
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 pilnveidojisi 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);

Ļ.Urbanoviča 

direktores vietniece 

izglītības jomā, 

logopēde 

IZGLĪTĪBA: 2002 – 2004. Daugavpils Universitāte, 

izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā, 

diploms Nr. 0088, izsniegts 21.06.2004. 1998 – 

2000 Liepājas Pedagoģijas Akadēmija, logopēda 

kvalifikācija, profesionālās izglītības diploms, Nr. 

000095, izsniegts 08.12.2000. 1989-1994 

Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte, vidusskolas 

krievu valodas un literatūras skolotāja, diploms 

Nr.000646, izsniegts, 20.06.1994.                     

DARBA PIEREDZE: no 1997 – līdz šim brīdim 

skolotāja - logopēde Daugavpils logopēdiskajā 

internātpamatskola – attīstības centrā, no 2003 – līdz 

šim brīdim Daugavpils Daugavpils logopēdiskā 

internātpamatskola – attīstības centrs, direktores 

vietniece izglītības jomā. 1994 – 1997. internāta 

skolotāja  - Daugavpils logopēdiskajā 

internātpamatskola; Latvijas Logopēdu Asociācijas 

biedre no 2000. gada. Darba stāžs logopēdijas jomā 

20 gadi.  

2018. gada 20.aprīlī; 2018.gada 25.maijā “Agrīnās attīstības izvērtēšana, izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodi” Liepājas Universitāte, Nr.4. – 4.23/18/71, izsniegta 25.05.2018. (16 st.);

2018. “Agrīnās attīstības logopēdija (bērnu runas un valodas attīstības novērtēšana, traucējumu diagnostika un korekcija no 0 līdz 3 gadu vecumam), Liepājas Universitāte, apliec. Nr. 4 – 4.23/18/24, izsniegta 25.03.2018. (72st.);

2017. “Izglītības iestādes vadītāja vietnieka amata pienākumi, darba plānošana un organizācija, metodiskā darbība un mācību procesa pārrraudzība”(A), Rīga, SIA “Arimeks”mācību centrs, apliec.Nr. 17-337, izsniegta 24.11.2017. (8st.);

2017. “Aktuāli jautājumi logopēdijā: bērnu valodas attīstības izpēte(projekta LAMBA izstrādātās metodes un rīki; higiēnas noteikumi, normas, logopēdijas nodarbībās izmantojamo materiālu dezinfekcijas iespējas un līdzekļi”(A), Rīga, 

Latvijas Logopēdu Asociācija, apliec. Nr. 2017/9 – 150, izsniegta 01.12.2017.  (6 st.);

2017. “Aktualitātes speciālo skolu darbā”, VISC, apliecība Nr. S – 1111/2017, izsniegta 24.11.2017. (6 st.);

2017.Daugavpils logopēdikās internātpamatskolas – attīstības centra APU programmas ietvaros apliecinājums “Pedagoģiskās metodes  un paņēmieni darbā ar bērniem, kuriem ir valodas un dzirdes traucējumi”, Daugavpils logopēdikās 

internātpamatskolas – attīstības centrs, izsniegta 23.11.2017. (2 st.); 

2017. “Aktuāli jautājumi logopēdijā: izglītojamo ar finkcionāliem traucējumiem spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtēšanas aspekti PMK, izglītības iestāžu logopēda, speciālā pedagoga izvērtējumu loma valodas un runas 

attīstības taucējumu, spēju un prasmju izvērtēšanā PMK ietvaros; pārmaiņas pirmsskolas izglītībā” (A), Latvijas Logopēdu Asociācija, apliec.Nr. 2017/7 – 154, izsniegta 29.09.2017. (6 st.);

2017. “Kompetenču  pieejas iespējas izglītības kvalitātes veicināšanai”, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, konferences apliecinájums, izsniegta 30.08.2017. (4 st.);

2017. „Aktuāli jautājumi logopēdijā”- Bērnu ar dzirdes traucējumiem integrācijas iespējas, situācija Latvijā. Pirmais mācību gads – lasīšanas prasmju apguves problēmas, sasniegumi, rezultāti un risinājumi. Pedagoģiskās palīdzibas 

iespējas skolēniem ar lasīšanas traucējumiem. Bērns ar autiskā spektra traucējumeim, apliec.Nr. 2017/6 -135, izsniegta Rīgā 28.04.2017./ 6 st./

2017. Profesionālās kompetences pilnveides(A) programma „Aktuāli jautājumi logopēdijā” IV Baltijas valstu logopēdu kongress:Ēd drosi, runā braši!, apliec. Nr. 2017/1-166, izsniegta Rīgā 24.02.2017./ 8 st./

2017. "Mūsdienīga pieeja runas attīstībā", Daugavpils pilsētas 9.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, apliec. Nr. 21/2017, izsniegta 17.01.2017./ 2 st./

2015. "Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību jomā", SIA "Latgales mācību centrs", apliec. Nr. S2016-9939, izsniegta 14.12.2016./8 st./

2016. „Aktuāli jautājumi logopēdijā”- Adenoīdu izraisītas problēmas, ORL palīdzība un logopēda darbība. Tehnoloģiju iespējas mūsdienu logopēdijā, apliec.Nr. 2016/11 -141, izsniegta Rīgā 09.12.2016./ 6 st./

2016. ”Meiteņu pašapzinas stiprinašana, grupu metode „Bella” Latvijas Ģīmenes plānošanas un seksuālās veselības asociācijas „Papardes zieds”mācību centrs, apliec Nr.2016/3-1/131, izsniegta 07.12.2016./ 8 st./

2016. „Aktuāli jautājumi logopēdijā”- Runas dispraksija, izplātība, cēloņi, diagnostika un logopēdiskā  iedarbība. Burtu bildes. Sociālās komunikācijas traucējumi. Logopēdiskā darba organizācijas aktualitātes, apliec.Nr. 2016/8 -145, 

izsniegta Rīgā 30.09.2016./ 6 st./

2016. ”Meiteņu pašapzinas stiprinašana, grupu metode „Bella” Latvijas Ģīmenes plānošanas un seksuālās veselības asociācijas „Papardes zieds”mācību centrs, apliec Nr.2016/3-1/54, izsniegta 16.06.2016./ 16 st./

2016. „Aktuāli jautājumi logopēdijā”- Dispraksijas būtība, cēloņi, pazīmes un iedalījums. Dispraksija – logopēda un skolotāja skatījums.Multidisciplināra rehabilitācija bērniem ar dispraksiju, apliec.Nr. 2016/3 -115, izsniegta Rīgā 

04.03.2016./ 6 st./

2013. „Agrīnās lasītprasmes attīstības rādītāju DIBELS Next sistēma”, apliec.Nr.19.1.-16/3478, Rīga, izsniegta 27.11.2013./26 st./

4.9. nodrošina, ka konsultatīvo darbu ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem un metodisko darbu ar vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem veic speciālās izglītības iestādes pedagogi:

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

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

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

Pedagogu komanda, kuri nodrošina izglītības iestādes attīstības centra funkcijas 

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, izsniegta 25.05.2018. (16 st.); 

2018. 24.maijā Daugavpils pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu pieredzes apmaiņas semināra organizēšana. Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola – attīstības centrs (2 st.);

2018.gada 26.janvāra līdz 2018.gada 25.marta “Agrīnās attīstības logopēdija (bērnu runas un valodas novērtēšana, traucējumu diagnostika un korekcija no 0 līdz 3 gadu vecumam)”, Liepājas Universitāte, Nr.4. – 4.23/18/39, izsniegta 

25.03.2018. (72 st.);

2018. Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā “Vecāku un bērnu tiesības, pienākumi un atbildība”, Daugavpils, Nr.S2018-11540, izsniegta 12.03.2018. (8st.);

2018. gada 6.martā “Garīgu sajūtu izaugsmes iedvesmošanas skaņas”Pieredzes apmaiņas pasākuma pilsētas speciālistiem, veltīta Starptautiskai logopēda dienai organizēšana, Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola – attīstības 

centrs (2 st.);

2018. Izglītības un vadības fakultātes 5.zinātniski praktiskajā Daugavpils Universitātes konferencē „Tradicionālais un inovatīvais izglītībā: problēmas un risinājumi”Daugavpils Universitāte, Nr.4 – 79/127, izsniegta 02.03.2018. (8 st.);

2018.gada 24.janvārī Konference Preiļos “Domāt un sarunāties. Izglītība. Sabiedrība.” (4 st.);

2018.gada 17.janvārī “Mūsdienīga pieeja runas attīstībā”, (2 st.);

2017. Pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu metodiskās apvienības pieredzes apmaiņas semināra organizēšana “Ar gaišām domām Ziemassvētkus gaidām...” Pedagoģiskās metodes un paņēmieni darbā ar bērniem, 

kuriem ir autisms”, Daugavpils, izsniegta 14.12.2017. (2 st.);

2017. APU programmas ietvaros pieredzes apmaiņas semināra organizēšana “Nāk rudens izgreznot Latviju” Pedagoģiskās metodes un paņēmieni darbā ar bērniem, kuriem ir runas, valodas un dzirdes traucējumi”, Daugavpils, izsniegta 

23.11.2017. (2 st.);

2017. “Seksuālā vardarbība pret bērnu – kā atpazīt un rīkoties”, Rīga, “Centrs Dardedze”, Nr.17-45/I-V, izsniegta 30.11.2017. (6 st.);

2017. “Darbs ar pusaudžiem mobinga novēršanā, izmantojot spēli “Kas un kāds tu esi?”, Rīga, “Centrs Dardedze”, Rīga, Nr.17-23/V-II, izsniegta 03.11.2017. (4 st.);

2017. Pedagogu pieredzes apmaiņas seminārs “Pedagoģiskās pieejas īpatnības darbā ar izglītojamiem, kuriem ir dzirdes traucējumi” Daugavpils, izsniegta 19.10.2017.;

2017. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas ietvaros kursi “Vērtībizglītības integrēšana mācību un audzināšanas darbā” Daugavpils, Nr.2017/2 – 4/454, izsniegta 13.10.2017. (36 st.);

2017. “Mācīšanās mācīties jeb kompetenču pieeja izglītībā”, Daugavpils Valsts ģimnāzija, Nr.86/2017, izsniegta 04.09.2017. (8st.);

2017. Daugavpils pilsētas Augusta konference “Kompetenču pieejas izglītības kvalitātes veicināšanai”, Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde, izsniegta 30.08.2017. (4 st.);

2017. augusts-oktobris -  lektore pedagogu profesionālās pilnveides kursos par darbu ar bērniem ar dažādiem (mācīšanās, valodas, redzes, dzirdes, jauktiem attīstības, garīgās un smagas garīgās attīsības) traucējumiem;                                                                                                                                                                                                                                                                           

2017. “Koučings izglītības vadībā: efektīvai sadarbībai, plānošanai un mērķu sasniegšanai”, Daugavpils, Nr.23/2017, izsniegta 13.06.2017. (6st.);

2017,"Mūsdienīga pieeja runas attīstībā”, apliec. Nr. 1/2017, izsniegta 17.01.2017./2 st./                                                                                                                                                                                       2016. „Individuālās pieejas 

īstenošana izglītības procesā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem” (A), Jēkabpils tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrs “Mūsu pasaule”, apliec. Nr. 8127, izsniegta 26.11.2016./12 st./

2016. „Atbalsts pozitīvai uzvedībai”, Latvijas universitāte Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, apliec. Nr. 7, izsniegta 07.11.2016./6 st./

2016. “Neiroloija”, Daugavpils medicīnas koledža, apliec. Nr. 1, izsniegta 20.10.2016./12 st./

2016. „Iekļaujošā izglītība bērniem autistiem”, Daugavpils autisma centrs “Mūsu pasaule”,

apliec. Nr. 16-8, izsniegta 18.08.2016./6 st./

2016. „Laimīgi bērni drošā vidē”, Daugavpils Universitāte, Izglītības un vadības fakultātes rīkota 3.zinātniski praktiskā konference, apliec. Nr. 4-79/371, izsniegta 04.03.2016./8 st./                                                                                                       

2013. „Agrīnās lasītprasmes attīstības rādītāju DIBELS Next sistēma”, apliec., Rīga, izsniegta 27.11.2013./26 st./

     

                                                                                                              

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 Daugavpils logopēdiskā 

internātpamatskola – attīstības centrs, skolotāja 

logopēde, izglītības metodiķe. 2004 – 2011 

Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola – 

attīstības centrs, skolotāja logopēde. 2001 – 2004 

Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola, 

skolotāja logopēde. Darba stāžs logopēdijas jomā 17 

gadi. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 I.Valentanaviča 

izglītības metodiķe, 

logopēde



M.Gamarnik 

logopēde

IZGLĪTĪBA: A.I.Hercena Ļeņingradas Valsts 

pedagoģiskais institūts, 30.06.1991. Piešķirtā 

kvalifikācija - skolotāja logopēde, Diploms Nr. 

318893, Augstākā izglītība. DARBA PIEREDZE: 

04.09.2007 – līdz šim brīdim Daugavpils 

logopēdiskā internātpamatskola – attīstības centrs, 

skolotāja logopēde.  Darba stāžs logopēdijas jomā 23 

gadi.                                                   

2018. “Pirmā palīdzība”, Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Mācību centrs, apliecinājums, izsniegts 27.04.2018. (4 st.);                                                                                                                                                                                                                                           

2018. “Vecāku un bērnu tiesības, pienākumi un atbildība”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latgales mācību centrs”, apliecība Nr. S2018-11520, izsniegta 12.03.2018. (8 st.);                                                                                                                                                                                               

2018. Izglītības un vadības fakultātes rīkotāja 5.zinātniski –praktiskajā konferencē “Inovatīvais un tradicionālais izglītībā: problēmas un risinājumi.”, apliecinājums, izsniegts 02.03.2018. (8 st.);                                                                                                                                              

2018. “Autisms: saprast, pieņemt, strādāt”, Daugavpils autisma centra “Mūsu Pasaule”, sertifikāts Nr. 18-15, izsniegts 09.02.2018. ( 14 st.);                                                                                                                                                                                                                                                      

2017. “Darbs ar smilšu lampam”, Eventus Group “Smilšu lampas”, sertifikāts, izsniegts 23.11.2017.( 2 st.);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2017. “Pedagoģiskās pieejas īpatnības darbā ar izglītojamiem, kuriem ir dzirdes traucējumi”, Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola – attīstības centra, apliecinājums, izsniegts 19.10.2017.                                                                                                                                                 

2017. Daugavpils Universitāte, 19.04.2017, Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļi, materiālu un audzināšanas metožu izvētrēšanas kārtība izglītības iestādē, (6 st.);

2017. Daugāvpils Universitāte, 4-79/2062, 03.03.2017, 4. zinātniski praktiskā konference “Darbs dara darītāju”, (8 st.); 

2017. Daugavpils pilsētas 9. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, 17.01.2017, Mūsdienīga pieeja runas attīstībā, (2 st.); 

2016. Daugavpils medicīnas koledža, 20.10.2016, Neiroloģija, (12 st.); 

2016. Daugavpils Universitāte, 4- 79/386, 04,03,2016, DU 3. zinātniskā konference “Laimīgi  bērni drošā vidē”, (8 st.); 

O.Bojarova logopēde IZGLĪTĪBA: 2005.-2008. Sankt-Pēterburgas 

„Speciālās pedagoģijas un psiholoģijas institūts 

kvalifikācija skolotāja - logopēde Diploma Nr. ВСГ 

2008475, 1987.-1992. Liepājas Pedagoģiskais 

institūts kvalifikācija speciālās skolas skolotāja, 

pirmsskolas iestāžu  oligofrēnopedagoģe Diploma 

Nr. 510374 (AIC lēmums Nr.142/7163 

(09.11.2012.) iegūta izglītība pielīdzināta 

profesionālā maģistra grādam, piektais profesionālās 

kvalifikācijas līmenis; DARBA PIEREDZE: kopš 

2010. strādā Daugavpils logopēdiskā 

internātpamatskolā – attīstības centrā, skolotāja 

logopēde. Darba stāžs logopēdijas jomā 28 gadi.   

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

2018.Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas – attīstības centra pieredzes apmaiņas semināra apliecinājums “Metodiskās apvienības 2017./2018.m.g. pārskats”, Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas – attīstības centrs, 

izsniegta 24.05.2018. (1 st.);

2018. „Pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšana izglītības iestādē.’’ Daugavils 11. pamatskola, 

 Nr. 04/2018, izsniegta 13.03.2018. (12 st.)

2018.Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas – attīstības centra pieredzes apmaiņas semināra apliecinājums “Garīgu sajūtu izaugsmes iedvesmošanas skaņas”, Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas – attīstības centrs, 

izsniegta 06.03.2018. (2 st.);

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

 izsniegta 09.02.2018. (14 st.)

2017. “Tehnoloģijas, t.sk. asistīvas, un to sniegtās iespējas  specīalo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā Izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem ( pirmsskola) un kombinētiem attīstības traucējumiem.” 

Daugavpils logopēdiskā-internātpamatskola-attīstības centrs, Nr./2017/ 10-109. Izsniegta 23.10.20187 (8 st.);

2017.Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas – attīstības centra pieredzes apmaiņas semināra apliecinājums “Pedagoģiskās metodes  un paņēmieni darbā ar bērniem, kuriem ir autisms”, Daugavpils logopēdiskās 

internātpamatskolas – attīstības centrs, izsniegta 14.12.2017. (2 st.);

2017. “Kvalitatīvas medicīnas   pakalpojumu  pieejamības uzlabošana, stiprinot institucionālo kapacitāti un sadarbību pārrobežu reģionā  Zarasi- Gaugavpils”, Nr.LLI  224 ( QUALITY MEDICAL CARE) ietvaros, „Pirmās palīdzības 

apmācības sabiedrībai” izsniegta 17.10.2017. (6 st.);

2017. "Mūsdienīga pieeja runas attīstībā", Daugavpils pilsētas 9.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, apliec. Nr. 24/2017, izsniegta 17.01.2017./ 2 st./

2016. „Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība izglītības iestādē” . Daugavpils Universitāte ,  apliec. Nr. 747, izsniegta 15.12.2016./ 6 st./

2016. "Neiroloija", Daugavpils medicīnas koledža, apliec. Nr. 1, izsniegta 20.10.2016./12 st./2016. "Iekļaujošā izglītība bērniem autistiem", Daugavpils autisma centrs "Mūsu pasaule", apliec. Nr. 16-9, izsniegta 18.08.2016./6 st./

2016. "Speciālo zināšanu apguve bērnu aizsardzības jomā", SIA "Latgales mācību centrs", apliec. Nr. S2016-8165, izsniegta 14.03.2016. /8 st./

2015. "Multidisciplionāra autisma parādības izskatīšana. Inkluzīvas vides organizēšana bērniem ar AST.", Daugavpils autisma centrs "Mūsu pasaule", apliec. Nr. 15-25, izsniegta 09.01.2015./7 st./

V.Martinova 

logopēde

IZGLĪTĪBA: Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

logopēda kvalifikācija, profesionālās izglītības 

diploms, LPA- PROF Nr. 00201 Liepājā, reģ.nr. 

0267, izsniegts 12.06.2003.; DARBA PIEREDZE: 

1999 Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola, 

skolotāja logopēde. Darba stāžs logopēdijas jomā 19 

gadi.                                                                                            

2018.“Agrīnās attīstības logopēdija (bērnu runas un valodas attīstības novērtēšana, traucējumu diagnostika un korekcija no 0 līdz 3 gadu vecumam)”, Liepājas Universitāte, Nr. 4 – 4.23/18/41, izsniegta 25.03.2018. (72 st.);                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2017.Baltijas valstu partnerība cilvēktiesību un pilsoniskās izglītības jomā.Biedrība "Jaunatnes līderu koalīcija" 16.03.2017. Daugavpils, (6 st.);

Mūsdienīga pieeja runas attīstībā.Apliecinājums Nr. 31/2017 Daugavpils pilsētas 9.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde. 17.01.2017. (2 st.);

2016.Iekļaujošā izglītība bērniem autistiem. Sertifikāts Nr. 16- 27 Daugavpils autisma centrs"Mūsu pasaule" 18.08.2016. (6 st.);

2016. "Individuālās pieejas īstenošana izglītības procesā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem" (A) Apliecība Nr. 8142, Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas  tehnoloģiju centrs, izsniegta 26.11.2016. (12 st);

2015 Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā . Apliecība Nr.S2015-0735, Daugavpils, 16.03.2015.  

A.Skladova logopēde IZGLĪTĪBA: A.I.Hercena Ļeņingradas Valsts 

pedagoģiskais institūts, diploms  Nr.789398, 

izsniegts 02.07.1973. gada. Piešķirtā kvalifikācija - 

palīgskolas skolotāja, logopēde. DARBA  

PIEREDZE: 1992 –līdz šim brīdim Daugavpils 

logopēdiskā internātpamatskola –attīstības centrs, 

skolotāja –logopēde. Darba stāžs logopēdijas jomā 

26 gadi. 

2017. „Mūsdienīga pieeja runas attīstībā”, Daugavpils pilsētas 9.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, apliec. Nr.32/2017, izsniegta 17.01.2017. /2.st./

2016. „Individuālās pieejas īstenošana izglītības procesā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem”, Iēkabpils tālākizglītības un informācijas  tehnoloģiju centrs, apliecība Nr.8149, izsniegta 26.11.2016. /12.st./

2016.”Žestu valoda-kā komunicēšanas veids”, Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola-attīstības centrs, apliec., izsniegta 11.10. 2016. /3.st./

2016. „Iekļaujošā izglītība bērniem autistiem”, Daugavpils autisma centrs „Mūsu Pasaule”, sertifikāts Nr.16-30,  izsniegta 18.08.2016. /6.st./

2015. „Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā”, SIA „Latgales mācību centrs”, apliecība Nr. S2015-7067, izsniegta 26.08.2015. /8.st./

L.Li logopēde IZGLĪTĪBA: Baltkrievijas Valsts universitāte, 

diploms Nr. A Nr.0391188, kvalif.  

oligofrenopedagogs, logopēds, izsniegts  30.05.2006. 

St. Petersburg Institute of Bioregulation and 

Gerontology, papildizglītības diplomam 

apliecinājums A Nr.0391188, apliecinājuma Nr. 

193/3294, apgūta programma "Biotehnisko un 

medicīnisko aparātu un ierīču veselības saglabāšanas 

tehnoloģiju lietošana - aparatūra BOS", izsniegts 

Sankt-Peterburgā 04.03.2011. Baltkrievijas Valsts 

universitāte, diploms Nr.0001254, kvalif. 

defektologs, izsniegts 26.08.1996. Daugavpils 

Universitāte, diploms Nr.0001254, 

kvalif.sākumskolas skolotājs, izsniegts  17.06.1995. 

Mogiļevas Valsts Pedagoģiskais institūts, diploms 

EB Nr. 300123, izsniegts 30.06.1979. DARBA 

PIEREDZE: 1983 –līdz šim brīdim Daugavpils 

logopēdiskā internātpamatskola –attīstības centrs, 

skolotāja –logopēde. Darba stāžs logopēdijas jomā 

22 gadi.                    

2018. gada 20.aprīlī; 2018.gada 25.maijā “Agrīnās attīstības izvērtēšana, izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodi” Liepājas Universitāte, Nr.4. – 4.23/18/72, izsniegta 25.05.2018. (16 st.); 

2018.“Agrīnās attīstības logopēdija (bērnu runas un valodas attīstības novērtēšana, traucējumu diagnostika un korekcija no 0 līdz 3 gadu vecumam)”, Liepājas Universitāte, Nr. 4 – 4.23/18/41, izsniegta 25.03.2018. (72 st.);

2017. Pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu metodiskās apvienības pieredzes apmaiņas seminārs. “Ar gaišām domām Ziemassvētkus gaidām...” Pedagoģiskās metodes un paņēmieni darbā ar bērniem, kuriem ir 

autisms”, uzstāšanos seminārā,  Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola – attīstības centrs, izsniegta 14.12.2017. (2 st.);

2017. APU programmas ietvaros pieredzes apmaiņas semināra organizēšana “Nāk rudens izgreznot Latviju” Pedagoģiskās metodes un paņēmieni darbā ar bērniem, kuriem ir runas, valodas un dzirdes traucējumi”, Daugavpils 

logopēdiskā internātpamatskola – attīstības centrs, izsniegta 23.11.2017. (2 st.);

2017. Konferences  “Labā prakse autisma jomā 2017”. Latvijas Universitāte, Nr. PPMF - AF46 -1/521, izsniegta 11.11.2017. (16.st.)

2017. “Pedagoģiskās pieejas īpatnības darbā ar izglītojamiem, kuriem ir dzirdes traucējumi”, Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola – attīstības centrs, izsniegta 19.10.2017.

2017. “Mācīšanās mācīties jeb kompetenču pieeja izglītībā”, Daugavpils Valsts ģimnāzija, Nr.85/2017, izsniegta 04.09.2017. (8 st);

2017. “ Koučings izglītības vadībā: efektīvai sadarbībai, plānošanai un mērķu sasniegšanai”, Daugavpils Valsts ģimnāzija, Nr. 31/2017, izsniegta 13.06.2017. (6.st);

2017. "Mūsdienīga pieeja runas attīstībā", Daugavpils pilsētas 9.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, apliec. Nr. 7/2017, izsniegta 17.01.2017. / 2 st./

2.2016. "Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību jomā", SIA "Latgales mācību centrs",

apliec. Nr. S2016-9929, izsniegta 14.12.2016. /8 st./

2016. ”Individuālās pieejas īstenošana izglītības procesā izglītojamiem ar mācīšanas traucējumiem (A),  apliec. Nr. 8118, izsniegta 26.11.2016. /12st./

2016. “Iekļaujošā izglītība bērniem autistiem”,  apliec. Nr. 16-33, izsniegta 18.08.2016. , /6 st./.

2016. “ Žestu valoda – kā komunicēšanas veids” apliec. izsniegta DLIAC 11.10.2016. /3 st./

2016. “Apmācību nepārtrauktība pirmsskolā un sākumskolā” apliec. , izsniegta DLIAC  22.01.2016. /4 st./

2015. “Atbalsts pedagogam  profesionālajā darbībā”. apliec.,  izsniegta  Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes organizētajā konferencē 26.08.2015./4 st./

2015 . “Metožu daudzveidība darbā ar  berniem, kuriem ir runas, valodas un dzirdes traucējumi” , izsniegta DLIAC 14.04.2015. /4 st/

2015. "Multidisciplionāra autisma parādības izskatīšana. Inkluzīvas vides organizēšana bērniem ar AST.", Daugavpils autisma centrs "Mūsu pasaule", apliec. Nr. 15-3, izsniegta 09.01.2015. /7 st./

2014. Pedagoģiskā pieeja. Mūsdienīga mācību procesa īstenošana izglītībā. Mācību darba plānošanas specifīka bērniem ar autismu”. (A), apliec. Nr. 660, izsniegta DU 14.05.2014. / 24 st./.

2014 . ”Atbalsta sistēmas attīstība bērniem ar runas un dzirdes traucējumiem”  apliec. , izsniegta DLIAC  07.01.2014. /12st./



L.Siņakova izglītības 

metodiķe, 

surdopedagoģe

IZGLĪTĪBA: 2002-2006 Valsts Baltkrievijas ped. 

universitāte, sākumskolas skolotāja bērniem ar 

dzirdes  traucējumiem, surdopedagoģe, 1996-1997 

Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, sākumskolas 

skolotāja 1984-1989. Daugavpils Pedagoģiskais 

institūts, fizikas un matemātikas skolotāja; DARBA 

PIEREDZE: Kopš 1989. Daugavpils internātskola, 

matemātikas un fizikas  skolotāja, audzinātāja, - 

1995. Daugavpils logopēdiskā internātskola, 

sākumskolas skolotāja bērniem ar  dzirdes 

traucējumiem - 1999. Daugavpils logopēdiskā 

internātskola, surdopedagoģe, sākumskolas skolotāja 

bērniem ar dzirdes traucējumiem, matemātikas 

skolotāja - 2000. Daugavpils logopēdiskā 

internātskola, surdopedagoģe - 2012. Daugavpils 

logopēdiskā internātskola, surdopedagoģe,  skolas 

metodiķe. Darba stāžs surdopedagoga jomā 17 gadi.                                                                                                                                                                                                           

Darbs Daugavpils logopēdiskajā internātpamat-skolā 

- attīstības centrā tika veikts ievērojot katra bērna 

veselības stāvokli un attīstības īpatnības. Attīstības 

centrs sniedz sekojošo atbalstu:

2018. “Agrīnās attīstības izvērtēšana, izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodi” Liepājas Universitāte, Nr.4. – 4.23/18/71, izsniegta 25.05.2018. (16 st.);

2018. “Logopedic massage” Nr.06493-18, izsniegta 24.04.2018. (26 st.)

2018. „Agrīnās attīstības logopēdija (bērnu runas  un valodas attīstības novērtēšana, traucējumu diagnostika un korekcija no 0 līdz 3 gadu vecumam)” Nr.4.-4.23/18/40, izsniegta 25.03.2018. (72st.) 

2018. „Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā” Nr. S2015-0731,  izsniegta 12.03.2018. (8st.)

2017. „Laba prakse autisma jomā 2017” Nr.PPMF-AF46-11/523, izsniegta 11.11.2017. (16st.)

2017. „Praktiskais radošums NVO darbībā – lai ko tu domā, domā citādi!” Nr.686, izsniegta 09.10.2017.

2017. „Skolotāju datorprasmju kompetenču paaugstināšana interaktīvās tāfeles lietošanā”, izsniegta 31.08.2017. (24st.)

2017. „Mūsdienīga pieeja runas attīstībā” Nr.8/2017, izsniegta 17.01.2017. (2st.) 

2016. „Speciālās izglītības saturs un didaktika” (B), izsniegta 31.10.2016. (80st.)

2016. „Iekļaujošā izglītība bērniem autistiem” Nr.16-5, izsniegta 18.08.2016. (6st.)

2016. „Pozitīvs sabiedriskās organizācijas tēls” Nr.531, izsniegta 23.03.2016. (6st.)

2015. „Latgales plānošanas reģiona mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana”, izsniegta 10.10.2015. (30st.)

2015. „Kā veiksmīgi attīstīt NVO?” Nr.470, izsniegta 05.08.2015. (4st.)

2015. „Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā” Nr. S2015-0731, izsniegta 16.03.2015. (8st.)

2015. „Multidisciplionāra autisma parādības izskatīšana. Inkluzīvas vides organizēšana bērniem ar AST” Nr.15-12, izsniegta 09.01. 2015. (7st.)

L.Ivanova 

surdopedagoģe, angļu 

valodas skolotāja

IZGLĪTĪBA: 1990.-1993. Gercenas Valsts krievu 

pedagoģiskā universitāte, skolotāja bērniem ar 

dzirdes traucējumiem,  diploms Nr.029316 1993.g. 

28.05; 1983. – 1988. Daugavpils pedagogiskais 

institūts, krievu valodas un literatūras un angļu 

valodas skolotāja, diploms Nr.095101 1988.g.26.06 

(maģistra grāds, lēmums: Rīga, 10.09.2012., Nr. 

142/4666).  DARBA PIEREDZE: 1997 – līdz šim 

brīdim Daugavpils logopēdiskā internatpamatskola - 

attīstības centrs, skolotāja surdopedagoģe; angļu 

valodas skolotāja. Darba stāžs surdopedagoga jomā 

21 gads.   

2018 „Kompetenču pieeja angļu valodas apguvē”, izsniegta 16.03.2018. (12 st.);                                                                                                                                                                                                                                   2018. 

„Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā”,  izsniegta 12.03.2018. (8st.)                                                                                                                                                                                                      2017. „Hearts and 

Minds for Effective Education”, izsniegta 25.04.2017. (4 st).                                                                                                                                                                                                                                                               

O.Karkina psiholoģe IZGLĪTĪBA: 2009. Daugavpils Universitāte, 

profesionālais maģistra grāds psiholoģijā un 

izglītības psihologa kvalifikācija, diploms Nr. 0554, 

izsniegts 16.06.2009. 2006 Daugavpils Universitāte, 

sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā, 

diploms, Nr. 0011, izsniegts 07.06.2006.                                           

DARBA PIEREDZE: no 2010 – līdz šim brīdim 

izglītības psiholoģe Daugavpils logopēdiskajā 

internātpamatskola – attīstības centrā. Darba stāžs 

izglītības psihologa jomā 11 gadi. Psihologa darbs 

tika organizēts 5 virzienos : 1. Psiholoģiskās 

konsultācijas, Konsultēties un sadarboties ar 

vecākiem, skolotājiem un citiem. Izvērtējot 

problēmas un sniedzot iejaukšanos. Tas nozīmē 

problēmu risināšanas konsultācijas. 

2.Psihodiagnostika: veic nepieciešamos psiholoģiski - 

pedagoģiskos pētījumos, rezultātu apstrādāšanu, 

psiholoģisko atzinumu un rekomendāciju 

gatavošanu. Izmantotas metodes: Kognitīvas 

attīstības: Kerna - Jirasika, WISC (bērnu variants), 

Ravēna tabulas (neverbāla domāšana), 10 vārdu tests 

pēc Lurijas, vienkāršo uzdevumu tests, Tuluz - 

Pjerona tests „Sultes tabulas”, redzes atmiņas pēs 

„Bentona” metodes, L. Jacjukova metode. 

Psihoemocionālais stāvoklis: Ljušera tests, 

projektīvas metodes: „Māja, koks, cilvēks”, ģimenes 

kinētiskais  zīmējums (Beļauskaite red.) „Mana 

2018. „Bērnu tiesību aizsardzības jomā.” Rīga, Nr. 58842, izsniegta 18.04.2018. (24 st.)

2018. „Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā ” Vecāku un bērnu tiesības, pienākumi un atbildība.”, Daugavpils, Nr.S2018-11524, izsniegta 12.03.2018. (8st.)                                                                  2018. „Autisms: 

saprast, pieņemt, strādāt.”, Daugavpils, Nr.18-43, izsniegta 09.02.2018. (14 st.)                                                                                                                                                              

2017. „Seksuālā vardarbība pret bērnu - kā atpazīt un rīkoties.” Rīga, Nr.17-44/1-5, izsniegta 30.11.2017. (6 st.)                                                                                                                                                                2017. ”Darbs ar 

pusaudžiem mobinga novēršanā, izmantojot spēli ”Kas un kāds es esmu?!”, Rīga, Nr. 17-22/5-2, izsniegta 03.11.2017. ( 4 st.)

2017. „Vērtībizglītības integrēšana mācību un audzināšanas darbā.”, Daugavpils, Nr.2017/2-455, izsniegta 13.10.2017. (36 st.)

2017. „Mācīšanās mācīties jeb kompetenču pieeja izglītībā.” Daugavpils, Nr.112/2017, izsniegta 04.09.2017. (8st.)                  

2017. „Autisms katru dienu: ko var darīt dabiskajā režīmā.”, Daugavpils, Nr.17-26, izsniegta 19.08.2017. (6st.)

2017. „Ahenbaha aptauja un interpretācija pirmskolas, skolas vecuma bērnu un pieaugušo novērtēšanai” Latvijas Klīnisko psihologu asociācija, apl., Nr. A-2017/2/1-9, izsniegta 20.01.2017. (4 st.)

2016. „Neiroloija", Daugavpils medicīnas koledža, apliec. Nr.1, izsniegta 20.10.2016.(12 st.)                                                                                                                                                                                          

2016. „Panikas lēkmes kā iespēja, lai apstātos un sadzirdēt sevi” Neformālās izglītības mācību centrs „Intence”, ( 10st.)apl. № 04.- 26/2016., Izsniegta 30.08.2016;                                                                     

2016. „Ieklājoša izglītība bērniem autistiem.” Daugavpils autisma centrs „Musu Pasaule” apl. №16-34, izdiegta 18.08.2016. (6st.); 

2016. „Dabas vides estētikas izglītojošās un attīstošās iespējas” pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma Daugavpils pilsētas 26.PII,  apl. №23. Izsniegta 20.05.02016. (24 st.)

2016. „Atbalsts pozitīvai uzvedībai (APU) nostiprināšana 9 Daugavpils pilsētas skolās” pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma (18 st.), apl.№ 2016./77 izsniegta 19.04.2016.; 

2015. „Mediju pratība veselīgai paaudzei.” pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma (6 st.), Daugavpils 12. Vidusskola  apl. № 2015/81, izdiegta 12.10.2015. 

 O.Borisovs 

direktores vietnieks 

metodiskajā darbā

Diploms    27.06.2002.     Daugavpils Universitāte    

Profesionālais maģistrs. Daugavpils logopēdiskā 

internātskola, surdopedagoģe,  skolas metodiķe. 

Darba stāžs surdopedagoga jomā 22 gadi.     

2018. “Patriotiskā audzināšana. Tās iespējas atbildīgas personības attīstībā” J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola, izsniegta 19.04.2018. (2.st)

2018. Specialo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā. “Vecāku un bērnu tiesības, pienākumi un atbildība”, Latgales mācību centrs, apliecība Nr. S2018-11440,izsniegta 05.03.2018. (8.st), Daugavpils

2017. “Izglītības iestādes vadītāja vietnieka amata pienākumi, darba plānošana un organizācija, metodika darbība un mācību procesa pārraudzība”, SIA “Arimeks”, apliecība Nr.17-338, izsniegta 24.11.2017. (8.st), Rīga

2017. Daugavpils logopēdikās internātpamatskolas – attīstības centra APU programmas ietvaros apliecinājums “Pedagoģiskās metodes  un paņēmieni darbā ar bērniem, kuriem ir valodas un dzirdes traucējumi”, Daugavpils logopēdikās 

internātpamatskolas – attīstības centrs, izsniegta 23.11.2017. (2 st.);

2017. “Vērtībizglītības integrēšana mācību un audzināšanas darba”, Izglītības attīstības centrs, apliecība Nr.2017/2-4/456, izsniegta 13.10.2017. (36.st), Daugavpils

2017. “Radošums un tehnoloģijas audzināšana procesā”, Daugavpils 9.vidusskola, izsniegta 12.10.2017. (2.st)

2016. Sertifikāts    31.10.2016.     Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija   „Speciālās izglītības saturs un didaktika” (B) (80st)

2016. Sertifikāts    07.06.2016.     Valsts Izglītības attīstības aģentūra   

2016. Sertifikāts    29.06.2016.     Latvijas republikas Izglītības un zinātnes ministrija   

2016. Kvalifikācijas celšanas dokuments    19.04.2016.     Daugavpils Vienības pamatskola  (18 st.) 

2015. Kvalifikācijas celšanas dokuments    26.08.2015.    Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde (4 st.)  

2015. Kvalifikācijas celšanas dokuments    15.04.2015.     Daugavpils Vienības pamatskola  (36 st.) 

2015. Kvalifikācijas celšanas dokuments    19.02.2015.     SIA "Latgales mācību centrs"  (8 st.) 



 M.Raičonoka skolas 

direktore

Diploms    12.06.2001     Daugavpils Universitāte    

izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā un 

vizuālās mākslas skolotāja 

Diploms    21.06.2000     Rēzeknes Tehnoloģiju 

akadēmija    Akadēmiskais maģistrs   

Diploms    30.06.1986     Daugavpils pedagoģiskais 

institūts    Augstākā izglītība       

Sertifikāts    31.10.2016   Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija „Speciālās izglītības saturs un didaktika” (B) (80st)

Sertifikāts    31.05.2012. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

Sertifikāts 29.06.2001. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija                                                                                                                                                                                                                           Sertifikāts 12.03.2018. 

Daugavpils Valsts ģimnāzija  "Digitalizācija skolvadībā"                                                                                                                                                                                                                                                       Sertifikāts 12.03.2018. 

SIA "Latgales mācību centrs" "Vecāku un bērnu tiesības, pienākumi un atbildība" 

LLI-379 

"The pilot model of 

PERFECT organization 

providing teaching and social 

integration services for 

children and youth with 

special needs"

Interreg V-A Latvia-Lithuania 

Programme 2014 – 2020

T.Fadejeva direktores 

vietniece izglītības 

jomā, matemātikas 

skolotāja

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       

Sertifikāts    31.10.2016.   Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija „Speciālās izglītības saturs un didaktika” (B) (80st)

Sertifikāts    23.05.2007.     Rīgas Tehniskā universitāte   

Sertifikāts    29.06.2006.     Latvijas republikas Izglītības un zinātnes ministrija   

Kvalifikācijas celšanas dokuments     12.03.2018     Konference Latgales izglītības iestāžu vadības komandām "Digitalizācija skolvadībā"     (5 st.)                                                                                        Kvalifikācija celšanas dokuments     

12.03.2017.    Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā "Vecāku un bērnu tiesības, pienākumi un atbildība"  (8 st.)                                                                       Kvalifikācijas celšanas dokuments    24.11.2017.    

Izglītības iestādes vadītāja vietnieka amata pienākumi, darba plānošana iun organizācija, metodiskā darbība un mācību procesa pārraudzība   (8 st.)                     Kvalifikācijas celšanas dokuments    23.11.2017.    APU programmas 

ietvaros seminārs "Nāk rudens izgreznot Latviju" (2 st.)                                                                                                                                                                                                                                Kvalifikācijas celšanas dokuments    

04.09.2017.     Mācīšanās mācīties jeb kompetenču pieeja izglītībā  (8 st.)                                                                                                                                           Kvalifikācijas celšanas dokuments    07.12.2016.     Latvijas Ģimenes 

plānošanas un seksuālās veselības asociācijas "Papardes zieds" mācību centrs (8 st.)  

Kvalifikācijas celšanas dokuments    16.06.2016.     Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācijas "Papardes zieds" mācību centrs  (16 st.) 

Kvalifikācijas celšanas dokuments    11.03.2016.     Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs   (5 st.)

Kvalifikācijas celšanas dokuments    12.10.2015.     Daugavpils 12. vidusskola (6 st.)  

Kvalifikācijas celšanas dokuments    10.10.2015.    Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" (30 st.)  

Kvalifikācijas celšanas dokuments    26.08.2015.   Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde (4 st.)   

Kvalifikācijas celšanas dokuments    17.04.2015.     SIA” Izglītības sistēmas” - e-klase (6 st.)  

Kvalifikācijas celšanas dokuments    16.03.2015.     SIA "Latgales mācību centrs"  (8 st.)

LLI-379 

"The pilot model of 

PERFECT organization 

providing teaching and social 

integration services for 

children and youth with 

special needs"

Interreg V-A Latvia-Lithuania 

Programme 2014 – 2020 

No 2017.gada 5.oktobra līdz 

7.oktobrim Bratislavā, 

Slovākijā notika Eiropas 

Savienības programmas 

izglītības, apmācības, 

jaunatnes un sporta jomā 

Erasmus+ aktivitātes 

"eTwinning" organizētais 

starptautiskais profesionālās 

pilnveides seminārs 

"Iekļaujošā izglītība", kurā 

piedalījās 105 dalībnieki no 

24 valstīm. Daugavpils 

logopēdiskās 

internātpamatskolas - 

attīstības centra skolotāja 

Tamara Fadejeva pārstāvēja 

skolu. Skolā tika realizēti 

http://www.dl

iac.lv/eTwinni

ng

http://izglitiba.da

ugavpils.lv/lv/jaun

umi-

blog/starptautiska

is-profesionalas-

pilnveides-

seminars-

ieklaujosa-izglitiba-

slovakija 

http://www.dliac.lv/Media/Defa

ult/Page/etw_certificate_15405

5_lv_.pdf

http://www.dliac.lv/Media/Defa

ult/Page/etw_certificate_15204

9_lv.pdf

 J.Limonova krievu 

valodas skolotāja

Diploms 15.06.1992. Daugavpils Pedagoģiskais 

institūts, vidusskolas krievu valodas un literatūras 

skolotājas kvalifikācija, iegūtā kvalifikācija 

06.09.2012. plīdzināta Profesionālajam maģistra 

grādam;   

Diploms 22.06.2005. Daugavpils Universitāte 

Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā (krievu 

filoloģija).   

Sertifikāts    31.10.2016.     Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija „Speciālās izglītības saturs un didaktika” (B) (80st)  

 I.Rogoža krievu 

valodas skolotāja

Diploms 26.06.1990. Daugavpils Pedagoģiskais 

institūts, vidusskolas krievu valodas un literatūras 

skolotājas kvalifikācija, Profesionālais maģistrs;   

Diploms 22.06.2005. Daugavpils Universitāte 

Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā (krievu 

filoloģija).   

Sertifikāts    31.10.2016.     Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija „Speciālās izglītības saturs un didaktika” (B) (80st)  

Eiropas Sociālā fonda (ESF) un VISC projekts “Kompetenču 

pieejā mācību saturam” (8.3.1.1/16/I/002). RTA, Projekts 

"Kompetenču pieejā balstīta vispārējas izglītības satura 

aprobācija un ieviešana" (Rēzekne)   

T.Fadejeva direktores 

vietniece izglītības 

jomā, matemātikas 

skolotāja

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       

Sertifikāts    31.10.2016.   Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija „Speciālās izglītības saturs un didaktika” (B) (80st)

Sertifikāts    23.05.2007.     Rīgas Tehniskā universitāte   

Sertifikāts    29.06.2006.     Latvijas republikas Izglītības un zinātnes ministrija                                                                                                                                                                                                       Kvalifikācijas celšanas 

dokuments     12.03.2018     Konference Latgales izglītības iestāžu vadības komandām "Digitalizācija skolvadībā"     (5 st.)                                                                                        Kvalifikācija celšanas dokuments     12.03.2017.    

Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā "Vecāku un bērnu tiesības, pienākumi un atbildība"  (8 st.)                                                                       Kvalifikācijas celšanas dokuments    24.11.2017.    Izglītības iestādes 

vadītāja vietnieka amata pienākumi, darba plānošana iun organizācija, metodiskā darbība un mācību procesa pārraudzība   (8 st.)                     Kvalifikācijas celšanas dokuments    23.11.2017.    APU programmas ietvaros seminārs "Nāk 

rudens izgreznot Latviju" (2 st.)                                                                                                                                                                                                                                Kvalifikācijas celšanas dokuments    04.09.2017.     Mācīšanās 

mācīties jeb kompetenču pieeja izglītībā  (8 st.) 

Kvalifikācijas celšanas dokuments    07.12.2016.     Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācijas "Papardes zieds" mācību centrs (8 st.)  

Kvalifikācijas celšanas dokuments    16.06.2016.     Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācijas "Papardes zieds" mācību centrs  (16 st.) 

Kvalifikācijas celšanas dokuments    11.03.2016.     Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs   (5 st.)

Kvalifikācijas celšanas dokuments    12.10.2015.     Daugavpils 12. vidusskola (6 st.)  

Kvalifikācijas celšanas dokuments    10.10.2015.    Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" (30 st.)  

Kvalifikācijas celšanas dokuments    26.08.2015.    Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde (4 st.)   

Kvalifikācijas celšanas dokuments    17.04.2015.     SIA” Izglītības sistēmas” - e-klase (6 st.)  

Kvalifikācijas celšanas dokuments    16.03.2015.     SIA "Latgales mācību centrs"  (8 st.)

Eiropas Sociālā fonda (ESF) un VISC projekts “Kompetenču 

pieejā mācību saturam” (8.3.1.1/16/I/002). RTA, Projekts 

"Kompetenču pieejā balstīta vispārējas izglītības satura 

aprobācija un ieviešana" (Rēzekne)                                            

 http://latlit.eu/the-pilot-model-of-

perfect-organization-providing-

teaching-and-social-integration-

services-for-children-and-youth-

with-special-needs/

 http://latlit.eu/the-pilot-model-of-

perfect-organization-providing-

teaching-and-social-integration-

services-for-children-and-youth-

with-special-needs/

http://www.dliac.lv/eTwinning
http://www.dliac.lv/eTwinning
http://www.dliac.lv/eTwinning
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/starptautiskais-profesionalas-pilnveides-seminars-ieklaujosa-izglitiba-slovakija
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/starptautiskais-profesionalas-pilnveides-seminars-ieklaujosa-izglitiba-slovakija
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/starptautiskais-profesionalas-pilnveides-seminars-ieklaujosa-izglitiba-slovakija
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/starptautiskais-profesionalas-pilnveides-seminars-ieklaujosa-izglitiba-slovakija
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/starptautiskais-profesionalas-pilnveides-seminars-ieklaujosa-izglitiba-slovakija
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/starptautiskais-profesionalas-pilnveides-seminars-ieklaujosa-izglitiba-slovakija
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/starptautiskais-profesionalas-pilnveides-seminars-ieklaujosa-izglitiba-slovakija
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/starptautiskais-profesionalas-pilnveides-seminars-ieklaujosa-izglitiba-slovakija
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/starptautiskais-profesionalas-pilnveides-seminars-ieklaujosa-izglitiba-slovakija
http://www.dliac.lv/Media/Default/Page/etw_certificate_154055_lv_.pdf
http://www.dliac.lv/Media/Default/Page/etw_certificate_154055_lv_.pdf
http://www.dliac.lv/Media/Default/Page/etw_certificate_154055_lv_.pdf
http://www.dliac.lv/Media/Default/Page/etw_certificate_152049_lv.pdf
http://www.dliac.lv/Media/Default/Page/etw_certificate_152049_lv.pdf
http://www.dliac.lv/Media/Default/Page/etw_certificate_152049_lv.pdf
http://latlit.eu/the-pilot-model-of-perfect-organization-providing-teaching-and-social-integration-services-for-children-and-youth-with-special-needs/
http://latlit.eu/the-pilot-model-of-perfect-organization-providing-teaching-and-social-integration-services-for-children-and-youth-with-special-needs/
http://latlit.eu/the-pilot-model-of-perfect-organization-providing-teaching-and-social-integration-services-for-children-and-youth-with-special-needs/
http://latlit.eu/the-pilot-model-of-perfect-organization-providing-teaching-and-social-integration-services-for-children-and-youth-with-special-needs/
http://latlit.eu/the-pilot-model-of-perfect-organization-providing-teaching-and-social-integration-services-for-children-and-youth-with-special-needs/
http://latlit.eu/the-pilot-model-of-perfect-organization-providing-teaching-and-social-integration-services-for-children-and-youth-with-special-needs/
http://latlit.eu/the-pilot-model-of-perfect-organization-providing-teaching-and-social-integration-services-for-children-and-youth-with-special-needs/
http://latlit.eu/the-pilot-model-of-perfect-organization-providing-teaching-and-social-integration-services-for-children-and-youth-with-special-needs/
http://latlit.eu/the-pilot-model-of-perfect-organization-providing-teaching-and-social-integration-services-for-children-and-youth-with-special-needs/
http://latlit.eu/the-pilot-model-of-perfect-organization-providing-teaching-and-social-integration-services-for-children-and-youth-with-special-needs/


J.Butorins vēstures 

un sociālo zinību 

skolotājs, skolēnu  

deju kolektīva 

vadītājs

IZGLĪTĪBA: Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte, 

vēstures, sociālo zinību, kultūras vēstures un deju 

skolotāja kvalifikācijas diploms, DPU, Daugavpils, reģ.nr. 

001867, izsniegts 20.06.2000.; DARBA PIEREDZE: 

1999 Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola, 

vēstures, sociālo zinību un deju skolotājs. Darba stāžs 20 

gadi.        

2018.“Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā “Vecāku un bērnu tiesības, pienākumi un atbildība””, Daugavpils, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latgales mācību centrs”, apliec. Nr. S2018-11513, izsniegta 12.03.2018.  (8 st.) 

2018. “LIZDA pirmorganizāciju priekšsēdētāju apmācību seminārs”, Daugavpils, Latvijas Izglītības un Zinātnes Darbinieku Arodbiedrība, apliecinājums, izsniegts 04.01.2017. (6 st.)

2017.“Pedagoga loma karjeras attīstības atbalsta īstenošanā vēstures, sociālo zinību un zinātņu priekšmetos” Daugavpils, Daugavpils 12. vidusskola, apliec. Nr. 2017/3, izsniegta 25.10.2017. (6 st.)

2017.“Sekmīga komunikācija saskarsmē: pārliecināšana un ietekmēšana”, Daugavpils, Daugavpils Pilsētas Dome, J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola, apliec. Nr. 2017/035, izsniegta 14.03.2017. (12 st.)

2017. “Mūsdienu dejas metodika”, Daugavpils, Daugavpils novada Kultūras pārvalde, apliec. Nr. 2, izsniegta 11.03.2017. (16 st.)

2017. “Profesionālās darbības pamatprincipi interešu izglītībā 21.gs.” Līvāni, Mūžizglītības un kultūras pieaugušo neformālās iestāde” Ronalda Ozola Neformālās izglītības centrs”, apliec. Nr. 4.1.-2./398, izsniegta 28.02.2017. (8 st.)

2016. “Speciālās izglītības saturs un didaktika”( B), Rēzekne, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Sertifikāta. Nr. 2016/17-139, izsniegts 31.10.2016. (80 st.)

T.Mihejeva mūzikas 

skolotāja, skolēnu 

vokālā ansambļa 

vadītāja

Izglītība:  

Daugavpils Pedagoģiskais institūts, mūz.-ped. 

nodaļa, 

kvalifikācija: vidusskolas dziedāšanas un mūzikas 

skolotāja.

DIPLOMS    Ю  № 405814, izdots 1978.g.26.jūnijā.

Darba pieredze:

1978.g. – 1994.g  – 15.vidusskola, mūzikas 

skolotāja.

2000.g. – Daugavpils logopēdiskā 

internātpamatskola-attīstības centrs, mūzikas 

skolotāja.  Darba stāžs - 34 gadi. 

2017. “Pedagogiskās metodes un paņēmieni darbā ar bērniem, kuriem ir autisms” (2 st.) 

2017. Pedagoģiskās metodes un paņēmieni darbā ar bērniem, kuriem ir runas, valodas un dzirdes traucējumi” (2 st.).                                             

2016. Pedagogu profesionālās pilnveides programma „Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā” SIA "Latgales mācību centrs" (8 st.).

 IZGLĪTĪBA: 

1998. – 2002.g. – Daugavpils Universitāte, vizuālās 

mākslas skolotāja kvalifikācija un izglītības zinātņu 

bakalaura grāds pedagoģijā (diploms Nr. 002701). 

Bakalaura darbs „Personības radošas darbības 

veicināšana glezniecības nodarbībās mākslas skolās” 

2002. – 2004.g. - Daugavpils Universitāte, izglītības 

zinātņu maģistra grāds pedagoģijā (diploms Nr. 

0074). Maģistra darbs „Radošo darbu vērtēšana 

vizuālās mākslas stundās pamatskolā”

11.09.2010 – 20.12.2010 – pedagoga sertifikāts 

Nr.2010/11 - 103 „Attīstības traucējumu, mācību 

grūtību un traucējumu korekcijas programmu 

realizācija un vispārējās attīstības veicināšana 

izglītības procesā”. (72 stundas) Rēzeknes 

augstskola.

28.10.2016 – sertifikāts Nr.2.6.-17/16-841 

„Pedagoga karjeras konsultants” 160 stundas, LLU 

Mūžizglītības centrs.

DARBA PIEREDZE: 18.10.2004 - 15.06.2009 – 

vizuālās mākslas skolotāja Daugavpils Vienības 

pamatskolā.

01.01.2010 - 31.12.2010 – metodisko materiālu 

izstrāde un nodarbību vadīšana profesionālās 

pilnveides kursu programmā „Pamatizglītības 

skolotāja 5.-6.klasēs profesionālā pilnveide” 

(Daugavpils Universitāte).

01.09.2010 - 20.06.2011 - vizuālās mākslas 

skolotāja Daugavpils Vienības pamatskolā 

(aizvietošana).

No 01.09.2011 – vizuālās mākslas skolotāja Lāču 

pamatskolā.

No 13.03.2017 – pedagogs karjeras konsultants 

Daugavpils logopēdiskā internātpamatskolā.

No 01.09.2017 – pedagogs karjeras konsultants 

Daugavpils novada domē.

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

28.09.2017 – apliecība Nr.15 “Karjeras attīstības atbalsta metodikas pedagogiem karjeras konsultantiem” (6 st.) VIAA.

25.01.2017 – apliecība par dalību 3 stundu mācību seminārā „Loģistikas nozares piedāvātās karjeras iespējas”. VIAA.

27.10.2016 - pedagogu profesionālās pilnveides programma „Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā” 8 stundas. Reģ.Nr. S2016-9622 (SIA „Latgales mācību centrs”.

24.09.2016 - pedagogu profesionālās pilnveides programma „Iekļaujošās izglītības aspekti darbā ar izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem” 36 stundas (A). Nr.BDI-SC/16498

27.10.15-30.10.15 – LPMC kursi „Vārdarības cēloni, sekas un risinājumi skolās” (30.stundas).

06.03.2015 – DU konference „Pirmsskolas un skolas izglītība ilgstspējīgai attīstībai.” (8.stundas)

24.10.2011 - 27.10.2011 - pedagogu profesionālās pilnveides programma „Vizuālās mākslas skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide” (36 stundas).

09.-11.06.2008 – pedagogu profesionālās pilnveides programma „Daudzveidīga, skolēna izziņas aktivitāti un radošumu veicinoša macību procesa īstenošana vizuālajā mākslā” (24 stundas)

29.05.2008 – pedagogu profesionālās pilnveides programma „Jauno un interaktīvo tehnoloģiju izmantošana mācību procesā” (18 stundas)

12.02.2008 – tālākizglītības seminārs „Papīrs – locījumi, pinumi, pacēlumi”

22.-23.03.2006 – seminārs „Uzzini par NATO! Ceļš no idejas līdz tēlam un zīmolam” (12 stundas)

01.09.2005. – 29.05.2006.g. – kursi „Audzināšanas darba virzieni, saturs un metodika”

23.09. – 12.11.2005.g. – kursi „Bilingvāla apmācība”.

A. Koroļkova, 

pedagogs karjeras 

konsultants

Fonds Nāc līdzās! Reģ. Nr.40008034471 rīko projektu "Nāc 

līdzās!"

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju 

karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras 

atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Fonds Nāc līdzās! Reģ. Nr.40008034471 rīko projektu "Nāc līdzās!"    



T.Tulovska 

matemātikas un 

mājturības skolotāja

Izglītība:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, profesionālā 

maģistra grāds speciālajā pedagoģijā un skolotāja  

logopēda kvalifikācija, profesionālā maģistra 

diploms, sērija PD E, Nr. 3258, reģ.nr. 0047, 

izsniegts 22.06.2016.;

Daugavpils Universitāte, Izglītības zinātņu maģistra 

grāds pedagoģijā, maģistra diploms, sērija MD A, 

Nr.0174, reģ.nr. 172, izsniegts 21.06.2004.;

Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte, informātikas, 

darbmācības un matemātikas skolotāja kvalifikācija, 

augstskolas diploms, Nr.002153, reģ.nr. 1902, 

izsniegts 21.06.1997.

DARBA PIEREDZE:

1995, Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola, 

mājturības un tehnoloģiju , matemātikas skolotāja, 

skolotājs logopēds. Darba stāžs 23 gadi.

2017. „Matemātikas olimpiāžu uzdevumu risināšana pamatskolā” Latvijas Universitāte, Nr. 032922, izsniegta 25.11.2017. (24 st.).

2018. „Cimdi: vakar, šodien, rīt” lekcija, Latvijas mājturības pedagogu biedrības prezidente Līga Barbara, Rīga, 04.04.2018. (2 st.). 

2018. „Datortehnoloģijas dizaina izstrāde” darbnīca, Latvijas mājturības pedagogu biedrības prezidente Līga Barbara, Rīga, 04.04.2018. (2 st.). Pateicības raksts Tatjanai Tulovskai un skolēniem par dalību Pasaules skolotāju dienai veltītajā akcijā „Rudens ziedi 

skolotājam”. DPIP vadītāja M.Isupova, 2017.g. 5.oktobrī. 

Diploms DLIAC komandai par 2.vietu pilsētas konkursā- spēlē 6.klašu skolēniem „EKO matemātika”, Daugavpils 10.vidusskolas direktore V.Salna, 19.10.2017.

Apliecinājums par to, ka Tatjana Tulovska popularizēja savu pieredzi Daugavpils mājturības un tehnoloģiju skolotājiem „Gatavojoties Latvijas simtgadei”. DPIP, Izglītības satura nodaļas vadītāja I.Sprinžuka, 2017.g. 25.oktobrī.

Apliecinājums par to, ka Tatjana Tulovska piedalījas skolotaju Ziemassvētku eglīšu rotājumu izstādē „Ziemassvētku ieskaņas”. DPIP, Izglītības satura nodaļas vadītāja I.Sprinžuka, 2017.g. 20.decembrī.

Pateicība Tatjanai Tulovskai par piedalīšanos mācību seminārā pilsētas mājturības un tehnoloģiju skolotājiem „Šūšanas noslēpumi”. PIKC „Daugavpils tehnikums”, direktore Ingrīda Brokāne, 2017.g. 28.decembrī.

Apliecinājums Tatjanai Tulovskai par piedalīšanos majturības un tehnoloģiju valsts 19.olimpiādes 2.posma darbu vērtēšanā. DPIP, Izglītības satura nodaļas vadītāja I.Sprinžuka, 2018.g. 1.februārī.

Pateicības raksts Tatjanai Tulovskai par digitālo metodisko atbalsta materiālu majturības un tehnoloģiju skolotājiem ”Gatavojoties Latvijas valsts svētkiem 1. un 2.daļu” izveidošanu. DPIP, Izglītības satura nodaļas vadītāja I.Sprinžuka, 2018.g. 19.februārī.

Pateicība Tatjanai Tulovskai par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu 14.atklatājai mājturības un tehnoloģiju olipmiādei „Mēs – Latvijas simtgadei”(tekstila tehnoloģijas). Rīga, 2018.gada 25.aprīlis.

I.Geriņa skolotāja IZGLĪTĪBA:

 Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, sākumskolas 

skolotāja kvalifikācija, skolotāja diploms Nr. 002125, 

izsniegts 16.06.2001. Sākumskolas skolotājs, izglītības 

zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā

DARBA PIEREDZE: 

Skrudalienas pamatskola no 2001. gada septembra – 

2015. gada augustam.

No 2015.gada septembra Daugavpils logopēdiskā 

internātpamatskola – attīstības centrs – sākumskolas 

skolotāja, internāta skolotāja.

 Darba stāžs pedagoģijas jomā 16 gadi.     

Tiesības īstenot speciālās izglītības programmas bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, psihiskās attīstības aizturi un mācīšanās traucējumiem, ”Pedagoģiskā procesa organizēšana un vadīšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” sertifikāts Nr. 46., 

Daugavpils Universitāte, 13.02.2015. (72 st.)

Bērncentrētas vides veidošana veiksmīgai pirmsskolas izglītības programmas apguvei, sertifikāts Nr. 780., Daugavpils Universitāte 18.12.2010. (72 st.)

„Nāk rudens izgreznot Latviju”, Apliecinājums par uzstāšanosun video stundas gatavošanu DLIAC APU programmas ietvaros, 23.11.2017., 2 st.

Erasmus+  projektā  "Daugavpils 13. vidusskolas personāla mobilitāte" gūtā pieredze, Kvalifikācijas celšanas dokuments, Daugavpils 13. vidusskola, 26.09.2017., 4 st.

Kompetenču pieejas iespējas izglītības kvalitātes veicināšanai, Kvalifikācijas celšanas dokuments, Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde, 30.08.2017, 4 st.

Izglītības un vadības fakultātes rīkotā 4.zinātniski praktiskā konference "Darbs dara darītāju!"  Sertifikāts Nr. 4-79/1910, Daugavpils Universitāte 03.03.2017., 8 st.

Profesionālās kompetences pilnveides programma "Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā" 

Apliecība Nr. S2016-9917, SIA "Latgales mācību centrs" 14.12.2016, 8 st.

Latviešu valodas aģentūra ir apguvusi pedagogu profesionālās pilnveides programmu "Latviešu valodas apguve mācību procesā sākumskolā", Apliecība Nr.2016/1116, 30.09.2016. 36 st

Skolēna runas un saziņas prasmes pilnveide skolā, Latviešu valodas aģentūra, Apliecība Nr.2016/872, 24.08.2016., 12 st.

"Atbalsts pozitīvai uzvedībai" (APU) skolas mācību vides uzlabošanai, Apliecība Nr.640-r, Daugavpils Vienības pamatskola 19.04.2016., 36 st.

Lasāmgrāmata par internetu 5 - 7 gadus veciem bērniem Vaifija skola, Apliecība, Net – Safe Latvia, 04.09.2015., 3 st.

Interneta atbildīga lietošana (A) (LPMC), Apliecība, "Latvijas Pašvaldību mācību centrs", 17.06.2015., 12 st.

R.Reiziņa direktores 

vietniece izglītības 

jomā, skolotāja

IZGLĪTĪBA:

 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija , 

profesionālais maģistrs, diploms Nr.47, 22.06.1999. 

Sākumskolas skolotājs, veselības mācības skolotājs 

pamatskolās.

DARBA PIEREDZE: 

Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola, skolotāja  

Ramona Reiziņa.  Darba stāžs 17 gadi.     

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija  ,,Speciālās izglītības saturs un didaktika” (B programma) 80 stundas, sertifikāts Nr. 2016/17-158, 31.10.2016.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija - ir ieguvusi tiesības veikt pedagoģisko darbību kvalitātes vadības jomā izglītības iestādē, Sertifikāts Nr. 21-6/2508, 31.05.2012.

Izglītības un zinātnes ministrija  - Ir ieguvusi tiesības  mācīt speciālās izglītības programmās izglītojamos ar valodas traucējumiem pamatizglītības pakāpē, Sertifikāts Nr.02858 , 29.06.2006.

SIA "Latgales mācību centrs", Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā "Vecāku un bērnu tiesības, pienākumi un atbildība" 8 st. Kvalifikācijas celšanas dokuments Nr.S2018-11530, 12.03.2018.

Latviešu valodas aģentūra ir apguvusi pedagogu profesionālās pilnveides programmu "Latviešu valodas apguve mācību procesā sākumskolā"  36st., Kvalifikācijas celšanas dokuments Nr.2016/1107, 30.09.2016.

Valsts izglītības satura centrs, Aktualitātes speciālajā  izglītībā  

6 st.,  Kvalifikācijas celšanas dokumentsNr. S2200/2015, 06.11.2015.

B.Mukāne sākumskolas 

skolotāja

Izglītība: 

Rēzeknes Skolotāju institūts, bērnu dārza audzinātāja 

kvalifikācija, diploms nr. 004638, izsniegts 04.07.1992.

Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, profesionālais 

maģistrs, sākumskolas skolotāja kvalifikācija, diploms nr. 

002391, izsniegts 01.04.1998.

Darba pieredze:

1992.-1994. Daugavpils 21.bērnudārzs, bērnu dārza 

audzinātāja.

1994.-2009. Līksnas pamatskola, sākumskolas skolotāja.

2010.-2016. Nīcgales pamatskola, sākumskolas skolotāja.

2016.-2017. Nīcgales sākumskola, direktore.

2018. – Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola – 

attīstības centrs, sākumskolas skolotāja.

07.01.2016 Apliecība „Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā”, SIA "Latgales mācību centrs", 20.01.2015.Nr.2015/2

25.10.2016 Apliecība „Interneta atbildīga lietošana”,   "Latvijas Pašvaldību mācību centrs" (LPMC) , Nr.48462

N.Butorina skolotāja IZGLĪTĪBA: 

1.Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, latviešu valodas 

cittautu mācībvalodas skolā,kultūras vēstures un krievu 

valodas kā svešvalodas skolotāja,humanitāro zinātņu 

bakalaura grāds latviešu filoloģijā,diploms Nr.001886, 

Daugavpilī, izsniegts20.06.2001;

2.Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 

ministrija,sertifikāts par tiesībām mācīt mācību 

priekšmetus pamatizglītībā pēc speciālās programmas 

A,B,C līmeņa klasēs,sērija AA,Nr.0298,izsniegts 

03.05.2005.    DARBA PIEREDZE:  2011 Daugavpils 

logopēdiskā internātpamatskola-attīstības centrs, latviešu 

valodas skolotāja, izglītības metodiķe . Pedagoģiskais 

darba stāžs 17 gadi.     

2017.”Attīstību veicinoša saskarsme”(Veiksmīgas komunikācijas priekšnosacījumi. Cilvēku tipi), SIA”Biznesa augstskola Turība”,Reģ.Nr.21000 GrupaNr.KAM-155,izsniegta 15.12.2017.(8 st.);

2017. “Vesela Latvija”(dalība apmācībās “Vesela Latvija”Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla koordinatoriem par veselības veicināšanas un sabiedrības veselības jautājumiem),Veselības ministrija, 25.-26.11.17.(10 st.);

2016.” Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā”,SIA”Latgales mācību centrs”,Reģ.Nr.S2016-9913,izsniegta 14.12.2016.(8 st.);

2016.”Skolēnu rakstītprasmes pilnveide latviešu valodas un literatūras stundās pamatskolā un vidusskolā”,Latviešu valodas aģentūra,Nr.2016/1079,izsniegta 17.09.2016.(8 st.);

2015.”Mediju pratība veselīgai paaudzei”,Daugavpils 12.vidusskola, Nr.2015/4,izsniegta 12.10.2015.(8 st.);

2015.”Atbalsts pedagogam profesionālajā darbībā ”,Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde, ,izsniegta 26.08.2015.(4 st.);

Eiropas Savienības fonda projekts “Kompleksi veselības veicināšanas 

un slimību profilakses pasākumi” Nr.9.2.4.1/16/I/001



Marija Vasalauskiene 

logopēde

IZGLĪTĪBA: 

2016.- 2017. Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija, 

Profesionālo maģistra grādu speciālajā pedagoģijā un 

skolotāja logopēda kvalifikāciju, diploms : sērija PD E 

Nr.3334

2010.- 2013. Daugavpils Universitāte Izglītības un 

Vadības fakultāte, Profesionālās augstākās maģistra grādu 

psiholoģija un izglītības psihologa kvalifikāciju , diploms: 

sērija PD F Nr.1254

2006.- 2010 Daugavpils Universitāte Sociālo Zinātņu 

bakalaura grāds psiholoģijā, diploms sērija BD E  

Nr.0333

DARBA PIEREDZE:

2013.- pašlaik - Daugavpils logopēdiskā 

internātpamatskola, skolotājs logopēds/Audzināšanas 

skolotāja 

2018.“Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā “Vecāku un bērnu tiesības, pienākumi un atbildība”, Daugavpils, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latgales mācību centrs”, apliec., izsniegta 12.03.2018.  (8 st.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                               

2018. gada 6.martā “Garīgu sajūtu izaugsmes iedvesmošanas skaņas”Pieredzes apmaiņas pasākuma pilsētas speciālistiem, veltīta Starptautiskai logopēda dienai organizēšana, Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola – attīstības centrs (2 st.);

2017. Pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu metodiskās apvienības pieredzes apmaiņas semināra organizēšana “Ar gaišām domām Ziemassvētkus gaidām...” Pedagoģiskās metodes un paņēmieni darbā ar bērniem, kuriem ir autisms”, 

Daugavpils, izsniegta 14.12.2017. (2 st.);

2017. APU programmas ietvaros pieredzes apmaiņas semināra organizēšana “Nāk rudens izgreznot Latviju” Pedagoģiskās metodes un paņēmieni darbā ar bērniem, kuriem ir runas, valodas un dzirdes traucējumi”, Daugavpils, izsniegta 23.11.2017. (2 st.);                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2017. Apliecinājums par piedalīšanos RTA studentu zinātniskajā konferencē "Personība.Laiks.Komunikācija"   

N.Golubeva speciālais 

pedagogs
IZGLĪTĪBA:

Rēzeknes  Augstskola, profesionālais maģistrs, diploms 

Nr. 2906,  25.06.2015. skolotājs speciālais  pedagogs.

Rēzeknes  tehnoloģiju  akadēmija , profesionālais 

maģistrs, diploms Nr.3321, 21.06.2017. skolotājs 

logopēds.

Rēzeknes  tehnoloģiju  Universitate , profesionālais 

maģistrs, diploms Nr., 21.06.2015. skolotājs speciālais  

pedagogs.

Daugavpils  Pedagoģiskā Universitāte, matamātikas, 

informātikas  un  ST vidusskolas skolotāja. DARBA 

PIEREDZE: 

Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola, skolotāja  

Nataļja  Golubeva.  Darba stāžs 22 gadi.     

2018. SIA "Latgales mācību centrs", Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā "Vecāku un bērnu tiesības, pienākumi un atbildība" 8 st. Kvalifikācijas celšanas dokuments Nr.S2018-11521, 12.03.2018.

2018. Daugavpils autisma  centrs „Mūsu  pasaule” , „Autisms: saprast,pieņemt, strādāt” 7 st.,   sertifikāts Nr. S 18-11, 08.02.2018.                                                                                                                                                         2017. "Skolotāju  datorprasmju 

kompetenču  paaugstināšana  interaktīvās  tāfeles lietošanā"  24st., Kvalifikācijas celšanas dokuments Nr.2016/1107, 04.09.2017.

2017. Pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu metodiskās apvienības pieredzes apmaiņas semināra organizēšana “Ar gaišām domām Ziemassvētkus gaidām...” Pedagoģiskās metodes un paņēmieni darbā ar bērniem, kuriem ir autisms”, 

Daugavpils, izsniegta 14.12.2017. (2 st.);

2017. APU programmas ietvaros pieredzes apmaiņas semināra organizēšana “Nāk rudens izgreznot Latviju” Pedagoģiskās metodes un paņēmieni darbā ar bērniem, kuriem ir runas, valodas un dzirdes traucējumi”, Daugavpils, izsniegta 23.11.2017. (2 st.); 

D.Lahtionova logopēde  IZGLĪTĪBA:                                                          Latvijas 

Universitāte, profesionālais bakalaura grāds izglītībā - 

kvalifikācija sociālais pedagogs, diploma sērija PD E 

Nr.3154 Rīgā, reģ.nr.3341000218, izsniegts 

31.01.2010.Darba stāžs logopēdijas jomā 3 gadi.

2018.g. "Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzību jomā - 8 stundas", Rēzekne, 10.02.2018., apliecība, reģ.nr. S2018-11253                                                                                                                                        2017.g. "Pedagoģiskās pieejas īpatnības 

darbā ar izglītojamiem, kuriem ir dzirdes traucējumi"., 19.10. 2017., DLIAC, 2.st., apliecinājums.

2018. "Vērošanas māksla - redzēt un ticēt" - pedagogu prof.kompet.pilnv.progr.(A), 8 st., Rīga, apliecība NR.18-10.

2018. "Kompetenču pieeja mūsdienīgā mācību procesā", konference, Koknese, 6 st., apliecība, reģ.nr.2018-K25.                                                                                                                                                                           2017. Pilsētas logopēdu, surdopedagogu 

un speciālo pedagogu metodiskās apvienības pieredzes apmaiņas semināra organizēšana “Ar gaišām domām Ziemassvētkus gaidām...” Pedagoģiskās metodes un paņēmieni darbā ar bērniem, kuriem ir autisms”, Daugavpils, izsniegta 14.12.2017. (2 st.);

2017. APU programmas ietvaros pieredzes apmaiņas semināra organizēšana “Nāk rudens izgreznot Latviju” Pedagoģiskās metodes un paņēmieni darbā ar bērniem, kuriem ir runas, valodas un dzirdes traucējumi”, Daugavpils, izsniegta 23.11.2017. (2 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)


