
 

 
 

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 

 

Iekļaujošās izglītības atbalsta joma  

DARBA PLĀNS 2022./2023.M.G. 
LIEPĀJĀ 

 
 

Galvenie uzdevumi mācību gadam: 

 
1) veicināt izglītības iestāžu atbalsta personālu profesionālo pilnveidi, tālākizglītības kvalifikācijas paaugstināšanu un vecāku 

informētību par iekļaujošās izglītības jautājumiem; 

2) atbalsta  komandas darba organizācijas un profesionalitātes sekmēšana, lai veiksmīgi īstenotu iekļaujošo izglītību mācību 

iestādē; 

3) izglītojamo iekļaušanos izglītības iestādē sekmēšana un nepieciešamā atbalsta nodrošināšana katram izglītojamajam pēc 

individuālajām vajadzībām; 

4) savstarpējās pieredzes demonstrēšana profilakses nodarbību organizēšanā skolēnu grupām drošības, emocionālās 

labklājības veicināšanai un ņirgāšanās mazināšanai skolā un interneta vidē; 

5) izglītības iestāžu atbalsta personālu sadarbošanās veidu aktivizēšana, informācijas un pieredzes apmaiņas - profesionālo 

sarunu organizēšana; 

6) Liepājas valstspilsētas pirmsskolas un skolu atbalsta personāla profesionālās kompetences pilnveidošana un sadarbības    

veicināšana ar Dienvidkurzemes Izglītības attīstības un metodisko atbalsta centru; 

7) aktualizēt individualizācijas un diferenciācijas nozīmi, kā atbalsta pasākumu īstenošanas rīku; 

8) veicināt formatīvo vērtēšanu ikdienas mācību procesā, kā skolēnu motivācijas un individuālās izaugsmes faktoru. 

mailto:info@liepaja.edu.lv
http://www.liepaja.edu.lv/


 

 
Pasākumi: 
 

Nr. 

p.k. 

Tēma Laiks Vieta Plānotais rezultāts Lektori, 

atbildīgais 

1. 
 
 

Semināri 

(meistarklases)     

1.1. 
Profesionālas sarunas, darba 

plānošana. 

Piedalīšanās IIA jomas 

seminārā, lektoru metodiskajā 

dienā noskatīšanās un 

noklausīšanās attālināti 

24.08.2022.  

10.00 

Liedaga vsk., 
attālināti 

 

 

 

Mācību gada darba un pasākumu plāna 
izveide. 

I.Gūtmane 

  

1.2. Skolu psihologu 
seminārs LSPA 
biedrībā 

 

Oktobrī, laiks tiks 
precizēts 

Rīgā Inovācijas psihologu biedrībā, 
sertifikācijā un profesionālajā darbībā. 

I.Gūtmane 

1.3. 
Skolu psihologu seminārs – 
profesionālās sarunas 

25.10.2022.  

11.00 

Liepājas Centra 
sākumskolā,  

Toma ielā 19. 

Skolas atbalsta komandas darba 
veiksmes, pozitīvā pieredze, trūkumi, 
pilnveidojamais. 

I.Gūtmane 

1.4 
Sociālie pedagogi 29.09.2022. Organizē 

Labklājības 
Metodiski informatīva sanāksme veltīta 
darbam ar jauniešiem: sociālajiem 
darbiniekiem, sociālajiem pedagogiem 

D.Liepa 



Informatīva sanāksme Dobele 

10.00-16.00 

ministrija un citiem speciālistiem, lai mācītos 
ieklausīties  un veidot labāku atbalsta 
sistēmu grūtībās nonākušajiem 
jauniešiem. 

1.5. 
Skolu psihologu seminārs – 
profesionālās sarunas 

13.12.2022.  

11.00 

LPIP MC zāle Atbalsta metožu pielietojuma efektivitāte 
sākumskolas posma skolēniem. 
Pozitīvā pieredze, trūkumi, 
pilnveidojamais. 

I.Gūtmane 

1.6. 
Skolu psihologu seminārs – 
profesionālās sarunas 

21.02.2023.  

11.00 

Liepājas 6.vsk. Atbalsta metožu pielietojums, tā 
efektivitāte pusaudžiem. Pozitīvā 
pieredze, trūkumi, pilnveidojamais. 

I.Gūtmane 

1.7. 
Skolu psihologu seminārs 
profesionālās sarunas 

18.04.2023.  

11.00 

Liepājas 7.vsk. Skolas atbalsta komandas sadarbība 
ar ģimeni un starpinstitūcijām problēmas 
risināšanā. Pozitīvā pieredze, trūkumi, 
pilnveidojamais. 

I.Gūtmane 

1.8. 
Sarunas –diskusija ar 
psihoterapeiti A. Kāli par 
aktuāliem jautājumiem “Ģimene 
– skola – bērns”. 

16.05.2023. 

11.00 

Centrs “Ģimenei” 
Brīvības ielā 

 I.Gūtmane 

1.9. 
2.Meistarklase logopēdijā I 
(sadarbībā ar Dienvidkurzemes 
pirmsskolas un skolas 
logopēdiem)   

28.08.2022.  Liepājas Liedaga                       
vidusskola. 

Plkst. 10.00 

Informatīvi un aktualizēti jautājumi 
logopēdijā. Profesionālās kompetences 
pilnveidošana un ieteikumi jaunajam 
mācību gadam. 

LMazkalniņa 

M.Domiceviča  



“Logopēda un latviešu valodas 
skolotāja sadarbība izglītojamā 
ar runas un valodas traucējumu 
korekcijā)” 

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

attālināti 

 
 

1.10. 
Meistarklase logopēdijā II 
(sadarbībā ar Dienvidkurzemes 
pirmsskolas un skolas 
logopēdiem. (tēma tiks 
precizēts pēc aktualitātes) 

 Tiks precizēta,               
vadoties pēc 
situācijas 

 

 LMazkalniņa 

M.Domiceviča  

1.11. 
Meistarklase logopēdijā III 

 “Eiropas Logopēdijas diena 

Liepājā.” 

Tēma atbilstoši Eiropas 

Logopēdijas dienas gada tēmai. 

Novembra 
beigas/decembra 
sākums (tiks 
precizēts) 

 

 Profesionālās kompetences 

pilnveidošana 

 

 

LMazkalniņa 

M.Domiceviča  

1,12. 
Metodisko ideju tirdziņš: 
“Logopēdu radošuma 
dienas”. 

Aprīlis  Izglītojamo runas un valodas 

traucējumu analīze, tendences, 

diskusijas un risinājumi. Profesionālās 

kompetences pilnveidošana .  

 

1.13. Mācību gada noslēguma 

seminārs. Pirmsskolas 

un skolas logopēdu 

Maijs Tiks precizēts,               
vadoties pēc 

ību gad Mācību gada izvērtējums, ieteikumi, 

atziņas. 

LMazkalniņa 



sadarbības izvērtējums. situācijas 
 

M.Domiceviča 

G. Tomele 

1.14. Sociālie pedagogi 
05.10.2022 

15.00-16.00 

Izglītības 
pārvalde Peldu 5 

- Tikšanās ar Izglītības pārvaldes 
vadītājas vietnieci B. Bolšteinu 

- Sociālā darba aktualitātes. 

D.Liepa 

1.15. Speciālie pedagogi 

1.Seminārs - profesionālās 

sarunas 

 

 
 

2. Seminārs profesionālās 

sarunas

 
3. Seminārs profesionālās 

sarunas 

 
4. Seminārs profesionālās 

sarunas 

Oktobra brīvlaika 
nedēļa 

 

Janvāris 

 

Marts 

 

Maijs 

Liepājas Raiņa 
6.vidusskola 

 

Vieta tiks 
precizēta 

 

Vieta tiks 
precizēta 

 

Vieta tiks 
precizēta 

Individualizācijas un diferenciācija kā 
atbalsta pasākumu rīks.  
Rezultāts - pilnveidots atbalsta 
pasākumu lietojums. 

 
Atbalsta pasākumi valsts pārbaudes un 
diagnosticējošos darbos. 

 
Mūsdienu pieejas uzvedības un 
mācīšanās traucējumu mazināšanā. 
(Riga Brain, Intelekta laboratorija - Neiro 
feedback) 

 
Iekļaujošas izglītības pozitīvās 
pieredzes apzināšana. 

 
Jana Jansone 

2. Konsultācijas: 

Pēc pieprasījuma 

(individuālas vai 

grupu) 

    
 



2.1. 
Supervīzijas 

(individuālas vai grupu) 

1 reizi mēnesi 
iepriekš vienojoties 

tiks precizēts   Individuāli interesējoši jautājumi par 
izglītības psihologa profesionālo darbību, 
gadījumu analīze, rekomendācijas 
darbam ar klientu. 

I.Gūtmane 

2.2. 
Logopēdi: 

Metodisks, informatīvs un 

izglītojošs atbalsts izglītības 

iestāžu logopēdiem. 

 

Visu gadu pēc 
nepieciešamības 

 

pēc 
logopēdu 
pieprasījum
a 

 

Īstenots atbalsts dažādu korekcijas 
paņēmienu izstrādē, konsultācijas 
logopēdiem. (telefoniski, caur e-pastu, 
Zoom saziņas platformā, sms veidā, 
tikšanās klātienē individuāli, u.c.) 

  

L.Mazkalniņa 

M.Domiceviča 

2.3. 
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 un 
vietu 

Diskusija, pieredzes nodošana par 
aktuāliem, interesējošiem jautājumiem. 
Informācijas un metodisko materiālu 
apmaiņa. 

I.Gūtmane 

2.4. Izglītības pārvalde  

Konsultatīvā komisija Pēc pieprasījuma 
visu māc. g. 

Elektroniski vai 
sazinoties 
personīgi, 
vienojoties par 
tikšanās laiku un 
vietu 

Konsultācijas paredzētas izglītības 
iestāžu izglītojamajiem, viņu vecākiem un 
pedagogiem izglītošanās problēmu 
risināšanā. 

D.Liepa 
B. Bolšteina 

3. Labākās pieredzes 

izzināšana, apkopošana 

    



3.1. 
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, pieejams 
katram psihologam. 

  

 

I.Gūtmane 
sadarbībā ar 
LiepU 

 

 

 

 

3.2. 
Logopēdi: 

1.Labās prakses pieredze 

iekļaujošās izglītības atbalsta 

darbā ar izglītojamiem, kuriem ir 

runas un valodas traucējumi. 

2.Sadarbība ar Latvijas 

Logopēdu asociāciju, LiepU, 

Dienvidkurzemes Izglītības 

attīstības un metodisko atbalsta 

centru un Dienvidkurzemes 

novada pirmsskolas un skolas 

logopēdijas nozares 

speciālistiem. 

Vadoties pēc 
situācijas 

 

 

2022./2023. māc. 
g.  

Tiks precizēta 

 

Pieredzes apmaiņa, iekļaujošās 
izglītības jautājumu un jaunu metodisko 
paņēmienu aktualizēšana, diskusijas. 

 

 

Profesionālās kompetences 
paaugstināšana, aktualizēti jautājumi 
logopēdijā. 

 

 

L. Mazkalniņa 

M.Domiceviča 

 

 

L. Mazkalniņa 

M.Domiceviča 

I.Stepko 

 

3.3. 
Speciālie pedagogi  

Savstarpēja stundu un 

Mācību gada 

laikā pēc 

 Pedagoģiskās meistarības pilnveide J. Jansone 



nodarbību vērošana individuāli 

vienojoties  

iespējām. 

3.4. 
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 

3.5. 
Praktiskā un teorētiskā 

sociālo pedagogu darbnīca 

 

 

 

 

23.11.2022. 

15.00.-16.30 

(Liepājas Raiņa 
6.vidusskolā) 

  

- Tikšanās ar skolas sociālajiem 
pedagogiem 

- Tikšanās ar Liepājas Sociālā dienesta 
ĢAD kolēģiem 

- Aktualitātes 

- Sociālā darba aktualitātes. 

- Individuālu gadījumu izvērtēšana 

Liepājas Raiņa 
6.vidussk. 
sociālie 
pedagoģi:  

I. Reinfeldi 

Soc. dienesta 
ĢAD darbinieki 

3.6. 
Praktiskā un teorētiskā 

sociālo pedagogu darbnīca 
04.01.2023. 

15.00.-16.30 

J. Čakstes 
Liepājas 
10.vidusskolā 

- Tikšanās ar skolas sociālo pedagogu 

- Tikšanās ar Liepājas Sociālā dienesta 
ĢAD kolēģiem 

- Aktualitātes 

- Sociālā darba aktualitātes. 

J. Čakstes 
Liepājas 
10.vidussk. 
sociālais 
pedagogs: 

 J. Pāvila 

Soc. dienesta 



- Individuālu gadījumu izvērtēšana ĢAD darbinieki 

3.7. 
Praktiskā un teorētiskā 

sociālo pedagogu darbnīca 
01.02.2023. 

15.00.-16.30 

Oskara Kalpaka 
Liepājas 
15.vidusskolā 

- Tikšanās ar skolas sociālajiem 
pedagogiem 

- Tikšanās ar Liepājas Sociālā dienesta 
ĢAD kolēģiem 

- Aktualitātes 

- Sociālā darba aktualitātes. 

- Individuālu gadījumu izvērtēšana 

Oskara Kalpaka 
Liepājas 
15.vidussk. 
sociālie 
pedagogi:  

S. Žemozdzika, 
Dace Liepa 

Soc. dienesta 
ĢAD darbinieki 

3.8. 
Praktiskā un teorētiskā 

sociālo pedagogu darbnīca 
05.04.2023. 

15.00.-16.30 

Liepājas 7. 
pamatskolā 

- Tikšanās ar skolas sociālo pedagogu 

- Tikšanās ar Liepājas Sociālā dienesta 
ĢAD kolēģiem 

- Aktualitātes 

- Sociālā darba aktualitātes. 

- Individuālu gadījumu izvērtēšana 

Liepājas 
7.vidusskolas 
sociālais 
pedagogs: 

Soc. dienesta 
ĢAD darbinieki 

4. Kursi/Tēmas     

4.1. 
Tālākizglītības kursi 

Iesaistīties VISC, LPMC, LiepU, 
LSkPsihol. Asoc., LPPA u.c. 
piedāvātās vispārējās izglītības 
pedagogu un psihologu 

Skat. 
www.visc.gov.lv
 www.lpmc
.lv 

Rīga, Liepāja 

 

 

Metodisks atbalsts psihologiem. Jaunu 
praktisku metožu un metodiku apguve un 
īstenošana mācību procesa organizācijā 
un mācību procesā. Apgūti teorētiskie 
aspekti jaunākajā psiholoģijā. 

I.Gūtmane, 

Skolu psihologi 

 

http://www.visc.gov.lv/
http://www.visc.gov.lv/
http://www.visc.gov.lv/
http://www.visc.gov.lv/
http://www.lpmc.lv/
http://www.lpmc.lv/


profesionālās pilnveides 
tālākizglītības programmās 
individuāli un organizēti 1xg. 
apvienībā. 

www.liepu.lv 

www.spa-nvo.lv 

u.c. 

 

 

 

  

 

4.2. 
Logopēdi: 

Profesionālā pilnveide, kursi. 

Visu mācību 
gadu (no LLA un 
LiepU 
piedāvājuma) 

 Profesionālās kompetences 
paaugstināšana. 

 

L. Mazkalniņa 

M.Domiceviča 

4.3. 
Sociālie pedagogi 

Profesionālās kompetences 
pilnveides kursi(12h) 

Pavasara 
brīvdienas 

Liepāja Vieta un 
laiks tiks 
precizēts 

Sociālā darbinieka darbs ar ģimeni un 
izglītojamo ar augstu priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas risku. 

RISEBA 

Raina Vira 

Dace Liepa 

5. 
Logopēdi: 

Konkursi “Protu. Varu. Daru.” 

(Dalībnieki: 6 – 7 gadus 

veci pirmsskolas izglītības 

iestāžu  un  skolu 1.-4. 

klašu izglītojamie ar 

mācīšanās traucējumiem 

un valodas traucējumiem) 

 
Aprīlis 

 
 Liepāja  Skolēnu personīgās izaugsmes 

veicināšana un pirmsskolas un skolas 

pēctecības sekmēšana. Konkursa 

nosaukums, idejas izklāsts tiks 

precizēts. 

 

L.Mazkalniņa 

M.Domiceviča 

 

 
Speciālie pedagogi - kursi 
Iespējas tiks precizētas 
 

 
Dažādu mācīšanās 
organizāciju 
piedāvājums. 

 
 

 

http://www.liepu.lv/
http://www.spa-nvo.lv/


 

9. Skolēnu pētnieciskā darbība 
 
 

 

 

   

9.1. 
Iesaistīties skolēnu ZPD vērtēšanā un 
motivēt skolēnus kvalitatīvu zinātniski 
pētniecisko darbu  izstrādāšanā un 
aizstāvēšanā, ieviešot praksē 
pieredzē gūtās zināšanas. 

ZPD 
aizstāvēšanas 

konference 

03.2023. 

tiks precizēts 

Liepājā Tiek sniegts psihoemocionāls 
atbalsts skolēniem. 

Tiks paaugstināta vidējās 
izglītības kvalitāte, nodrošinot 
izglītojamo  konkurētspēju 
izglītības un darba tirgū. 

I.Gūtmane, 

sadarbībā 
ar LPIP un 
LiepU 

9.2 
Speciālie pedagogi 

Iesaistīties, motivēt un atbalstīt 
skolēnus ar grūtībām mācībās 
kvalitatīvu zinātniski pētniecisko darbu  
izstrādāšanā un aizstāvēšanā. 

Mācību gada 
laikā 

Skolas Individualizēts un diferencēts 
atbalsts skolēniem. 

J.Jansone 

 

Iekļaujošās izglītības atbalsta metodiskā joma 

Koordinatore Inese Stepko 

telefons 29787477 

 

Saskaņots: 

                                  Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja K. Niedre - Lathere 

 

 


