Tukuma novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdē
iesniedzamie dokumenti

1. Vecāku /aizbildņu iesniegums (1. pielikums) :
 apliecinājums, ka piekrīt izglītojamā spēju, attīstības līmeņa un veselības
stāvokļa novērtēšanai;
 ja bērns ir ievietots audžuģimenē, audžuvecākam nepieciešama pilnvara,
kuru apstiprina bāriņtiesa;
 ja vecāki uz sēdi nevar ierasties, viņi rakstiski piekrīt bērna spēju,
attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam komisijas sēdē un
rakstiski pilnvaro personu, kura pārstāvēs bērna intereses.
2. Izglītojamā dzimšanas apliecība.
3.

Vecāka/ aizbildņa/ pilnvarotas personas apliecinošs dokuments.

4. Izglītojamā pārbaudes karte (2. pielikums):
 ja izglītojamais jau ir bijis komisijā, ierakstus izdara iepriekš iesniegtajā
kartē.
5. Ģimenes ārsta atzinums:
 par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli ( izdots ne agrāk kā trīs
mēnešus pirms komisijas sēdes);
 atzinums par izglītojamā redzi un dzirdi.
6. Izglītības iestādes informācija par izglītojamo (3. pielikums):
 sagatavota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms komisijas sēdes,
 individuālais izglītības plāns (ja izglītojamais komisiju apmeklē atkārtoti).
7. Sekmju izraksts vai liecība,
 darba burtnīcas,
 pārbaudes darbi latviešu valodā un matemātikā.

Komisijai sagatavotos dokumentus iesniegt:
Tukuma novada IP Izglītības atbalsta centram 1 nedēļu pirms komisijas sēdes.
Uz komisijas sēdi ierodas vecāki(s) kopā ar izglītojamo.

Izglītojamo intelektuālo spēju diagnostiku, zināšanu un prasmju izvērtējumu
nepieciešams veikt iepriekš pie komisijas speciālistiem:





logopēds,
speciālais pedagogs,
psihologs,
psihiatrs.

Par pieņemšanas datumu un laiku ar speciālistu nepieciešams vienoties individuāli.

Komisijas speciālisti:
1. Pieņem Tukuma novada Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta centrā- Šēseles
ielā 3, Tukumā :
 Logopēde Daina Medne –pieteikšanās pa tālr. 63132700 vai 29255128;
 Specialā pedagoģe Liene Stepiņa – pieteikšanās pa tālr. 63132700 vai 27864201
 Psiholoģe Inese Granta – pieteikšanās pa tālr. 29322871

2. SIA “Tukuma slimnīca” poliklīnikā, Raudas ielā 8, Tukumā:
 Psihiatre, bērnu psihiatre Inga Grīnfelde – pieteikšanās pa tālr. 63125827 vai
29491983.

Atbilstoši izglītojamā traucējumu veidam
nepieciešami papildus dokumenti:
Izglītojamiem ar redzes traucējumiem:
 Oftalmologa atzinums ( izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes).
Izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem:
 Otorinolaringologa, audiologa, audiologopēda un psihologa atzinumi.
Izglītojamiem ar centrālās nervu sistēmas saslimšanām:
 Bērnu neirologa vai neirologa atzinums.
Izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem:
 Radioloģiskās (apstiprina radiologs), funkcionālās vai citas objektīvās
izmeklēšanas
 metodes slēdziens ( izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes),
 Ortopēda, reimatologa, traumatologa vai bērnu ķirurga vai ķirurga atzinums
(izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes),
 Nepieciešamības gadījumā - bērnu neirologa vai neirologa atzinums (izdots ne
agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes).
 Atkārtotas komisijas gadījumā nepieciešams rehabilitācijas procesa dinamikas
izvērtējums.
Izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām:
 Atkarībā no saslimšanas veida ftiziatra vai alergologa, vai pneimonologa, vai
gastroenterologa, vai endokrinologa atzinums (izdots ne agrāk kā trīs mēnešus
pirms komisijas sēdes).
 Nepieciešamības gadījumā - klīnisku, radioloģisku, bakterioloģisku vai
histoloģisku izmeklējumu rezultāti.
Izglītojamiem ar valodas traucējumiem:
 Logopēda vai audiologopēda atzinums ( izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms
komisijas sēdes).
 Psihologa atzinums ( izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes).
 Nepieciešamības gadījumā (atkarībā no traucējuma veida)- otorinolaringologa un
audiologa vai bērnu neirologa,vai psihiatra vai ķirurga atzinums ( izdots ne
 agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes).

Izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (pirmsskolas izglītībā) un
mācīšanās traucējumiem (pamatizglītībā)
 Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju
attīstības līmeņa izvērtējumu (izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes).
 Nepieciešamības gadījumā (atkarībā no traucējuma veida vai smaguma pakāpes) bērnu psihiatra vai psihiatra atzinums (izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms
komisijas sēdes).
Izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem:
 Bērnu psihiatra vai psihiatra, vai bērnu neirologa vai neirologa atzinums (izdots
ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes).
 Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju
attīstības līmeņa izvērtējumu (izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes).
Izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem:
 Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju
attīstības līmeņa izvērtējumu (izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes).
 Bērnu psihiatra vai psihiatra atzinums (izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms
komisijas sēdes).
Izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem
attīstības traucējumiem:
 Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju
attīstības līmeņa izvērtējumu (izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes).
 Bērnu psihiatra vai psihiatra atzinums (izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms
komisijas sēdes).
 Nepieciešamības gadījumā (atkarībā no traucējuma veida un smaguma pakāpes citu ārstu atzinumi.
Lai objektīvi izvērtētu bērnam piemērotāko izglītības programmu, komisijā
vēlams iesniegt arī citus dokumentus par izglītojamā veselības stāvokli - slimnīcu un/vai
sanatoriju izrakstus, ārstu speciālistu atzinumus u.c.
Tukuma novada Pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja
Daina Medne

