
 

2.pielikums 

Tukuma novada atbalsta personāla un speciālo izglītības programmu skolotāju MA darba plāns 

2016./2017. mācību gadam 
 

Mērķi: Sekmēt izglītojamo iekļaušanos sabiedrībā, apzinoties sevi kā pilnvērtīgu tās locekli, veicināt individuālo dotumu attīstību iespējami pilnvērtīgākas 

personības veidošanai. 

 

Prioritātes: 

1.Mācīšanās traucējumi. 

2.Izglītojamo izpēte. 

3.Atbalsta pasākumi mācību procesā. 

 

Galvenie uzdevumi: 

 1.Nodrošināt skolās atbilstošas un kvalitatīvas izglītības pieejamību katram izglītojamajam ar speciālām vajadzībām. 

2.Izpētīt iespējamos mācību grūtību cēloņus ( vardarbība, mācīšanās traucējumi, psihiskās attīstības aizture, garīgās attīstības traucējumi) un uzvedības 

traucējumu rašanās cēloņus. 

3. Pilnveidot skolu atbalsta personāla darbību, izstrādājot, uzlabojot individuālos izglītības plānus izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. 

 

 

 

Norises 

datums 
Pasākums, aktivitāte Mērķauditorija Vieta, laiks Atbildīgais 

Augusts  

     

Septembris  

 Individuālo plānu izstrādāšana izglītojamiem, 

kuriem ir Valsts pedagoģiski medicīniskās 

komisijas vai pašvaldības pedagoģiski 

medicīniskās komisijas atzinums par speciālās 

izglītības programmas nepieciešamību, kā arī 

individuālā plāna izstrādāšana izglītojamajiem, 

kuriem ir mācīšanās traucējumi. 

Izglītojamie ar mācīšanās 

traucējumiem. 

Katrā skolā uz vietas. Katras skolas 

atbalsta grupa. 



Oktobris  

04.10.2016. MA seminārs – praktikums. Informatīvs seminārs. 

Lektore  Liene Masļeņikova – Bērnu tiesību 

aizsardzības departamenta direktora vietniece. 

Tēmas: 

1. Bērnu pienākumi un to izpildes nodrošināšana, 

jaunākās tendences Latvijā. 

2.Vecāku pienākumi un to izpildes nodrošināšana 

Latvijā, jaunākās tendences. 

3. Skolēnu disciplinēšanas iespējas, labākās 

pieredzes piemēri. 

4. Skolotāju tiesības, to aizsardzības labākās 

pieredzes piemēri. 

 

 

 

Tukuma , Engures novada 

skolu atbalsta personāls, 

speciālie pedagogi, klašu 

audzinātāji. 

 

Tukuma Vakara un neklātienes 

vidusskola, plkst.10.00 

Tukuma novada 

atbalsta personāla 

un speciālo 

izglītības 

programmu MA 

vadītāja Silva 

Freimane 

 

Novembris 

Visu mēnesi 1.Izglītojamo mācību sasniegumu izvērtēšanas 

process par individuālajiem izglītības plāniem 

atbalsta komandas sēdēs, individuālās sarunās 

katrā skolā. 

2.Aizpildīt katrā mācību priekšmetā izveidotās 

dinamikas kartes izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem. 

3.Skolēnu izpēte (pēc vajadzības). 

Izglītojamie ar mācīšanās 

traucējumiem. 

Skolu atbalsta grupas. 

Katrā skolā uz vietas. Katras skolas 

atbalsta grupas 

vadītājs. 

Decembris  

05.12.2016. MA seminārs – informatīvs seminārs,praktikums, 

labākās pieredzes izzināšana, apkopošana. 

 

Lektore – Iveta Mantromoviča – Jūrmalas 

Tukuma, Engures novada 

speciālie pedagogi, priekšmetu 

skolotāji, klašu audzinātāji, 

skolu atbalsta personāla 

Tukuma Vakara un neklātienes 

vidusskola, plkst.10.00 

Tukuma novada 

atbalsta personāla 

un speciālo 

izglītības 



izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste, 

iekļaujošās izglītības speciāliste. 

Tēma – Mācīšanās traucējumi un atbalsts 

skolēniem ar mācīšanās traucējumiem izglītības 

procesā. 

 1.Pedagoģiskās palīdzības iespējas 

skolēniem ar mācīšanās traucējumiem: mācīšanās 

traucējumu veidi; mācīšanās traucējumu ietekme 

uz bērna attīstību, uzvedību, uztveri; iespējamie 

palīdzības veidi skolēniem ar lasīšanas 

traucējumiem, rakstīšanas iemaņu un aritmētisko 

iemaņu traucējumiem; pedagoģiskā procesa 

organizācija dažādos mācību priekšmetos; 

individuālā darba plānošana.  

 

 2.Individuālā izglītības programmas 

apguves plāna izveide un īstenošana 

izglītojamiem ar speciālām vajadzībām: atbalsta 

komandas loma plāna izstrādē un īstenošanā, 

sadarbība ar vecākiem, pielāgojumu plānošana 

dažādos mācību priekšmetos sākumskolas un 

pamatizglītības posmā. 

 

 

pedagogi. programmu MA 

vadītāja Silva 

Freimane 

Janvāris  

Visu mēnesi Skolēnu izpēte (pēc vajadzības). Tukuma, Engures novada 

speciālie pedagogi, priekšmetu 

skolotāji, klašu audzinātāji, 

skolu atbalsta personāla 

pedagogi. 

Katrā skolā uz vietas. Katras skolas 

atbalsta grupas 

vadītājs. 

Februāris  

Datums tiks 

precizēts 

Pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs uz 

Jūrmalas skolām, kurās ir atbalsta personāls. 

Tukuma, Engures novada 

speciālie pedagogi, priekšmetu 

 Tukuma novada 

atbalsta personāla 



Labākās pieredzes izzināšana, apkopošana. skolotāji, klašu audzinātāji, 

skolu atbalsta personāla 

pedagogi. 

un speciālo 

izglītības 

programmu MA 

vadītāja Silva 

Freimane 

Marts  

 

 

 

 

Datums tiks 

precizēts 

1.Konsultācijas visu mēnesi par individuālajiem 

izglītības plāniem, to izpildi, īstenošanu, rezultātu 

apkopošanu. 

 

2.Pieredzes apmaiņas seminārs Tukuma 

2.vidusskolā.Labākās pieredzes izzināšana, 

apkopošana. 

 

 

 

 

Tukuma, Engures novada 

speciālie pedagogi, priekšmetu 

skolotāji, klašu audzinātāji, 

skolu atbalsta personāla 

pedagogi. 

 Tukuma novada 

atbalsta personāla 

un speciālo 

izglītības 

programmu MA 

vadītāja Silva 

Freimane 

Aprīlis 

Datums tiks 

precizēts 

Seminārs – praktikums. 

Lektore – psiholoģe Iveta Aunīte. 

Tukuma, Engures novada 

speciālie pedagogi, priekšmetu 

skolotāji, klašu audzinātāji, 

skolu atbalsta personāla 

pedagogi. 

Tukuma Vakara un neklātienes 

vidusskola 

Tukuma novada 

atbalsta personāla 

un speciālo 

izglītības 

programmu MA 

vadītāja Silva 

Freimane 

Maijs 

 MA  darbības izvērtējums. Anketēšana. Analīze 

un jaunu mērķu izvirzīšana. 

Tukuma, Engures novada 

speciālie pedagogi, priekšmetu 

skolotāji, klašu audzinātāji, 

skolu atbalsta personāla 

pedagogi. 

Tukuma vakara un neklātienes 

vidusskola. 

Tukuma novada 

atbalsta personāla 

un speciālo 

izglītības 

programmu MA 

vadītāja Silva 

Freimane 

Jūnijs 

Visu gadu pēc Metodiska palīdzība. Individuālas konsultācijas   Tukuma novada 



vajadzības pēc nepieciešamības. atbalsta personāla 

un speciālo 

izglītības 

programmu MA 

vadītāja Silva 

Freimane 

Silva Freimane 

Tukuma novada 

Atbalsta personāla un speciālo izglītības programmu skolotāju MA vadītāja 

 


