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MEŽCIEMA PAMATSKOLA 
Hipokrāta iela 31, Rīga, LV–1079, tālrunis 67536888, e-pasts: mcps@riga.lv 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Rīgā 
 

 

22.12.2021.        Nr. PSM-21-3-rgs 
 

 

Skolas atbalsta personāla komisijas reglaments 
 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu, 

08.09.2021. Rīgas Domes nolikuma Nr. 114 

“Mežciema pamatskolas nolikums” 45. 

punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Nolikums nosaka Mežciema pamatskolas (turpmāk – Skola) atbalsta personāla 

komisijas (turpmāk – Komisija) mērķus, uzdevumus, pienākumus, tiesības, sastāvu 

un darbību. 

2. Komisija savas kompetences ietvaros nodrošina pedagoģisko, sociālo un 

psiholoģisko palīdzību, sniedz ieteikumus par atbilstošu pedagoģiskās, sociālās un 

psiholoģiskās palīdzības veidu izglītojamajiem, kuriem konstatētas sociāli 

emocionālas, attīstības vai mācīšanās grūtības.  

II. Komisijas darbības mērķi un uzdevumi 

3. Komisijas darbības mērķi ir: 

3.1. veikt  mērķtiecīgu pedagoģiskā, sociālā un psiholoģiskā darba organizēšanu; 

3.2. sekmēt izglītojamo ar sociāli emocionālām, attīstības vai mācīšanās grūtībām 

integrēšanu un iekļaušanu izglītības procesā; 

3.3. veicināt izglītojamo likumisko pārstāvju (turpmāk - vecāki) līdzdalību un 

sadarbību izglītojamā ar sociāli emocionālām, attīstības vai mācīšanās grūtībām 

izglītības procesā. 

4. Komisijas uzdevumi ir: 

4.1. izglītojamajiem, kuriem ir pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums,  kā arī 

izglītojamajiem, kuriem nav pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma, bet 

kuriem konstatētas attīstības vai mācīšanās grūtības, pamatojoties uz likumiskā 

pārstāvja iesniegumu, veikt pedagoģisko vai psiholoģisko novērtējumu un sniegt 
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atzinumu, kurā noteikti atbalsta pasākumi atbilstoši Ministru kabineta 

19.11.2019. noteikumiem Nr.556.(1.pielikums) un nodrošināt individuālo 

izglītības programmas apguves plānu izveidi, atbilstoši Ministru kabineta 

19.11.2019. noteikumiem Nr.556. (2.pielikums) un iestādes vadītāja noteiktajai 

kārtībai; 

4.2. analizēt un apkopot Komisijas speciālistu darba rezultātus, apzināt problēmas un 

mācību gada noslēgumā iesniegt Skolas direktorei priekšlikumus izglītības 

procesa organizēšanai darbā izglītojamajiem ar sociāli emocionālām, attīstības 

vai mācīšanās grūtībām; 

4.3. sadarboties ar Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju  un Rīgas domes 

Izglītības, kultūras un sporta departamenta pedagoģiski medicīnisko komisiju un 

savā darbībā nodrošināt tās ieteikumu izpildi. 

III. Komisijas pienākumi un tiesības 

5. Komisijas pienākumi ir: 

5.1. pamatojoties uz izglītojamā vecāka iesniegumu, veikt izglītojamā izpēti. Izpēti 

nodrošina izglītības psihologs, skolotājs logopēds vai speciālais pedagogs. 

Balstoties uz izpētes datiem, sastādīt psiholoģisko vai pedagoģisko novērtējumu 

un sniegt atzinumu, par nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem;  

5.2. nodrošināt individuālā izglītības programmas apguves plāna izveidi un izpildi;                                                           

5.3. noteikt un saskaņot ar izglītojamā vecāku palīdzības veidu izglītojamajam ar 

sociāli emocionālām, attīstības vai mācīšanās grūtībām; 

5.4. vismaz 2 reizes  gadā informēt vecāku par sniegtās palīdzības gaitu un 

rezultātiem;  

5.5. nepieciešamības gadījumā ieteikt izglītojamā vecākiem vērsties  Rīgas domes 

Izglītības, kultūras un sporta departamenta pedagoģiski medicīniskajā komisijā 

vai Valsts pedagoģiski medicīniskajā komisijā izglītojamā vecumam, spējām, 

veselības stāvoklim un attīstības līmenim piemērotākās izglītības programmas 

noteikšanai; 

5.6. ievērot  iegūtās  informācijas  par izglītojamo  konfidencialitāti. 

5.7. katra mācību gada sākumā izveidot izglītojamo ar speciālām vajadzībām vai 

mācīšanās grūtībām sarakstu un iesniegt Skolas direktoram apstiprināšanai. 

6. Komisijas tiesības ir: 

6.1. izraudzīties darba formas , metodes un dokumentu noformēšanas veidu; 

6.2. piedalīties izglītības procesa un darba plānošanā Skolā; 

6.3. sadarboties ar izglītības iestādēm, kuras īsteno speciālās izglītības programmas 

(attīstības centriem); 

6.4. īstenot profesionālo pilnveidi un dalīties pieredzē. 
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IV. Komisijas sastāvs un darbība 

7. Komisijas sastāvs: 

7.1. Skolas vadības pārstāvis: 

7.1.1. apkopo un izvērtē informāciju par izglītības procesa organizāciju un 

atbalstu izglītojamiem, kuriem nepieciešama palīdzība (nepietiekami mācību 

sasniegumi, kavējumi slimības dēļ un neattaisnoti stundu kavējumi, 

uzvedības traucējumi, kā arī cita informācija no skolotājiem) un 

izglītojamiem ar īpašām vajadzībām; 

7.1.2. piedalās izglītības programmas apguves plāna izglītojamam ar speciālām 

vajadzībām izstrādē un īstenošanā. 

7.2. Izglītības psihologs: 

7.2.1. veic nepieciešamo diagnostiku; 

7.2.2. sniedz informāciju par veiktās diagnostikas rezultātiem skolotājiem, 

speciālistiem un vecākiem (ievērojot ētikas normas un konfidencialitāti); 

7.2.3. palīdz izglītojamam izprast viņa mācīšanās grūtību cēloņus un rast 

risinājumus situācijas uzlabošanai; 

7.2.4. veic individuālu darbu ar izglītojamo, skolotāju vai vecāku; 

7.2.5. konsultē skolotājus un vecākus par piemērotākajām metodēm mācību un 

uzvedības traucējumu risināšanā, veicina skolotāju un vecāku savstarpējo 

sadarbību atbalsta sniegšanā izglītojamam; 

7.2.6. sagatavo rakstisku atzinumu par izglītojamā psiholoģiskās izpētes 

rezultātiem, ja izglītojamais apmeklēs pedagoģiski medicīnisko komisiju vai 

citas nepieciešamības gadījumā; 

7.2.7. konsultējoties ar kolēģiem, sniedz atzinumus par atbalsta pasākumu 

nepieciešamību mācību procesā un valsts pārbaudes darbos izglītojamiem ar 

speciālām vajadzībām; 

7.2.8. piedalās izglītības programmas apguves plāna izglītojamam ar speciālām 

vajadzībām izstrādē un īstenošanā. 

7.3. Skolotājs logopēds: 

7.3.1. veic izglītojamo runas, valodas, lasīšanas un rakstu valodas traucējumu 

diagnostiku un korekciju; 

7.3.2. konsultē skolotājus un vecākus par korekcijas darba norisi un rekomendē 

korekcijas metodikas, ievērojot profesionālās darbības ētikas normas un 

konfidencialitāti; 

7.3.3. sagatavo rakstisku logopēda novērtēšanas ziņojumu par izglītojamā runu 

un valodu, ja izglītojamais apmeklēs pedagoģiski medicīnisko komisiju vai 

citas nepieciešamības gadījumā; 

7.3.4. sniedz atzinumus par valodas attīstības, lasīšanas un rakstīšanas 

traucējumiem un atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā un 

valsts pārbaudes darbos izglītojamiem ar speciālām vajadzībām; 
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7.3.5. piedalās izglītības programmas apguves plāna izglītojamam ar speciālām 

vajadzībām izstrādē un īstenošanā. 

7.4. Speciālais pedagogs: 

7.4.1. izvērtē izglītojamo speciālās vajadzības un mācīšanās grūtības, iesaka 

mācību priekšmeta skolotājiem atbilstošākos atbalsta veidus un metodes; 

7.4.2. veic korekcijas darbu individuāli un grupās, palīdz veiksmīgāk iekļauties 

mācību procesā; 

7.4.3. sagatavo rakstisku atzinumu par izglītojamā mācīšanās pamatprasmju 

apguvi, ja izglītojamais apmeklēs pedagoģiski medicīnisko komisiju vai citas 

nepieciešamības gadījumā. Sniedz novērtēšanas ziņojumu izglītojamiem ar 

speciālām vajadzībām par nepieciešamiem atbalsta pasākumiem; 

7.4.4. konsultē skolotājus un vecākus par mācīšanas traucējumiem un palīdzības 

iespējām; 

7.4.5. piedalās izglītības programmas apguves plāna izglītojamam ar speciālām 

vajadzībām izstrādē un īstenošanā. 

7.5. Sociālais pedagogs: 

7.5.1. iepazīstas ar izglītojamā ģimenes sociālajiem apstākļiem, vēro tos. 

Prognozē iespējamās grūtības mācībās un saskarsmē nelabvēlīgu sociālu 

apstākļu gadījumā, plāno nepieciešamo atbalstu situācijas uzlabošanai; 

7.5.2. sadarbojas ar valsts un nevalstiskajām institūcijām izglītojamo sociālo 

vajadzību nodrošināšanā; 

7.5.3. konsultē skolotājus, izglītojamos un viņu vecākus bērnu tiesību 

aizsardzības un sociālās palīdzības jautājumos; 

7.5.4. sniedz palīdzību izglītojamiem, kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu; 

7.5.5. piedalās izglītības programmas apguves plāna izglītojamam ar speciālām 

vajadzībām izstrādē un īstenošanā. 

7.6. Medicīnas darbinieks: 

7.6.1. informē atbalsta komandas speciālistus par izglītojamo veselības stāvokli, 

ja tas var nelabvēlīgi ietekmēt mācību procesu vai jāņem vērā organizējot 

mācību procesu izglītojamam (ievērojot ētikas normas un konfidencialitāti). 

Prognozē izglītojamā veselības traucējumu ietekmi uz izglītības procesu, 

izstrādā rekomendācijas skolotājiem un konsultē vecākus. 

7.7. Pedagoga palīgs: 

7.7.1. palīdz izglītojamiem ar speciālām vajadzībām apgūt izglītības programmā 

paredzēto mācību saturu mācību stundu laikā un individuālās nodarbībās; 

7.7.2. pēc pedagoga lūguma, kas saskaņots ar direktora vietnieku izglītības jomā, 

palīdz pedagogam vadīt mācību procesu stundā; 

7.7.3. piedalās izglītības iestādes informācijas sagatavošanā par izglītojamā 

mācīšanās pamatprasmju apguvi un uzvedības traucējumiem, ja izglītojamais 

apmeklēs pedagoģiski medicīnisko komisiju vai citas nepieciešamības 

gadījumā. 
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8. Komisijas darbu organizē koordinators. Koordinators mācību gadam tiek noteikts ar 

direktora rīkojumu.  

9. Koordinatora pienākumi: 

9.1. organizēt Komisijas tikšanās reizes, regulāri sazināties ar Komisijas locekļiem 

starp tikšanās reizēm; 

9.2. koordinēt izglītojamo individuālo izglītības programmas apguves plāna izstrādi; 

9.3. apkopot un informēt Skolas vadību par Komisijas veikto darbu un nepieciešamo 

atbalstu; 

9.4. piedalīties Skolas metodiskās padomes darbā. 

10. Komisijas sēdes koordinators sasauc pēc nepieciešamības vismaz reizi semestrī. 

11. Komisija atsevišķu jautājumu izskatīšanā var pieaicināt arī pedagogus, kas nav 

Komisijas sastāvā. 

12. Komisijas sēdes vada Komisijas koordinators, viņa prombūtnes laikā koordinatora 

nozīmēts Komisijas loceklis. 

13. Komisijas sēdes protokolē viens no Komisijas locekļiem. Komisijas sēdes protokolus 

paraksta Komisijas koordinators un protokolists. Komisijas sēdes protokoli glabājas 

pie Komisijas koordinatora slēdzamā skapī. 

14.  Komisija aktīvi sadarbojas ar mācību priekšmeta skolotājiem, klašu audzinātājiem, 

pirmsskolas izglītības skolotājiem un izglītojamo vecākiem. Nepieciešamības 

gadījumā Komisijas pārstāvji piedalās Mācību un audzināšanas satura plānošanas 

grupu (klašu paralēļu sadarbības grupu) sanāksmēs. 

V. Noslēguma jautājumi 

15. Grozījumus vai izmaiņas reglamentā var rosināt Komisijas vai Pedagoģiskās 

padomes sēdē. 

16. Atzīt par spēku zaudējušie Mežciema pamatskolas 21.11.2015. iekšējos noteikumus 

Nr. PSM-15-2-rgs “Atbalsta personāla komisijas darba reglaments”. 

17. Reglaments stājas spēkā 2021.g. 27. decembrī.  

 

 

Direktore          A.Priedīte 
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