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APSTIPRINU 

Direktors A. Brikmanis 

Liepājā, 10.09.2018 

 

Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra konsultatīvās un metodiskās palīdzības sniegšanas plāns 

2018./2019. mācību gadam. 

 

N.p.k. Plānotā aktivitāte  Norises laiks Norises vieta Mērķauditorija 

1. Agrīno speciālo vajadzību diagnostika pirmsskolas vecuma bērniem 

1. Pirmsskolas vecuma bērnu kognitīvās 

attīstības novērtējums 

Pirmdiena, piektdiena 

Pieteikšanās pa tālruni 

26732256 

Klaipēdas 94 Pirmsskolas vecuma 

bērni 

2. Individuālas metodiskas un pedagoģiskas palīdzības sniegšana citu izglītības iestāžu pedagogiem 

2.  Individuāla metodiskā  un pedagoģiskā 

palīdzība speciālās un iekļaujošās izglītības 

nodrošināšanai 

 

Pēc pieprasījuma 

Pieteikšanās pa tālruni 

26323277 ( Līga Jansone) 

Ūliha 56 Pirmsskolas iestāžu un 

vispārējo izglītības 

iestāžu pedagogi 

3. Metodiskā palīdzība atbalsta personāla 

speciālistiem 

Pēc pieprasījuma 

Pieteikšanās pa tālruņiem 

29209702 (Evija Ivanova), 

29863838 (Inese Rone) 

Ūliha 56 Izglītības iestāžu 

atbalsta personāla 

speciālisti 
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3. Mācību un metodisko atbalsta materiālu izstrāde izglītojamiem ar speciālām vajadzībām integrācijas izglītības apguves 

procesā nodrošināšanai 

4. Metodiskais materiāls  lasītprasmes 

attīstīšanai 

Visu gadu Ūliha 56 Bērni ar speciālajām 

vajadzībām 

5. Metodiskais materiāls matemātikā Visu gadu Ūliha 56 

4. Konsultācijas izglītojamiem ar speciālām vajadzībām un viņu likumiskajiem pārstāvjiem 

6. Speciālā pedagoga konsultācijas Visu gadu pēc iepriekšējas 

pieteikšanās 

Pieteikšanās pa tālruņiem 

26732256 (Irita Kovaļska), 

26323277 ( Līga Jansone) 

Ūliha 56 Izglītojamie ar 

speciālām vajadzībām, 

viņu likumiskie 

pārstāvji 

7. Logopēda konsultācijas Visu gadu pēc iepriekšējas 

pieteikšanās 

Pieteikšanās pa tālruni 

25749550 (Karīna Tauriņa) 

Ūliha 56 Izglītojamie ar 

speciālām vajadzībām 

un likumiskie pārstāvji 

8. Audiologopēda konsultācijas Pirmdienās, piektdienās 

Pieteikšanās pa tālruni 

26732256 (Irita Kovaļska) 

Klaipēdas 94 Izglītojamie ar 

speciālām vajadzībām 

un likumiskie pārstāvji 

9. Psihologa konsultācijas Trešdienās  

Pieteikšanās pa tālruni 

29209702 (Evija Ivanova) 

Ūliha 56 Izglītojamie ar 

speciālām vajadzībām 

un likumiskie pārstāvji 

10. Sociālā pedagoga konsultācijas Otrdienās Ūliha 56 Izglītojamie ar 

speciālām vajadzībām 
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Pieteikšanās pa tālruni 

29863838 ( Inese Rone) 

un likumiskie pārstāvji 

5. Informatīvi izglītojoši pasākumi par iekļaujošo izglītību un palīdzības iespējām izglītojamiem ar speciālām vajadzībām  

11. Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības 

centra  darbības virzieni 

27. augusts Liepājas 

Universitāte 

Vispārizglītojošo skolu 

direktori un direktoru 

vietnieki 

12. Seminārs psiholoģijas dienu ietvaros 

“Zināšanas + pieredze + darbaprieks + 

pozitīva saskarsme” (palīdzības iespējas 

izglītojamiem ar speciālām vajadzībām) 

9. oktobris Ūliha 56 Izglītojamo ar speciālām 

vajadzībām likumiskie 

pārstāvji 

13. Prezentācijas pasākums par Liepājas 

Līvupes pamatskolas – attīstības centra 

darbības virzieniem 

    7.novembris Ūliha 56 Izglītības iestāžu 

pārstāvji, sabiedriskās 

organizācijas 

14. Labās prakses piemēru izpēte attīstības 

centru darbības plānošanā, īstenošanā un 

izvērtēšanā 

9. novembris Rīgas Strazdmuižas 

internātvidusskola- 

attīstības centrs 

Liepājas Līvupes 

pamatskola – attīstības 

centrs, Rīgas 

Strazdmuižas 

internātvidusskola- 

attīstības centrs 

15. Atbalsta grupa vecākiem 1 reizi mēnesī Klaipēdas 94 Izglītojamo likumiskie 

pārstāvji 

16. Pedagogu profesionālās pilnveides 

seminārs: “Skolēnu ar speciālām 

vajadzībām iekļaušanas vispārējās izglītības 

iestādē atbalsta sistēmas nodrošināšana” 

marts Ūliha 56 

Klaipēdas 94 

Izglītības iestāžu 

pedagogi 
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17. Konference: “Iekļaujošās izglītības sistēmas 

attīstības tendences reģionālajā kontekstā” 

maijs Ūliha 56 Izglītības iestāžu 

pedagogi 

7. Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra konsultatīvā un metodiskā darba publiskošana un informācijas 

uzkrāšana 

18. Konsultatīvā un metodiskā darba 

informācijas apkopošana un sagatavošana 

ievietošanai speciālās izglītības iestādes 

tīmekļvietnē un citos publiski pieejamos 

informācijas nesējos 

Visu gadu Ūliha 56 Izglītojamo likumiskie 

pārstāvji, Izglītības 

iestāžu pedagogi, 

sabiedriskās 

organizācijas 

19. Informācijas par pedagogu profesionālās 

pilnveides pasākumiem ievietošana 

speciālās izglītības iestādes tīmekļvietnē 

Visu gadu Ūliha 56 Izglītojamo likumiskie 

pārstāvji, Izglītības 

iestāžu pedagogi, 

sabiedriskās 

organizācijas 

20. Analīzes sagatavošana par Liepājas Līvupes 

pamatskolas – attīstības centra konsultatīvo 

un metodisko darbu  

Maijs Ūliha 56 Izglītojamo likumiskie 

pārstāvji, Izglītības 

iestāžu pedagogi, 

sabiedriskās 

organizācijas 

21. Atskaites sagatavošana par Liepājas 

Līvupes pamatskolas – attīstības centra 

konsultatīvo un metodisko darbu 

5. jūnijs Ūliha 56 Izglītojamo likumiskie 

pārstāvji, Izglītības 

iestāžu pedagogi, 

sabiedriskās 

organizācijas 

8. Sadarbība ar Liepājas Universitāti pētniecības jautājumos 

22. Sadarbība ar Liepājas Universitāti: Visu gadu  Pedagogi, lektori 
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Dalība pētījumā “Skolotāju attieksme pret 

iekļaujošo izglītību” 

23. Metodiskā konsultēšana mācību satura 

izstrādei bērniem ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem vai vairākiem 

smagiem attīstības traucējumiem. 

Visu gadu Ūliha 56 

Klaipēdas 94 

Pedagogi, lektori 

24. Didaktiskā procesa izpēte speciālās 

pirmsskolas izglītības un pamatskolas 

izglītības programmās. 

Pēc nepieciešamības Ūliha 56 

Klaipēdas 94 

Ezera 53/55 

 Studenti 

9. Sadarbība ar citām iestādēm 

25. Sadarbība ar iekļaujošās izglītības attīstības 

centru 

Pēc nepieciešamības Ūliha 56 

 

Izglītojamie un viņu  

likumiskie pārstāvji, 

izglītības iestāžu 

pedagogi 

26. Sadarbība ar Liepājas izglītības pārvalde Pēc nepieciešamības Pēc vienošanās Izglītības iestāžu 

pedagogi 

27. Sadarbība ar Liepājas pedagoģiski 

medicīnisko komisiju 

Pēc nepieciešamības Ūliha 56 

 

Izglītojamie un viņu  

likumiskie pārstāvji, 

izglītības iestāžu 

pedagogi 

28. Sadarbība ar vispārizglītojošām iestādēm Pēc nepieciešamības Pēc vienošanās Izglītojamie un viņu  

likumiskie pārstāvji, 

izglītības iestāžu 

pedagogi, atbalsta 

personāla speciālisti 
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29. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšana 

 

Septembris - marts Ūliha 56 

Klaipēdas 94 

Ezera 53/55 

Liepājas Līvupes 

pamatskolas – attīstības 

centrs 

 

10.09.2018. 

Direktora vietniece metodiskajā darbā: Līga Jansone 


