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Izglītības programmas 

• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar 
valodas traucējumiem (kods 21015511) 

 

• Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma 
izglītojamiem ar valodas traucējumiem (kods 21015521) 

 

• Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma 
izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem (kods 21015221) 

 



No skolas vēstures 

• Skolas ēka būvēta 1945. gadā un tajā dibināts bērnu 
nams, kuru 1956. gada 28.augustā pārveidoja par 
internātskolu.  

• 1996. gadā skola tika pārveidota par logopēdisko 
internātskolu un  

• 2004. gadā skolai piešķirts attīstības centra statuss. 



Skolas tradīcijas 
• Zinību diena; 

• Lāčplēša dienas pasākumi; 

• Latvijas Republikas valsts dibināšanas dienas svinēšana; 

• Ziemassvētkiem veltīts svinīgs pasākums; 

• Meteņu dienas jautrības; 

• Lieldienu svinēšana; 

• Mācību priekšmetu nedēļas; 

• Konkurss „POP-CLIP”; 

• Veselības dienas; 

• Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu izstrādājumu izstāde un atskaites 
koncerts; 

• Projektu nedēļa; 

• 1.-4.klašu skolēnu piedalīšanās tehniskās modelēšanas sacensībās – 20 
gadu ilgā tradīcija; 

• Bērnu dzimšanas dienu svinēšana; 

• Pēdējā zvana svētki; 

• Izlaiduma svētki; 





Mēs šodien 

• Mācības notiek latviešu un krievu valodās. Skola veido 
iespējas skolēnu integrācijai reālā dzīvē. Viss mācību un 
audzināšanas darbs ir virzīts mērķim – valodas un dzirdes 
korekcijai ņemot vērā skolēnu traucējumu pakāpi, 
vispārējās attīstības līmeni, veselības stāvokli.  

• Mācībām un audzināšanai ir praktisks virziens. 

 



Valodas un dzirdes korekcija 

Skolēnu valodas un dzirdes korekcijai ir specifiski mācību 
priekšmeti: 

  individuālā logopēdija, 

  individuālās korekcijas un rehabilitācijas nodarbības, 

  valodas attīstīšana, 

  priekšmetdarbības mācība izglītojamiem ar dzirdes 
traucējumiem, 

  ritmika, 

  ārstnieciskā fiziskā sagatavošana. 

 



Fakultatīvās nodarbības 

Skola piedāvā fakultatīvās nodarbības latviešu valodā, angļu 
valodā, vēsturē. Skolēni pēc interesēm var apmeklēt 
fakultatīvās un pulciņu nodarbības 

  vokālais ansamblis, 

  modernās dejas, 

  latviešu tautas dejas, 

  mūsdienu dejas, 

  šaha un dambrete, 

  tekstīlijas, 

  ķeramika, 

  tehniskā modelēšana, 

  vieglatlētika, 

  futbols. 

 



Skolas attīstības centrs 

• Sniedz metodisko atbalstu visām Daugavpils pilsētas 
izglītības iestādēm, dažāda vecuma bērniem un cilvēkiem 
ar runas un dzirdes traucējumiem, viņu vecākiem un 
pedagogiem. Tiek sagatavotas rekomendācijas bērna 
dinamiskai attīstībai, organizējot individuālās 
konsultācijas.  

• Notiek sistemātisks darbs bērnu dzirdes un runas 
attīstībai. Skolēni tiek gatavoti medicīniski-pedagoģiskai 
komisijai. 

 



Skolas atbalsta komanda  

• Izglītības metodiķi 

• Psihologs        

• Sociālais pedagogs         

• Surdopedagogi 

• Ārsta palīgs   

• Medicīnas māsa                          

• DLIAC skolotāji 

  

 



Skolas atbalsta komandas 
mērķi  

• Izveidot vispusīga, koordinēta pedagoģiska, 
psiholoģiska, sociāla atbalsta sistēmu skolēniem, viņu 
vecākiem, skolotājiem. 

• Sekmēt bērnu iekļaušanu izglītības procesā, palīdzēt 
veidot skolā iekļaujošu vidi. 

• Veicināt skolotāju tālākizglītību, skolas darbinieku un 
vecāku informētību iekļaujošās izglītības jautājumos.  

 



APU (Atbalsts pozitīvai uzvedībai) 

• Skolas direktore 

• Direktores vietnieks audzināšanas darbā 

• Psihologs 

• Sociālais pedagogs 

• Metodiķe 

• Ārsta palīgs 



APU komandas mērķi 

• Veidot drošu, cieņas piepildītu, atbildīgu vidi; 

• Risināt audzināšanas procesa jautājumus; 

• Sadarboties ar skolēnu vecākiem audzināšanas 

jautājumos. 





Paldies par uzmanību! 


