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S P E C I Ā L Ā M  V A J A D Z Ī B Ā M

SPECIĀLISTU IETEIKUMI UN 
REKOMENDĀCIJAS

I N E S E  S V E N C E

K O K N E S E S  P A M A T S K O L A  – A T T Ī S T Ī B A S  C E N T R S



Iekļaujoša izglītība tiek definēta 
kā process, kurā tiek 

nodrošinātas atbilstošas visu 
izglītojamo daudzveidīgās 

vajadzības, palielinot ikviena 
izglītojamā līdzdalības iespējas 

mācību procesā

Atbalsta pasākumi ietver dažāda 
veida pasākumus un metodes, 

kas palīdz skolēniem ar 
speciālām izglītības vajadzībām 
pārvarēt veselības problēmu vai 

attīstības traucējumu radītos 
ierobežojumus mācību procesā



Speciālistu ieteikumi un 
rekomendācijas

Individuālais izglītības programmas apguves plāns –

izglītojamā spējām pielāgota izglītības procesa organizēšana

Plānu veido ievērojot bērna pieredzi, prasmes, izziņas procesa 

īpatnības un veselības stāvokli, kā arī izglītības standartā un 

mācību priekšmetu programmās izvirzītos sasniedzamos 

rezultātus 



Mācību procesa 
diferenciācija ir 

metodiski, 
didaktiski un 

organizatoriski 
pasākumi, ar kuru 
palīdzību mācības 

tiek pielāgotas 
izglītojamo spējām, 

motivācijai un 
talantiem

Individualizētu/diferencētu 
mācību organizēšanai 
speciālisti iesaka ņemt 
vērā bērna:

• sagatavotību

• intereses

• mācīšanās stilu/kādā
veidā vislabāk mācīties

Individualizētu/diferencētu mācību 
organizēšanai speciālisti 
pedagogiem iesaka pielāgot:

• mācību satura grūtības pakāpi 

• pedagoga sniegto atbalstu

• darba izpildes veidu (kā uzdevums tiek 
veikts)

• veidu, kā izglītojamam parādīt savas 
zināšanas, izpratni vai prasmes

• mācību vidi – telpu iekārtojumu, lai 
atbalstītu mācīšanās vajadzības



ATBALSTA PASĀKUMU  VEIDI

Iepazīšanās 
ar 

uzdevuma 
informāciju

Atbildes 
sagatavošana 
un sniegšana

Darba vieta
Darba laiks 
un darba 

daļu secība



IEPAZĪŠANĀS AR UZDEVUMA 
INFORMĀCIJU
Uzdevumu veikšanai nepieciešamās informācijas iegūšana vizuālā, audiālā vai taktilā veidā.

Audiāli – darba uzdevumu nosacījumus, uzdevumus un atbilžu variantus atskaņo audioformātā vai lasa
priekšā.

Taktili– darba materiāli Braila rakstā.

Vizuāli - zīmju valodas izmantošana uzdevuma nosacījumu skaidrošanā, materiālu sagatavošana palielinātā
drukā, mazāks uzdevumu skaits vienā darba lapā.

 Palīglīdzekļi, kuri uzlabo teksta uztveri.

Šablona (rāmīša), kas atsedz nelielu teksta daļu izmantošana, lasot uzdevumus.

Krāsaina caurspīdīga materiāla (filtra, plēves) izmantošana, lai mainītu lasāmā teksta kontrastu
tiem skolēniem, kuriem melni burti uz balta fona apgrūtina lasīšanu.

Marķieris vai lapiņas, lai izdarītu atzīmes tekstā.

Vieglās valodas pamatprincipu par burtu veidiem, teksta izvietojumu un krāsām izmantošana, lai
atvieglotu lasīšanas apguvi.



ATBILDES SAGATAVOŠANA UN 
SNIEGŠANA
Atgādne ir īsā, koncentrētā veidā sniegta vizuāla informācija, kas palīdz veikt uzdevumu.

Likumi (piemēram, pareizrakstības likumi).

Sakarības (piemēram, mēru sakarības matemātikā).

Formulas (piemēram, matemātikā, fizikā).

Algoritmi (norādījumi, kā veikt noteiktu uzdevumu).

Shēmas (piemēram, dzimtajā valodā, ģeogrāfijā).

Tabulas (piemēram, reizināšanas tabula.)

Paraugi (piemēram, teikuma locekļu pasvītrojumu paraugi latviešu valodā).

Skolēniem ar garīgās veselības traucējumiem (piemēram, uzmanības un aktivitātes, uzvedības

traucējumiem) mācību procesā var izmantot vizuālas, verbālas, taktilas atgādnes darba

organizēšanai, kuras palīdz skolēnam koncentrēties darbam.



DARBA VIETA

 Iespēja uzdevumus vai pārbaudes darbu veikt atsevišķā telpā individuāli vai

nelielā skolēnu grupā.

Iespēja uzdevumus vai pārbaudes darbu veikt telpā ar labu skaņas izolāciju, vai

telpā, kurā nav vizuālās informācijas, kas varētu novērst uzmanību.

Izglītojamam ar kustību traucējumiem speciāli pielāgota sola vai krēsla

izmantošana u.c



DARBA LAIKS UN DARBA DAĻU 
SECĪBA

Papildu laiks uzdevumu vai pārbaudes darba veikšanai.

Pārbaudes darba pagarinājums divu dienu ietvaros.

Papildu pārtraukumi darba laikā.

Izmaiņas veicamā darba daļu secībā, piemēram, lai skolēnam, kurš ātri nogurst,

būtu iespējams grūtāko pārbaudes darba daļu kārtot vispirms.



ATBALSTA PASĀKUMI IZGLĪTOJAMIEM 
AR VALODAS TRAUCĒJUMIEM

1. Specifisku treniņu nodrošināšana skaņas atpazīšanai un apgūto skaņu nostiprināšanai.

2.Iespēja aizstāt mutvārdu atbildi ar rakstisku (ja nav iespējams demonstrēt

runātprasmi).

3. Iespēja izmantot atgādnes.

4.Verbālās informācijas papildināšana ar vizuālo informāciju.

5. Pagarināts darba izpildes laiks – līdz 30 % no kopējā darba laika.

19.11.2019. MK noteikumi Nr.556



ATBALSTA PASĀKUMI IZGLĪTOJAMIEM 
AR MĀCĪŠANĀS TRAUCĒJUMIEM

1. Iespēja izmantot atgādnes.

2. Pagarināts darba izpildes laiks – līdz 30 % no kopējā darba laika.

3. Iespēja izmantot palīglīdzekļus, kuri uzlabo teksta uztveri.

4. Iespēja pedagogam lasīt priekšā uzdevuma nosacījumu, iekrāsot galvenos (atslēgas) 
vārdus lasāmajā tekstā.

5. Iespēja verbālo informāciju papildināt ar vizuālo informāciju.

6. Samazināt darba apjomu.

19.11.2019. MK noteikumi Nr.556



ATBALSTA PASĀKUMI IZGLĪTOJAMIEM AR 
GARĪGĀS VESELĪBAS TRAUCĒJUMIEM
1. Izmantot atgādnes (vizuālas, verbālas, taktilas) darba organizēšanai.

2. Ieviesti un konsekventi uzturēti skaidri zināmi kārtības noteikumi.

3. Samazināt vienlaikus doto instrukciju skaitu.

4. Verbālo informāciju papildināt ar vizuālo informāciju (u. c. maņu veidiem).

Vizuāls atbalsts (individuāli vizuāli dienas un/vai stundu plāni utt.).

5. Pagarināts darba izpildes laiks – līdz 30 % no kopējā darba laika.

6. Palielināts starpbrīžu skaits. Dinamiskās pauzes.

7. Izstrādāt individuālo uzvedības korekcijas plānu, nodrošinot uzraudzību mācību

stundās un ārpus tām. Individuāla pieeja mācību slodzes pielāgošanai

19.11.2019. MK noteikumi Nr.556



ATBALSTA PASĀKUMI IZGLĪTOJAMIEM AR 
GARĪGĀS ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMIEM

1. Izmantot atgādnes (vizuālas, verbālas, taktilas) mācību darbā.

2. Samazināt vienlaikus doto instrukciju skaitu.

3. Verbālo informāciju papildināt ar vizuālo informāciju, vizuāls atbalsts (individuāli vizuāli

dienas un/vai stundu plāni utt.).

4. Iespēja atsevišķas mācību tēmas apgūt individuāli speciālā pedagoga vadībā.

5. Praktiskā darbība un tūlītēja iemācītā lietošana.

19.11.2019. MK noteikumi Nr.556



ATBALSTA PASĀKUMI IZGLĪTOJAMIEM AR 
SMAGIEM GARĪGĀS ATTĪSTĪBAS 
TRAUCĒJUMIEM

1. Izmantot atgādnes (vizuālas, verbālas, taktilas) mācību darbā.

2. Verbālo informāciju papildināt ar vizuālo informāciju, vizuāls atbalsts (individuāli vizuāli

dienas un/vai stundu plāni utt.).

3. Iespēja atsevišķas mācību tēmas apgūt individuāli speciālā pedagoga/pedagoga palīga

vadībā.

4. Maksimāla iesaistīšanās praktiskās aktivitātēs, pašaprūpes iemaņu pilnveidošana.

19.11.2019. MK noteikumi Nr.556



PSIHOLOGS:

• Veic nepieciešamo diagnostiku.

• Sniedz informāciju par veiktās diagnostikas rezultātiem skolotājiem un speciālistiem (ievērojot

ētikas normas un konfidencialitāti).

• Palīdz izglītojamam izprast viņa mācīšanās grūtību cēloņus un rast risinājumus situācijas

uzlabošanai.

• Konsultē skolotājus un vecākus par efektīvākajām metodēm mācību un uzvedības traucējumu

risināšanā, veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību atbalsta sniegšanā izglītojamam.

• Veic individuālu darbu ar izglītojamo, skolotāju vai vecākiem.

• Sagatavo rakstisku atzinumu par izglītojamā psiholoģiskās izpētes rezultātiem, ja izglītojamais

apmeklēs pedagoģiski medicīnisko komisiju vai citas nepieciešamības gadījumā.

• Sniedz atzinumus par atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā un pārbaudes darbos

izglītojamiem.



SPECIĀLAIS PEDAGOGS:

• Izvērtē izglītojamo speciālās vajadzības un mācīšanās grūtības, iesaka atbilstošākos palīdzības 

veidus.

• Veic korekcijas darbu individuāli un grupās, palīdz veiksmīgāk iekļauties mācību procesā.

• Sagatavo rakstisku atzinumu par izglītojamā mācīšanās pamatprasmju apguvi, ja izglītojamais 

apmeklēs pedagoģiski medicīnisko komisiju vai citas nepieciešamības gadījumā.

• Konsultē skolotājus un vecākus par specifiskiem mācīšanas traucējumiem un palīdzības 

iespējām.

• Sniedz ieteikumus par atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā un pārbaudes darbos 

izglītojamiem.



LOGOPĒDS:

• Veic bērnu valodas traucējumu diagnostiku un korekciju.

• Konsultē skolotājus un vecākus par korekcijas darba norisi.

• Sagatavo rakstisku atzinumu par izglītojamā runu un valodu, ja izglītojamais apmeklēs

pedagoģiski medicīnisko komisiju vai citas nepieciešamības gadījumā.

• Sniedz atzinumus par valodas attīstības, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem un atbalsta

pasākumu nepieciešamību mācību procesā un pārbaudes darbos izglītojamiem ar speciālām

vajadzībām.

• Sniedz ieteikumus par atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā un pārbaudes darbos

izglītojamiem.



IETEIKUMI 
ATBILSTOŠI JOMAI, 

KURĀ NEPIECIEŠAMS 
ATBALSTS/

PIELĀGOJUMI

JOMAS, KURĀS 
NEPIECIEŠAMS 

ATBALSTS/

PIELĀGOJUMI

SPECIĀLISTA/ 
ATBALSTA 

PERSONĀLA 
IZVĒRTĒJUMS  



LOGOPĒDA NOVĒRTĒŠANAS ZIŅOJUMS

SPECIĀLĀ PEDAGOGA IZVĒRTĒJUMS

PSIHOLOGA  ATZINUMS

VISC ’’Metodiskie ieteikumi speciālistiem (psihologs, logopēds, 

speciālais pedagogs) dokumentu sagatavošanai’’ (2019)



IZMANTOTIE RESURSI

• Atbalsta komandas darba organizācija izglītības iestādē. Metodiskais līdzeklis.

A.Falka,VISC

• Atbalsta pasākumu nodrošināšana vispārējās izglītības iestādēs. Metodiskais

līdzeklis.VISC speciālās izglītības nodaļa

• MK noteikumi 556 ’’Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās

izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām’’

• Ieteikumi iekļaujošas izglītības īstenošanai. Metodiskais līdzeklis. M.Reigase,

I.Prudņikova,VISC


