
Kas es esmu?

Kāpēc esmu šeit un tagad?

https://www.psychologytoday.com/us/blog/shift-mind/201006/who-am-i

https://www.psychologytoday.com/us/blog/shift-mind/201006/who-am-i


Individuālais izglītības programmas apguves 
plāns, atbalsta pasākumi un pielāgojumi, atbalsta 

komandas darbs, ievērojot 4 - 6 gadīgo bērnu 
attīstības īpatnības

RPAC izgl.metodiķe A. Viļuma



Reglamentējošie dokumenti
● Izglītības likums

https://likumi.lv/doc.php?id=50759

● MK noteikumi Nr. 716 Rīgā 2018. gada 21. novembrī (prot. Nr. 53 29. §) 
“ Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”
https://likumi.lv/ta/id/303371-noteikumi-par-valsts-pirmsskolas-izglitibas-vadlinijam-un-pirmsskolas-izglitibas-programmu-paraugiem

● MK noteikumi Nr. 556 Rīgā 2019. gada 19. novembrī (prot. Nr. 54 56. §)
“Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām
vajadzībām”
https://likumi.lv/ta/id/310939-prasibas-visparejas-izglitibas-iestadem-lai-to-istenotajas-izglitibasprogrammas-uznemtu-izglitojamos-ar-specialam-vajadzibam

● MK noteikumi Nr. 591 Rīgā 2015. gada 13. oktobrī (prot. Nr. 54 27. §)
 “ Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās 
pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”
https://likumi.lv/ta/id/277597-kartiba-kada-izglitojamie-tiek-uznemti-visparejas-izglitibas-iestades-un-specialajas-pirmsskolas-izglitibas-grupas

● Pirmsskolas mācību programma
https://www.visc.gov.lv//lv/programmu-paraugi-vispareja-izglitiba

● Bērnu tiesību aizsardzības likums
https://likumi.lv/ta/id/49096-bernu-tiesibu-aizsardzibas-likums

https://likumi.lv/doc.php?id=50759
https://likumi.lv/ta/id/303371-noteikumi-par-valsts-pirmsskolas-izglitibas-vadlinijam-un-pirmsskolas-izglitibas-programmu-paraugiem
https://likumi.lv/ta/id/310939-prasibas-visparejas-izglitibas-iestadem-lai-to-istenotajas-izglitibas-programmas-uznemtu-izglitojamos-ar-specialam-vajadzibam
https://likumi.lv/ta/id/277597-kartiba-kada-izglitojamie-tiek-uznemti-visparejas-izglitibas-iestades-un-specialajas-pirmsskolas-izglitibas-grupas
https://www.visc.gov.lv//lv/programmu-paraugi-vispareja-izglitiba
https://likumi.lv/ta/id/49096-bernu-tiesibu-aizsardzibas-likums


Pieejamie atbalsta materiāli pirmsskolas izglītības 
skolotājiem(mācību programmas īstenošanai)

● Skola 2030
metodiskie ieteikumi, metodiskais līdzeklis par caurviju prasmēm, metodiskie un mācību līdzekļi mācību 
programmas īstenošanai pa jomām (dabaszinātņu, matemātikas, valodu, tehnoloģiju, kultūras izpratnes 
un pašizpausmes mākslā, veselības un fiziskās aktivitātes, sociālā un pilsoniskā), informatīvie un 
skaidrojošie materiāli par pilnveidoto mācību saturu un pieeju tā īstenošanai (video) - sadarbība ar 
vecākiem (vecāku loma, atbalsts, bērnu prasmju pilnveide…), papildu resursi (vebināri par dažādām 
aktuālām tēmām), atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem
https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/izglitibas-pakapes/pirmsskola

● “Metodiskie ieteikumi pirmsskolas mācību programmu īstenošanai”

https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/izglitibas-pakapes/pirmsskola

https://registri.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/met_iet_pirmsk_prog_ist.pdf

https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/izglitibas-pakapes/pirmsskola
https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/izglitibas-pakapes/pirmsskola
https://registri.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/met_iet_pirmsk_prog_ist.pdf


Ko nozīmē jēdziens “attīstība”?



Attīstība ir

pakāpenisks pārejas process

likumsakarīgs psihofizioloģisku izmaiņu process 
(fizisko, kognitīvo, sociāli emocionālo)

https://ec.europa.eu/latvia/news/

https://ec.europa.eu/latvia/news/10-gadi-kop%C5%A1-kr%C4%ABzes-s%C4%81kuma-%E2%80%93-atgrie%C5%BEas-izaugsme-pateicoties-izl%C4%93m%C4%ABgai-es-r%C4%ABc%C4%ABbai-1_lv


Pakāpenisks bērna attīstības process - nepārtraukts, ar paredzamu secību, objektīvs, unikāls

http://drosaberniba.lv/emacibas/kursi/modulis-1

http://drosaberniba.lv/emacibas/kursi/modulis-1


Smadzeņu trenēšana



Likumsakarīgs psihofizioloģisku izmaiņu process 

https://www.mammamuntetiem.lv/berns/bernudarznieks

https://www.mammamuntetiem.lv/berns/bernudarznieks


4 - 6 gadīgo bērnu 
attīstības īpatnības

http://www.maras.lv/

http://www.maras.lv/


SR nosaka 2.,3. mācību programmas izglītības posms

2.posms 3.posms

noteikts bērnam pilnu 4 gadu vecumā noteikts bērnam pilnu 6 gadu vecumā



Bērna 
darbība 

SR 
apguvei

https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/blogs/berns-macas-rotalajoties

https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/blogs/berns-macas-rotalajoties


Svarīgi ievērot, saprast, apzināties

https://www.visc.gov.lv/

https://www.visc.gov.lv/


Speciālās izglītības programmas
(valoda, jaukti attīstības 
traucējumi)

https://www.google.com/

https://www.google.com/


Atbalsta komanda

http://riac.lv/atbalsta-komanda/

http://riac.lv/atbalsta-komanda/


● PII vadītājs
● PII izglītības metodiķis
● skolotājs
● logopēds
● medicīnas māsa
● psihologs u.c.speciālisti
● vecāki

https://www.schoolwebmasters.com/Blog_Articles?entityid=286289

https://www.schoolwebmasters.com/Blog_Articles?entityid=286289


Atbalsta komandas darbs, darba mērķi

https://www.santa.lv/raksts/majaundarzs/kukainis-ar-zirga-jaudu-28343/

https://www.santa.lv/raksts/majaundarzs/kukainis-ar-zirga-jaudu-28343/


Atbalsta komandas darba uzdevumi

https://www.beikerfitness.lv/page/page/komandas-saliedesana/

https://www.beikerfitness.lv/page/page/komandas-saliedesana/


Atbalsta pasākumi - papildus individualizēti 
pasākumi mācību satura apguvei/pedagoģiskā 
intervence

http://sajutulade.lv/

http://sajutulade.lv/


Pielāgojumi un atbalsta pasākumi

https://www.siic.lu.lv/

https://www.siic.lu.lv/


Mācību un tehniskie līdzekļi mācību vides 
nodrošināšanai

https://lvportals.lv/

https://www.lizda.lv/

https://lvportals.lv/
https://www.lizda.lv/


Nepieciešamais atbalsta personāls

https://lv.birmiss.com/

https://lv.birmiss.com/


Vizuālais atbalsts

http://www.autisms.lv/index.php/lv/vizualais-atbalsti

http://www.autisms.lv/index.php/lv/vizualais-atbalsti


Alternatīvā komunikācija, vizuālie plāni



Zandas Šteinbergas (BKUS klīniskais 
psihologs) ieteikumi



● neliels izglītojamo skaits grupā
● atbalsta personāls
● vides iekārtojums
● struktūra, rutīna
● mācību procesa organizācija (rotaļnodarbības norise)
● stiprās puses
● laika sadalījums
● saturs
● atbalsta pasākumi un pielāgojumi
● vērtēšana



Atgādnes





Piktogrammas pozitīvai uzvedībai

http://www.autisms.lv/index.php/lv/piktogrammas-pozitivai-uzvedibai

http://www.autisms.lv/index.php/lv/piktogrammas-pozitivai-uzvedibai


Uzvedības kalendārs 
(paraugs)

 Aktivitāte/
Darbība

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena

Esmu laipns pret 
skolotāju

Esmu laipns pret 
grupas biedriem

Saku labdien, 
uzredzēšanos

Nodarbībā klausos

Pildu uzdevumus

Sakārtoju mantas

Pildu uzdoto (mājās)



Speciālistu iesaiste

https://www.youtube.com/

https://medicine.lv/raksti/kognitivi-biheiviorala-terapija

https://www.youtube.com/
https://medicine.lv/raksti/kognitivi-biheiviorala-terapija


Vecāku iesaiste un atbalsts

https://www.demene.lv/radoso-darbu-konkurss-mana-gimene/

https://www.demene.lv/radoso-darbu-konkurss-mana-gimene/


Pārējo izglītojamo apmācība
https://www.1188.lv/padomi/joko-berni-vecaki-dalas-ar-savu-bernu-sparnotakajiem-domu-graudiem/2494

https://www.1188.lv/padomi/joko-berni-vecaki-dalas-ar-savu-bernu-sparnotakajiem-domu-graudiem/2494


Atbalsts ārpus mācību procesa PII un mājās

http://asociacijagimene.lv/atbalsts-berniem/

http://asociacijagimene.lv/atbalsts-berniem/


Rutīna – dienas režīms pirms un pēc PII



Individuālais izglītības programmas 
apguves plāns 

(MK noteikumi nr.556, 2.pielikums)



Ko nozīmē 
“individuālais 

izglītības 
plāns” un kad 
to izstrādā?



Kas piedalās 
un kas jāievēro, 

izstrādājot 
individuālo 
izglītības 

programmas 
apguves plānu?



                            Ar ko sākt?

https://techstory.in/how-to-start-a-startup-1/

https://techstory.in/how-to-start-a-startup-1/


● izvirza
● plāno
● izstrādā
● vienojas
● saskaņo un 

apstiprina



● iepazīstina
● realizē aktivitātes
● regulāri atzīmē
● sadarbojas ar 

vecākiem



Kā izvērtēt izglītojamo?





Izglītojamā 
…………………………………….

izvērtēšanas rezultāti
Datums Speciālisti Izvērtēšanas rezultāti

xxxxxx Logopēds Runa neskaidra, atkārto skolotāja 
teikto
(eholālija),…………………….

xxxxxx Psihologs Neveido acu kontaktu, 
nesadarbojas,…

xxxxxx Speciālais pedagogs xxxxxxxxxxxxx

xxxxxx …………………………skolotājs xxxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx







Vecāku ieteikumi



Sasniedzamais rezultāts (SR)

● precīzs
● reāls
● jēgpilns
● būtisks





IIP AP izvērtēšana

     Kas izdevās? 
Kas neizdevās?
Pie kā turpināt strādāt? utt.







Avoti
● https://www.google.com/search?q=child+development+4+years+old&source=lmns&rlz=1C1VFKB_enLV657LV657&hl=lv&sa=X&ved=2ahU

KEwiP6eSnpeTxAhVOvioKHR8GCccQ_AUoAHoECAEQAA
● https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0

%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
● https://registri.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/met_iet_pirmsk_prog_ist.pdf
● https://enciklopedija.lv/skirklis/7374
● https://registri.visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/inf_mat_vecakiem.pdf
● https://tarkvanem.ee/ru/otnoshenija-s-rebenkom/etapy-i-zadachi-razvitija-rebenka/razvitije-rebenka-4-5-let/
● https://www.rsu.lv/aktualitates/neirologi-macisanas-visas-dzives-garuma-uztur-smadzenes-laba-forma
● https://mape.skola2030.lv/resources/10

https://www.google.com/search?q=child+development+4+years+old&source=lmns&rlz=1C1VFKB_enLV657LV657&hl=lv&sa=X&ved=2ahUKEwiP6eSnpeTxAhVOvioKHR8GCccQ_AUoAHoECAEQAA
https://www.google.com/search?q=child+development+4+years+old&source=lmns&rlz=1C1VFKB_enLV657LV657&hl=lv&sa=X&ved=2ahUKEwiP6eSnpeTxAhVOvioKHR8GCccQ_AUoAHoECAEQAA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://registri.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/met_iet_pirmsk_prog_ist.pdf
https://enciklopedija.lv/skirklis/7374
https://registri.visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/inf_mat_vecakiem.pdf
https://tarkvanem.ee/ru/otnoshenija-s-rebenkom/etapy-i-zadachi-razvitija-rebenka/razvitije-rebenka-4-5-let/
https://www.rsu.lv/aktualitates/neirologi-macisanas-visas-dzives-garuma-uztur-smadzenes-laba-forma
https://mape.skola2030.lv/resources/10


Prezentācijas, metodiskie materiāli, darba lapas u.c. noderīga informācija

Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs

http://riac.lv/

Ja rodas jautājumi

alona_viluma@inbox.lv

http://riac.lv/
mailto:alona_viluma@inbox.lv


Paldies par 
uzmanību!

http://kerlingahalle.lv/

http://kerlingahalle.lv/

