
“10 ieteikumi skolotājiem, 
iekļaujot bērnus ar 

speciālajām vajadzībām”
Rēzeknes pamatskolas - attīstības centrs 

sadarbībā ar Latvijas Universitāte



Semināra Laika ietvars

11.00 - 12.50   Rēzeknes pamatskolas -attīstības centra labā prakse un 
pieredzes stāsti

12.50 - 13.00 Pārtraukums

13.00 - 14.00     LU PPMF Resursi iekļaujošai izglītībai, MansHubs projekta 
rezultāti

14.00 -14.30    Jautājumi un atbildes



Rēzeknes pamatskola - attīstības centrs

F.Varslavāna iela 5, Rēzekne 
www.riac.lv

http://www.riac.lv


Rēzeknes pamatskola - attīstības centrs

https://failiem.lv/u/hfads399u#/ 

https://failiem.lv/u/hfads399u#/


Iekļaujošās izglītības īstenošana

https://www.izm.gov.lv/lv/ieklaujosa-izglitiba-un-speciala-izglitiba 

https://registri.visc.gov.lv/specizglitiba/metmat_visc.shtml

https://registri.visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/metiet_iekl_izgl_ist.pdf

https://mape.skola2030.lv/resources/8311 

● Atbalsta pasākumi
- Mācību pielāgojumi
- Mācību modifikācijas

● Sadarbība ar vecākiem/
likumiskajiem pārstāvjiem

Lai izlemtu kādi pielāgojumi vai modifikācijas ir nepieciešamas -JĀSAPROT  ar kādām 
problēmām izglītojamais saskaras.

Bērniem ar GAT mācību saturs būs  JĀPĀRVEIDO!!!

https://www.izm.gov.lv/lv/ieklaujosa-izglitiba-un-speciala-izglitiba
https://registri.visc.gov.lv/specizglitiba/metmat_visc.shtml
https://registri.visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/metiet_iekl_izgl_ist.pdf
https://mape.skola2030.lv/resources/8311


RPAC konsultatīvais centrs piedāvā:

● Minhenes funkcionālo diagnostiku (0 – 3 gadi).
● Individuālās nodarbības Dabas vides estētikas studijā.
● Sertificēta psihologa konsultācijas, diagnostiku.
●  Logopēdisko diagnostiku un logopēda konsultācijas.
● Speciālā pedagoga konsultācijas.
● Konsultācijas dokumentu sagatavošanai pedagoģiski medicīniskajai komisijai, lai noteiktu 

bērna izglītības programmu.
● Konsultācijas pedagogiem, atbalsta personāla speciālistiem, institūciju darbiniekiem par 

speciālās izglītības jautājumiem.
● Konsultācijas  izglītojamo  vecākiem  speciālajā izglītībā.

Pieteikšanās pa e-pastu riac.metodika@inbox.lv   vai klātienē Rēzeknē, F.Varslavāna ielā 5, 137. kab., vai zvanot 64622658

mailto:riac.metodika@inbox.lv


“Izglītības satura īstenošanas mērķis ir zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, darbojas 
patstāvīgi un mācās ieinteresēti un ar prieku, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.” 

(“Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”)

  

https://registri.visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/metiet_ind_plana_sastadisanai_2019.pdf 

                                                                       

                                              PAR  VISU  INFORMĒJAM  IZGLĪTOJAMĀ  VECĀKUS !

https://itsallaboutevie.files.wordpress.com/2015/05/image2.jpg
    
http://riac.lv/wp-content/uploads/2021/04/Ka-rikoties-sensoras-informacijas-apstradasanas-traucejumu-gadijuma-berna1.pdf

Stiprās puses, uz kurām balstīties  un 
vājās puses, kuras jāpilnveido

Precīzi apzinātas bērna/skolēna stiprās un vājās puses, lai noteiktu nepieciešamo 
mācību saturu, metodes un līdzekļus. 

    Individuālais izglītības programmas apguves plāns 
Individuālā izglītības plāna veidošanai ir jābūt elastīgai! 

Plāns ir dokuments, kuru var (un vajag) mainīt, līdzko rodas tāda nepieciešamība! 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453361&mode=mk&date=2018-11-21
https://registri.visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/metiet_ind_plana_sastadisanai_2019.pdf
https://itsallaboutevie.files.wordpress.com/2015/05/image2.jpg
http://riac.lv/wp-content/uploads/2021/04/Ka-rikoties-sensoras-informacijas-apstradasanas-traucejumu-gadijuma-berna1.pdf


Izpēte
RPAC PII izglītības metodiķe Ilona Pabērza



Bērni ar speciālām vajadzībām Rēzeknes 
pamatskolas-attīstības centra

 pirmsskolas grupās 



Mācību darba 
organizācija pirmsskolas grupās

Mācību saturs tiek organizēts atbilstoši 
speciālām izglītības programmām, lai bērns 
varētu uzsākt skolas gaitas un veiksmīgi 
iekļautos skolas dzīvē.
Mācību darbs tiek organizēts visā dienas 
garumā, pakļaujoties dienas režīmam, 
tematiskajam plānam un speciālistu darbam 
(psihologs, logopēds, fizioterapeits un no šī 
gada oktobra mēneša speciālais pedagogs).



Bērna gatavība skolai
● Kā spēj apgūt mācību materiālu;

● Sadarbība ar vienaudžiem un pieaugušajiem (vai nesagādā grūtības, komunikācija);

● Fiziskā gatavība skolai (veselības stāvoklis);

● Izziņas procesu attīstīšana (uzmanība (cik ilgi?), uztvere (vai spēj uztvert materiālu?), 
domāšana, vai spēj koncentrēties?);

● Psiholoģiskā gatavība skolai (motivācija, utt.);

● Runas, komunikācijas prasmes.



Darbs ar vecākiem 
● Pirmreizējā tikšanās (veic metodiķis, speciālisti – psihologs, logopēds, 

atbalsta komandas loceklis, pedagogs) var dot lielu informācijas devu par 
bērna attīstību (ar vecāku piekrišanu atzīmē sarunu uz izveidotas aptaujas 
lapas);

● Pēc nepieciešamības sniedz vecākiem atbalstu, konsultācijas, veicina 
ģimenes līdzdalību vielas apguvē;

● Ar vecākiem tiek organizēti komunikācijas kanāli: individuālās sarunas, 
vecāku sapulces, Whats App saziņa, īsziņas, telefonzvani, e-pasts, e-klase.





Bērna izpēte, diagnosticēšana

● Pedagogi, atbalsta komanda veic visā dienas garumā (rotaļnodarbībās, kā 
bērns darbojas viens pats, vecāku klātbūtnē, ar citiem pieaugušajiem, u.t.t.);

● Izpēta bērna individuālās iemaņas un prasmes, uzvedību, komunikāciju, 
valodu, smalko pirkstu motoriku un tml. (speciālisti, grupas pedagogi);

● Izpētes rezultātus atzīmē rakstiski (izstrādātas diagnostikas lapas). 



Pirmsskolas skolotājas

Bērnu diagnostika

Vecāki
Bērns







Psihologa izpētes veidlapa

  20__./20__.
m.g.

20__./20__.
m.g.

20__./20__.
m.g.

20__./20__.
m.g.

20__./20__.
m.g.

Attīstības joma Kritēriji          

1.Komunikācijas  īpatnības 1- nekontaktējas          

2- kontaktējas pēc 
nepieciešamības

         

3-kontaktējas ar grūtībām, 
neizrāda ieinteresētību

         

4-viegli kontaktējas          

2. Emocionālās reakcijas 
noturība

1-pasīvs, noslēgts          

2-paaugstināts emocionālais 
uzbudinājums, aizkaitinātība

         

3- biežas garastāvokļa 
maiņas

         

4- aktīvs, emocionāli stabils          

Bērna vārds, uzvārds________________________________
Dzimšanas datums  _________________________________

Emocionālā sfēra



Psihiskie procesi
  20__./20__.

m.g.
20__./20__.

m.g.
Attīstības joma Kritēriji    

1.Uztvere 1- dzirdes uztvere    
2- redzes uztvere    
3-taktīlā    
4-laika    

2. Atmiņa 1-redzes    

2-dzirdes    

3- īslaicīga    

4- ilglaicīga    

3. Uzmanība Redzes, tēlainā    

Dzirdes    
4. Domāšana
4.1. Analīze

„Ceturtais liekais”- uzskatāmi vienkāršie vispārinājumi    

4.2. Sintēze Saliek attēlus no 2-3 daļām    
no 3-4 daļām    
no 4-5 daļām    

Saliek puzles    
4.3.Klasificēšana Klasificē priekšmetus pēc lieluma    

Klasificē pēc krāsas    
Klasificē pēc noteiktām pazīmēm (atbilstoši tēmai)    



Motorika
  20__./20__.

m.g.
20__./20__.

m.g.
20__./20__.

m.g.
20__./20__.

m.g.
20__./20__.

m.g.

Attīstības joma Kritēriji          

1.Vispārējās motorikas stāvoklis 1- kustību koordinācija          

2. Sīkā motorika 1- darbības maiņa          
2- savieno 1. un 2.pirkstu veidojot 
„gredzenu”

         

3-iztaisno 2.un 5.pirkstu „kaza”          

4-pirkstiņi „sasveicinās”          
3. Grafiskās iemaņas 1-iemaņas turēt 

rakstāmpiederumus
         

2-taisnas horizontālās un 
vertikālās līnijas

         

3- ģeometriskās figūras          
4- lauztas un viļnveidīgas līnijas          

5-zīmēšana un rakstīšana 
noteiktās robežās

         

Motorika



Logopēda apsekošanas veidlapa
Skaņu izruna

  20__./20__.
m.g.

20__./20__.
m.g.

20__./20__.
m.g.

20__./20__.
m.g.

20__./20__.
m.g.

Attīstības joma Kritēriji          

1.Skaņu izruna 1- Izolētas skaņas          

2- Skaņas zilbēs          

3-Skaņās vārdos          

4-frāzes          

5-brīvā runa          



Vārdu krājums
  20__./20__.

m.g.
20__./20__.

m.g.
20__./20__.

m.g.
20__./20__.

m.g.
20__./20__.

m.g.

Attīstības joma Kritēriji          

1.Pasīvais vārdu 
krājums

1- Lietvārdi          

2- darbības vārdi          

3-īpašības vārdi          

2. Aktīvais vārdu 
krājums

1- Lietvārdi          

2- darbības vārdi          

3-īpašības vārdi          



Gramatiskās runas veidošana
  20__./20__.

m.g.
20__./20__.

m.g.
20__./20__.

m.g.
Attīstības joma Kritēriji      

1.Saskaņošana 
 
 

Lieto lietvārdus 
locījumos

1-vienskaitlī      
2-daudzskaitlī      

Savieno īpašības 
vārdus ar 
lietvārdiem

1-dzimtē      
2-skaitlī      
3-locījumā      

Savieno lietvārdus ar darbības vārdiem      
Lieto lietvārdus pamazināmā formā „deminutīvā”      
 
 
 
 
Prievārdu lietošana

1-priekšā      
2-aizmugrē      
3-augšā      
4-lejā      
5-starp      
6-uz      
7-zem      
8-aiz      
9-pie      
10-blakus      

2. Teikumu 
veidošana

1- vienkāršie      
2- sarežģītie      
3-izsaukuma      
4-deklaratīvs      
5-jautājums      



Fonemātiskā dzidre
  20__./20__.

m.g.
20__./20__.

m.g.
20__./20__.

m.g.
20__./20__.

m.g.
20__./20__.

m.g.
Attīstības joma Kritēriji          

1.Skaņās 
noteikšana un 
diferencēšana

1- noteiktu skaņu sasklausīšana 
un izdalīšana vārdā

         

2- skaņās 
atrašanās 
vietas 
noteikšana 
vārdā

vārda sākumā          

vārda vidū          

vārda beigās          

3-skaņu noteikšana vārdā          
4-vārda sastād,īsana no 
noteiktām skaņām

         

5-izdomā vārdu ar noteiktu skņu 
vārda sākumā

         

6-vārdu ar līdzīgu skanējumu 
diferencēšana

         

2. Vārdu ar 
sarežģītu 

struktūru uztvere 
un skaņu 
analīze

1- vārdi ar sarežģītu struktūru          
2- zilbju skaita noteikšana 
vārdos

         

3-vārdu ar sarežģītu struktūru 
izrunāšana teikumā

         



Saistītā runa
  20__./20__.

m.g.
20__./20__.

m.g.
20__./20__.

m.g.
20__./20__.

m.g.
20__./20__.

m.g.

Attīstības joma Kritēriji          

1.Saistītās runas 
veidošana

1- stāstījums pēc 
personīgās pieredzes

         

2- pēc attēlu sērijas          

3-pēc tēmas          

4-aprakstošais 
stāstījums

         



Darbs pēc izpētes
●Izstrādā individuālos attīstības plānus (pēc 

nepieciešamības vai pēc pedagoģiski – medicīniskās 
komisijas ieteikumiem iepriekš pārrunājot par izpētes 
rezultātiem atbalsta komandas sanāksmēs), saskaņojot ar 
bērnu vecākiem;

●Speciālisti izvirza uzdevumus bērnu iemaņu, spēju un 
zināšanu attīstībā.



Uzdevumi bērnu ar īpašām 
vajadzībām 

diagnosticēšanai un izpētei



   





























Ieteikumi pedagogiem
● Pedagogi, atbalsta komanda veic izpēti visā dienas garumā (rotaļnodarbībās, kā bērns darbojas 

viens pats, vecāku klātbūtnē, ar citiem pieaugušajiem, u.t.t.);

●   Diagnostika un izpēte bērniem notiek klusumā, lai bērnam nekas netraucē;  

● Lai ieinteresētu bērnu un noturētu bērnu uzmanību izmantojam dažādas metodes (smilšu 

terapiju, art-terapiju, mandalu veidošana, utt.) un uzdevumus;

● Pēc diagnosticēšanas un izpētes rezultātu apkopojuma, atbalsta komanda apspriež prioritātes uz 

ko jāpievērš uzmanību, izvirza uzdevumus;

● Ar izpētes un diagnosticēšanas rezultātiem tiek iepazīstināti vecāki  un pirmsskolas skolotājas.



Paldies par uzmanību!

Materiālu sagatavoja: izglītības metodiķe I.Pabērza
Izglītības psihologs Nataļja Oparina-Valaine

2021., Rēzekne



Vizuālais atbalsts un vides pielāgojumi
Sākumskolas un matemātikas skolotāja Dace Kindzule

 



Visu, kas vien iespējams, jāļauj uztvert ar sajūtām!

redzamo - ar redzi

dzirdamo - ar dzirdi

smaržas -ar ožu

garšojamo - ar garšu

taustāmo - ar tausti 

J.A.Komenskis

Attēls no: 
https://www.dreamstime.com/illustration/sensory-senses.html

https://www.dreamstime.com/illustration/sensory-senses.html


Vizuālajam materiālam jābūt:

● Atbilstošam konkrētam bērnam
● Kvalitatīvam 
● Labi noformētam
● Interaktīvam
● Saskaņotam ar vecākiem (kādas krāsas un apzīmējumi skolā, tādi arī mājās)

Widgit Symwriter2 
programmā



Personisks, kopā izveidots…

Katrai dienai sava krāsa!
Bērnu Dzimšanas dienu 
datumi!



Simboli (attēli) palīdz:

● Komunikācijā
● Lasītprasmes apguvē
● Stāstītprasmes apguvē
● Svešvalodu apguvē
● Ikdienas darbību un procesu iegaumēšanai
● Matemātisko darbību apguvē
● Teksta uzdevumu izpratnē
● Uzvedības modeļu iegaumēšanai
● u.c.

https://twitter.com/ontspecialneeds/status/8826305
77282846720

https://twitter.com/ontspecialneeds/status/882630577282846720
https://twitter.com/ontspecialneeds/status/882630577282846720


Lasītprasmes un rakstītprasmes
  apguve



Stāstītprasmes apguve

Mnemotabulas                                                             no skola 2030 resursiem





Matemātikā



Matemātikā



Matemātikā, dabaszinībās, sociālajās zinībās...

https://www.roomrecess.com/Tools/InteractiveClock/play.html

https://bernistaba.lsm.lv/speles/pulkstenis

Arī
https://mape.skola2030.lv/
resources/5003

https://www.roomrecess.com/Tools/InteractiveClock/play.html
https://bernistaba.lsm.lv/speles/pulkstenis
https://mape.skola2030.lv/resources/5003
https://mape.skola2030.lv/resources/5003


Vides pielāgojumi
Visu skolēnu daudzveidīgās vajadzības, kā arī iekļautā skolēna individuālās 
vajadzības un spējas!!!

POZITĪVA, EMOCIONĀLI DROŠA vide

● piederības apziņa
● labvēlīga gaisotne
● skolēnu uzvedība, disciplinētība

LABIEKĀRTOTA vide

● skolas telpas
● apkārtējā vide

cieņa        

atbildība       

tolerance



Labiekārtotā vidē ir svarīgi ievērot:
● indivīda vajadzības (stiprās puses, problēmas...)

● mēbeļu un cita veida aprīkojuma izkārtojumu
● darba virsmu dažādību
● atbalsta materiālu sasniedzamību



1. Izzināt un iepazīt bērna individuālās īpatnības, attīstības līmeni, 
apzināties viņa esošās un potenciālās iespējas!

2. SAVLAICĪGI sniegt bērnam atbalstu!

3. ! Atbalsta pasākumiem jābūt ne tikai tādiem, kas bērnam atvieglo 
mācīšanos, bet noteikti arī jāsaglabā zināma grūtības pakāpe, lai bērns 
trenētu un lietotu savu gribu un pārvarētu grūtības.



https://kathmandupost.com/opinion/2017/02/03/incl
usive-education

https://kathmandupost.com/opinion/2017/02/03/inclusive-education
https://kathmandupost.com/opinion/2017/02/03/inclusive-education


Uzdevumi vieglajā valodā, to pielāgošana, piktogrammu 
izmantošana. Laika sadalījums mācību procesā

Speciālās izglītības skolotāja Vija Škrjaba
 RPAC izglītības metodiķe Aļona Viļuma



Uzdevumi vieglajā valodā, to pielāgošana

● īsi teikumi;
● vizuālās atšķirības;
● teksta vizualizāija;
● video/ audio pastiprināšana;
● vienkārši, īsi, zināmi, saprotami vārdi.



 Augsnē arī ir gaiss.

Augiem saknes ir augsnē.

Augsnē dzīvo dzīvnieki.

Gaisu elpo augi un dzīvnieki.

Maz gaisa ir cietās augsnēs.

Maz gaisa ir purvā.

Purvā aug mazi augi.

Purvā augi aug lēni.

Gaiss augsnē nepieciešams, lai tajā varētu elpot augi un augsnē dzīvojošie dzīvnieki. Maz gaisa ir 
sablīvētās, cietās augsnēs un mitrās purva augsnēs. Tāpēc augi, kas tur aug, ir nelieli un ļoti lēni aug.



 Augsnē ir gaiss.

Augiem saknes ir augsnē.

Augsnē dzīvo dzīvnieki.

Gaisu elpo augi un dzīvnieki.

Maz gaisa ir cietās augsnēs.

Maz gaisa ir purvā.

Purvā aug mazi augi.

Purvā augi aug lēni.

 

Gaiss augsnē nepieciešams, 
lai tajā varētu elpot augi un 
augsnē dzīvojošie dzīvnieki. 
Maz gaisa ir sablīvētās, cietās 
augsnēs un mitrās purva 
augsnēs. Tāpēc augi, kas tur 
aug, ir nelieli un ļoti lēni aug.



 Augsnē ir gaiss.

Augiem saknes ir augsnē.

Augsnē dzīvo dzīvnieki.

Gaisu elpo augi un dzīvnieki.

Maz gaisa ir cietās augsnēs.

Maz gaisa ir purvā.

Purvā aug mazi augi.

Purvā augi aug lēni.

 

cieta

purvs

augi - dzērvenes



https://ethnomir.ru/articles/ptitsa-kolibri/

http://faunazoo.ru/straus

https://ethnomir.ru/articles/ptitsa-kolibri/
http://faunazoo.ru/straus








https://www.google.com/

https://www.google.com/


Piktogrammas

https://junioriem.lv/2021/02/27/kas-ir-piktogrammas/

https://junioriem.lv/2021/02/27/kas-ir-piktogrammas/


Alternatīvā komunikācija, vizuālie plāni



Vārdu mācībai, tekstveidei, lasītprasmes, valodas, 
saistītās runas attīstībai



Laika sadalījums mācību procesā

Mācību procesa plānošana

strukturēšana 
un 

atkārtošana

mācību 
stereotipi un 

pozitīva rutīna 

skaidrs 
sākums un 

beigas







Radošu mācību gadu!!!



Atgādnes un uzdevuma soļi
Speciālās izglītības skolotāja Anna Poļaka

RPAC izglītības metodiķe, latviešu valodas un literatūras skolotāja Aiva Litauniece
 



ATGĀDŅU 
MAPES

Individuāli veidotas/ 
kopīgas



A PICTURE IS 
WORTH A 

THOUSAND 
WORDS



Stāstījums par izlasīto grāmatu

Ilgums 2-3 min
Runas uzbūve:
1.Autors, darba nosaukums
2.Daiļdarba tēma/ galvenā doma problēma
3.Galveno varoņu raksturojums
4. Īss satura pārstāsts
5.Grāmatas noformējuma īss raksturojums
6.Atziņas pēc grāmatas izlasīšanas



Infografika 

valodas 

likumus padara 

saprotamākus  



Paraugs kā 
atgādne



skola2030.lv 
atgādnes



Skiču-atgādņu 
pielietojums

(Storyboard) 

I.Saule “Mnemotehnikas augmentatīvais atbalsts izglītojamamiem ” 



Paštaisītās 
“atgādņu 

grāmatas”’ 
(Lap book)



Atgādnes 
pārbaudes darbos

Mērķis ir viens, bet to 
sasniegšanas veids 

dažādām skolēnu grupām 
vai atsevišķiem skolēniem 

ir atšķirīgs



Skolēnu radošie 
darbi kā atgādnes



Dažādu 
izdevniecību 

piedāvātie 
materiāli



Atgādnes 
klasē pie 

sienas



UZDEVUMA SOĻI

uz tāfeles, ekrānā, 
darba lapā

skolotāja nolasīti, 
digitāli audio formātā

piktogrammas, 
zīmējumi, foto

ATTĒLI KOMBINĒTI

RAKSTISKI MUTISKI



RAKSTISKI

 DIGITĀLAJĀ

 VIDĒ

Attēls no uzdevumi.lv



KĀ PREZENTĀCIJA

APSVEIKUMS 
1. CITĀTS
2. UZRUNA 
3. VĒLĒJUMS, NORĀDOT KĀDOS SVĒTKOS SVEIKS
4. AUTORS 
5. VIETA, LAIKS

ATCERIES!
Rakstot apsveikumu, Tu, Jūs jāraksta ar 

lielo sākuma burtu, izsaukuma un vēlējuma 
teikuma beigās liec izsaukuma zīmi!



VIDEO

Soļi, kā pagatavot 
Jāņu sieru: 

https://www.youtube.
com/watch?v=Pymdi

JP6bNo 

https://www.youtube.com/watch?v=PymdiJP6bNo
https://www.youtube.com/watch?v=PymdiJP6bNo
https://www.youtube.com/watch?v=PymdiJP6bNo


PIKTOGRAMMAS

Attēlā Erasmus+ 
projektā 
“Globālā lasīšanas 
metode darbā ar 
bērniem ar AST” 
izveidotais sociālais 
stāsts



Rīcības soļi 
klasē pie sienas, ja 

skolēns nav
 sapratis uzdoto



Rakstiska atgādne 
ar animācijas 
elementiem

https://docs.google.com/file/d/1QEcX-Bhgrgx-za42mLWHUKe7fcpPSBG3/preview


PALDIES  PAR  UZMANĪBU!

Lai paveiktais rada gandarījuma sajūtu, rosina uz 
radošumu un vēlmi izzināt!

UN  NOTEIKTI
Visam pāri labu veselību!

 


