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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-21-14-nts 

 

 

Kārtība, kādā nosaka 1.-9. klašu skolēnu speciālās vajadzības, izstrādā un 

īsteno individuālo izglītības programmas apguves plānu 
 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 19.11.2019. 

noteikumu Nr. 556 “Prasības vispārējās izglītības 

iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās 

uzņemtu izglītojamo ar speciālām vajadzībām” 7. 

punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Kārtība paredzēta, lai izvērtētu 1.-9.klašu skolēnu speciālās vajadzības un veidotu 

individuālu izglītības programmas apguves plānu, ja tas nepieciešams. 

2. Izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanu veic pedagogi sadarbībā ar skolas atbalsta 

personāla komisijas speciālistiem un skolēna likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk- 

vecāki). 

3. Izvērtēšanas dati ir konfidenciāla informācija, ar to tiek iepazīstināti skolēna vecāki. 

II. Kārtības mērķis un uzdevumi 

4. Kārtības mērķis ir savlaicīgi veidot atbalsta sistēmu speciālo vajadzību 

identificēšanas gadījumā. 

5. Kārtības uzdevumi: izzināt katra skolēna individuālās vajadzības, sekmēt 

akadēmisko prasmju attīstību, radīt psihoemocionāli iekļaujošu vidi  katra bērna 

izaugsmei. 

III. Speciālo vajadzību identificēšana un atbalsta nodrošināšana 

6. Ja klases audzinātājs vai mācību priekšmeta skolotājs konstatē, ka skolēnam ir 

mācīšanās grūtības un mācību satura veiksmīgai apguvei skolēnam nepieciešams 

papildus atbalsts, pedagogs informē atbalsta personāla komisijas speciālistus un 

direktora vietnieku izglītības jomā, iesniedzot rakstisku pieteikumu (1. pielikums). 
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7. Lai nodrošinātu atbalsta sniegšanu skolēniem, kuriem konstatētas attīstības vai 

mācīšanās grūtības, skolas atbalsta personāla komisija sadarbībā ar pedagogiem un 

skolēna vecākiem izstrādā individuālo izglītības programmas apguves plānu 

balstoties uz: 

7.1. Pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu; 

7.2. klīniskā psihologa vai klīniskā logopēda atzinumu; 

7.3. skolas atbalsta personāla komisijas speciālistu – psihologa, logopēda vai 

speciālā pedagoga atzinumu. 

8. Izvērtēšanas soļi, ja skolēnam nav pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma, bet 

ir konstatētas attīstības vai mācīšanās grūtības: 

8.1. skolēna vecāks iesniedz iesniegumu atbalsta personāla komisijai (2. pielikums); 

8.2. atbalsta personāla komisijas speciālisti atbilstoši savai kompetencei veic 

skolēna izpētes darbu (kognitīvo spēju izpēte, valodas traucējumu diagnostika, 

adaptēšanās grūtības). 

8.3. atbalsta personāla komisijas speciālisti izvērtē un sniedz atzinumu par skolēna 

individuālā izglītības programmas apguves plāna un atbalsta nodrošināšanas 

nepieciešamību mācību procesā. 

8.4. ja izpētē tiek konstatēts, ka skolēnam ir kompleksas mācīšanās grūtības, tiek 

izstrādāts individuālais izglītības programmas apguves plāns. 

8.5. ja izglītojamā speciālo vajadzību gadījumā nav nepieciešams izstrādāt 

individuālo izglītības programmas apguves plānu, atbalsta personāla komisijas 

speciālisti  sniedz rekomendācijas pedagogiem, skolēnam un vecākiem ikdienas 

mācību procesa veiksmīgākai norisei. 

9. Izglītojamā  individuālais izglītības programmas apguves plāns tiek izstrādāts 

atbilstoši MK 2019. gada 19. novembra noteikumiem  Nr. 556 2. pielikumam. 

10. Individuālā plāna īstenošanas gaitu izvērtē pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā divas 

reizes mācību gada laikā. Izvērtēšanā piedalās plāna īstenošanā iesaistītie pedagogi 

un skolēna vecāki. 

11. Ja klasei mainās klases audzinātājs, tad iepriekšējais klases audzinātājs, 

nepieciešamības gadījumā iesaistot atbalsta personāla speciālistus, informē jauno 

klases audzinātāju par skolēniem, kuriem ir individuālais izglītības plāns vai citi 

atbalsta pasākumi. 

12.  Skolēnu saraksts un viņu vajadzībām rekomendētie atbalsta pasākumu veidi ir 

pieejami visiem skolēna apmācībā iesaistītajiem pedagogiem. 

13. Izglītojamā individuālais izglītības programmas apguves plāns ir ierobežotas 

pieejamības dokuments. Dokumenti glabājas pie atbalsta personāla komisijas 

koordinatora. Ar plānu var iepazīties tikai plāna īstenošanā tieši iesaistītie pedagogi, 

tas ir izmantojams tikai profesionālajai darbībai. 
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IV. Atbalsta pasākumu organizēšanas gaita un iesaistīto pušu atbildība                         

14. Atbalsta pasākumus organizē atbalsta personāla komisija sadarbībā ar klases 

audzinātāju, mācību priekšmeta skolotājiem un skolēna vecākiem. 

15. Par plāna īstenošanu atbildīgi: klases audzinātājs un mācību priekšmeta skolotāji, 

kuri piedalījušies individuālais izglītības programmas apguves plāna izstrādē. 

16. Direktora vietnieks izglītības jomā kontrolē individuālais izglītības programmas 

apguves plāna izpildi un kā pedagogi nodrošina atbalsta pasākumus skolēniem 

mācību procesā. 

V. Noslēguma jautājumi 

1. Kārtība stājās spēkā ar 2022.g. 3.janvāri. 

2. Pedagogus un skolēnu vecākus ar kārtību iepazīstina atbalsta personāla komisijas 

koordinators. 

  

 

Direktore A. Priedīte 

 
 

 

Skutele 

67474291  
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1. pielikums 

iekšējiem noteikumiem Nr. PSM-21-14-nts 

 
 
 
 

Mežciema pamatskolas klases audzinātāja vai mācību priekšmeta  skolotāja 

Pieteikums atbalsta personāla   komisijai 

 

Skolēna vārds, uzvārds ________________________________ klase ______    

1. Īss problēmsituācijas apraksts (mācību grūtības, uzvedības traucējumi, fiziskās 

attīstības traucējumi, somatiskas saslimšanas, saskarsmes grūtības, kavējumi 

neattaisnoti u.c.).   

__________________________________________________________  

__________________________________________________________ 

2. Pedagoga vērojumi par skolēna  zināšanu un prasmju līmeni   

__________________________________________________________  

__________________________________________________________ 

3. Veiktās darbības, nodrošinātie atbalsta pasākumi (skolēniem, vecākiem)   

__________________________________________________________  

__________________________________________________________ 

4. Ieteikumi un priekšlikumi atbalsta personāla komisijas speciālistiem 

__________________________________________________________  

__________________________________________________________ 

 

Datums……………………..                      Pedagoga  paraksts…………… 

 

 

 

 

Pieteikums saņemts atbalsta personāla komisijā ………………………… 
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2. pielikums 

iekšējiem noteikumiem Nr. PSM-21-14-nts 

 

 

 

Mežciema pamatskolas direktoram 

_____________________________ 

 (vārds, uzvārds) 

______________________________________ 

 (bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds) 

______________________________________ 

(tālrunis) 

Iesniegums 

Esmu iepazinies/-usies un piekrītu sadarboties ar skolas atbalsta personāla komisijas 

speciālistiem, lai sniegtu manam bērnam ____klases skolēnam 

_______________________(skolēna vārds, uzvārds) ________________ mācību gadā 

ikdienas mācību procesā un valsts diagnosticējošos pārbaudes darbos nepieciešamos 

atbalsta pasākumus. 

Pamatojums: 19.11.2019. MK noteikumi Nr.556 „Prasības vispārējās izglītības 

iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos  ar speciālām 

vajadzībām”. 

 

Datums: ______.______202___ 

 

 

_______________________________ 

(bērna likumiskā pārstāvja paraksts) 

 
 


