Liepājas Līvupes pamatskolas –
attīstības centra pārskats
(2020./2021.)
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)

18

Novadi/pilsētas, no
kurām bērni ir
saņēmuši agrīno
diagnostiku
Liepāja, Grobiņa,
Priekule, Durbe,
Medze, Kazdanga

Papildus informācija/secinājumi tālākai
darbībai
Vecāki iepazīstināti ar Minhenes diagnostikas
rezultātiem, sniegtas rekomedācijas turpmākai
attīstībai. Dažiem bērniem ieteikta neirologa
konsultācija, logopēda, dzirdes pārbaude.

Sniegtas rekomendācijas pašregulācijas un
pašapkalpošanās prasmju uzlabošanai.
3

Liepāja

Bērna intelektuālo spēju izvērtēšana, gatavība
skolai.
Vekslera intelekta tests
bērniem (WISC-IV)

2

Liepāja, Grobiņa

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

Individualizētas metodiskās un
pedagoģiskās palīdzības saņēmēju
skaits

Jautājumi par atbalsta pasākumu piemērošanu

27

Individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrāde

29

Mācību sasniegumu dinamikas izvērtējums

10

Cits variants (metodisko materiālu pieejamība, bērni ar AST izglītības procesā, darbs
attālinātā mācību procesa laikā, lasītprasmes uzlabošanas iespējas, skolotāju, vecāku
un atbalsta komandas speciālistu sadarbība, atbalsts skolēniem attālinātā mācību
procesa laikā u.c.)

42

Konsultācijas un metodiskais atbalsts sniegts pedagogiem no Liepājas, Grobiņas novada, Durbes novada, Aizputes novada,
Priekules novada, Pāvilostas novada, Vaiņodes novada, Saldus novada, Skrundas novada, Ventspils, Amatas novada, Mārupes
novada, Alojas novada, Ropažu novada, Stopiņu novada, Pārgaujas novada, Krimuldas novada, Mālpils novada, Rīgas,
Daugavpils.

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

Publiskošanas vietne/ saite uz publiskoto informāciju

Darba burtnīca ģeogrāfijā "Siltuma joslas"

http://www.livupe.edu.lv/data/mac_mat/Metodiskais%20l%C4%
ABdzeklis%20%C4%A3eogr%C4%81fij%C4%81%20Siltuma%
20joslas.pdf

Atgādnes pozitīvas uzvedības veicināšanai

http://www.livupe.edu.lv/data/mac_mat/Pieklajiga%20uzvedib
a.pdf

"Manas pasakas" (Widgit simbolu pierakstā)

http://www.livupe.edu.lv/data/mac_mat/Manas%20pasakas%
20Widgit%20simboli%2Buzdevumi.pdf

Darba lapas tekstpratības veicināšanai

http://www.livupe.edu.lv/data/mac_mat/Darba%20lapas%20te
kstprat%C4%ABbas%20veicin%C4%81%C5%A1anai.pdf

Metodiskais materiāls darbam ar lietvārdiem

http://www.livupe.edu.lv/data/mac_mat/Metodiskais%20materi
%C4%81ls%20darbam%20ar%20lietv%C4%81rdiem.pdf

Metodiskais materiāls angļu valodai "My Clothes"

Metodiskais materiāls matemātikā "Iepirkšanās"

”Latvju rakstu zīmes” darba lapas

Metodiskie līdzekļi komunikācijas prasmju veidošanai.
Pedagogu izstrādāto darbu izstāde

http://www.livupe.edu.lv/data/mac_mat/Metodiskais%20materi%C4%
81ls%20ang%C4%BCu%20valod%C4%81%20My%20Clothes%20.
pdf

http://www.livupe.edu.lv/data/doc/Metodiskais%20materi%C4%81ls%2
0par%20iepirk%C5%A1anos..pdf

http://www.livupe.edu.lv/data/doc/metodisko%20l%C4%ABdzek%C4
%BCu%20izst%C4%81de%20c%20klas%C4%93s.pdf

http://www.livupe.edu.lv/data/doc/latvju-rakstu-zimes-livupe.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 2020. gada 1. jūnija līdz 2021. 31. maijam sniegtas 126 individuālas
konsultācijas 125 izglītojamiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem.

Individuālās konsultācijas sniegtas izglītojamiem no Liepājas, Pāvilostas novada,
Grobiņas novada, Nīcas novada, Durbes novada, Rucavas novada, Priekules
novada, Aizputes novada, Vaiņodes novada, Krimuldas 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

Izziņas procesu, valodas attīstības veicināšana
pirmsskolas vecuma bērniem ar speciālām
vajadzībām. Sociāli emocionālā audzināšana. 8h

Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi

78

Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana
izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. Uzvedības
problēmu prevencija un reducēšana. 8h

Liepājas un apkārtējo novadu vispārējās Izglītības
iestāžu pedagogi

66

Kompetenču pieeja speciālajā izglītībā. 4h

Vispārizglītojošo skolu, pirmsskolas izglītības iestāžu
pedagogi

Alternatīvā komunikācija, tās izmantošanas iespējas
Vispārizglītojošo skolu, pirmsskolas izglītības iestāžu
darbā ar bērniem, kuriem ir funkcionāli traucējumi. 8h
pedagogi

60

64

Pasākums

Mērķauditorija

Dalībnieku
skaits

Pedagoģiskās stratēģijas izglītojamo ar speciālām
vajadzībām uzvedības modeļu veidošanā.
12h

Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra
pedagogi

83

Pedagoģiskās stratēģijas izglītojamo ar autismu
un autisma spektru sociālās sadarbības modeļu
veidošanā. 18h

Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra
pedagogi

42

Speciālo izglītības iestāžu pārstāvju tikšanās

Rīgas 1.pamatskola - attīstības centrs, Rīgas
5.pamatskola - attīstības centrs, Jelgavas pamatskola
“Valdeka”-attīstības centrs, Viduskurzemes pamatskola
- attīstības centrs, Kokneses pamatskola-attīstības
centrs, Cēsu Bērzaines pamatskola - attīstības centrs,
Valmieras Gaujas krasta vidusskola - attīstības centrs,
Rēzeknes pamatskola - attīstības centrs, Mežupes
pamatskola, Padures pamatskola un Limbažu novada
speciālā pamatskola

30

6 sanāksmes Liepājas vispārizglītojošo izglītības
iestāžu speciālajiem pedagogiem

Liepājas vispārizglītojošo izglītības iestāžu speciālie
pedagogi

Skaits ir mainīgs

Pasākums

Mērķauditorija

"Vecāku atbalsts karjeras vadības prasmju veidošanā pusaudžiem
un jauniešiem ar speciālām vajadzībām"

Vecāki, audžuvecāki

"Pozitīvu emociju un labizjūtas nozīme bērnu ar speciālām
vajadzībām socializēšanās prasmju veidošanā"

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

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi
“Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamiem http://www.livupe.edu.lv/a344/atbalsts/aktuali/pedagogu-profesionlsar speciālām vajadzībām. Uzvedības problēmu prevencija
kompetences-pilnvei/
un reducēšana.”
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi
“Izziņas procesu, valodas attīstības veicināšana pirmsskolas
vecuma bērniem ar speciālām vajadzībām. Sociāli
emocionālā audzināšana.”

http://www.livupe.edu.lv/a347/atbalsts/aktuali/pedagoguprofesionls-kompetences-pilnvei/

Iespēja pieteikties konferencei pedagogiem "Kompetenču
pieeja speciālajā izglītībā"

http://www.livupe.edu.lv/a350/atbalsts/aktuali/konferencepedagogiem/
http://www.livupe.edu.lv/a356/atbalsts/informatvais-prskats-parpaskumiem/skolotju-konference-kompetenu-pieeja-spe/

Konference pedagogiem "Kompetenču pieeja speciālajā
izglītībā". Informatīvais pārskats par pasākumu.

http://www.livupe.edu.lv/a356/atbalsts/informatvais-prskats-parpaskumiem/skolotju-konference-kompetenu-pieeja-spe/
https://www.liepu.lv/lv/jaunumi/3879/specialas-izglitibas-skolotajidiskute-konference

Publiskotās informācijas tematika

Informācijas publiskošanas vietne/ saites uz publiski
pieejamo informāciju

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi.
Informatīvais pārskats par pasākumu.

http://www.livupe.edu.lv/a358/atbalsts/informatvais-prskats-parpaskumiem/pedagogu-profesionls-kompetences-pilnvei/

Informatīvs pārskats par Liepājas pilsētas vispārizglītojošo
skolu speciālo pedagogu tikšanās reizi.

http://www.livupe.edu.lv/a385/atbalsts/informatvais-prskats-parpaskumiem/liepjas-pilstas-specilo-pedagogu-tikans/
http://www.livupe.edu.lv/a397/atbalsts/informatvais-prskats-parpaskumiem/liepjas-pilstas-visprizgltojoo-skolu-spe/
http://www.livupe.edu.lv/a411/atbalsts/informatvais-prskats-parpaskumiem/specilo-izgltbas-iestu-prstvju-tikans/
http://www.livupe.edu.lv/a414/atbalsts/informatvais-prskats-parpaskumiem/specilo-pedagogu-darba-seminrs/

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi
“Alternatīvā komunikācija, tās izmantošanas iespējas darbā
ar bērniem, kuriem ir funkcionāli traucējumi”

http://www.livupe.edu.lv/a391/atbalsts/aktuali/bezmaksastiesaistes-apmcbas/

Publiskotās informācijas tematika
Informatīvs pārskats par pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides kursu “Alternatīvā komunikācija, tās
izmantošanas iespējas darbā ar bērniem, kuriem ir
funkcionāli traucējumi” norisi

Informācijas publiskošanas vietne/ saites uz publiski
pieejamo informāciju

http://www.livupe.edu.lv/a412/atbalsts/informatvais-prskats-parpaskumiem/seminrs-pedagogiem

Tiešsaistes pasākums vecākiem "Vecāku atbalsts karjeras
vadības prasmju veidošanā pusaudžiem un jauniešiem ar
speciālām vajadzībām"

http://www.livupe.edu.lv/a428/atbalsts/aktuali/paskums-veckiem/

Informatīvs pārskats par tiešsaistes pasākumu vecākiem
"Vecāku atbalsts karjeras vadības prasmju veidošanā
pusaudžiem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām"

http://www.livupe.edu.lv/a413/atbalsts/informatvais-prskats-parpaskumiem/tiesaistes-paskums-veckiem/

Tiešsaistes pasākums vecākiem "Pozitīvu emociju un
labizjūtas nozīme bērnu ar speciālām vajadzībām
socializēšanās prasmju veidošanā"

http://www.livupe.edu.lv/a428/atbalsts/aktuali/paskums-veckiem/

Informatīvs pārskats par tiešsaistes pasākumu vecākiem
"Pozitīvu emociju un labizjūtas nozīme bērnu ar speciālām
vajadzībām socializēšanās prasmju veidošanā"

http://www.livupe.edu.lv/a437/atbalsts/informatvais-prskats-parpaskumiem/paskums-veckiem/

Publiskotās informācijas tematika

Informācijas publiskošanas vietne/ saites uz publiski
pieejamo informāciju

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

http://www.livupe.edu.lv/c228/aktuali/

Raksts par “eTwinning Skola” statusa piešķiršanu

https://etwinning.lv/sogad-22-izglitibas-iestadem-latvija-pieskiretwinning-skola-statusu/

Mācību un metodiskie līdzekļi speciālajā izglītībā

https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/blogs/macibu-un-metodiskielidzekli-specialaja-izglitiba

Liepājnieki izstrādā vērtīgu mācību līdzekli

Laikraksts "Kurzemes Vārds (21.09.2021.)

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 un maģistra
līmeņa studiju programmās, studiju programmā “Logopēdija”

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

Rīgas Stradiņa universitāte Liepājas
filiāle

Baltijas Starptautiskā akadēmija

Konsultācija studentiem par agrīnās attīstības traucējumu diagnostiku

Konsultācijas studentiem par bērnu 1-3 gadu vecumposma attīstības īpatnībām un
agrīnu attīstības traucējumu diagnostiku.
Konsultācijas studentiem par bērnu 5-7 gadu vecumposma attīstības īpatnībām,
kognitīvo spēju izvērtējums.

Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra direktora vietnieks metodiskajā darbā regulāri piedalās Liepājas pilsētas
Izglītības pārvaldes izveidotās iekļaujošās izglītības atbalsta jomas profesionālajās sarunās, sadarbojas ar Vispārizglītojošo
skolu speciālajiem pedagogiem

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
Evija Ivanova - izglītības psihologs,
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
28.05.2021.
Publiskošanas vietne/saite uz publiskoto informāciju
www.liepsip.edu.lv: Informatīvais pārskats par attīstības centra darbu
(livupe.edu.lv)

