
 
 

Konsultatīvās un metodiskās palīdzības sniegšanas pasākumu plāns 

2022./2023.m.g. izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās 

izglītības iestādēs, viņu vecākiem un pedagogiem 

N.p.k. Pasākums/aktiv
itāte 

Sasniedzamais 
rezultāts 

Atbildīgais Izpildes termiņš Korekcijas 

1. Nodrošināt 
agrīnu speciālo 
vajadzību 
diagnostiku 
pirmsskolas 
vecuma 
bērniem 
sadarbībā ar 
reģiona 
pirmsskolas 
izglītības 
iestādēm 

“Kognitīvo spēju 
izpēte pirmsskolā” 
Ahenbaha bērnu 
uzvedības 
novērtēšanas 
aptauja 
Psihologu 
konsultācija 
 
 

Direktora 
vietn. 
metodiskajā  
darbā, 
izglītības 
psihologs 

Visu gadu (pēc 
iepriekšēja 
pieraksta) 

 

2. Individuālas 
konsultācijas ne 
mazāk kā 50 citu 
vispārējās 
izglītības iestāžu 
izglītojamiem ar 
speciālām 
vajadzībām un 
viņu 
likumiskajiem 
pārstāvjiem 

Vekslera bērnu 
intelekta tests 
(WISC – IV) 
Ahenbaha bērnu 
uzvedības 
novērtēšanas 
aptauja 
Psihologu 
konsultācija 
 

Direktora 
vietn. 
metodiskajā  
darbā, 
izglītības un 
konsultatīvais 
psihologs 

Visu gadu pēc 
iepriekšēja 
pieraksta 

 

3. 

Atbalsta grupu 
un izglītojošo 
grupu vadīšana 
izglītojamajiem 
ar speciālām 
vajadzībām 

„Karjeras izglītības 
veicināšanas 
programma  
5.- 9.klašu 
izglītojamiem, 
kuriem ir speciālās 
vajadzības” 

Karjeras 
konsultants 
 

Visu mācību gadu  



4. Atbalsta grupu 
semināru 
organizēšana 
izglītojamo 
likumiskajiem 
pārstāvjiem, 
kuru bērniem ir 
attīstības un 
uzvedības 
traucējumi 

“Mobings 
pusaudžu vecumā” 
saminārnodarbība 

Direktora 
vietn. 
metodiskajā 
darbā 

Visu mācību gadu 
pēc pieprasījuma 

 

„Vecāku skoliņa” 
sākumskolā un 
pamatskolā 
“Konsultācijas 
vecākiem un 
pedagogiem par 
bērnu uzvedības 
grūtībām 
risinājumiem” 
  

Direktora 
vietn. 
metodiskajā 
darbā,  
Izglītības 
psihologs, 
sākumskolas 
un 
pamatskolas 
pedagogi 

1x mēnesī  

5. Individuālas 
konsultācijas un  
metodiska 
palīdzība ne 
mazāk kā 50 citu 
vispārējās 
izglītības iestāžu 
pedagogiem 
 

“Individuālā 
izglītības plāna 
izstrādāšana” 

Direktora 
vietn. 
izglītības 
jomā, 
izglītības 
psihologs  

Visu mācību gadu 
pēc iepriekšēja 
pieraksta 

 

“Atbalsta pasākumi 
izglītojamajiem ar 
mācīšanās 
traucējumiem” 

Direktora 
vietn. 
izglītības 
jomā, 
izglītības 
psihologs 

Visu mācību gadu 
pēc iepriekšēja 
pieraksta 

 

Valmieras novada 
izglītības iestāžu 
logopēdiem un 
speciāliem 
pedagogiem 

Direktora 
vietnieki 
izglītības 
jomā 

16.09.2022.  

Spānijas, Turcijas, 
Igaunijas, Latvijas 
pedagogiem 

Direktora 
vietn. 
metodiskajā 
darbā 

27.09.2022.  

6. Mācību un 
metodisko 
materiālu 
izstrādāšana  

Izstrādāt un 
publiskot skolas 
tīmekļvietnē 
mācību atbalsta 
materiālus  

Direktora 
vietn. 
metodiskajā 
darbā, 
pedagogi 

2022./2023.m.g.  

7. Informatīvi 
izglītojošu 
pasākumu 
organizēšana, 
citu vispārējās 
izglītības iestāžu 

Zinātniski lietišķās 
konferences 
organizēšana 
sadarbībā ar LU, 
sadarbība ar RTA 
un LU 

Direktora 
vietn. 
metodiskajā 
darbā 
 

14.03.2023.  



pedagogiem, 
par palīdzības 
iespējām 
izglītojamiem ar 
speciālām 
vajadzībām 

8. Pedagogu 
profesionālās 
kompetences 
pilnveides 
semināri ne 
mazāk kā 30 citu 
izglītības iestāžu 
pedagogiem 

„Uz kompetencēm 
balstītas metodes 
valodu attīstībā 
iekļaujošās 
izglītības 
kontekstā” 

Direktora 
vietn. 
metodiskajā 
darbā, angļu 
valodas 
skolotāja 

Visu mācību gadu, 
pēc pieprasījuma 

 

 

“Izglītojamo 
uzvedības 
traucējumi, to 
izpratne, korekcijas 
darbs, 
individualizēta 
pieeja, optimālu 
mācību 
sasniegumu 
nodrošināšanai 
izglītojamajiem ar 
speciālām 
vajadzībām” 

Direktora 
vietniece 
izglītības 
jomā 

27.09.2022. 
11.10.2022. 
01.,08.11.2022.  

 

“Pirmsskolas 
vecuma bērnu 
intelektuālās, 
sociāli – 
emocionālās un 
fiziskās attīstības 
veicināšana” 

Direktora 
vietniece 
izglītības 
jomā 

 
20.09.2022. 
04.,18.,25.10.2022. 
 

 

9. Sadarbība ar LU 
Cēsu filiāli 
pētniecības 
jautājumos 

Pētījums  Sadarbībā ar 
LU  

Visu mācību gadu  

10. 
 

Erasmus + 
projekti 

 
 
 
 

Lets get GREEN  
( global, 
recycle,environment, 
employment, 
nature)- Būsim zaļi! 

 

Pedagogi, 
skolēni 

2020./2023.m.g.  

Gender equality- 
Dzimumu līdztiesība 

Pedagogi, 
skolēni 

2020./2023.m.g.  



Eat well, move more, 
live better!- Ēdam 
labi, kustamies 
vairāk, dzīvojam 
labāk! 

Pedagogi, 
skolēni 

2020./2023.m.g.  

IncEd – “Iekļaujošā 
izglītība” darbs ar 
jauktu spēju grupām 

Direktora 
vietnieks 
metodiskajā 
darbā, 
pedagogi 

01.12.2021.- 
01.03.2024. 

 

11.  Logopēda 
individuālas 
konsultācijas 
citu 
vispārizglītojošo 
izglītības iestāžu 
izglītojamiem un 
viņu 
likumiskajiem 
pārstāvjiem 

Tests skaņu izrunas 
un valodas sapratnes 
diagnosticēšanai, 
logopēdu 
konsultācijas 

Direktora 
vietn. 
metodiskajā 
darbā, 
logopēdi  
 

Visu gadu pēc 
iepriekšēja 
pieraksta 

 

12. Haloterapijas 
(sāls seansu) 
izmantošana 
citu vispārējās 
izglītības iestāžu 
izglītojamiem, 
kuriem ir 
veselības 
problēmas 
(bronhiālo 
astmu un citām 
saslimšanām), 
kā arī izglītības 
iestādes 
medicīnas 
personāla 
konsultācijas 
izglītojamo 
vecākiem 

 Medicīnas 
personāls 

Visu mācību gadu 
pēc iepriekšēja 
pieraksta  

 

13. “Sensorā istaba” 
izmantošana 
citu vispārējās 
izglītības iestāžu 
izglītojamiem, 
kuriem ir 
veselības 
problēmas 

 Direktora 
vietn. 
metodiskajā 
darbā, 
atbalsta 
pedagogs 

Sākot ar 
02.09.2022. 

 

14. Informācijas 
publicēšana 

 Direktora 
vietn. 

Regulāri 
mācību 

 



izglītības 
iestādes mājas 
lapas vietnē un 
citos pieejamos 
informācijas 
nesējos par 
izglītības 
iestādes 
organizētajiem 
pasākumiem, 
pedagogu 
profesionālās 
pilnveides 
specifisko 
piedāvājumu, 
izstrādātos 
mācību vai 
metodiskos 
materiālus 

izglītības 
jomā, 
 

gada 
garumā 

15. Datu uzkrāšana 
un analizēšana 
par attīstības 
centra 
veiktajām 
darbībām 

 Direktora 
vietn. 
metodiskajā 
darbā 
 

Regulāri 
mācību 
gada 
garumā 

 

 

 

 

Direktors                                                                      Zigmunds Ozols 

 

 

SASKAŅOTS 

 

Cēsu novada pašvaldības izglītības 

 pārvaldes vadītāja                                                      Linda Markus - Narvila 

 
 
 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


