Liepājas Līvupes pamatskolas –
attīstības centra pārskats
(2021./2022.)
Tīmekļvietne: www.livupe.edu.lv
Facebook: https://www.facebook.com/liepsip/

Liepājas Līvupes pamatskolas attīstības centra darbības virzieni
⮚

Veic agrīno speciālo vajadzību diagnostiku pirmsskolas vecuma bērniem;

⮚

Logopēds veic runas un valodas sistēmas izvērtēšanu, sniedz ieteikumus korekcijas
darbam pirmsskolas un skolas vecuma bērniem;

Audiologopēds veic komunikācijas spēju, runas/valodas, fonācijas un rīšanas
traucējumu novērtēšanu, diagnostiku, korekciju un rehabilitāciju jebkura vecuma
personām, kurām ir dažādas izcelsmes runas, valodas, balss un rīšanas traucējumi;
⮚ Speciālais pedagogs izvērtē skolēnu speciālās vajadzības un mācīšanās grūtības,
iesaka palīdzības veidus, veic korekcijas darbu individuāli un grupās, palīdz
veiksmīgāk iekļauties mācību procesā;
⮚ Konsultē un sniedz metodisko palīdzību pirmsskolas vecuma bērniem un viņu
vecākiem, skolēniem ar speciālām vajadzībām un viņu likumiskajiem pārstāvjiem,
skolu atbalsta komandas speciālistiem.
⮚

⮚

Sniedz konsultācijas un metodisko palīdzību pirmsskolas, speciālo un vispārizglītojošo

skolu pedagogiem;
⮚

Sniedz konsultācijas pedagogiem individuālo mācību plānu izveidošanā;

⮚

Organizē pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus: seminārus, pieredzes

apmaiņas braucienus, darbnīcas;
⮚

Organizē izglītojošus pasākumus bērnu ar speciālām vajadzībām likumiskajiem pārstāvjiem,
biedrībām, sabiedriskajām organizācijām;

⮚

Izstrādā metodiskos līdzekļus.

4.1. speciālās izglītības iestāde īsteno vismaz vienu speciālās pirmsskolas izglītības programmu un vismaz vienu speciālās pamatizglītības programmu un savā
darbībā specializējas vismaz divos atšķirīgos izglītojamo attīstības traucējumu veidos (redzes, dzirdes, fiziskās attīstības traucējumi, somatiskās saslimšanas,
valodas, mācīšanās, garīgās veselības, garīgās attīstības un smagi garīgās attīstības traucējumi vai vairāki smagi attīstības traucējumi) atbilstoši plānošanas
reģiona teritorijā esošo speciālās izglītības iestāžu licencētajām speciālās izglītības programmām vai plānošanas reģiona teritorijā esošo speciālās izglītības
iestāžu – attīstības centru – specializācijai

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs realizē 8 izglītības programmas:
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības
traucējumiem (21015911)
• Profesionālās pamatizglītības programma, izglītības programmas nosaukums – kokizstrādājumu izgatavošana, piešķiramā
profesionālā kvalifikācija – koksnes materiālu apstrādātājs (22543041)
• Profesionālās pamatizglītības programma, izglītības programmas nosaukums – ēdināšanas pakalpojumi, piešķiramā profesionālā
kvalifikācija – virtuves darbinieks (22811021)
• Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem
attīstības traucējumiem (01015911)
• Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (01015811)
• Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem (01015711)
• Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (01015611)
Liepājas Līvupes pamatskola - attīstības centrs specializējas konsultāciju un metodiskā atbalsta
sniegšanā šādos attīstības traucējumu veidos:
● izglītojamie ar garīgās attīstības un smagiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem,
● Pirmsskolas vecuma izglītojamie ar jauktiem attīstības traucējumiem,
● Pirmsskolas vecuma izglītojamie ar garīgās veselības traucējumiem.

Nepieciešamības gadījumā tiek sniegtas konsultācijas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, lai veicinātu veiksmīgāku iekļaušanos
mācību programmā.

4.2. nodrošina agrīnu speciālo vajadzību diagnostiku pirmsskolas vecuma bērniem neatkarīgi no izglītības ieguves vietas
atbilstoši tās speciālās izglītības iestādes specializācijai, kura pretendē uz centra statusu

Izglītojamo skaits
Izmantotie speciālo
(kopumā), kuriem
vajadzības agrīnas
nodrošināta agrīna
diagnostikas instrumenti
diagnostika
Agrīnās attīstības
izvērtēšana, izmantojot
Minhenes funkcionālās
diagnostikas metodi

Adaptīvās uzvedības
novērtēšanas tests (ABASII)

13

Novadi/pilsētas, no
kurām bērni ir
saņēmuši agrīno
diagnostiku

Papildus informācija/secinājumi tālākai
darbībai

Vecāki iepazīstināti ar Minhenes diagnostikas
rezultātiem, sniegtas rekomedācijas turpmākai
attīstībai. Dažiem bērniem ieteikta neirologa
Liepāja, Priekule,
Grobiņa, Medze, Nīca konsultācija, logopēda konsultācija, dzirdes
pārbaude.
Sniegtas rekomendācijas pašregulācijas un
pašapkalpošanās prasmju uzlabošanai.

1

Liepāja

4.3. mācību gadā nodrošina individuālu metodisku un pedagoģisku palīdzību ne mazāk kā 50 plānošanas reģiona teritorijā esošo
citu izglītības iestāžu pedagogiem jautājumos par atbalsta pasākumu piemērošanu, individuālā izglītības programmas apguves
plāna izstrādi un mācību sasniegumu dinamikas izvērtējumu izglītojamam ar speciālām vajadzībām

Sniegtās konsultācijas un metodiskais atbalsts citu izglītības iestāžu pedagogiem

Jautājumi par atbalsta pasākumu piemērošanu

Individualizētas metodiskās un
pedagoģiskās palīdzības saņēmēju
skaits

37

Individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrāde

5

Mācību sasniegumu dinamikas izvērtējums

5

Cits variants (metodisko materiālu pieejamība, bērni ar AST izglītības procesā,
sadarbība ar speciālo pedagogu u.c.)

9

Konsultācijas un metodiskais atbalsts sniegts pedagogiem no Liepājas, Dienvidkurzemes novada, Saldus novada, Kandavas
novada.

4.4. mācību gadā izstrādā ne mazāk kā divus mācību vai metodiskos atbalsta materiālus, lai veicinātu izglītojamo ar
speciālām vajadzībām integrēšanu izglītības apguves procesā, un publisko tos speciālās izglītības iestādes tīmekļvietnē vai
citos publiski pieejamos informācijas nesējos

Mācību/ metodiskā atbalsta materiāla nosaukums

Mācību materiāls latviešu valodā "Īpašības vārdi"

Darba lapas temata “Gadalaiki un mēneši” integrēšanai dažādos
mācību priekšmetos

Mācību stundas plāns literatūrā Tēma - “Ziemassvētki”

Publiskošanas vietne/saite uz publiskoto informāciju

https://livupe.edu.lv/data/doc/M%C4%81c%C4%ABbu%20mate
ri%C4%81ls%20latvie%C5%A1u%20valod%C4%81%20%27%
27%C4%AApa%C5%A1%C4%ABbas%20v%C4%81rdi%27%2
7.pdf

https://livupe.edu.lv/data/doc/M%C4%81c%C4%ABbu%20ma
teri%C4%81ls%20%27Gadalaiki%20un%20m%C4%93ne%C
5%A1i%27.pdf
https://livupe.edu.lv/data/doc/M%C4%81c%C4%ABbu%20stu
ndas%20pl%C4%81ns%20literat%C5%ABr%C4%81%20%2
7%27Ziemassv%C4%93tki%27%27.pdf

Mācību materiāls - Grafiskie uzdevumi "Ornaments un
simetrija"

Ieteikumi skolēnu ar smagiem garīgās attīstības
traucējumiem apkārtnes uztveres attīstīšanai vizuālajā
mākslā

Metodiskais materiāls “Teikuma veidošana”

https://livupe.edu.lv/data/doc/Grafiskie%20uzdevumi%20%27%27Or
naments-un-simetrija%27%27.pdf

https://livupe.edu.lv/data/doc/Ieteikumi%20skol%C4%93nu%20ar%2
0smagiem%20gar%C4%ABg%C4%81s%20att%C4%ABst%C4%AB
bas%20trauc%C4%93jumiem%20apk%C4%81rtnes%20uztveres%2
0att%C4%ABst%C4%AB%C5%A1anai%20vizu%C4%81laj%C4%8
1%20m%C4%81ksl%C4%81.pdf

https://livupe.edu.lv/data/doc/Metodiskais%20materi%C4%81ls%20
%27%27Teikuma%20veido%C5%A1ana%27%27.pdf

4.5. mācību gada laikā nodrošina individuālas konsultācijas ne mazāk kā 50 citu izglītības iestāžu
izglītojamiem ar speciālām vajadzībām vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem neatkarīgi no izglītojamo
izglītības ieguves vietas

No 2021. gada 1. jūnija līdz 2022. 31. maijam sniegtas 97 individuālas
konsultācijas 86 izglītojamiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem.

Individuālās konsultācijas sniegtas izglītojamiem no Liepājas un Dienvidkurzemes
novada.

4.6. kalendāra gada laikā organizē vismaz divus informatīvi izglītojošus pasākumus par iekļaujošo izglītību un palīdzības
iespējām izglītojamiem ar speciālām vajadzībām:
4.6.1. vismaz vienu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināru ne mazāk kā 30 citu izglītības iestāžu
pedagogiem;
4.6.2. vismaz vienu pasākumu izglītojamo ar speciālām vajadzībām likumiskajiem pārstāvjiem vai citām ieinteresētajām
pusēm (biedrībām, sabiedriskām organizācijām).

Pasākums

Mērķauditorija

Dalībnieku
skaits

"Izglītības procesa īstenošana izglītojamiem ar
speciālām vajadzībām’’ 8 st.

Liepājas un apkārtējo novadu izglītības iestāžu
pedagogi

64

"Pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālām vajadzībām
intelektuālās, emocionālās un sociālās attīstības
veicināšana’’ 8 st.
"Speciālo vajadzību atpazīšana un diagnosticēšana
iekļaujošās pirmsskolas izglītības procesā’’ 14 st.
"Speciālo vajadzību atpazīšanas un
diagnosticēšanas iespējas pirmsskolas un
sākumskolas posma izglītības procesā’’ 12 st.

Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi

Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi

Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi

74

40

63

Pasākums

Mērķauditorija

Dalībnieku
skaits

''Kompetencēs balstīta mācību procesa plānošana
un īstenošana izglītojamiem ar garīgās attīstības
traucējumiem’’ 24 st.

Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra
pedagogi

36

3 sanāksmes Liepājas vispārizglītojošo izglītības
iestāžu speciālajiem pedagogiem

Seminārs "Uzvedības problēmu cēloņsakarības« 2
st.

Liepājas vispārizglītojošo izglītības iestāžu speciālie
Skaits ir mainīgs
pedagogi

Liepājas vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogi,
speciālie pedagogi, izglītības iestāžu atbalsta
komandu pārstāvji

30

Pasākums

Mērķauditorija

Sanāksme – seminārs “Vecāku klātbūtnes aspekti – rīcība,
pašpaļāvība, atbalsts”

Vecāki, audžuvecāki

Vecāku sanāksmes

Vecāki, audžuvecāki

4.7. regulāri publisko speciālās izglītības iestādes tīmekļvietnē vai citos publiski pieejamos informācijas nesējos informāciju
par speciālās izglītības iestādes organizētajiem pasākumiem un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides specifisko
piedāvājumu

Publiskotās informācijas tematika

Informācijas publiskošanas vietne/ saites uz publiski
pieejamo informāciju

Iespēja pieteikties vispārējo izglītības iestāžu pedagogu
profesionālās kompetences pilnveides kursiem “Izglītības
procesa īstenošana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām”

https://livupe.edu.lv/a442/atbalsts/aktuali/visprjo-izgltbas-iestupedagogu-profesio/

Iespēja pieteikties pirmsskolas pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides kursiem “Pirmsskolas vecuma
bērnu ar speciālām vajadzībām intelektuālās, emocionālās
un sociālās attīstības veicināšana”

https://livupe.edu.lv/a443/atbalsts/aktuali/pirmsskolas-pedagoguprofesionls-kompete/

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi.
Informatīvais pārskats par pasākumu

https://livupe.edu.lv/a446/atbalsts/informatvais-prskats-parpaskumiem/pedagogu-profesionls-kompetences-pilnvei/

Iespēja pieteikties pedagogu profesionālās kompetences
pilnveides programmā “Speciālo vajadzību atpazīšana un
diagnosticēšana iekļaujošās pirmsskolas izglītības procesā”

https://livupe.edu.lv/a450/atbalsts/aktuali/pirmsskolas-pedagoguprofesionls-kompete/

Publiskotās informācijas tematika

Erasmus+ projekta "ProuD To Teach All" dalībnieku
tikšanās

Informācijas publiskošanas vietne/ saites uz publiski
pieejamo informāciju
https://livupe.edu.lv/a460/atbalsts/aktuali/erasmus-projekta-proud-toteach-all-dalb/

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi
“Speciālo vajadzību atpazīšana un diagnosticēšana
iekļaujošās pirmsskolas izglītības procesā”, informatīvs
pārskats par pasākumu

https://livupe.edu.lv/a458/atbalsts/informatvais-prskats-parpaskumiem/pedagogu-profesionls-pilnveides-kursi/

Seminārs “Uzvedības problēmu cēloņsakarības”, informatīvs
pārskats par pasākumu

https://livupe.edu.lv/a478/atbalsts/informatvais-prskats-parpaskumiem/seminrs-uzvedbas-problmu-closakarbas/

Publiskotās informācijas tematika

Informācijas publiskošanas vietne/ saites uz publiski
pieejamo informāciju

Iespēja pieteikties pedagogu profesionālās kompetences
pilnveides kursiem “Speciālo vajadzību atpazīšanas un
diagnosticēšanas iespējas pirmsskolas un sākumskolas
posma izglītības procesā”

https://livupe.edu.lv/a483/atbalsts/aktuali/pirmsskolas-unskumskolas-pedagogu-profe/

Pasākums vecākiem “Vecāku klātbūtnes aspekti – rīcība,
pašpaļāvība, atbalsts”, informatīvs pārskats

https://livupe.edu.lv/a491/atbalsts/informatvais-prskats-parpaskumiem/paskums-veckiem/

Erasmus+ projekta "ProuD To Teach All" dalībnieku
tikšanās

https://livupe.edu.lv/a498/atbalsts/aktuali/erasmus-projekta-proud-toteach-all-dalb/

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi
“Speciālo vajadzību atpazīšanas un diagnosticēšanas
iespējas pirmsskolas un sākumskolas posma izglītības
procesā”, informatīvs pārskats par pasākumu

https://livupe.edu.lv/a505/atbalsts/informatvais-prskats-parpaskumiem/pedagogu-profesionls-kompetences-pilnvei/

Iespēja pieteikties pedagogu profesionālās kompetences
pilnveides kursiem “Pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālām
vajadzībām izziņas procesu, valodas un personības
attīstības veicināšana kompetenču pieejas aspektā”

https://livupe.edu.lv/a507/atbalsts/aktuali/pirmsskolas-pedagoguprofesionls-kompete/

Publiskotās informācijas tematika

Informācijas publiskošanas vietne/ saites uz publiski
pieejamo informāciju

Informatīvs pārskats par Liepājas pilsētas vispārizglītojošo
skolu speciālo pedagogu tikšanās reizi

https://livupe.edu.lv/a516/atbalsts/informatvais-prskats-parpaskumiem/specilo-pedagogu-seminrs/

Liepājas Līvupes pamatskolas - attīstības centra darbība:
aktualitātes, konsultācijas, metodiskie materiāli, informatīvi
pārskati, metodiskā literatūra u.c.

https://livupe.edu.lv/c228/aktuali/

Liepājas Līvupes pamatskolas - attīstības centra
aktualitātes, skolas dzīves atspulgs

https://www.facebook.com/liepsip/

Liepājas Līvupes pamatskolai – attīstības centram piešķir
“eTwinning Skola” statusu

https://irliepaja.lv/liepajnieki/liepajas-livupes-pamatskolai-pieskiretwinning-sko/
https://www.liepaja.lv/liepajas-livupes-pamatskolai-attistibascentram-pieskir-etwinning-skola-statusu/

Liepājas Līvupes pamatskolai – vēl viena digitālās pratības
atzinība

https://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/liepajas-livupespamatskolai-vel-viena-digitalas-pratibas-atziniba/

Erasmus+ projekta “ProuD To Teach All” profesionālās
pilnveides nodarbības Liepājas skolu skolotājiem

https://www.liepu.lv/lv/182/aktualitates/2014/erasmus-projektaproud-to-teach-all-profesionalas-pilnveides-nodarbibas-liepajasskolu-skolotajiem

4.8. pētniecības jautājumos sadarbojas ar augstskolām, kuras īsteno pedagoģijas studiju programmas

Augstskolas nosaukums

Jomas, kurās īstenota sadarbība

Logopēdiskā darba organizēšana izglītības iestādē
Studiju prakses nodrošināšana speciālās izglītības skolotāju bakalaura līmeņa studiju
programmās, studiju programmā “Logopēdija”

Liepājas Universitāte

Metodiskie ieteikumi dzimtās valodas apguvē izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

Konsultācijas studentiem par mācību procesa organizēšanas īpatnībām izglītojamiem
ar garīgās attīstības traucējumiem

4.9. nodrošina, ka konsultatīvo darbu ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem un metodisko darbu ar
vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem veic speciālās izglītības iestādes pedagogi:
4.9.1. kuriem ir ne mazāk kā trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze darbā ar izglītojamiem ar iegūtiem vai iedzimtiem traucējumiem, kuros speciālā
izglītības iestāde specializējas;
4.9.2. kuri trīs gadu laikā vismaz 12 stundu apjomā ir pilnveidojoši savu profesionālo kompetenci jautājumos, kas saistīti ar atbilstošo izglītojamo attīstības
traucējumu veidu;
4.9.3. kuri ne retāk kā reizi piecos gados ir piedalījušies starptautiskos vai nacionālos projektos vai pieredzes apmaiņas programmās.

Pedagogu komanda, kuri nodrošina izglītības iestādes attīstības centra funkcijas:

Līga Jansone - direktora vietnieks metodiskajā darbā, speciālais pedagogs
Irita Kovaļska - izglītības metodiķis, speciālais pedagogs, logopēds, audiologopēds
Karina Tauriņa - izglītības metodiķis,skolotājs - logopēds
Dina Bethere - izglītības metodiķis, speciālais pedagogs, Liepājas Universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes profesore,
Dr. paed.
Kaiva Žīmante - direktora vietnieks mācību darbā, speciālais pedagogs
Ingrīda Kupče - izglītības metodiķis, speciālais pedagogs
Vineta Kočetkova - izglītības metodiķis, speciālais pedagogs

4.10. nodrošina informācijas uzkrāšanu un analīzi par speciālās izglītības iestādes veiktajām darbībām un publisko to speciālās
izglītības iestādes tīmekļvietnē vai citos publiski pieejamos informācijas nesējos.

Informācijas analīzes publiskošanas datums
06.06.2022.
Publiskošanas vietne/saite uz publiskoto informāciju
www.liepsip.edu.lv: Informatīvais pārskats par attīstības centra darbu
(livupe.edu.lv)

