
 

 

Lielplatones internātpamatskolas konsultatīvās un metodiskās palīdzības sniegšanas pasākumu plāns 
 

N.p.k. Pasākums Mērķauditorija 

1.  Izglītojamo ar speciālajām vajadzībām apzināšana Izglītojamo ar speciālajām vajadzībām vecāki, 

pedagogi. 

2.  Agrīnu speciālo vajadzību diagnostika pirmsskolas vecuma bērniem Vispārizglītojošo skolu izglītojamie un izglītojamie ar 

speciālajām vajadzībām, pedagogi. 

3.  Sadarbība ar vispārizglītojošo skolu pedagogiem un atbalsta personālu Vispārizglītojošo skolu pedagogi un atbalsta personāls. 

4.  Speciālistu konsultācijas: 

 Speciālais pedagogs  

 Sociālais pedagogs S. Dundule - mob.t.22825264 

 Logopēds K. Cimmemane - mob.t. 26764223 

 Psihologs D. Jaņiva – mob.t. 29825496 

 Montesori pedagogs V. Eliņa – mob.t. 22825263 

Izglītojamie ar speciālām vajadzībām, viņu vecāki, 

pedagogi un atbalsta personāls. 

5.  Mācību vai metodisko atbalsta materiālu izveide izglītojamo ar speciālām vajadzībām 

integrēšanai izglītības apguves procesā 

Vispārizglītojošo skolu pedagogi, metodiķi. 

6.  Informatīvi izglītojošu pasākumu par iekļaujošo izglītību un palīdzības iespējām izglītojamiem ar 

speciālām vajadzībām organizēšana: 

Vispārizglītojošo skolu pedagogi, metodiķi un atbalsta 

personāls. 

 profesionālās kompetences pilnveides kursu organizēšana 

 informatīvo pieredzes apmaiņas semināru organizēšana 

 pasākumi likumiskajiem pārstāvjiem par izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām Sociālie darbinieki. 

7.  Tematiska rakstura informatīvie pasākumi vecākiem, kuriem ir izglītojamie ar speciālajām 

vajadzībām 

Izglītojamie ar speciālajām vajadzībām un viņu vecāki. 

8.  Izglītojamo ar speciālajām vajadzībām  un viņu vecāku konsultācijas Izglītojamie ar speciālajām vajadzībām un viņu vecāki. 

9.  Sadarbība ar augstskolām Augstskolu studenti un mācībspēki. 
 

Konsultējam vispārējās un speciālās izglītības skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamos ar speciālajām vajadzībām, viņu 

likumiskos pārstāvjus (vecākus, aizbildņus) un pedagogus: 

• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (izglītības programmas kods 21015611), 

• Speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.- 6.klase) programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem (izglītības 

programmas kods 21015711). 

• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015811), 

• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības 

traucējumiem (izglītības programmas kods 21015911),  

• Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 

01015811). 



 

Organizējam speciālistu izbraukuma konsultācijas pie izglītojamajiem, vecākiem, pedagogiem un atbalsta personāla. 

 

Atbalsta personāla darba grupas vadītāja:         D.Lazdiņa (mob.t. 28346693) 

2018. gada 27. septembrī. 

 

 

 

SASKAŅOTS 

Jelgavas novada domes izglītības pārvaldes vadītāja:           G.Avotiņa 

z.v. 

 

Jelgavā 2018. gada 27. septembrī. 

 


