
1 
 

 

 

SALASPILS NOVADA DOME 
Salaspi ls  novada pašvaldības  

pirmsskolas  izgl ī t ības  iestāde  
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Enerģētiķu iela 4B, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121,tālr. 29678060, e-pasts: 1.pirmsskola@salaspils.lv 

APSTIPRINĀTS 

Salaspils novada pašvaldības  

PII “Salaspils 1.pirmsskola” 

vadītājas E.Beļskas 

2021. gada 24.septembra     

rīkojumu Nr.1PS/1-14/21/394 

 

Kārtība, kā tiek noteiktas izglītojamo speciālās vajadzības, izstrādāts un 

īstenots individuālais izglītības programmas apguves plāns 

 

“Kārtība, kā tiek noteiktas izglītojamo speciālās vajadzības, izstrādāts un īstenots individuālais 

izglītības programmas apguves plāns” paredzēta pedagogiem, atbalsta personālam, lai plānotu 

individuālo pedagoģisko darbu ar bērniem, kuriem ir nepieciešama palīdzība mācību procesā, 

nepieciešami atbalsta pasākumi mācību procesā vai nepieciešama individuālā izglītības programma 

atbilstoši bērna individuālajām vajadzībām, spējām, prasmēm un Pedagoģiski medicīniskās komisijas 

ieteikumiem. Kārtība izstrādāta pamatojoties uz Vispārējās izglītības likumu un Ministru kabineta 

noteikumiem. 

Vispārējās izglītības likuma 53.panta 2.punkts paredz: “Atbilstošu atbalsta pasākumu 

pieejamību izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kuri uzņemti vispārējās izglītības programmā, 

nodrošina izglītības iestāde. Izglītības iestāde katram uzņemtam izglītojamajam ar speciālām 

vajadzībām izstrādā individuālu izglītības programmas apguves plānu”. 

Individuālais izglītības programmas apguves plāns ir izglītojamā spējām pielāgota izglītības 

procesa organizēšana, ievērojot viņa pieredzi, prasmes, izziņas procesu īpatnības un veselības stāvokli, 

izglītības standartā un mācību programmā izvirzītos mērķus un uzdevumus. 

 

Plānu nepieciešams izstrādāt bērniem, kuriem: 

● ir pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums par speciālās izglītības programmas 

nepieciešamību vai atbalsta pasākumiem mācību procesā 

● izglītības / klīniskais psihologs (nepieciešamības gadījumā sadarbībā ar logopēdu, speciālo 

pedagogu) ir diagnosticējis  atbalsta pasākumu nepieciešamību 

Individuālo izglītības programmas apguves plānu  izstrādā pirmsskolas skolotājs sadarbībā ar atbalsta 

komandu (speciālais pedagogs, logopēds, psihologs, citi speciālisti) un bērnu vecākiem. 
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Atbalsta mērķis: 

Pēc iespējas ātrāk identificēt bērnu speciālās vajadzības un atbalsta pasākumu nepieciešamību,  

nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes bērniem atbilstošu atbalsta pasākumu pieejamību vai 

speciālo izglītības programmu, palielinot bērna  līdzdalības iespējas mācību procesā. 

 

Atbalsta uzdevumi: 

1. Sniegt atbalstu un palīdzēt apgūt mācību saturu atbilstoši  bērna individuālajām spējām un 

prasmēm vai atbilstoši bērna  speciālās izglītības programmai.  

2. Nodrošināt bērna spējām un prasmēm atbilstošu mācību saturu, metodes un mācību līdzekļus. 

3. Noteikt bērnam piemērotus un reāli sasniedzamus mērķus un uzdevumus.  

4. Veicināt vecāku pedagogu un speciālistu sadarbību kopēja mērķa sasniegšanai, izvirzot 

konkrētus uzdevumus visiem iesaistītajiem.  

5. Izvērtēt bērna sasniegumu attīstības dinamiku noteiktā laika posmā, izvirzot tālākos atbalsta 

uzdevumus vai noslēdzot individuālo izglītības programmas apguves plānu.   

 

 

 

Individuālā izglītības programmas apguves plāna īstenošanā iesaistīto personu 

pienākumi un atbildība 

 

 

Administrācijas pārstāvis: 

 Vadītāja vietnieks metodiskajā darbā koordinē atbalsta komandas darbu un to pārrauga. 

 Vadītājs izdod rīkojumu par individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādi, nosakot 

atbildīgos pedagogus. 

 Vadītājs nosaka atbildīgo pedagogu par bērnu speciālo vajadzību izvērtēšanu, uzsākot obligāto 

izglītību 5 gadu vecumā. 

 Vadītājs nodrošina vecāku iepazīstināšanu: 

1) izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas rezultātiem;  

2) ar individuālo izglītības programmas apguves plānu un to īstenošanu.  

 Vadītāja vietnieks metodiskajā darbā reģistrē individuālos izglītības programmas plānus.  

 Vadītāja vietnieks metodiskajā darbā reizi pusgadā iesniedz vadītājai iestādes individuālo 

izglītības programmas plānu kopsavilkumu. 

 Vadītājs ziņo Salaspils novada domes Izglītības daļai par bērnu skaitu, kuriem ir izstrādāts 

individuālais izglītības programmas apguves plāns. 

 

Psihologs: 

 Saskaņā ar vecāku rakstisku piekrišanu, veic bērna psiholoģisko izpēti, izvērtējot  atbalsta 

pasākumu nepieciešamību. 

 Ja vecāks nesadarbojas un nesniedz atļauju bērna izpētei, psihologs par to ziņo vadītājai. 

 Sagatavo rakstisku atzinumu par bērna psiholoģiskās izpētes rezultātiem, palīdz atbalsta 

komandas speciālistiem un vecākiem izprast bērna mācīšanās grūtības un sniedz ieteikumus. 

 Atbilstoši izstrādātajam individuālajam izglītības programmas apguves plānam veic individuālu 

darbu ar bērnu. 
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Speciālais pedagogs: 

 Izvērtē bērna speciālās vajadzības un mācīšanās grūtības pēc psihologa pieprasījuma. 

 Ja ir nepieciešams, sagatavo rakstisku atzinumu par bērna speciālām vajadzībām un mācīšanās 

grūtībām.  

 Palīdz atbalsta komandas speciālistiem un vecākiem izprast bērna mācīšanās grūtības un sniedz 

ieteikumus. 

 Piedalās individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādē un īstenošanā.  

 Atbilstoši izstrādātajam individuālajam izglītības programmas apguves plānam veic korekcijas 

darbu individuāli un grupās. 

 

Logopēds: 

 Izvērtē bērna valodas traucējumus, pēc pedagoga pieprasījuma vai vecāku lūguma. 

 Veic visu 5-6 gadīgo bērnu valodas attīstības novērtējumu. 

 Ja ir nepieciešams, sagatavo rakstisku novērtēšanas ziņojumu par bērna valodas traucējumiem. 

 Palīdz atbalsta komandas speciālistiem un vecākiem izprast bērna valodas traucējumus un 

sniedz ieteikumus. 

 Piedalās individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādē un īstenošanā.  

 Atbilstoši izstrādātajam individuālajam izglītības programmas apguves plānam veic korekcijas 

darbu individuāli vai grupās. 

 

Pedagogi (grupas skolotāji): 

 Vēro un analizē bērna spējas un prasmes. 

  Atbilstoši vecuma grupai, aizpilda: 

- bērniem, kuri ir sasnieguši 5 gadu vecumu, izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas 

veidlapu; 

- bērniem, kuri nav sasnieguši 5 gadu vecumu, bērnu attīstības kartes. 

 Ja pedagogs atbilstoši izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas veidlapai vai bērna attīstības 

kartē sniegtajai informācijai, vai pielikumam Nr.2 ir konstatējis kādas bērna attīstības 

problēmas, tad pedagogs rakstiski informē psihologu par papildus izvērtēšanas nepieciešamību 

(pielikums Nr.3). 

 Piedalās atbalsta komandas sanāksmēs. 

 Izstrādā individuālā izglītības programmas apguves plānu, to īsteno, sadarbojoties ar atbalsta 

komandu (pielikums Nr.4).  

 Iesniedz individuālo izglītības programmas apguves plānu vadītāja vietniecei metodiskajā 

darbā. 

 Sagatavo izglītības iestādes informāciju par izglītojamo, kurš tiek pieteikts pašvaldības 

pedagoģiski medicīniskajai komisijai. 

 

Pedagoga palīgs 

 Sniedz atbalstu bērnam, saskaņā ar individuālajā izglītības programmas apguves plānā 

izvirzītajiem uzdevumiem un pedagoga norādījumiem. 

 

Asistents 

 Sniedz atbalstu bērnam saskaņā ar pedagoga izvirzītajiem uzdevumiem.   
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Izglītības iestādes speciālistu rīcība izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanā 

(pielikums nr.1) 

 

Pedagogs 

1. Konstatējot kādas bērna vecumā no 1,5-4 gadu vecumam attīstības vai uzvedības problēmas, 

aktualizē tās starp grupas pedagogiem, kopā izvērtē tās saskaņā ar pielikumu Nr.2 un fiksē 

pedagoga darba plānā. 

2. Pedagogs septembrī - oktobrī veic bērna, kurš sasniedzis 5 gadu vecumu, speciālo vajadzību 

izvērtēšanu atbilstoši 2021. gada 29.jūnija MK noteikumiem Nr.453. 

3. Atbilstoši izvērtētajam, grupas pedagogi koleģiāli pieņem lēmumu ziņot psihologam 

nekavējoties/vai pēc adaptācijas perioda/vai izvērtējot bērna speciālās vajadzības. 

4. Grupas pedagogi aizpilda un iesniedz pieteikumu psihologam (pielikums Nr.3). 
 

 

Speciālista rīcība 

1. Psihologs pēc pieteikuma saņemšanas pārrunā ar pedagogu identificētās problēmas, veic 

novērojumu grupā.  

2. Pēc nepieciešamības psihologs piesaista citus atbalsta speciālistus bērna speciālo vajadzību 

novērtēšanā. 

3. Speciālista rīcība tiek fiksēta atbilstošā speciālista dokumentācijā.     

 

Pedagogu un speciālistu ieteicamā  sadarbība ar vecākiem  

1. Pedagogs iepazīstina vecākus ar bērna, kurš sasniedzis 5 gadu vecumu, speciālo vajadzību 

izvērtēšanas rezultātiem. 

2. Ja bērnam tiek konstatētas speciālās vajadzības, pedagogs informē vecākus par atbalsta 

komandas sanāksmēm, uzaicinot vecāku tajā piedalīties.  

3. Vadītāja vietniece metodiskajā darbā sasauc atbalsta komandas sanāksmes. 

4. Atbalsta komandas speciālisti iesaista vecākus individuālā izglītības programmas apguves 

plāna izstrādē un īstenošanā, sadarbību ar vecākiem fiksējot atbilstošajā dokumentācijā.  

 

 

Individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrāde un īstenošana 

 

1. Individuālā izglītības programmas apguves plāna izveides mērķi un uzdevumi: 

1.1. Sniegt atbalstu un palīdzēt apgūt mācību saturu ikvienam bērnam, kuram tas ir nepieciešams. 

1.2. Noteikt bērnam piemērotus un reāli sasniedzamus mērķus un uzdevumus. 

1.3. Veicināt vecāku, pedagogu un speciālistu sadarbību kopēja mērķa sasniegšanai. 

1.4. Izvērtēt mācību saturu, metodes, līdzekļus un bērna mācību sasniegumu attīstības dinamiku 

noteiktā laika posmā. 

 

 

2. Individuālajā izglītības programmas apguves plānā nepieciešamā informācija  

2.1. Informācija par bērnu, norādot viņa vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, izglītības iestādi un grupu, 

datumu, kad konstatēta atbalsta nepieciešamība.  

2.2. Informācija par plāna izstrādes nepieciešamību. 

2.3. Informācija par atbalsta speciālistu izvērtēšanas rezultātiem. 

2.4. Informācija par bērna stiprajām pusēm un jomām, kurās ir nepieciešams atbalsts. 
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2.5. Informācija par nepieciešamajiem pielāgojumiem. 

2.6. Informācija par iestādē noteiktajiem papildu atbalsta pasākumiem ārpus mācību procesa 

(logopēdijas nodarbības, nodarbības pie psihologa, nodarbības pie speciālā pedagoga utt.). 

2.7. Informācija par mācību procesa organizēšanu (sasniedzamie rezultāti, metodes, materiāli, 

atbildīgais pedagogs, progresa rezultāti utt.). 

2.8. Informācija par sadarbību ar likumiskajiem pārstāvjiem (sasniegtie rezultāti, turpmāk veicamais 

darbs). 

2.9. Plāna īstenošanas izvērtējums. 

 

 

3. Individuālā izglītības programmas apguves plāna izveide  (pielikums Nr.4.) 

3.1. Atbalsta komanda plāna izstrādes laikā izvērtē  esošo bērna attīstības līmeni, noskaidrojot bērna 

stiprās puses (bērna intereses, vēlmes, prasmes un iemaņas, pozitīva bērna attieksme pret kādām 

noteiktām aktivitātēm, bērna caurviju prasmes, kontakta veidošanu, orientēšanās sadzīves 

situācijās, pašaprūpes iemaņas u.c.) un vājās puses (bērna attīstības traucējumi, pazeminātās 

spējas un prasmes, pašaprūpes grūtības, mācīšanās un socializācijas grūtības, kuras traucē 

sasniegt nepieciešamos rezultātus, sadarboties ar vienaudžiem un pieaugušajiem u.c.), nosakot, 

kāda veida palīdzība bērnam ir nepieciešama.  

3.2. Plānojot mērķi, uzdevumus un sasniedzamos rezultātus,  jābalstās uz bērna stiprajām pusēm un 

jāizstrādā reāli paņēmieni, kā apgūt mācību saturu ar bērnam piemērotām metodēm un mācību 

līdzekļiem, nosakot konkrētu mācību procesa organizāciju, darba tempu, pielāgotu mācību saturu 

(sagatavot bērna spējām un prasmēm piemērotus materiālus vai izvēlēties atbilstošas mācību 

metodes) un konkrētu, izmērāmu mērķi un uzdevumus, ko sasniegt konkrētā laika periodā 

(piemēram, prot atpazīt sekojošas formas- trijstūris, taisnstūris; prot ievērot ģērbšanās secību 

u.c.).  

3.3. Plāna izstrādē iesaistītās personas vienojas par nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem ikdienas 

mācību procesā, ko veiks pedagogs un pedagoga palīgs vai asistents (ja bērnam tiek nodrošināta 

asistenta palīdzība).  

3.4. Plāna izstrādē iesaistītās personas vienojas par  atbalsta komandas speciālistu uzdevumiem 

individuālā plāna ietvaros, atbalsta pasākumu organizāciju (cik bieži tiks veiks speciālistu darbs) 

un par vecāku uzdevumiem individuālā plāna ietvaros.  

3.5. Pēc individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādes, speciālisti un pedagogi apstiprina 

plānu to parakstot.  

 

 

4. Individuālā izglītības programmas apguves plāna īstenošana un izvērtēšana 

4.1. Atbalsta komandas speciālisti, pedagogi, pedagogu palīgs, asistents pēc individuālā izglītības 

programmas apguves plāna izstrādes uzsāk plāna īstenošanu, atbilstoši izvirzītajam mērķim un 

uzdevumiem, ko atspoguļo saistošajā dokumentācijā. 

4.2. Individuālā izglītības programmas apguves plāna īstenošanā tiek iesaistīti bērna vecāki, 

nepieciešamības gadījumā sniedzot vecākiem papildus rekomendācijas un konkrētus uzdevumus. 

Sadarbība ar vecākiem tiek atspoguļota atbilstošajā dokumentācijā.  

4.3. Pēc individuālā izglītības programmas apguves plāna realizācijas, tiek izvērtēta bērna attīstības 

dinamika, atbalsta komandas sēdē izvirzot nākamos mērķus un uzdevumus, izstrādājot 

aktualizēto individuālo plānu vai, ja bērna spēju un prasmju attīstības dinamika nav pietiekoša 

izglītības programmas apguvei, rekomendējot Pedagoģiski medicīnisko komisiju, vai noslēdzot 

individuālo izglītības programmas apguves plānu, ja tas vairs nav nepieciešams.  
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4.4. Individuālais izglītības programmas apguves plāns tiek izstrādāts laika posmam, kas nepārsniedz 

12 mēnešus un tiek izvērtēts / pārskatīts ne retāk kā 2 reizes gadā. 

 

 

Noslēguma jautājumi 

1. Vecākam ir tiesības veikt bērna psiholoģisko izpēti pie paša izvēlēta izglītības un skolu 

psiholoģijas jomā vai klīniskā un veselības psiholoģijas jomā sertificēta psihologa, iesniedzot 

atzinuma kopiju iestādes vadītājai. 

2. Atbalsta komandas speciālisti ir atbildīgi par informācijas par bērnu neizpaušanu. 

3. Individuālais izglītības programmas apguves plāns glabājas pie izglītības iestādes vadītājas. 
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Pielikums Nr.1 

Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Salaspils 1.pirmsskola” 

Rīcība bērna speciālo vajadzību apzināšanai un atbalsta saņemšanai izglītības iestādē 

 

 

 

 

 

 

 

Individuālā plāna 

aktualizācija  / 

noslēgšana. 

1. Vecāki vai pedagogi 

pamanījuši bērnam kādas 

attīstības un / vai 

veselības problēmas. 

Tās konstatēt palīdzēs 
pielikums Nr.2 

2. Pedagogi izvērtējuši 

bērna prasmes pēc 

speciālo vajadzību 

izvērtēšanas metodikas 

(29.06.21. MK noteikumi 

Nr.453). 

(pielikums Nr.2) 

 

 

Grupas pedagogi savā 
starpā pārrunā 

konstatētās problēmas. 

Fiksē pedagoga 
dienasgrāmatā. 

Iesniedz rakstisku 
problēmas aprakstu 

psihologam 

(pielikums Nr.3) 

Speciālista 
apmeklējums grupā 

vai individuāla 
konsultācija. 

(logopēds, psihologs, 
spec. pedagogs) 

 

Valsts vai 

pašvaldību 

pedagoģiski 

medicīniskā 

komisija 

Atbalsta pasākumi 

mācību procesā. 

Individuālais plāns. 

(pielikums Nr.4) 

 

Speciālās izglītības 

iestāde / programma 

Izglītības iestāde pamatojoties uz 

speciālista atzinumu nodrošina 

atbalsta pasākumus mācību procesā. 

Individuālais plāns (pielikums Nr.4) 

Sadarbība ar vecākiem 

(pedagogi): 

Pārrunas ar vecākiem. 

Problēmas apraksts. 

Vecāku uzklausīšana. 

u.c. 

Sadarbība ar vecākiem 

(speciālisti): 

Vecāku informēšana. 

Rekomendāciju izstrāde. 

u.c. 
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Pielikums Nr.2 

 

 

 

 

1. Nekavējoties 

 

2. Pēc 3 mēnešu 

adaptācijas 

perioda 

 

3. Pēc bērna 

mācību 

sasniegumu 

izvērtēšanas 

 

 

Bērna 

speciālo 

vajadzību 

izvērtēšana 

saskaņā ar 

29.06.2021. 

MK 

noteikumiem 

Nr.453 

 

 

1. Nekavējoties 

 

2. Pēc 1 mēneša 

adaptācijas 

perioda 

 

3. Pēc bērna 

mācību 

sasniegumu 

izvērtēšanas 

1.5 – 4 

gadi 

 

5 gadi 

5 – 7 

gadi 
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1,5-4 gadi 

1. Nekavējoties tiek ziņots psihologam, ja 

1. bērna uzvedība ir izteikti agresīva, kas apdraud  savu vai citu bērnu drošību vai veselību (tai 

skaitā bēg prom no grupas vai spēļu laukuma) 

2. bērnam ir izteiktas uzvedības problēmas, kas nav saistītas ar adaptācijas periodu, piemēram: 

✔ bērns ilgstoši griežas vai šūpojas, sit galvu, ir ilgstošas monotonas kustības 

✔ bērns ir pārmērīgi aktīvs 

✔ bērns nesaprot vienkāršus norādījumus vai nereaģē uz savu vārdu 

✔ bērns spalgi kliedz, asi reaģē uz trokšņiem vai grūti pielāgojas pārmaiņām 

✔ bērna lielā un sīkā motorika nav attīstīta atbilstoši vecumposmam (tai skaitā 

bērns bieži krīt, paklūp, nespēj noturēt rokās galda vai rakstāmpiederumus) 

2. Pēc 3 mēnešu adaptācijas perioda 

1. bērnam joprojām ir adaptācijas problēmas 

2. bērnam ir nopietnas kognitīvās attīstības problēmas, kas neatbilst vecumposmam 

3. bērnam ir nopietnas uzvedības problēmas 

piemēram, līdz 3 gadiem 

✔ bērns nerunā vai nespēj izveidot dažu vārdu teikumus  

✔ vērojama pastiprināta siekalošanās 

✔ bērnam ir izteiktas grūtības darboties ar maziem priekšmetiem 

✔ bērns neizrāda interesi par citiem bērniem vai  lomu spēlēm 

piemēram, no 3 līdz 4 gadiem 

✔ bērna ir izteikti  kautrīgs un bailīgs, vai agresīvs 

✔ nespēj koncentrēties vienai aktivitātei ilgāk par 2 - 3 minūtēm 

✔ rotaļājoties neizmanto fantāziju un  iztēli, neizrāda emocijas 

✔ izvairās no daudzām aktivitātēm, un izvairās no saskarsmes ar bērniem un pieaugušajiem vai 

izturas neatbilstoši situācijai 

✔ ir koordinācijas traucējumi, izteikta neveiklība 

✔ neprot noturēt rokā krītiņu vai zīmuli, galda piederumus 

✔ nav apguvis tualetes iemaņas, nav attīstītas pašaprūpes iemaņas atbilstoši vecumposmam 

✔ nesaprot vienkāršus norādījumus, nereaģē uz savu vārdu 

✔ runā neskaidri, neizrunā vairākas skaņas, runā gramatiski nepareizi  

✔ ir eholālijas iezīmes (bērns atkārto teikto) 

3. Pēc pusgada (bērna mācību sasniegumu vērtēšana) 

1. bērna spēju un prasmju  attīstība izteikti aizkavējas vienā  no jomām (4 gadu vecumā) 

2. bērna spēju un prasmju attīstība  aizkavējas  visās jomās (1,5-3 gadu vecumā) 
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Pielikums Nr.2 

Ministru kabineta  

2021. gada 29. jūnija 

noteikumiem Nr. 453 

Izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšana pirmsskolas izglītības iestādēs 

Veidlapas paraugs 

 

Pirmsskolas izglītības iestāde  

Izglītojamā vārds, uzvārds  

Izvērtētāja vārds, uzvārds, amats  

 

1. Valodu mācību joma 

 

Nr. 
p. k. 

Izglītojamā zināšanas, izpratne un pamatprasmes 

Vērtējums 
(atzīmēt atbilstošo) Pedagoga darbība 

jā daļēji nē 

1.1. Atbild uz jautājumiem    Pedagogs ieinteresē 
izglītojamo un rada vēlmi 
izteikties, veikt uzdevumus. 
Pedagogs izvērtē izglītojamā 
zināšanas, izpratni un 
pamatprasmes, pamatojoties 
uz pedagoģiskajiem 
novērojumiem 
 

1.2. Uzdod vienkāršus, īsus jautājumus, saistītus ar 
ikdienu 

   

1.3. Uzklausa citus    

1.4. Piedalās sarunās    

1.5. Stāsta par redzēto, dzirdēto, piedzīvoto, 
saskaņojot vārdus teikumos (patstāvīgi vai ar 
pedagoga atbalstu) 

   

1.6. Nosauc pirmo skaņu vārdā    

1.7. Pareizi izrunā skaņas    

1.8. Pazīst atsevišķus burtus    

1.9. Raksta burtu elementus    

 

1.10. Secinājumi un novērojumi  

  

  

 

2. Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

 

Nr. 
p. k. 

Izglītojamā zināšanas, izpratne 
un pamatprasmes 

Vērtējums 
(atzīmēt atbilstošo) Pedagoga darbība 

jā daļēji nē 

2.1. Nosauc savu vārdu un uzvārdu    Pedagogs lūdz izglītojamo nosaukt savu un 
ģimenes locekļu vārdus un uzvārdus, 
dzīvesvietu un vecumu.  
Pedagogs izvērtē izglītojamā zināšanas, 
izpratni un pamatprasmes, pamatojoties uz 
pedagoģiskajiem novērojumiem 

2.2. Nosauc savu ģimenes locekļu 
vārdus 

   

2.3. Nosauc savu dzīvesvietu 
(valsti, pilsētu, pagastu) 

   

2.4. Nosauc savu vecumu    

 

2.5. Secinājumi un novērojumi  
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3. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

 

Nr. 
p. k. 

Izglītojamā zināšanas, izpratne 
un pamatprasmes 

Vērtējums 
(atzīmēt atbilstošo) Pedagoga darbība 

jā daļēji nē 

3.1. Deklamē īsu dzejoli    Pedagogs aicina izglītojamo radošā darbā 
attēlot pazīstamus priekšmetus vai dabas 
objektus, izmantojot izglītojamā izvēlētu 
tehniku, piemēram, zīmēšanu, gleznošanu, 
aplicēšanu, veidošanu. 
Pedagogs izvērtē izglītojamā zināšanas, 
izpratni un pamatprasmes, pamatojoties 
uz pedagoģiskajiem novērojumiem 

3.2. Dzied kopā ar citiem     

3.3. Dejo kopā ar citiem    

3.4. Piedalās rotaļās     

3.5. Attēlo radošā darbā pazīstamus 
objektus 

   

 

3.6. Secinājumi un novērojumi  

  

  

 

4. Dabaszinātņu mācību joma 

 

Nr. 
p. k. 

Izglītojamā zināšanas, izpratne un 
pamatprasmes 

Vērtējums 
(atzīmēt atbilstošo) Pedagoga darbība 

jā daļēji nē 

4.1. Atšķir gadalaikus    Pedagogs lūdz izglītojamam nosaukt 
gadalaikus un dzīvos organismus, kā arī 
raksturot tos. Lai izglītojamam palīdzētu, 
pedagogs var izmantot arī atbilstošus attēlus. 
Pedagogs izvērtē izglītojamā zināšanas, 
izpratni un pamatprasmes, pamatojoties uz 
pedagoģiskajiem novērojumiem 

4.2. Nosauc dažas gadalaikam raksturīgākās 
pazīmes 

   

4.3. Nosauc un īsi raksturo tuvākajā 
apkārtnē sastopamos dzīvniekus 

   

4.4. Nosauc un īsi raksturo tuvākajā 
apkārtnē novērojamos augus 

   

4.5. Nosauc un īsi raksturo tuvākajā 
apkārtnē novērojamās sēnes 

   

 

4.6. Secinājumi un novērojumi  

  

  

 

5. Matemātikas mācību joma 

 

Nr. 
p. k. 

Izglītojamā zināšanas, izpratne 
un pamatprasmes 

Vērtējums 
(atzīmēt atbilstošo) Pedagoga darbība 

jā daļēji nē 

5.1. Nosauc priekšmetu skaitu pieci 
apjomā 

   Pedagogs lūdz izglītojamam, praktiski 
darbojoties, skaitīt līdz pieci un atpakaļ, 
veidot skaitlim priekšmetu kopu iespējamos 
variantus, grupēt priekšmetus pēc vienas 
pazīmes, piemēram, krāsas vai lieluma, 
salīdzināt priekšmetu kopas. Pedagogs lūdz 
izglītojamam no piedāvātajiem priekšmetiem 
vai ģeometriskajām figūrām veidot ritmiskus 
sakārtojumus. Pedagogs lūdz izglītojamam 
attēlos parādīt ģeometriskas figūras, kuras 
izglītojamais pazīst. Pedagogs lūdz 
izglītojamam nosaukt priekšmeta atrašanās 

5.2. Veido priekšmetu kopas pieci 
apjomā dažādās variācijās 

   

5.3. Grupē priekšmetus pēc vienas 
pazīmes 

   

5.4. Salīdzina priekšmetu kopas pēc 
skaita 

   

5.5. Atbilstoši nosacījumam un 
radoši veido sakārtojumus, tai 
skaitā ritmiskas rindas, kas 
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atšķiras pēc vienas pazīmes vietu. 
Pedagogs izvērtē izglītojamā zināšanas, 
izpratni un pamatprasmes, pamatojoties uz 
pedagoģiskajiem novērojumiem 

5.6. Pazīst ģeometriskas figūras 
(riņķi, četrstūri, 
trijstūri) 

   

5.7. Nosauc objekta atrašanās vietu 
telpā, lietojot jēdzienus "virs,  
zem, pie, aiz, blakus" 

   

 

5.8. Secinājumi un novērojumi  

  

  

 

6. Tehnoloģiju mācību joma 

 

Nr.  
p. k. 

Izglītojamā zināšanas, izpratne un 
pamatprasmes 

Vērtējums 
(atzīmēt atbilstošo) Pedagoga darbība 

jā daļēji nē 

6.1. Satver un lieto rakstāmpiederumus    Pedagogs izvērtē izglītojamā 
rakstāmpiederumu un darbarīku lietošanas 
prasmes. 
Pedagogs piedāvā izglītojamam dažādus 
materiālus, aicina izglītojamo izteikt idejas par 
to izmantošanu un rosina izgatavot dažādus 
izstrādājumus.  
Pedagogs izvērtē izglītojamā zināšanas, izpratni 
un pamatprasmes, pamatojoties uz 
pedagoģiskajiem novērojumiem 

6.2. Satver un uzmanīgi lieto darbarīkus    

6.3. Līmē, plēš, loka, griež papīru un 
tekstilmateriālu 

   

6.4. Veido regulāras un neregulāras 
formas no veidošanas materiāliem 

   

6.5. Kombinē un sastiprina dažādus 
materiālus, tai skaitā dabas 
materiālus 

   

 

6.6. Secinājumi un novērojumi  

  

  

7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

 

Nr. 
p. k. 

Izglītojamā zināšanas, izpratne 
un pamatprasmes 

Vērtējums 
(atzīmēt atbilstošo) Pedagoga darbība 

jā daļēji nē 

7.1. Iesaistās kustību rotaļās telpās 
un ārā 

   Pedagogs aicina izglītojamo iesaistīties 
kustību rotaļās, drošā vidē veikt 
pārvietošanos, šķēršļu un priekšmetu 
pārvietošanas uzdevumus. 
Pedagogs izvērtē izglītojamā zināšanas, 
izpratni un pamatprasmes, pamatojoties uz 
pedagoģiskajiem novērojumiem 

7.2. Pārvietojas dažādās vidēs 
atbilstoši nosacījumiem 

   

7.3. Pārvar šķēršļus dažādos veidos 
un sev piemērotā tempā 

   

7.4. Notur līdzsvaru    

7.5. Ikdienā ievēro personīgo higiēnu    

 

7.6. Secinājumi un novērojumi  
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8. Novērojumi par izglītojamā uzvedību ikdienā 

 

Nr. 
p. k. 

Uzvedības novērojumi 

Vērtējums 
(atzīmēt atbilstošo, salīdzinot šo bērnu ar citiem 

bērniem viņa grupā) Pedagoga darbība 

neatbilst 
daļēji vai dažreiz 

atbilst 
pilnībā vai 

bieži atbilst 

8.1. Labprāt dalās ar citiem bērniem       Pedagogs izvērtē 
izglītojamā uzvedību, 
pamatojoties uz 
pedagoģiskajiem 
novērojumiem 

8.2. Drīzāk vientuļnieks, mēdz spēlēties 
vienatnē 

      

8.3. Viegli novērst uzmanību, 
nenoturīgas koncentrēšanās spējas 

      

8.4. Draudzīgs, izpalīdzīgs       

8.5. Neatbild, kad kāds ar viņu runā       

8.6. Nevar nosēdēt mierīgi, nemierīgs       

8.7. Nespēj pagaidīt, vēlas visu tūlīt       

8.8. Daudz raižu, bieži izskatās 
noraizējies 

      

8.9. Bieži ir dusmu lēkmes vai 
aizsvilstas 

    

8.10. Bieži kaujas ar citiem bērniem vai 
dara tiem pāri 

    

8.11. Ņem vērā citu cilvēku jūtas      

8.12. Parasti paklausīgs, dara to, ko liek 
pieaugušie 

    

8.13. Bieži ir nelaimīgs, nomākts vai 
raudulīgs 

    

 

8.14. Citas izglītojamam raksturīgas uzvedības izpausmes ikdienā (ja nepieciešams) 

  

  

 

8.15. Secinājumi un novērojumi  
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9. Ieteikumi 

 

9.1. Izglītojamā stiprās un vājās puses (ko izglītojamais prot un dara ar prieku, jomas, kurās nepieciešams atbalsts) 

  

  

  

  

 

9.2. Ieteikums par to, vai izglītojamam nepieciešams Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra noteikumos Nr. 556 

"Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām 

vajadzībām" noteiktais izglītības iestādes atbalsta speciālista atzinums (atzīmēt atbilstošo): 

⎕ ir nepieciešams atbalsta speciālista atzinums 

⎕ nav nepieciešams atbalsta speciālista atzinums 

 

 

9.3. Citi ieteikumi (ja nepieciešams)  

  

  

 

Izvērtētājs    

 (vārds, uzvārds, paraksts*) 

 

Datums*   

 

Izglītojamā likumiskais pārstāvis  

 (vārds, uzvārds) 

 

iepazīstināts ar speciālo vajadzību izpētes rezultātiem un ieteikumiem. 

 

Izglītojamā likumiskais pārstāvis  

 (vārds, uzvārds, paraksts*) 

 

Datums*   

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši 

normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām. 
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5-7 gadi 

1. Nekavējoties tiek ziņots psihologam, ja 

1. bērna uzvedība ir izteikti agresīva, kas apdraud savu vai  citu bērnu drošību vai veselību (tai 

skaitā bēg prom no grupas vai spēļu laukuma) 

2. bērnam ir izteiktas uzvedības problēmas, kas nav saistītas ar adaptācijas periodu, piemēram: 

- bērns kož citiem  

- bērns spalgi kliedz, asi reaģē uz trokšņiem, nerunā vai runa ir apkārtējiem nesaprotama 

- bērns ilgstoši griežas vai šūpojas, sit galvu 

- bērns veic ilgstošas monotonas kustības 

- bērns nesaprot vienkāršus norādījumus vai nereaģē uz savu vārdu 

- bērns bieži krīt un nevar apgūt kāpšanu pa kāpnēm 

2. Pēc 1 mēnešu adaptācijas perioda 

1. bērnam joprojām ir adaptācijas problēmas 

2. bērnam ir nopietnas kognitīvās attīstības problēmas, kas neatbilst vecumposmam 

3. bērnam ir nopietnas uzvedības problēmas 

piemēram: 

✔ grūtības apgūt lasīšanas, rakstīšanas un matemātikas pamatiemaņas 

✔ nespēj koncentrēties vienai aktivitātei ilgāk par 3-7 minūtēm 

✔ rotaļājoties neizmanto fantāziju un  iztēli, neizrāda emocijas 

✔ izvairās no daudzām aktivitātēm, un izvairās no saskarsmes ar bērniem un pieaugušajiem 

(pašizolējas) vai izturas neatbilstoši situācijai 

✔ izvairās no daudzām aktivitātēm, ir koordinācijas traucējumi, izteikta neveiklība 

✔ nav apguvis tualetes iemaņas, nav attīstītas pašaprūpes iemaņas atbilstoši vecumposmam  

✔ nesaprot vienkāršus norādījumus, nereaģē uz savu vārdu 

✔ neprot noturēt rokā krītiņu vai zīmuli, galda piederumus 

✔ runā neskaidri, neizrunā skaņas, runā gramatiski nepareizi  

✔ ir eholālijas iezīmes (bērns atkārto teikto) 

 

3. Pēc pusgada (bērna mācību sasniegumu vērtēšana) 

1. bērna spēju un prasmju  attīstība nopietni aizkavējas vienā  no jomām 
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Pielikums Nr.3 

 
Psihologam ______________________________ 

 
_______________________________________ 

Pedagoga  vārds,  uzvārds 

_______________________________________ 

Pedagoga  vārds,  uzvārds 

______________________________________ 

Izglītības iestāde, grupa 

Bērna vārds, uzvārds…………………………… 

Situācijas īss apraksts (piem., konkrēta problemātiska uzvedība, attīstības problēmas) 

……..………………………………………….………………………………………………………. 

………………………………….………………………………………………………………………

……………………….…………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………………………

.…………………….………………….………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Konsultācijas mērķis/vēlamais rezultāts…………………………………………..….….…………… 

…………………………………………………………………………………………….....................

................................................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………….…………………………

Datums:……………………………………………………………………… 

Paraksts (atšifrējums)……………………………………………………….. 

Paraksts (atšifrējums)……………………………………………………….. 



10 
 

Pielikums Nr.4 

Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde 

 “Salaspils 1.pirmsskola”  

INDIVIDUĀLAIS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVES PLĀNS BĒRNAM AR 

SPECIĀLĀM  VAJADZĪBĀM  NR….. 

I. Informācija individuālā izglītības programmas apguves plāna izveidei 

 

1. Ziņas par izglītojamo 

 

Vārds, uzvārds  

Dzimšanas dati  

Izglītības iestāde, klase (grupa)  

Datums, kad konstatēta atbalsta nepieciešamība  

Joma, kur nepieciešams atbalsts  

 

2. Plāna izstrādes pamatojums  

 

Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums   

Konstatētas attīstības/mācīšanās grūtības   

Cita veida atbalsts   

 

3. Atbalsta speciālistu atzinumi plāna sastādīšanas brīdī  

(izglītības, psiholoģiskais, valodas, sociālais un uzvedības vērtējums) 

 

Informācijas avots Datums Izvērtēšanas rezultāti 

   

   

   

 

4. Izglītojamā stiprās puses un jomas, kurās nepieciešams atbalsts 

 

5. Mācību priekšmeti vai nodarbības, uz kurām attiecas plāns 

 

  

  

  

 

6. Pielāgojumi 

 

Datums    

Mācību pielāgojumi    

    

    

Vides pielāgojumi    

Stiprās puses 
(ko izglītojamais prot un labprāt dara) 

Jomas, kuras jāpilnveido/kurās nepieciešams atbalsts 
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Pārbaudes darbu pielāgojumi    

    

    

 

Papildu informācija 

 

 

 

7. Izglītojamam izglītības iestādē noteiktie papildu atbalsta pasākumi ārpus mācību procesa  

 

Pasākumi 
(korekcijas nodarbības, logopēdijas nodarbības, konsultācijas, 

nodarbības pie psihologa, ārstnieciskā vingrošana u. c.) 
Nodarbību laiki Speciālists 

   

   

   

 

II. Individuālais izglītības programmas apguves plāns 

 

Mācību priekšmets/nodarbība  

 

Mācību procesa organizācija 

 

Sasniedzamie 
rezultāti/mērķi 

Metodes, materiāli, 
resursi, 

nodarbību skaits nedēļā 
Pedagogs 

Sākuma datums 
un pārbaudes 

datums 

Progress/rezultāti (jaunumi, kas 
sasniegts/nav sasniegts) 

     

 

     

 

 

III. Vienošanās par plāna īstenošanu 

 

Sadarbība ar likumiskajiem pārstāvjiem (sasniegtie rezultāti, turpmāk veicamais darbs) 

 

Datums Aktivitāte  Turpmāk plānotās darbības 

 
 
 

  

 

Paredzētais plāna izvērtēšanas datums (periods)  

 

Komentāri  

  

  

 

 

 

IV. Plāna īstenošanas izvērtējums 

 

Datums   

 

Atbalsta speciālistu viedoklis/atzinumi 
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Likumisko pārstāvju viedoklis  

 

 

 

 

Izglītojamā viedoklis 

 

 

 

 

Secinājumi par izglītojamā attīstības līmeni 

 

 

 

 

Plāna izmaiņas/papildinājumi 

 

 

 

Nākamās veicamās darbības 

 

 

 

 

Nākamais izvērtēšanas datums/periods   

 

Visu plāna īstenošanā iesaistīto pedagogu paraksti  

  

 

Likumisko pārstāvju paraksti  

  

 

 


