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Kokneses pamatskolas – attīstības centra  

speciālās izglītības attīstības centra darbības analīze  

no 2021.gada 1.jūnija līdz 2022.gada 31.maijam 

 
 

Kokneses pamatskolas – attīstības centrs (turpmāk tekstā – Speciālās izglītības attīstības 

centrs) sniedz metodisku, konsultatīvu un pedagoģisku palīdzību, atbilstoši pieprasījumam, gan 

Zemgales plānošanas reģiona, gan visas Latvijas vispārizglītojošo skolu pedagogiem, 

specializējoties kvalitatīva izglītības procesa, atbalsta pasākumu, metodiskas un pedagoģiskas 

palīdzības nodrošināšanā programmās izglītojamiem ar garīgās veselības, garīgās attīstības un 

smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.   

No 2021.gada 1.jūnija līdz 2022.gada 31.maijam speciālās izglītības attīstības centra 

speciālisti piedāvāja un nodrošināja citu izglītības iestāžu izglītojamiem, viņu likumiskajiem 

pārstāvjiem un pedagogiem konsultācijas, atbalstu, metodisku un pedagoģisku palīdzību 

speciālās izglītības programmu nodrošināšanai: 

• speciālā pedagoga konsultācijas un izvērtējumu, 

• logopēda konsultācijas un diagnostisku, 

• izglītības psihologa konsultācijas un diagnostiku, 

• latviešu valodas un matemātikas sasniegumu pārbaudi ar LMST-II testu (no 6 gadu 

vecuma līdz 6.klasei), 

• konsultācijas pedagogiem un atbalsta personāla speciālistiem jautājumos par atbalsta 

pasākumu piemērošanu, individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādi un 

mācību sasniegumu dinamikas izvērtējumu izglītojamam ar speciālām vajadzībām, 

• individuālas konsultācijas izglītojamiem ar speciālām vajadzībām un viņu likumiskajiem 

pārstāvjiem, 

• mācību un metodisko atbalsta materiālu izstrādi, lai veicinātu izglītojamo ar speciālām 

vajadzībām integrēšanu izglītības apguves procesā, 

• izglītojošus pasākumus (kursus, seminārus u.c.) par iekļaujošo izglītību, palīdzības 

iespējām izglītojamiem ar speciālām vajadzībām un citiem aktuāliem speciālās 

pedagoģijas jautājumiem (pēc pieprasījuma). 

Speciālās izglītības attīstības centrā konsultācijas un atbalstu nodrošināja: 

• Inese Svence, direktores vietniece metodiskajā darbā, 21 gada pieredze darbā ar 

izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, tiesības strādāt ar LMST - II latviešu valodas un 

matemātikas sasniegumu testu. 

• Ineta Gerasimova, metodiķe, 9 gadu pieredze darbā ar izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām. 

• Elīna Māliņa, metodiķe, 5 gadu pieredze darbā ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. 

Speciālās izglītības attīstības centra speciālisti savā darbā pielieto daudzveidīgas 

diagnostikas metodes, kas ļauj noteikt bērnu speciālās vajadzības, ieteikt nepieciešamos atbalsta 
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pasākumus un korekcijas veidus: psiholoģiski – pedagoģiskās diagnostikas instrumentus izziņas 

darbības un kognitīvo procesu novērtēšanai, Vudkoka – Džonsona testu intelektuālo spēju 

izpētei, logopēdisko diagnostiku valodas un runas attīstības novērtēšanai, LMST-II testu – 

latviešu valodas un matemātikas sasniegumu novērtēšanai. 

No 2021.gada 1.jūnija līdz 2022.gada 31.maijam speciālās izglītības attīstības centra 

speciālisti ir snieguši metodisku un pedagoģisku palīdzību 66 izglītības iestāžu pedagogiem no 

Kokneses, Madonas, Suntažiem, Ķeipenes, Biržiem, Jumpravas, Spāres, Līvāniem, Ķeguma, 

Ezeres, Aizkraukles, Jelgavas, Jēkabpils, Pļaviņām, Rubeņiem, Sūnām, Spāres, Ļaudonas 

jautājumos par atbalsta pasākumu piemērošanu, individuālā izglītības programmas apguves 

plāna izstrādi, dokumentu sagatavošanu pedagoģiski medicīniskajai komisijai, mācību grūtību 

diagnosticēšanu un speciālās izglītības programmu ieteikšanu.  

Speciālās izglītības attīstības centra speciālisti ir nodrošinājuši agrīnu speciālo vajadzību 

diagnostiku 24 izglītojamiem (logopēda un psihologa izvērtējumi), veikuši izvērtēšanu un 

konsultējuši 60 citu izglītības iestāžu izglītojamos ar speciālām vajadzībām vai viņu likumiskos 

pārstāvjus par nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem, spējām un veselības stāvoklim atbilstošu 

izglītības programmas ieteikšanu. Vispārizglītojošajās skolās ir nepietiekams skaits kvalificētu 

speciālistu – logopēdu, psihologu, speciālo pedagogu, kuri varētu savlaicīgi nodrošināt 

izglītojamā spēju izvērtējumu, sniegt konsultācijas izglītojamiem, pedagogiem un vecākiem, lai 

sniegtu ieteikumus kvalitatīva, bērna spējām un veselības stāvoklim atbilstoša mācību procesa 

organizēšanai un atbalsta pasākumu nodrošināšanai, kā arī nepieciešamības gadījumā ieteiktu 

apmeklēt pedagoģiski medicīnisko komisiju speciālas izglītības programmas noteikšanai un 

ieteikumu saņemšanai.  

Speciālās izglītības attīstības centra speciālisti un pedagogi sagatavojuši metodiskos un 

mācību materiālus, lai sniegtu atbalstu pedagogiem  mācību procesa organizēšanā izglītojamiem 

ar speciālām vajadzībām: 

• Metodiskajā materiālā "Vērtēšana speciālās izglītības programmās" apkopota informācija 

par mācību stundas struktūru, vērtēšanu kā izglītības procesa daļu, tās veidiem, 

atgriezenisko saiti un vērtēšanu speciālās izglītības programmās.  

• Metodiskajā materiālā “Ideju tirgus 2021” apkopoti pedagogu labās prakses piemēri  

mācīšanās un mācīšanas procesa nodrošināšanai izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, 

akcentējot interaktīvu mācību materiālu jēgpilnu izmantošanu. 

• Metodiskais materiāls "Kas ir iekļaujošā izglītība? Mācību centri klasē" sagatavots, 

izmantojot starptautiskos kursos “Iekļaušanas metodes mācību klasē” gūtās atziņas un 

zināšanas par iekļaujošās izglītības metodēm, kas sekmē mācību vielas apgūšanu un 

efektīvāk iesaista izglītojamos ar speciālām vajadzībām vai mācīšanās traucējumiem 

izglītības procesā. 

• Metodiskajā materiālā “Erasmus projektu veidošana. Soli pa solim” sniegti ieteikumi 

kvalitatīvu projektu pieteikumu sagatavošanā un realizēšanā, akcentējot starptautiskas 

pieredzes nozīmi mūsdienīga izglītības procesa nodrošināšanā. 

• Metodiskajā materiālā "Skolotāju un skolēnu attiecību modeļi” apkopota informācija par 

uzvedības modeļiem, kas raksturo pedagogu un izglītojamo attiecības, savstarpējās 

komunikācijas prasmes, skolotāju mācīšanas stilu, izmantotās mācību metodes. 

Metodiskais materiāls sniedz iespēju izvērtēt savu profesionālo kompetenci un papildināt 

zināšanas par pozitīvas saskarsmes nozīmi izglītības procesā. 

• Metodiskajā materiālā "Bērns ar speciālām vajadzībām pirmsskolas izglītības iestādē" 

apkopotas speciālo vajadzību būtiskākās pazīmes pirmsskolas vecumposmā, jo attīstības 

traucējumu noteikšana pēc iespējas agrīnā vecumā dod iespēju bērnam savlaicīgi saņemt 

profesionālu palīdzību – atbilstošu pedagoģisku un psiholoģisku atbalstu. 

• Metodiskais materiāls "Kā izmantot mūsdienu tehnoloģijas mācību procesā skolēniem ar 

speciālām vajadzībām pamatizglītības posmā?" akcentē tehnoloģiju pielietošanas nozīmi 

mācību procesā, izvērtējot piemērotākos IT rīkus, atbilstoši plānotajam sasniedzamajam 
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rezultātam, palīdzot izglītojamiem mācīties dažādos veidos, atbilstoši savam tempam,  

veselības stāvoklim un spējām, konstruējot zināšanas, sadarbojoties, komunicējot, 

mācoties, iedziļinoties. 

• Metodisko materiālu "Speciālo vajadzību pazīmes bērniem no 1.5 līdz 7 gadu vecumam" 

sagatavojusi Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar 

Kokneses pamatskolu – attīstības centru par to, kas ir būtisks katrā no bērna attīstības 

posmiem, īpašu uzmanību pievēršot gadījumiem, kad nepieciešama ģimenes ārsta vai cita 

speciālista konsultācija. 

• Mācību materiāli angļu valodā, matemātikā, latviešu valodā un vizuālajā mākslā 

izstrādāti kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām. 

Speciālās izglītības attīstības centra speciālisti ir noorganizējuši dažādus izglītojoša satura 

pasākumus par iekļaujošās un speciālās izglītības jautājumiem, kuros piedalījušies 373 citu 

izglītības iestāžu pedagogi gan no Latvijas, gan ārvalstīm. Izglītojamo ar speciālām vajadzībām 

likumiskajiem pārstāvjiem noorganizētas Atvērto durvju dienas un trīs “Vecāku skoliņas” 

nodarbības, jo pozitīva, uz savstarpējo cieņu balstīta skolas un ģimenes sadarbība ir viens no 

būtiskākajiem priekšnosacījumiem skolēna personības attīstībā.  

Speciālās izglītības attīstības centra speciālisti regulāri izglītības iestādes tīmekļvietnē un citos 

publiski pieejamos informācijas nesējos publisko informāciju par speciālās izglītības iestādes 

organizētajiem pasākumiem un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides piedāvājumiem, 

dalību projektos un citās aktivitātēs. 2021./2022.mācību gadā ir publicētas 25 dažāda satura 

informācijas par aktualitātēm, kursiem, dalību projektos izglītības iestādes, Valsts izglītības 

attīstības aģentūras (turpmāk tekstā – VIAA), Valsts izglītības satura centra (turpmāk tekstā – 

VISC), Aizkraukles novada domes mājas lapās, izglītības iestādes sociālo tīklu kontā un 

laikrakstā „Staburags”. 

Kokneses pamatskola – attīstības centrs (turpmāk tekstā – Izglītības iestāde) kā ESF projekta 

“Kompetenču pieeja mācību saturā” pilotskola turpina sadarboties ar VISC, piedaloties 

pasākumos, prezentējot labās prakses piemērus un daloties pieredzē – sadarbībā ar Speciālās 

izglītības nodaļu novadīts tiešsaistes seminārs “Bērns ar speciālām vajadzībām pirmsskolas 

izglītības iestādē”, kurš bija skatāms VISC Facebook lapā, piedalīšanās Skola 2030 Iekļaujošās 

izglītības profesionālajā kopienā “Skola katram bērnam”, dalīšanās pieredzē Skola 

2030 tiešsaistes reģionālajā skolotāju pieredzes konferencē “Praktiski. Lietpratībai. Zemgale.”. 

Izglītības iestāde sadarbojas ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu un piedalās ESF projektā 

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai”, lai samazinātu mācību priekšlaicīgu 

pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus. 

Izglītības iestādei ir noslēgts sadarbības līgums ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju par 

sadarbību studentu prakses programmu īstenošanā, kā arī informācijas un pieredzes apmaiņā, kas 

vērsta uz zinātniski pētnieciskās un mācību metodiskās sadarbības attīstību. 2021./2022.mācību 

gadā nodrošināta Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas maģistra studiju programmas ''Speciālā 

pedagoģija – speciālās izglītības skolotājs" studentes prakse. 

Izglītības iestādei ir noslēgts sadarbības līgums ar Ķēdaiņu speciālo skolu (Lietuva) par 

sadarbību un pieredzes apmaiņu kvalitatīva, mūsdienīga un inovatīva izglītības procesa 

nodrošināšanā izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.  

Izglītības iestāde sadarbojas ar Izglītības un zinātnes ministriju (turpmāk tekstā – IZM) 

nodrošinot mācību pakalpojumu sniegšanu un īstenojot 2 pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveides programmas 8 grupām, 136 pedagogiem.    

Izglītības iestāde piedalās starptautiskos projektos, lai gūtu pieredzi kvalitatīva, inovatīva, 

mūsdienīga, kompetencēs balstīta mācību procesa nodrošināšanā izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām: 

• Kokneses pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar VIAA turpināja realizēt 

Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības mobilitātes projektus – "Lietpratīgs 
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skolotājs mūsdienīgā skolā" (Projekta Nr. 2019-1-LV01-KA101-060121) un 

"Kopā mēs varam un darām" (Projekta Nr.2020-1-LV001-KA101-077180). 

• Kokneses pamatskolai – attīstības centram ir piešķirta Erasmus akreditācija 

periodam no 2021.gada 1.marta līdz 2027.gada 31.decembrim (Identifikācijas 

Nr.LV01/KA120/SCH/2020/009) un tiek realizēts 2021.gada apstiprinātais 

projekts. 

• Kokneses pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru 

padomi turpina realizēt izglītības sadarbības programmas Nordplus Jauniešu 

apakšprogrammas projektu  “Smart teacher in a digital environment” 

(Kompetents skolotājs digitālā vidē)(Projekta Nr. NPJR – 2019/10228) un "We 

can and do together"(Mēs varam un darām kopā) (Projekta Nr.NPJR-

2020/10222).   

• Kokneses pamatskolai – attīstības centram par dalību eTwinning projektos "Kopā 

mēs esam stipri" un "Klausies, lasi un stāsti!" 2021.gadā piešķirti Eiropas 

kvalitātes sertifikāti. 

                                                           

                                                                                                                                                                      

 

Darbības prioritātes 2022./2023. mācību gadā  

 

1. Nodrošināt agrīnu speciālo vajadzību diagnostiku pirmsskolas vecuma bērniem neatkarīgi no 

izglītības ieguves vietas.  

2. Sniegt 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. 

3. Sniegt konsultācijas ne mazāk kā 50 citu izglītības iestāžu izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem neatkarīgi no izglītojamo izglītības ieguves 

vietas. 

4. Sagatavot metodiskos atbalsta materiālus pedagogiem un mācību materiālus skolēniem, lai 

sekmētu izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšanu izglītības apguves procesā.  

5. Izveidot un aprobēt, sadarbībā ar Skola 2030, mācību materiālus izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām.  

6. Turpināt darboties Skola 2030 Iekļaujošās izglītības profesionālajā kopienā “Skola katram 

bērnam”, lai dalītos pieredzē par speciālās un iekļaujošas izglītības principu aktualizēšanā 

ikdienas darbā.  

7. Turpināt sadarbību ar digitālo platformu "DigiKlase", sagatavojot un ievietojot tajā mācību 

un metodiskos atbalsta materiālus, veicinot kvalitatīvu speciālās un iekļaujošās izglītības 

nodrošināšanu izglītojamiem ar attīstības traucējumiem.       

8. Realizēt Erasmus + 2021 akreditētās programmas projektu un izplatīt projekta rezultātus. 

9. Realizēt Nordplus Junior 2020 projektu “Mēs varam un darām kopā” un izplatīt projekta 

rezultātus. 

10. Realizēt IZM pasūtījumu par mācību pakalpojumiem A programmu apguvei Zemgales 

reģiona vispārizglītojošo skolu pedagogiem (04.03.22. Vienošanās Nr.2-2e/22/139). 

11. Organizēt izglītības iestādes pedagogu metodisko darbu skati, lai apkopotu labās prakses 

piemērus, atbilstoši darbības prioritātēm 2022./2023. mācību gadā. 

12. Organizēt izglītojošus seminārus "Vecāku skoliņa" bērnu ar speciālām vajadzībām 

likumiskajiem pārstāvjiem, lai sniegtu atbalstu jautājumos, kas saistīti ar bērnu intelektuālo 

un emocionālo audzināšanu, uzvedības problēmu risināšanu un mācītu darboties kopā. 

13. Publiskot izglītības iestādes tīmekļvietnē un citos publiski pieejamos informācijas nesējos 

informāciju par organizētajiem pasākumiem un pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveides piedāvājumu. 
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14. Informēt Latvijas izglītības iestādes, izglītojamo likumiskos pārstāvjus, izglītības pārvaldes, 

novadu sociālo dienestus, bāriņtiesas, ģimenes ārstus, masu mēdijus par nepieciešamajiem 

atbalsta pasākumiem kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām un izglītības iestādē piedāvātajām iespējām. 

15. Organizēt kursus, seminārus, lekcijas, konferences u.c. izglītojoša satura pasākumus citu 

izglītības iestāžu pedagogiem, vecākiem un interesentiem, atbilstoši pieprasījumam, VISC un 

izglītības iestādes darbības prioritātēm, IZM pasūtījumam. 

 

 

 

 

 

Inese Svence,  

Kokneses pamatskolas – attīstības centra 

direktores vietniece metodiskajā darbā 

 


