
 

 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Izglītības 

pārvalde” 

Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401, tālr.:+371 63424534, info@liepaja.edu.lv, 

www.liepaja.edu.lv 

 
2021. gada 20. septembrī  

IEKĻAUJOŠĀS IZGLĪTĪBAS METODISKĀ ATBALSTA JOMA DARBA PLĀNS 2021./2022.MĀCĪBU GADAM  

1.Galvenie uzdevumi mācību gadam 

1. Sekmēt profesionālu un kvalitatīvu izglītības iestāžu psihologu, logopēdu, sociālo pedagogu un speciālo pedagogu savstarpējo 

sadarbību, profesionālo pilnveidi, sadarbību un atbalsta pieejamību Liepājas vispārizglītojošajās izglītības iestādēs.  

2. Veicināt izglītības iestāžu vadītāju, direktoru un pedagogu profesionālo pilnveidi, izglītības iestādes darbinieku un vecāku 

informētību par iekļaujošās izglītības jautājumiem.  

3. Izglītības iestāžu atbalsta komandas darba organizācijas un profesionalitātes sekmēšana.  

4. Dalība ESF projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”(Nr. 8.3.0/16/I/001). Projekta veiksmīga 

īstenošana savā mācību iestādē. 

5. Darbs ar kavētājiem katrā izglītības iestādē un pašvaldībā 

6. Veicināt iekļaujošas izglītības pieeju visos izglītības posmos, izglītojamo iekļaušanos izglītības iestādē sekmēšana un 

nepieciešamā atbalsta nodrošināšana katram izglītojamajam pēc individuālajām vajadzībām. 
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2.Pasākumi: 

Nr.p.k. Tēma Laiks Vieta Plānotais rezultāts Atbildīgais,lektori 

1. 
Sanāksmes, semināri, pieredzes apmaiņa 

1.1. Piedalīšanās metodiķu 
apvienotajā seminārā, 
profesionālajās sarunās, darba 
plānošana  
Piedalīšanās IIA jomas 
seminārā, konferences 
noskatīšanās attālināti 

23.08.2021. 

10.00 

LPIP attālināti Mācību gada darba un pasākumu 

plāna izveide. 

I.Gūtmane 

 

1.2. Speciālo pedagogu sanāksme Septembris Liepājas 
Līvupes 
pamatskola-
attīstības 
centrs 

2021./2022.mācību gada 
darbības virzieni 

L. Jansone 

1.3. Liepājas pilsētas pirmsskolas 
un skolu logopēdu jaunā 
2021./2022. mācību gada 
ievada seminārs.  

Septembris Tiks precizēta, 
vadoties pēc 
situācijas 
valstī 

Informatīvi un aktualizēti jautājumi 
logopēdijā. Zināšanu 
pilnveidošana, ieteikumi jaunajam 
mācību gadam. 

L. Mazkalniņa 

M.Domiceviča 

1.4. Darba seminārs Oktobris Izglītības 

pārvalde 

Peldu ielā 5 

- Iepazīšanās ar jaunajām 

pārvaldes telpām un struktūru                               

- Tikšanās ar Izglītības pārvaldes 

vadītājas vietnieci Baibu Bolšteinu      

- Tikšanās ar iekļaujošā centra 

vadītāju Inesi Stepko, par 

iekļaujošas  izglītības aktualitātēm 

pilsētā, tendencēm.                                              

- Sociālā darba aktualitātes. 

Izglītības 

pārvaldes 

vadītājas 

vietniece Baiba 

Bolšteina      

Iekļaujošā centra 

vadītāja Inese 

Stepko 



1.5. Skolu psihologu seminārs 

LSPA/biedrībā 

Oktobrī Rīgā Inovācijas psihologu biedrībā, 

sertifikācijā un profesionālajā 

darbībā. 

I.Gūtmane 

1.6. Skolu psihologu seminārs – 

profesionālās sarunas  

28.10.2021. 

11.00 

Attālināti Prioritātes skolas atbalsta 

komandas darbā. 

I.Gūtmane 

1.7. Speciālo pedagogu tikšanās   Novembris, 
janvāris 

Liepājas 
Līvupes 
pamatskola-
attīstības 
centrs 

Dalīšanās pieredzē, diskusijas L. Jansone 
 
 

1.8. Skolu psihologu seminārs – 

profesionālās sarunas 

9.12.2021. 11.00 Attālināti Atbalsta metožu pielietojums 

sākumskolas posma bērniem. 

I.Gūtmane 

1.9. Skolu psihologu seminārs – 

profesionālās sarunas 

24.02.2022. 

11.00 

Attālināti Atbalsta metožu pielietojums 

pusaudžiem. Efektivitāte, 

dinamika, rezultāts.  

I.Gūtmane 

1.10. Skolu psihologu seminārs – 

profesionālās sarunas 

12.04.2022. 

11.00 

Attālināti Skolas atbalsta komandas 

sadarbība ar ģimeni un 

starpinstitūcijām problēmas 

risināšanā.  

I.Gūtmane 



1.11. 1) Sarunas –diskusija ar 

psihoterapeiti A.Kāli par 

aktuāliem jautājumiem 

“Ģimene – skola – bērns”. 

 2) Profesionālās sarunas un 

atgriezeniskā saite par 

veiksmēm un trūkumiem, 

analizējot izvirzītajos darba 

uzdevumos paveikto mācību 

gadā.  

12.05.2022. Centrs 

“Ģimenei” 

Brīvības ielā 

Pieredzes gūšana un apkopošana 

par mācību gadā izdevušos,  

trūkumu apzināšana, diskusija par 

to novēršanu. Rekomendācijas 

darbam nākamajā mācību gadā.  

I.Gūtmane 

2. Konsultācijas, metodiskais atbalsts 

2.1. Konsultāciju un metodiskā 
atbalsta sniegšana 
pedagogiem, izglītojamiem, 
likumiskajiem pārstāvjiem 

Visu gadu Liepājas 
Līvupes 
pamatskola-
attīstības 
centrs 

Atbalsta sniegšana pedagogiem, 
izglītojamiem, likumiskajiem 
pārstāvjiem 

L. Jansone 

2.2. Logopēda sadarbība ar 
bērna/skolēna vecākiem, 
aizbildņiem, likumiskajiem 
pārstāvjiem.  

Oktobris Tiks precizēta, 

vadoties pēc 

situācijas 

valstī 

Aktualizēti jautājumi logopēda 
sadarbībā ar bērna/skolēna 
vecākiem, aizbildņiem, 
likumiskajiem pārstāvjiem. 

L. Mazkalniņa 

M.Domiceviča 

2.3. Metodisks, informatīvs un 

izglītojošs atbalsts izglītības 

iestāžu logopēdiem. 

Visu gadu pēc 
nepieciešamības 

 Īstenots atbalsts dažādu 
korekcijas paņēmienu izstrādē, 
konsultācijas logopēdiem. 

L.Mazkalniņa 

M.Domiceviča 

2.4. Pēc pieprasījuma 

(individuālas vai grupu) 

Pēc 

pieprasījuma 

visu māc.g. 

Elektroniski 

vai sazinoties 

personīgi, 

vienojoties par 

Individuāli interesējoši jautājumi 

par izglītības psihologa 

profesionālo darbību.  

 

I.Gūtmane  



tikšanās laiku  

2.5. Informatīvā materiāla un 

metodiskās palīdzības un 

atbalsta sniegšana pirmo gadu 

strādājošajiem psihologiem un 

jebkuram kolēģim pēc 

pieprasījuma. 

Pēc 

pieprasījuma 

visu māc.g.  

Elektroniski 

vai sazinoties 

personīgi, 

vienojoties par 

tikšanās laiku 

Diskusija, pieredzes nodošana 

par aktuāliem, interesējošiem 

jautājumiem. Informācijas un 

metodisko materiālu apmaiņa. 

I.Gūtmane 

3. Labākās pieredzes izzināšana 

3.1. Praktiskā un teorētiskā sociālo 

pedagogu darbnīca 

Oktobris 

 

Novembris  

Janvāris  

 

Februāris  

 

Marts 

 Aprīlis 

Liepājas 

Raiņa 

6.vidusskolā 

Liepājas 

8.vidusskolā     

J. Čakstes 

Liepājas 

10.vidusskolā 

Oskara 

Kalpaka 

Liepājas 

15.vidusskolā 

Liepājas 

7.vidusskolā 

Liepājas 

3.pamatskolā 

- Tikšanās ar skolas sociālo 

pedagogu 

- Tikšanās ar Liepājas Sociālā 

dienesta ĢAD kolēģiem 

- Aktualitātes  

- Sociālā darba aktualitātes 

- Individuālu gadījumu 

izvērtēšana 

Iveta Reinfelde 

Agnese Putre, 

Kristīna 

Muceniece    

Jana Pāvila 

Sanita 

Žemozdzika, 

Dace Liepa  

Līga Feldmane 

Agate 

Manušičeva 

Soc. dienesta 

ĢAD darbinieki, 

vadītāja Anita 

Segliņa 

3.2 Metodisko ideju tirdziņš: 
“Logopēdu radošuma dienas”. 

Februāris Tiks precizēta, 

vadoties pēc 

Dalīšanās ar pozitīvās prakses 
piemēriem, pilnveidot radošo 

L. Mazkalniņa 



situācijas darbību, diskusijas M.Domiceviča 

3.3 Darbs ar bērniem, kuriem ir 
speciālās vajadzības, 
iekļaujošas izglītības aspektā. 

Maijs Jelgavas 
pamatskola 
„Valdeka”- 
attīstības 
centrs 

Iepazīšanās ar speciālā 
pedagoga darbu vispārizglītojošā 
skolā, dalīšanās pieredzē, 
diskusijas 

L. Jansone 

3.4. Praktiskā un teorētiskā sociālo 

pedagogu darbnīca 

Jūnijs Liepājas 

Valsts 

1.ģimnāzijā 

- Sociālo pedagogu darba 

izvērtējums 

- Starpinstitucionālais darbs 

2021./2022.mācību gadā  

D.Liepa           

Soc. dienesta 

ĢAD vad. A. 

Segliņa 

4. Kursi 

4.1. Pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides 

programma vispārizglītojošo 

izglītības iestāžu pedagogiem 

“Izglītības procesa īstenošana 

izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām” (8 st.) 

Augusts Liepājas 
Līvupes 
pamatskola-
attīstības 
centrs 

Paplašinātas zināšanas par 

diferenciācijas un 

individualizācijas nozīmi, 

individuālā izglītības programmas 

apguves plāna izstrādāšanu un 

izvērtēšanu, didaktiskā atbalsta 

sistēmas organizēšanu 

izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām. 

L. Jansone 
Lektori:  
J. Jansone,     
L. Jansone,  
J. Jagmina, 
K. Tauriņa, 
A. Kāle 

4.2. Pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides 

programma pirmsskolas 

izglītības iestāžu pedagogiem 

“Pirmsskolas vecuma bērnu ar 

speciālām vajadzībām 

intelektuālās, emocionālās un 

Augusts Liepājas 
Līvupes 
pamatskola-
attīstības 
centrs 

Padziļinātas zināšanas par bērnu 

ar speciālām vajadzībām 

psihoemocionālās veselības 

traucējumiem un agrīnās 

attīstības traucējumu noteikšanas 

iespējām. Pilnveidotas prasmes 

veikt gadījuma analīzi un reflektēt 

personisko profesionālo pieredzi 

L. Jansone 
Lektori: 
E. Siliņa, 
I. Zahareviča, 
I. Ukavica, 
S. Štāle 
 



sociālās attīstības 

veicināšana” (8 st.) 

 

 

 

saistībā ar pirmsskolas vecuma 

bērnu izziņas darbības īpatnību 

un valodas traucējumu 

izpausmēm, prasmes izvēlēties 

pedagoģiskos paņēmienus 

izziņas procesu un valodas 

attīstības veicināšanai, izmantojot 

kompetenču pieejas principus. 

4.3. Pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides 

programma pirmsskolas 

izglītības iestāžu pedagogiem 

“Speciālo vajadzību 

atpazīšana un diagnosticēšana 

iekļaujošās pirmsskolas 

izglītības procesā”(14 h) 

Oktobris Liepājas 
Līvupes 
pamatskola-
attīstības 
centrs 

Zināšanas par bērnu ar speciālām 

vajadzībām izziņas darbības, 

emociju un gribas sfēras 

īpatnībām. Pilnvērtīgi izmanto 

pedagoģiskās novērošanas 

metodi pirmsskolas vecuma 

bērnu speciālo vajadzību 

izvērtēšanā. Veic gadījuma 

izvērtēšanu un reflektē 

personisko profesionālo pieredzi 

saistībā ar pirmsskolas vecuma 

bērnu speciālo vajadzību 

izvērtēšanas metodiku. 

L. Jansone 
Lektori: 
E. Ivanova 
D. Bethere, 
I. Stepko 

4.4. Konference iekļaujošās 

izglītības veicināšanai 

“Iekļaujošās izglītības sistēmas 

attīstības tendences 

reģionālajā kontekstā” 

Aprīlis Liepājas 
Līvupes 
pamatskola-
attīstības 
centrs 

Aktualizēti jautājumi par 
iekļaujošo izglītību. 

L. Jansone 
I. Stepko 



4.5 Profesionālā pilnveide, kursi. Visu mācību 
gadu (atkarībā 
no LLA un LiepU 
piedāvājuma) 

 Profesionālās kompetences 
paaugstināšana. 

L. Mazkalniņa 

M.Domiceviča 

4.6. Mācību gada laikā strādāt 

individuāli un sagatavot 

mācību gada nogalē 

iesniedzamu materiālu 

publicēšanai kā vienu kopīgu 

metodisku materiālu darbam 

skolu psihologiem. 

Visu māc.g. Savā skolā Metodisks materiāls darbam skolu 

psihologiem gan individuāli, gan  

dažādām problēmgrupām.  

 

I.Gūtmane 

sadarbībā ar 

LiepU 

4.7. Supervīzijas individuāli 
un 1 reizi m.g. 
apvienībā 

LPIP  Darbības refleksija,  labās 

prakses pieredze. 

I.Gūtmane 

 

4.8. Izglītojošu lekciju vadīšana 

skolu vecāku sapulcēs. 

Pēc skolu 

pieprasījuma 

Skolās  Tiks sekmēta sabiedrības iesaiste 

izglītības procesa pilnveidē, tiks  

pilnveidota vecāku līdzdalība   

izglītībā un atbildība un zināšanas 

audzināšanā. 

I.Gūtmane, 

 sadarbībā ar 

skolām, LPIP un 

izglītības 

psihologiem 

5. Analītiskā darbība 

5.1. Mācību gada noslēguma 

seminārs – darba izvērtējums 

Maijs Liepājas 
Līvupes 
pamatskola-
attīstības 

Darba izvērtējums, turpmāko 

prioritāšu noteikšana. 

L. Jansone 



centrs 

5.2. “Izglītojamie ar runas un 
valodas traucējumiem”- datu 
analīze. 

Decembris Tiks precizēta, 

vadoties pēc 

situācijas 

valstī 

Izglītojamo runas un valodas 
traucējumu analīze, tendences, 
diskusijas un risinājumi. 

L. Mazkalniņa 

M.Domiceviča 

5.3. Mācību gada noslēguma 
seminārs. Pirmsskolas un 
skolas logopēdu sadarbības 
izvērtējums. 

Maijs Tiks precizēta, 
vadoties pēc 
situācijas 
valstī 

Mācību gada izvērtējums, 
ieteikumi, atziņas. 

L.Mazkalniņa 

M.Domiceviča 

5.4 Tikšanās, pieredzes apmaiņa 

 

Decembris Pasākuma 

vieta tiks 

precizēta. 

- Pusgada darba vērtējums; 

- Kolēģu novēlējumi nākamajam 

gadam 

A.Jēkabsone 
D.Liepa               
Soc. dienesta 
ĢAD darbinieki 

6. Konkursi 

6.1. “Protu. Varu. Daru.” 1.-4.klašu 
izglītojamie ar mācīšanās 
traucējumiem un valodas 
traucējumiem. 

Aprīlis J.Čakstes 

Liepājas 

pilsētas 

10.vsk. 

Skolēnu personīgās izaugsmes 
veicināšana. 

L.Mazkalniņa 

M. Zvirbule 

7. Skolēnu pētnieciskā darbība 

7.1. Iesaistīties skolēnu ZPD 

vērtēšanā un motivēt skolēnus 

kvalitatīvu zinātniski 

pētniecisko darbu  

ZPD 

aizstāvēšanas 

konference 

liepājā Tiek sniegts psihoemocionāls 

atbalsts skolēniem. 

Tiks paaugstināta vidējās 

L.Mazkalniņa 

M. Zvirbule 



izstrādāšanā un aizstāvēšanā, 

ieviešot praksē pieredzē gūtās 

zināšanas. 

izglītības kvalitāte, nodrošinot 

izglītojamo  konkurētspēju 

izglītības un darba tirgū. 

 

 

Iekļaujošās izglītības atbalsta metodiskās jomas koordinatore 

 Inese Stepko 

inese.stepko@liepaja.edu.lv 

29787477 

 

 

 

 

Saskaņots: Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere 
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