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Jaunpilī, Jaunpils vidusskolā 

 

notika  

 

seminārs  Tukuma, Engures un Jaunpils direktora vietniekiem mācību darbā  

 

„Darba plānošana un organizēšana,  realizējot atbalsta pasākumus skolēniem ar 

mācīšanās traucējumiem” 

 

 

Seminārā piedalījās: 

 

Tukuma Raiņa ģimnāzija Ludmila Reimate 

Tukuma 2. vidusskola Lilija Lācekle 

Vēsma Kaņepe 

Engures vidusskola Kaira Egle 

Irlavas vidusskola Aiva Platace 

Jaunpils vidusskola Gita Leimane 

Tumes vidusskola Anita Kokaine 

Zemgales vidusskola Inta Lasmane 

Tukuma vakara un neklātienes vsk. Gita Aulaciema 

Tukuma E. Birznieka- Upīša 1. 

pamatskola 
Līga Zaķe 

Tukuma 2. pamatskola Dina Putniece 

Tukuma 3. pamatskola Liene Stepiņa 

Elita Birģele 

Džūkstes pamatskola Vaira Silta - Zīriņa 

Lapmežciema pamatskola Gundega Bērziņa 

Pūres pamatskola Ingevica Laila 

Smārdes pamatskola Iveta Čilipāne 

Milzkalnes sākumskola Sanita Pidere 

Tukuma speciālā internātskola Olita Jonuša 

Dzirciema internātskola Ilze Cukanova 

 

Jūrmalas pilsētas Iekļaujošās izglītības atbalsta centra pārstāvji   - vadītājs Valdis 

Bogdanovs un speciālais pedagogs - Baiba Vadapale. 

 

IP vadītājas vietniece Marita Bērziņa un Izglītības pārvaldes metodiķe izglītības iestāžu 

metodiskajos jautājumos Jolanta Lerķe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pārskats par semināra norisi: 

 

 Jūrmalas pilsētas Iekļaujošās izglītības atbalsta centra pārstāvji   - vadītājs Valdis 

Bogdanovs un speciālais pedagogs - Baiba Vadapale informēja klātesošos par centra 

darbību, sadarbības iespējām.  

 

 Ekonomikas maģistre Baiba Zvirbule interesentus iepazīstināja pašas izstrādātajām un 

patentētajām attīstošajām spēlēm sākumskolai (www.baiba-school.com) 

 

Klātesošie atzinīgi novērtēja paveikto un izteica ierosinājumus, kādas spēles vēl varētu būt 

noderīgas. 

 

 Jaunpils vidusskolas direktora vietniece Gita Leimane dalījās skolas pieredzē. 

Stāstīja par skolas sadarbību ar Jelgavas Iekļaujošās izglītības atbalsta centru. Skolēnu spēju 

diagnosticēšanas rezultātiem, speciālo programmu realizācijas ieguvumiem un uzdevumiem 

turpmākajam darbam. Semināra dalībnieki saņēma pieredzes materiālus metodiskā darba plāna 

izveidei, individuālo plānu piemērus. 

 

 Jaunpils vidusskolas psiholoģe Irina Rosicka  iepazīstināja direktoru vietniekus ar 

sagatavoto prezentāciju „Kā skolotājam saprast un izmantot kognitīvo spēju testu 

rezultātus” 

 

   Jaunpils vidusskolas logopēde un spec. pedagogs Danita Siliņa Šadurova , 

pirmsskolas speciālais pedagogs Melita Rašmane un pamatskolas speciālais 

pedagogs Daina Mežraupa  dalījās pieredzē par praktisko darbu un pieredzi realizējot 

speciālās izglītības programmas bērniem ar valodas traucējumiem un jauktiem 

mācīšanās traucējumiem pirmskolā un mācīšanās traucējumiem pamatskolā. 

 

 IP vadītājas vietniece Marita Bērziņa un Izglītības pārvaldes metodiķe izglītības 

iestāžu metodiskajos jautājumos Jolanta Lerķe informēja par aktualitātēm olimpiāžu 

organizēšanā, gaidāmajām izmaiņām VPD norisē un organizācijā. 

 

 

 

 

Paldies par apmeklējumu! Paldies visiem semināra dalībniekiem par atsaucību un 

ieinteresētību! Ceru, ka ieguvāt kripatiņu jaunas, derīgas informācijas un lielu pašapziņas un 

pašlepnuma devu par kvalitatīvu darbu savās skolās! 

 

http://www.baiba-school.com/

