijas-i
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centra-apu-komanda-organizeja-vecaku-kluba-pasakumu-ar-izglitojamo-vecakiem-zoom-platforma-noverst-covid-infekcijas-i
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centra-apu-komanda-organizeja-vecaku-kluba-pasakumu-ar-izglitojamo-vecakiem-zoom-platforma-noverst-covid-infekcijas-i
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centra-apu-komanda-organizeja-vecaku-kluba-pasakumu-ar-izglitojamo-vecakiem-zoom-platforma-noverst-covid-infekcijas-i
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2021/12/Skolas-dz%C4%ABve-Covid-19-ierobe%C5%BEojumos.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2021/12/Skolas-dz%C4%ABve-Covid-19-ierobe%C5%BEojumos.pdf
http://dspac.lv/wp-content/uploads/2021/12/Skolas-dz%C4%ABve-Covid-19-ierobe%C5%BEojumos.pdf
http://dspac.lv/2912
http://dspac.lv/laimes-zemes-meklejumos
http://dspac.lv/karjeras-nedela-2
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-aicina-apmeklet-kursus
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskola-attistibas-centrs-aicina-apmeklet-kursus
http://dspac.lv/karjeras-nedela-2021-ikt-tavai-karjerai
http://dspac.lv/sirsnigs-sveiciens-skolotaju-diena-2
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskolas-attistibas-centra-pilsetas-logopedu-surdopedagogu-un-specialo-pedagogu-pieredzes-apmainas-seminars-zoom-platforma
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskolas-attistibas-centra-pilsetas-logopedu-surdopedagogu-un-specialo-pedagogu-pieredzes-apmainas-seminars-zoom-platforma
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskolas-attistibas-centra-pilsetas-logopedu-surdopedagogu-un-specialo-pedagogu-pieredzes-apmainas-seminars-zoom-platforma
http://dspac.lv/daugavpils-stropu-pamatskolas-attistibas-centra-pilsetas-logopedu-surdopedagogu-un-specialo-pedagogu-pieredzes-apmainas-seminars-zoom-platforma
http://dspac.lv/biologijas-un-dabaszinibu-nedela-3
http://dspac.lv/sporta-festivals-latgales-zelta-rudens
http://dspac.lv/valsts-prezidenta-apsveikums-1-septembri
http://dspac.lv/valsts-prezidenta-apsveikums-1-septembri
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Par COVID-19 pretepidemioloģisko pasākumu izpildi 

izglītības iestādē 
http://dspac.lv/par-covid-19-pretepidemiologisko-

pasakumu-izpildi-izglitibas-iestade 

 

 

26.08.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dspac.lv/par-covid-19-pretepidemiologisko-pasakumu-izpildi-izglitibas-iestade
http://dspac.lv/par-covid-19-pretepidemiologisko-pasakumu-izpildi-izglitibas-iestade
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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 

Joma “Speciālā pedagoģija” 

speciālās izglītības skolotājs – 1 

students pētīja skolas darba specifiku, 

darba metodes izglītojamajiem ar 

smagiem funkcionāliem traucējumiem. 

Students veica pētniecisko darbu speciālās 

pedagoģijas jomā ar DSPAC izglītojamajiem, 

sadarbojoties ar skolas pedagogiem. Pētījuma 

rezultātus apkopoja un interpretēja prakses 

pārskatos.  

Turpināt pētīt aktuālās problēmas 

speciālajā pedagoģijā,  
sadarbojoties ar akadēmijas 

pasniedzējiem. 

 

 

Daugavpils Universitāte 

Joma “Skolotājs (pamatizglītības (1.-

6.kl.) un pirmsskolas skolotājs” 2 

studenti pētīja skolas darba specifiku, 

darba metodes izglītojamajiem ar 

smagiem funkcionāliem traucējumiem. 

Joma “Skolotājs” (sporta un sociālo 

zinību skolotājs) 2 studenti pētīja skolas 

darba specifiku un darba metodes sporta 

un sociālo zinību stundās 

izglītojamajiem ar smagiem 

funkcionāliem traucējumiem. 

Studenti pilnveidoja pedagoģisko kompetenci 

izglītības iestādē, sekmējot teorētisko 

zināšanu saikni ar praktisko darbību. Guva 

priekšstatu par skolotāja darba vides 

raksturojošiem faktoriem, attīstīja prasmi 

analizēt dažādas pedagoģiskās situācijas. 

 

Nodrošināt studentiem - 

praktikantiem prakses iespējas 

nepieciešamās pedagoga profesijai 

kompetences pilnveidei, atbilstoši 

prakses mērķiem un uzdevumiem. 

Sniegt nepieciešamo informāciju par 

speciālās skolas darbības virzieniem 

prakses programmas izpildīšanai.  

 

 

 
Papildus informācija (ja nepieciešams) par sadarbību ar citām institūcijām  

 

 

Daugavpils pilsētas Mācību 

centrs “Speciālists” 

- Studiju programma “Darba 

aizsardzības pamatlīmeņa zināšanas” 

Mācību prakse 1 studentam. 

No 2021.gada 15.decembra līdz 2021.gada 

17.decembrim Daugavpils Stropu 

pamatskolas – attīstības centra darba 

aizsardzības speciālists vadīja praksi mācību 

centra studentam. 

Nākamajā mācību gadā tiek plānota 

sadarbība un prakses vietu 

nodrošināšana. 
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Sadarbības ietvaros 

Daugavpils Stropu 

pamatskola – attīstības centrs 

-  

Rīgas Stradiņa Universitāte 

(audiologopēde I.Blūmentāle; 

A.Vabale; I.Klatenberga) 

2021.gadā 05.septembrī skolas un citu 

izglītības iestāžu pedagogi apmeklēja 

profesionālās kompetences pilnveides 

kursus “Bērni ar speciālām vajadzībām 

un funkcionāliem traucējumiem 

speciālās izglītības un iekļaujošās 

izglītības kontekstā”. 

Pedagogiem bija iespēja iepazīties ar šādām 

tēmām: 

-Akadēmisko prasmju apguve bērniem ar 

dažādas pakāpes intelektuālās attīstības 

traucējumiem; 

-Bērni ar funkcionāliem traucējumiem, to 

raksturojums; 

- Bērnu ar komunikācijas, valodas un kustību 

traucējumiem iekļaušana un atbalsts speciālās 

izglītības vidē.  

-Bērnu ar dzirdes, redzes un citiem 

funkcionāliem traucējumiem iekļaušana un 

atbalsts speciālās izglītības vidē.  

Nākamajā mācību gadā turpināt 

sadarbību ar Rīgas Stradiņa 

Universitāti. 

 

 

 

Sadarbības ietvaros 

Daugavpils Stropu 

pamatskola – attīstības centrs 

-  

Daugavpils Universitāte 

2021./2022.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.  

 

 



 

42 
 

 

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. 

 

 

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 

20.04.2021. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latgales mācību centrs” Profesionālās 

kompetences pilnveides programma Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā 

“Vecāku un bērnu tiesības, pienākumi un atbildība” Profesionālā kompetence bērnu tiesību 

aizsardzības jomā /8 st./; 

03.12.2020. Izglītības kvalitātes valsts dienests Pedagogu profesionālās pilnveides (A) programmu 

“Izglītības iestādes darbības tiesiskie pamati” Profesionālās kompetences pilnveide - Izglītības 

vadība /24 st./; 

No 2019.gada 

decembra līdz 

2021.gada 

augustam.  

ERASMUS +  

Starptautiskais 
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 skolotāja 

Diploms 21.06.2000. 

Rēzeknes Tehnoloģiju 

akadēmija 

Akadēmiskais maģistrs  

Diploms 30.06.1986. 

Daugavpils 

pedagoģiskais institūts 

Augstākā izglītība  

Darba stāžs 24 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.  

30.10.2020 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latgales mācību centrs” Saskarsmes pedagoģiskie 

aspekti Profesionālās kompetences pilnveide - Pedagoga vispārējās kompetences /36 st./; 

14.10.2020. Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs Skolas izglītības procesa organizācija 

izglītojamajiem ar autiskā spektra traucējumiem Profesionālās kompetences pilnveide - Pedagoga 

vispārējās kompetences /8 st./; 

05.09.2020. Daugavpils Stropu pamatskola - attīstības centrs “Multisensorā pieeja bērnu valodas 

attīstībā” Profesionālās kompetences pilnveide /8 st./; 

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

traucējumiem valodas attīstības veicināšana un traucējumu korekcija” Profesionālās kompetences 

pilnveide / 8 st./; 

15.05.2020. SIA “Latgales mācību centrs” Sabiedrības un cilvēka drošība Profesionālās 

kompetences pilnveide /24 st./; 

13.01.2020. Zviedrijas vēstniecība “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem” /8 st./; 

08.10.2019. Audiovizuālo mediju piedāvājuma kritikas biedrība “Ētikas Tilts Latvijā” Konference 

“Bērnu tiesības un ekrānmediju piedāvājums” Profesionālā kompetence bērnu tiesību aizsardzības 

jomā /6 st./; 

20.06.2019. Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs “Kompetenču pieeja 

mācību saturā: Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā” /54 

st./.  

 

projekts „Special 

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 

ERASMUS+ 

Projekta Nr.: 

2019-1-TR01-

KA229-

076908_3 

Special 

Education For 

Special Children  

Ļ.Urbanoviča 

direktores 

vietniece 

izglītības jomā, 

logopēde  

IZGLĪTĪBA:  
2002. – 2004. 

Daugavpils 

Universitāte, izglītības 

zinātņu maģistra grāds 

2022.gada 5.marta Latvijas Logopēdu Asociācijas mācību centra apliecība Nr. 114897 “Aktuāli 

jautājumi logopēdijā: runas skaņu traucējumi - novērtēšanas un iedarbības pieejas” (A) /6 st./; 

2022.gada 04.marta Latvijas Logopēdu Asociācijas mācību centra apliecība Nr. 115113 “Aktuāli 

jautājumi logopēdijā” (A) /5 st./; 

2021.gada 21.decembra Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra apliecība Nr. 2021-12/2 

2019 gada 

septembris -

2021.gada 

augusts 

 

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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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 

izglītības jomā. 1994. – 

1997. internāta 

skolotāja - Daugavpils 

logopēdiskā 

internātpamatskola; 

“Berni ar speciālām vajadzībām un funkcionāliem traucējumiem speciālās izglītības un 

iekļaujošās izglītības kontekstā”(A) /8 st./; 

2021.gada 10.decembra Latvijas Logopēdu Asociācijas mācību centra apliecība Nr. 108757 

“Aktuāli jautājumi logopēdijā” (A) /5 st./; 

2021.gada 09.decembra Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra apliecinājums 

“Pedagogu inovatīvu mācīšanas metožu izmantošana un pielāgošana korekcijas darbā, lai 

motivētu izglītojamo iesaistīšanu mācību procesā” (A) /3 st./; 

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/, /8st./; 

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 

ERASMUS+ 

Projekta Nr.: 

2019-1-TR01-

KA229-

076908_3 

Special 

Education For 

Special Children 
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Latvijas Logopēdu 

Asociācijas biedre no 

2000. gada. Darba 

stāžs logopēdijas jomā 

24 gadi. Ir apguvusi 

DIBELS Next testa 

vadīšanas pamatus. 

MFAD 

instrumentāriju. 

AcadienceTM 

(DIBELS Next) 

vadīšanas pamatus. 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.  

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 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 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./; 

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

Rīga, izsniegta 27.11.2013./26 st./. 

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. 

2022.gada 27.aprīlī “Individualizēta un diferencēta pieeja mācību satura apguvē” Daugavpils 

pilsētas Izglītības pārvalde, 27.04.2022. /6 st./; 

2022. gada 11.aprīlī “Pirmās palīdzības pamatzināšanas 12 stundu apmācības bez zināšanu 

pārbaudes”, Biedrība “Latvijas Sarkanais krusts”, Nr.B-165765, 11.04.2022. /12 st./; 

2021. gada 21.decembrī “Bērni ar speciālām vajadzībām un funkcionāliem traucējumiem 

speciālās izglītības un iekļaujošās izglītības kontekstā” Daugavpils Stropu pamatskola- attīstības 

centrs Nr.2021-12/47, 21.12.2021. /8 st./; 

2021. gada 20.oktobrī “Digitālās prasmes mācību procesa nodrošināšanai” Digitālo prasmju centrs 

PA Nr.0024311, 2021.gada 25.oktobrī /160 st./;  

2020. gada 30. oktobris “Saskarsmes pedagoģiskie aspekti”, Nr.S2020-17504, 27.10.2020. /36 st./; 

2019. gada 

septembris -

2021.gada 

augusts 

ERASMUS+ 

Projekta Nr.: 

2019-1-TR01-

KA229-

076908_3  
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DARBA PIEREDZE:  

Daugavpils 

logopēdiskā 

internātpamatskola, 

skolotāja Ramona 

Reiziņa. Darba stāžs 21 

gadi.  

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./. 

Special 

Education For 

Special Children 

I.Valentanaviča 

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, 

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 

2021.gada 21.decembra Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra apliecība Nr. 2021-12/1 

“Berni ar speciālām vajadzībām un funkcionāliem traucējumiem speciālās izglītības un 

iekļaujošās izglītības kontekstā”(A) /8 st./; 

2021.gada 10.decembra Latvijas Logopēdu Asociācijas mācību centra apliecība Nr. 108811 

“Aktuāli jautājumi logopēdijā” (A) /5 st./; 

2021.gada 09.decembra Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra apliecinājums 

“Pedagogu inovatīvu mācīšanas metožu izmantošana un pielāgošana korekcijas darbā, lai 

motivētu izglītojamo iesaistīšanu mācību procesā” (A) /3 st./; 

2021.gada 27.oktobra Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecība Nr. 90315 “Digitālā pratība. 

Medijpratība. Sociālo tīklu lietošana. Videokonferenču iespēju izmantošana ” (A) /4 st./; 

2021.gada 19.oktobra Latvijas Universitātes apliecība “Digitālā veselības veicināšana skolās ” (A) 

Konference /4 st./; 

2021.gada 23.septembra Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra apliecinājums 

“Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošanas aktuālie jautājumi”(A) /2 st./; 

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 

“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 

  

2019.gada 
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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. Ir 

apguvusi DIBELS 

Next testa vadīšanas 

pamatus. MFAD 

instrumentāriju. 

AcadienceTM 

(DIBELS Next) 

vadīšanas pamatus. 

Darba stāžs 

logopēdijas jomā 21 

gadi. No 01.07.2018. 

Daugavpils 

logopēdiskā 

internātpamatskola - 

attīstības centrs tika 

apvienots ar 

Daugavpils 2.PII. Tika 

mainīts izglītības 

iestādes nosaukums - 

procesa organizācija izglītojamajiem ar autiskā spektra traucējumiem” /tiešsaistes seminārs/, /8st./; 
2020.gada 05.septembra Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra apliecība Nr. 2020/09-

63 “Multisensorā pieeja bērnu valodas attīstībā”(A) /8 st./; 
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, surdopedagogu 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./;  

septembris -

2021.gada 

augusts 
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Daugavpils Stropu 

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/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./; 

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

“Uzdevumi.lv” Nr.U703-2/2019, apliecinājums /6 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./;  

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

27.11.2013./26 st./. 

O.Borisovs 

direktores 

vietnieks 

izglītības jomā 

(audzināšanās 

darbā) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZGLĪTĪBA: 
Diploms 27.06.2002. 

Daugavpils 

Universitāte 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.  

 

 

 

 

20.04.2021. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latgales mācību centrs” Speciālo zināšanu apguve 

bērnu tiesību aizsardzības jomā “Vecāku un bērnu tiesības, pienākumi un atbildība” Profesionālā 

kompetence bērnu tiesību aizsardzības jomā /8 st./; 

09.12.2020. Izglītības kvalitātes valsts dienests “Darbs jaunatnes jomā ar  priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas riska grupas jauniešiem” /12 st./; 

08.04.2020. Valsts izglītības satura centrs “Kompetenču pieeja mācību saturā: Skolu vadības loma 

jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā” Profesionālās kompetences pilnveide - 

Izglītības saturs un didaktika /54 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.: 

 

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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2019-1-TR01-

KA229-

076908_3  
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T.Fadejeva 

direktores 

vietniece 

izglītības jomā, 

informātikas 

skolotāja 

IZGLĪTĪBA: 

Diploms 18.06.2003. 

Daugavpils 

Universitāte 

Profesionālais 

bakalaurs  

Diploms 21.06.2000. 

Daugavpils 

Pedagoģiskā 

universitāte 

Akadēmiskais maģistrs  

Diploms 30.06.1986. 

Daugavpils 

pedagoģiskais institūts 

Augstākā izglītība 

Darba stāžs 29 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 

28.04.2022. Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde “Cilvēcīgi par 

tehnoloģijām” - Digitālā pratība /56 st./; 

20.04.2021. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latgales mācību centrs” Speciālo zināšanu apguve 

bērnu tiesību aizsardzības jomā “Vecāku un bērnu tiesības, pienākumi un atbildība” Profesionālā 

kompetence bērnu tiesību aizsardzības jomā /8 st./; 

21.12.2021. Daugavpils Stropu pamatskola - attīstības centrs “Bērni ar speciālām vajadzībām un 

funkcionāliem traucējumiem speciālās izglītības un iekļaujošās izglītības kontekstā” /8 st./; 

09.12.2021. Daugavpils Stropu pamatskola - attīstības centrs Metodiskās apvienības pieredzes 

apmaiņas seminārs ZOOM platformā “ Pedagogu inovatīvu mācīšanas metožu izmantošana un 

pielāgošana korekcijas darbā, lai motivētu izglītojamo iesaistīšanu mācību procesā” /3 st./; 

29.11.2021. Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde “Baltijas Datoru 

akadēmija” “Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību” Profesionālās kompetences 

pilnveide - Digitālā pratība /36 st./; 

20.10.2021. “Latvijas Pašvaldību mācību centrs” (LPMC) “Virtuālās atkarības: cēloņi, izpausmes, 

korekcijas iespējas” Profesionālās kompetences pilnveide - Digitālā pratība /6 st./; 

18.10.2021. Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde “Baltijas Datoru 

akadēmija” Digitālā mācību satura veidošana un izmantošana mācību procesā Profesionālās 

kompetences pilnveide - Digitālā pratība /36 st./; 

04.10.2021. “Latvijas Pašvaldību mācību centrs” (LPMC) Digitālā pratība. Medijpratība. Sociālo 

tīklu lietošana. Videokonferenču iespēju izmantošana. Profesionālās kompetences pilnveide - 

Digitālā pratība /4 st./; 

27.09.2021. “Latvijas Pašvaldību mācību centrs” (LPMC) Digitālā kompetence - būtiska prasme 

21.gadsimtā Profesionālās kompetences pilnveide - Digitālā pratība /4 st./; 

23.09.2021. Daugavpils Stropu pamatskola - attīstības centrs Pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveidošanas aktuālie jautājumi Profesionālās kompetences pilnveide - Pedagoga 

vispārējās kompetences /2 st./; 

22.09.2021. “Latvijas Pašvaldību mācību centrs” (LPMC) Drošība internetā - kas par to jāzina 

2019. gada 

septembris -

2021.gada 

augusts 

ERASMUS+ 

Projekta Nr.: 

2019-1-TR01-

KA229-

076908_3  

Special 

Education For 

Special Children  
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centrs.  pedagogiem! Profesionālās kompetences pilnveide - Digitālā pratība /4 st./; 

26.07.2021. Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde “Lielvārds Kompetences 

centrs” “Pedagogu digitālās lietpratības pilnveide e- vidē par mācīšanās vadības risinājumu un  

integrēto mākoņpakalpojumu izmantošanu” Profesionālās kompetences pilnveide - Digitālā 

pratība /12 st./; 

23.03.2021. Ekonomikas un kultūras augstskola “Finanšu tehnoloģijas un to pielietošana” 

Profesionālās kompetences pilnveide - Digitālā pratība /2 st./; 

19.03.2021. Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” “Pedagogu digitālās prasmes” 

Profesionālās kompetences pilnveide - Digitālā pratība /8 st./; 

16.03.2021. Daugavpils Stropu pamatskola - attīstības centrs “Pedagoģiskā atbalsta sniegšana 

skolēniem ar dažādiem mācīšanas traucējumiem” /3 st./; 

24.02.2021. Tukuma novada speciālās izglītības iestāde “Inovatīvu tehnoloģiju izmantošana 

mūsdienīgā mācību procesā” Profesionālās kompetences pilnveide - Digitālā pratība /8 st./; 

16.12.2020. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BALTIJAS DATORU AKADĒMIJA” 

“Padziļinātā IT pratība” Profesionālās kompetences pilnveide - Digitālā pratība /36 st./; 

08.12.2020. Ekonomikas un kultūras augstskola “Virtuālā realitāte un mākslīgais intelekts 

attālināto mācību organizēšanā” Profesionālās kompetences pilnveide - Digitālā pratība /1 st./; 

19.11.2020. Rīgas 1.speciālā internātpamatskola - attīstības centrs “Tehnoloģijas un to sniegtās 

iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem” Profesionālās kompetences pilnveide - Digitālā pratība /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. Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs Skolas izglītības procesa organizācija 

izglītojamajiem ar autiskā spektra traucējumiem Profesionālās kompetences pilnveide /8 st./; 

05.09.2020. Daugavpils Stropu pamatskola - attīstības centrs “Multisensorā 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. SIA “Latgales mācību centrs” Sabiedrības un cilvēka drošība Profesionālās 

kompetences pilnveide /24 st./; 

21.04.2020. Ekonomikas un kultūras augstskola “Tiešsaistes seminārs - digitālo rīku izmantošana 

mācīšanas” /1 st./; 

02.03.2020. Daugavpils Stropu pamatskola - attīstības centrs sniedza palīdzību praktiskā semināra 

DU studentiem “Ieskats darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir funkcionālie traucējumi” organizēšanā 
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/2 st./; 

12.12.2019. Daugavpils Stropu pamatskola - attīstības centrs “Mācību vides veidošana bērniem ar 

AST” /3 st./; 

04.12.2019. Daugavpils Stropu pamatskola - attīstības centrs “Pedagoģiskās metodes un 

paņēmieni darbā ar bērniem, kuriem ir autisms” /2 st./; 

20.06.2019. Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs “Kompetenču pieeja 

mācību saturā: Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā” /54 

st./. 

Z.Novicka 

izglītības 

metodiķe, 

direktores 

vietniece 

IZGLĪTĪBA: 

1. Daugavpils 

Universitāte, Diploms 

par Maģistra grādu 

Izglītībā, PD E 

Nr.1304 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 

20.04.2021.  Profesionālās kompetences pilnveides dokuments Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Latgales mācību centrs” Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā “Vecāku un 

bērnu tiesības, pienākumi un atbildība” Profesionālā kompetence bērnu tiesību aizsardzības jomā 

/8 st./; 

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./. 

 

No 2019.gada 

decembra līdz 

2021.gada 

augustam.  

ERASMUS + 

starptautiskais 

projekts „Special 

Education for 

Special 

Children”  

Projekta Nr: 

2019-1-TR01-

KA229-

076908_3  

Special 

Education For 

Special Children 

2019-1-TR01-

KA229-076908 

_2.  

http://dspac.lv/er

asmus-projekts-

 

http://dspac.lv/erasmus-projekts-speciala-izglitiba-ipasiem-berniem
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septembra līdz šim 

brīdim apgūst 

programmu "Lietišķa 

uzvedības analīze" 

Applied Behavior 

Analaysis - ABA) 

DARBA PIEREDZE: 

01.07.2018. - Izglītības 

metodiķis Daugavpils 

Stropu pamatskolā - 

attīstības centrā.  
02.01.2014.–

30.06.2018. Vadītājas 

vietniece. Darba stāžs 

speciālajā izglītībā 7 

gadi.  

speciala-

izglitiba-ipasiem-

berniem 

09.02.2021.-

09.05.2021.eTwi

nning  „Be 

Healthy, Drink 

Tea” 

I.Geriņa 
Sākumskolas 

skolotāja, 

izglītības 

metodiķe 

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 

2022.gada 11.aprīlī “Pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības bez zināšanu 

pārbaudes”, Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”, Nr. A – 165754, 11.04.2022. /12 st. /;  

2021. gada 21. decembrī “Bērni ar speciālām vajadzībām un funkcionāliem traucējumiem 

speciālās izglītības un iekļaujošas izglītības kontekstā”, Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības 

centrs, Nr. 2021 – 12/50, 21.12.2021. / 8 st./; 

2021. gada 1.novembrī “Lietpratības veicināšana 1. - 4. klasē sociālajā un pilsoniskajā mācību 

jomā”, Daugavpils Valsts ģimnāzija, Nr. 100/2021, 1.11.2021. /12 st./ ; 

2021. gada 29.oktobrī “Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību” (Pamata līmenis), 

Nr.29102021-04, Izglītības un zinātnes ministrija, 29.10.2021. /36 st. /;  

2021.gada 25.oktobrī “Digitālās prasmes mācību procesa nodrošināšanai”, Digitālo prasmju 

centrs, Nr. 0024327, 25.10.2021. / 160 st. /;  

2021. gada 16.augustā “Mācīšanās lietpratībai 1.-3.klasē” (valodu pratība, lietpratība sociālajās 

zinībās un kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību priekšmetos), VISC, Nr. K – 1438/ 

2021, /36 st. /; 

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 4.09.2020. /8 st./; 

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

“Tehnoloģijas, 

t.sk. asistīvās, un 

to sniegtās 

iespējas speciālo 

pedagoģisko 

vajadzību 

mazināšanai 

mācību procesā 

izglītojamajiem 

ar jauktiem 

attīstības 

traucējumiem 

(pirmsskola) un 

kombinētiem 

attīstības 

traucējumiem 

(dažādās 

kombinācijas, 

 

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

logopēdiskā 

internātpamatskola – 

attīstības centrs – 

sākumskolas skolotāja, 

internāta skolotāja. 

Darba stāžs 

pedagoģijas 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.  

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

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

traucējumiem” Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs, apliecība 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.Starptautiskā 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./; 

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 

piemēram, 

garīgās attīstības 

traucējumi + 

redzes 

traucējumi, 

garīgās attīstības 

traucējumi + 

dzirdes 

traucējumi; 

kohleārie 

implanti u.c.)”  
2021.gada 

12.aprīlī 

Daugavpils 

Izglītības 

pārvalde 

vienošanās 

reģistrācijas 

Nr.2-2e/21/226 

 

2019. gada 

septembris -

2021.gada 

augusts 

ERASMUS+ 

Projekta Nr.: 

2019-1-TR01-

KA229-

076908_3  

Special 

Education For 

Special Children  



 

54 
 

“Uzdevumi.lv” Nr.U694-2/2019, apliecinājums /6 st./. 

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) 
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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 

 15.06.2022. 

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

Piezīmes/ papildus informācija  

  

 

 

Izglītības iestādes vadītājs: M.Raičonoka ________________________ Datums 13.06.2022. 

 

 

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

 

 

Saskaņots: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde _______________________      ___________________________       ______________________ 

                                                                                                       
 paraksts                                                    vārds, uzvārds                                                        datums 

 

    

                                                                                                                                                                                              
 

 

http://dspac.lv/

