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Rīgas 4. speciālās internātpamatskolas 

Labās prakses piemēra apraksts / vizītkarte 
 

Pamatjoma Atbalsts izglītojamajiem 

Mērķauditorija Izglītības iestādes pedagogi, skolas atbalsta komandas dalībnieki 

Labās prakses piemērs “Individuālās izglītības programmas apguves plāni izglītojamajiem ar vidēji un vidēji smagiem 
garīgās attīstības traucējumiem kā izglītojamo attīstības dinamikas datu bāzes komponents”. 

Mērķis / uzdevumi  Nodrošināt Rīgas 4. speciālās internātpamatskolas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību 
pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību 
sasniegumus. 

Iesaistīto izglītojamo 
raksturojums 

Pedagoģiskā situācija valstī ir mainījusies sakarā ar to, ka tika izmainījies izglītojamo kontingenta kvalitatīvais sastāvs. Ir 
vērojama tā saucamā decelerācija – palēnināts izglītojamo fiziskās un intelektuālās attīstīšanās temps. Izglītojamajiem, kuri 
uzsāk mācības 1. klasē, ir ierobežots vārdu krājums, vāji attīstīta roku pirkstu motorika, manāmas neadekvātas emocijas – tas 
kalpo par iemeslu izglītības iestādes dezadaptācijai, mācību motivācijas pazemināšanai, būtiskām uzvedības pārmaiņām. Lai 
organizētu kvalitatīvu apmācības procesu ar korekcijas ievirzi, izglītības iestādes pedagogiem ir nepieciešama psihologa un 
logopēda palīdzība. Pedagoga un atbalsta speciālistu darbībai jābūt cieši saistītai un saskaņotai. Viens no galvenajiem 
faktoriem mācību priekšmetu programmu satura apguvē ir mutiskas un rakstu runas attīstīšanas līmenis, jo tieši runa ir 
zināšanu ieguves un izteiksmes līdzeklis. Pareizi organizēts un īstenots individuālais darbs ar izglītojamajiem palīdz apgūst 
programmā paredzētās zināšanas un prasmes atbilstoši izglītojamā veselības stāvoklim un individuālām spējām. Pateicoties 
izglītības iestādē izstrādātajam izglītojamā individuālās izglītības programmas apguves plānam, tiek realizēts katra izglītojamā 
korekcijas un attīstošais darbs un praksē adaptēta plāna realizācijas lietderība. Individuālās izglītības programmas apguves 
plāni ir viens no pedagoģisko tehnoloģiju bankas instrumentārijiem, kas kalpo kā atbalsts mācību stundas (nodarbības) 
strukturēšanai izglītojamā ar speciālām vajadzībām kompetenču pilnveidošanai un attīstīšanai.  

Sadarbība Pedagoģiski medicīnisko konsiliju organizēšana; rekomendāciju izstrāde individuālam un diferencētam darbam ar 
izglītojamajiem ar vidēji un vidēji smagiem garīgās attīstības traucējumiem; sadarbība ar vecākiem; vecāku izglītošana un 
iesaistīšana mācību korekcijas procesā. 

Pedagogu darbības soļi Pedagogu un citu izglītības iestādes speciālistu sadarbība; diferencēto pedagoģisko pieeju izvēle, kas nepieciešamas 
nepietiekamās attīstības korekcijai un korekcijas – attīstības procesam.  
Izstrādāti un aprobēti tematiskie plāni pēc skolas vienotas sistēmas. Sniegts kvalitatīvs atbalsts pedagogiem kalendāri 
tematiskā plāna izstrādē, pilnveidē. Pedagogi izstrādājuši individuālos izglītības programmas apguves plānus izglītojamajiem 
atbilstoši spēju līmeņiem. Tiek piemērotas atbilstošas darba formas, diferencēti uzdevumi un vērtēšana. Ar plāniem 
iepazīstināti izglītojamo vecāki. 
 
ABSOLVENTA TĒLS – cilvēks, spējīgs patstāvīgi vai daļēji patstāvīgi dzīvot un strādāt, lai nodrošinātu sevi, savu ģimeni, 
būtu lietderīgs sabiedrībai. 

Sasniegtais rezultāts 



Labās prakses piemēra  

“Individuālās izglītības programmas apguves plāni izglītojamajiem ar vidēji 
un vidēji smagiem garīgās attīstības traucējumiem kā izglītojamo attīstības 

dinamikas datu bāzes komponents” 

raksturojums 
 

Ideja par mācību priekšmeta programmas tematisko plānojumu diferenciāciju Rīgas 4. 

speciālajā internātpamatskolā radās jau gadus 12 atpakaļ. Pirmais solis bija idejiski un tīri 

tehniski izstrādāt variantu, kas ļautu pedagogiem ļoti ātri sastādīt individuālo mācību priekšmetu 

realizācijas plānu konkrētiem izglītojamiem, kas mācās pēc IP 21015921, divos 

pamatpriekšmetos: matemātikā un krievu valodā (toreiz vēl izglītības iestādē netika realizētas 

mācību programmas latviešu plūsmā).  

Nākamais solis jau bija diferencēta mācību priekšmetu programmu realizācijas plānu 

sastādīšana visos IP 21015921 mācību priekšmetos. Pieredze rādīja, ka arī izglītojamajiem, kuri 

mācās pēc IP 21015821, atsevišķos priekšmetos reizēm ir nepieciešamība pēc individuāli 

sastādīta mācību priekšmeta realizācijas plāna, tāpēc skolā tika piedāvāts arī tāds variants. 

Viena lieta ir piedāvāt izglītojamam atsevišķu mācību priekšmeta realizācijas plānu, otra 

- fiksēt sasniegtos rezultātus un plāna iespējamās korekcijas nepieciešamības pamatojumu. Tādēļ  

2010. gadā tika izveidota Izglītojamo attīstības dinamikas datu bāze katram izglītības iestādes 

izglītojamam, kurā tika fiksēta visu mācību priekšmetu realizācijas soļi, korekcijas dati, 

nepieciešamā palīdzība no atbalsta personāla puses, izglītojamā sasniegumi jebkurā no mācību 

vai interešu izglītības jomām.  

 Šāda apkopotā informācija sniedz pietiekami plašu informāciju par izglītojamo 

gadījumos, kad pedagogiem notiek individuālas sarunas ar vecākiem par izglītojamā 

sasniegumiem mācību un audzināšanas darbā, kad tiek lemts par mācību programmas vai 

individuālā mācību priekšmeta realizācijas plāna maiņas nepieciešamību vai skolotāju maiņas 

gadījumā. Datu bāze tiek papildināta ar informāciju divas reizes mācību gadā. 

2018. / 2019. mācību gadā tika uzsākts darbs pie Izglītojamo attīstības dinamikas datu 

bāzes  digitalizācijas. 

Visas mācību programmas ir saistītas ar praktisko iemaņu un prasmju apgūšanu un 

nostiprināšanu. Visi speciālās izglītības pedagogi strādā pēc noteiktas mācību darba 

organizācijas struktūras: Izglītības programma  mācību priekšmetu programma  stundu 

tematiskie plānojumi  individuālās izglītības programmas apguves plāni izglītojamajiem ar 

vidēji un vidēji smagiem garīgās attīstības traucējumiem. Pedagogi izmanto Valsts Izglītības un 

satura centra izstrādātus un skolas direktora apstiprinātus mācību priekšmetu programmu 

paraugus. Tās izvērtē Skolas metodiskajā padomē un apstiprina Skolas direktors. Mācību norise 

un izglītojamo sasniegumi katru gadu tiek atspoguļoti izglītojamo attīstības dinamikas datu bāzē. 
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Mācību darba organizācijas struktūra  
 
 

 

 

IZGLĪTĪBAS 
PROGRAMMA 

MĀCĪBU PRIEKŠMETU 
PROGRAMMA 

Stundu tematiskie plānojumi 

201_ . / 201_ . m. g. 

Individuālā mācību programma 

„C” līmeņa apmācības izglītojamiem 

Izglītojamā ....... 

Individuālās 
izglītības 

programmas 
apguves plāns  
201_ . / 201_ . m.g. 

Izglītojamā ....... 

Individuālās 
izglītības 

programmas 
apguves plāns  
201_ . / 201_ . m.g. 

Izglītojamā ....... 

Individuālās 
izglītības 

programmas 
apguves plāns  
201_ . / 201_ . m.g. 

Pedagogu grupa izstrādā vienu reizi, 

turpmāk veic tikai korekcijas, glabājās 

pie direktores vietnieka mācību darbā un 

MK vadītāja, saskaņo ar MP vadītāju 

 

 

 

Akreditēta un licencēta, glabājās pie 

izglītības iestādes direktores 

VSIC  paraugprogramma vai pedagoga 

autorprogramma. Apstiprina skolas 

direktors. Izstrādā vienu reizi, turpmāk veic 

tikai korekcijas, glabājās pie direktores 

vietnieces mācību darbā 

Pedagogs veido katru mācību gadu 

un saskaņo ar direktores vietnieci 

mācību darbā 

Pedagogs izstrādā katru 

mācību gadu un saskaņo 

ar MP vadītāju, iepazīstina 

vecākus un paraksta 

vecāks - direktore – 

direktores vietniece 

 

 



Izglītojamo attīstības dinamikas  
datu bāzes dokumentācija 

 
Izglītojamo individuālo īpatnību apsekošanas rezultāti tiek fiksēsi datu bāzē divreiz gadā. 

Uz to pamata tiek izstrādāti individuālie izglītības programmas realizācijas plāni. Balstoties uz 

datu bāzes rezultātiem vecākiem tiek sniegtas konsultācijas par izglītojamo mācību un atpūtas 

režīma organizēšanu un /vai konsultāciju nepieciešamību pie speciālistiem. Noteikti korekcijas 

darba virzieni, pamatojoties uz apsekošanas rezultātiem (logopēdija, ārstnieciskā vingrošana). 

 

Prasības izglītojamo izpētē, individuālo izglītības plānu izveidē (uzdevumi, sasniegumi) 

un raksturojuma veidošanā. 

Speciālās skolas pedagoga uzdevums ir gūt pēc iespējas objektīvu priekšstatu par katru 

izglītojamo, jo īpaši izglītojamajiem ar smagiem garīgas attīstības traucējumiem un vairākiem 

smagiem attīstības traucējumiem, lai pēc iespējas mērķtiecīgāk, ievērojot viņa attīstības 

īpatnības, veiktu mācīšanas un audzināšanas darbu, iespēju robežās veiktu ātrāku novēroto 

defektu korekciju. Lai to veiktu pedagogam: 

 nepārtraukti jāvāc fakti par katru izglītojamo, 

 jāapgūst dažādi pētīšanas paņēmieni un metodes, 

 jāiemācās analizēt iegūtos faktus un jāizdara secinājumi, kas ietverami individuālo 

izglītības plānu izveidē un raksturojuma veidošanā. 

Izglītojamā izpētē jāievēro trīs galvenās stadijas: 

1. sagatavošanās, 

2. precizēšanas, 

3. noslēguma. 

Uz izpētes rezultatā gūto atzinumu pamata pedagogam jāizdara secinājumi par tālākam 

izglītojamā attīstības tendencēm. Izpētes katrs posms jābeidz ar secinājumiem par korekcijas 

darba uzdevumiem nākošajā posmā. 

Izpētē piedalās visi pedagogi, klases / grupas skolotajs, atbalsta personāls. Jāpēta nevis 

atsevišķas personības iezīmes, bet personība kopumā. Izglītojamā psihiskās īpašības izpaužas 

darbībā, runā, emocionālā stāvokļa izraisītās kustībās (mīmikā, žestos, runā), runas intonācijā. 

Izglītojamie tiek novēroti visdažādākajās situācijās: skolā un mājās (iesaista vecākus), internātā, 

mācībās, darbā un atpūtā, rotaļās, vienātnēs un grupā, pasākumos. 



Rīgas 4. speciālās internātpamatskolas Labās prakses piemēri 

7 

 

 

 

 

 

________________________ 
izglītojamā  vārds, uzvārds 

 

Dinamikas izpētes datu bāzes saturs: 

1. Apgūtas izglītības programmas 

2. Individuālais izglītības programmas apguves plāns  

3. Psiholoģiski - pedagoģiskās palīdzības uzskaites karte 

4. Ārpusstundu un ārpusskolas aktivitātes 

5. Noslēguma pārbaudes darbu analīze 

6. ……………………………………………………… 

7. ……………………………………………………… 



 
 

 
 

Rīgas 4. speciālā internātpamatskola 

APGŪTĀS PROGRAMMAS 
 

Izglītojamā vārds, uzvārds ______________________________________ 

 201_. / 201_. m.g. 

_____. klase / kurss 

201_. / 201_. m.g. 

_____. klase / kurss 

201_. / 201_. m.g. 

_____. klase / kurss 

201_. / 201_. m.g. 

_____. klase / kurss 

Izglītības programma     

Interešu izglītības 
programma vai 
fakultatīvās nodarbības 

    

Speciālās korekcijas un 
rehabilitācijas programma 

    

Sasniegumi     

 
 

 
 



INDIVIDUĀLAIS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVES PLĀNA PARAUGS 
(1. variants) 

 2018. / 2019. mācību gads 
  

Izglītojamā vārds, uzvārds Skolēns 1 

Klase 2. 

Programmas nosaukums 

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma 
izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai 
vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 

Programmas kods 21015921 (1. variants)   
Plāna sastādīšana   03.09.2018. 

Plāna pārskatīšana  2018. g. decembrī, 2019. g. maijā. 

Mācību priekšmeti, uz kuriem attiecas plāns: 

 Mazākumtautību (krievu) valoda 

 Latviešu valoda un literatūra 

 Matemātika 

 Sociālās zinības 

 Dabas zinības 

 Vizuālā māksla 

 Mājturība un tehnoloģijas  

 Sports 

 Mūzika 

 Ritmika  

 Individuālās un/vai grupu logopēdiskās nodarbības 

Mērķis: 
Nodrošināt iespēju atbilstoši veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim apgūt 
pamatprasmes, kas nepieciešamas sociālai iekļaušanai, personiskai izaugsmei un attīstībai. 

 
Uzdevumi: 

1. Noteikt kāda palīdzība nepieciešama izglītības programmas apguvē.  
2. Noteikt bērnam piemērotus un reāli sasniedzamus mērķus un uzdevumus. 
3. Veicināt vecāku, pedagogu un speciālistu sadarbību kopēja mērķa sasniegšanai.  
4. Izvērtēt mācību saturu, metodes, līdzekļus un bērna sasniegumus noteiktā laika posmā. 

Pielāgojumi, atbalsta pasākumi: 

Mācību pielāgojumi 
• Piešķirt papildus laiku mutiskajām 

atbildēm un rakstu darbu 
pabeigšanai. 

• Nodrošināt stundā nepieciešamos 
uzskates līdzekļus. 

• Atļaut alternatīvā veidā sagatavot 
mācību vielu. 

• Norādījumus sniegt gan mutiski, gan 
rakstiski, gan ar žestu palīdzību. 

• Atbrīvot skolēnu no atsevišķām 
prasībām vai nodarbībām. 

• Noteikt skolēnam piemērotus un 

Vides pielāgojumi 
• Radīt atbalstošu atmosfēru, uzmundrināt 

un paredzēt panākumus. 
• Dot konkrētus un atvieglojošus 

uzdevumus, novērtēt pūles, stimulēt 
motivācijas veidošanos. 

• Palīdzēt sabalansēt izglītojošos darba 
veidus ar bērna iespējām. 

• Palīdzēt bērnam izzināt, izprast, pieņemt 
un izpaust sevi.  

• Savlaicīgi sniegt bērnam psiholoģisko 
atbalstu, palīdzību.  

• Izveidot klasē labvēlīgu, drošu vidi, 
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reāli sasniedzamus mērķus un 
uzdevumus. 

pieņemšanas un sadarbības gaisotni, lai 
skolēns izjustu savu piederību klasei. 

Mācību metodes un darba formas: 
 
Mācību procesā pēc skolotāja brīvas izvēles izmantojami visi bērnu darbības līdzekļi, kas sekmē 
komunikācijas veidošanos, kustību attīstību un veicina bērnu aktivitāti: rotaļlietas, spēles. 

1. Aktivēšana. 
2. Saziņas situāciju izmantošana un modelēšana. 
3. Parauga atdarināšana, novērošana. 
4. Rotaļa. 

Sadarbība ar vecākiem. 
 
Galvenais uzdevums – sniegt vecākiem dziļākus, objektīvākus priekšstatus par bērna 
problēmām, noteikt audzināšanas un apmācības uzdevumus korekcijas darbā, ar kuru 
jānodarbojas vecākiem. 
 
Uzdevumi: 
1.Izzināt vecāku vēlmes saistībā ar bērna izglītību un attīstību. 
2. Pārrunāt bērna stiprās un vājās puses. 
3. Vienoties ar vecākiem, kā palīdzēt bērnam mācīties: 

• atbalstīt bērnu; 
• kopīgi mācīties mājās; 
• strukturēt dienas režīmu; 
• palīdzēt bērnam realizēt viņa spējas un talantus; 
• ietekmēt pozitīva pašvērtējuma veidošanos; 

4. Vienoties par saziņas veidu. 
5. Izrunāt sasniegtos rezultātus, apspriest turpmāk veicamo darbu. 

Pedagogi, atbalsta personāls (paraksti) 

Klases/ grupas skolotājs 

Pedagogs 1 

Pedagogs 2 

Pedagogs 3 

 … 

 

 

Vecāki / aizbildņi (paraksts): Datums: 

 
 

Strādājot ar individuālo izglītības plānu: 
 jāievēro fizisko personu datu aizsardzības likums; 
 informācija, kura iekļauta individuālajā izglītības plānā, izpaužama tām personām, kuras 

iesaistītas plāna realizācijā; 
 individuālā plāna īstenošana ir komandas darbs, kas prasa bērna, vecāku, aizbildņu un 

speciālistu regulāru sadarbību. 
 

Direktors V. Uzvārds _________________________ 
/paraksts/ 

 
Direktora vietniece izglītības jomā V. Uzvārds _________________________ 

/paraksts/ 



Rīgas 4. speciālās internātpamatskolas Labās prakses piemēri 

11 

Mazākumtautību (krievu) valoda 
 

 Mācību saturs 
Vērtējums 

1. semestris 2. semestris 
Attīstīt prasmi klausīties stāstus, pasakas, dzejoļus.   
Uztvert un saprast dzirdētā teksta galveno domu.   
Lietot vienkāršas sadzīviskas frāzes (apgūt pieklājīgas runas paraugus).   
Atbildēt uz vienkāršiem jautājumiem pēc izlasītā teksta.   
Atpazīt un pēc iespējas nosaukt skolotāju un klasesbiedru pēc vārdiem.   
Uzzināt  un pēc iespējas parādīt  apkārtējas vides priekšmetus.   
Attiecināt priekšmetu un to attēlu.   
Atšķirt priekšmetu pēc krāsas, formas, lieluma.   
Nosaukt, atrast lieko no 3 un vairākām kartiņām.   
Likt priekšmetus uz plāksnēm no kreisās uz labo pusi pēc parauga.   
Paplašināt pasīvās un aktīvās leksikas apjomu.   
Vingrināties lietot vārdus pareizā locījumā (atkārtot).   
Sagatavot roku rakstīšanai - pārvilkt taisnas līnijas, krāsot attēlus.   
Prast orientēties darba lapā un burtnīcā, ievērot rakstu darbu režīmu.   
Izpildīt vienkāršas instrukcijas.   
Izpildīt dažas darbības pēc atdarinātās un pēc mutiskās instrukcijas.   
Vingrināties izrunāt, lietot vārdus, skaņas.   
Vingrināties izrunāt aiz skolotājas, darboties ar uzskates līdzekļu.   
Saklausīt skaņu un atrast atbilstošu burtu.    
Attiecināt skaņu ar burtu, savienot burtus zilbēs.    
Rakstot pareizi turēt pildspalvu un ievērot rakstīšanas virzienu.   
Rakstīt burtu elementus, burtus, zilbes, apvelkot kontūras un pēc parauga.    
Rakstīt savu vārdu kontūras un pēc parauga.    
Veicināt elementārākās skaņu analīzes (patskaņas – līdzskaņas).   
Noteikt skaņu vārda sākumā un beigās.    
Atrast, parādīt, pēc iespējas nosaukt konkrēto burtu starp citiem burtiem un 
zīmēm.    

Izveidot mācītos burtu elementus, burtus no dažādiem palīgmateriāliem, 
izmantojot paraugu.    

Noteikt drukāto un rakstīto burtus (īsu vārdu) pārus.   
Lasīt zilbes.    

 
Matemātika 

 

Mācību saturs 
Vērtējums 

1. semestris 2. semestris 
Nolikt konkrētu priekšmetu noteiktā vietā.   
Apgūt ģeometrisku figūru - aplis, trijstūris, kvadrāts, ovāls, taisnstūris.    
Šķirot priekšmetus pēc krāsas (12 krāsas).    
Mācīties pareizi turēt zīmuli un pildspalvu.   
Mācīties pareizi novilkt līnijas pēc kontūrzīmējuma.     
Iekrāsot ģeometriskās formas.   
Attīstīt interesi par mācību procesu.   
Veidot prasmi klausīties un izpildīt vienkāršas instrukcijas.   
Veidot elementāru priekšstatu par mācītajiem terminiem.   
Atrast ciparus pēc parauga, nosaukt, apvilkt pēc kontūras.   
Apgūt jēdzienus (pievienot, atņemt, kopā).   
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Izmantot lineālu un trafaretus.   
Iepazīties ar skaitļu rindu no 1-10 (noteikt skaitļa kaimiņus, lietot darbības 
zīmes, ciparu rakstība, skaits un skaitīšana, atņemšana).   

Attīstīt priekšstatu par laiku un orientēšanos telpā un plaknē.   
Veicināt prasmes darboties ar naudu (1,2,5 centu monētām).   
Sagatavot roku rakstībai ar vienkāršiem vingrinājumiem.   

 
Dabas zinības 

 

Mācību saturs 
Vērtējums 

1.semestris 2.semestris 
Sevis un citu apzināšanās.   
Mācīt apgūt ķermeņa daļas.   
Strādāt ar attēliem - dzīvnieki, kukaiņi, ziedi, augļi, dārzeņi.   
Iepazīstināt ar tuvāko apkārtni.   
Apgūt dažādas dabas norises - saule, lietus, sniegs.   
Attīstīt prasmes saklausīt dabā dažādas skaņas.   
Attīstīt prasmes atšķirt dzīvās un nedzīvās dabas  objektus.     
Mācīt atšķirt gadalaikus pēc pazīmēm.   
Mācīt  jēdzienus - diena, nakts, vakars, rīts nozīmi un atšķirības.   
Mācīt atpazīst vienkāršus debess ķermeņus - saule, mēness, zvaigznes.   
Attīstīt prasmes  atpazīt augļus un dārzeņus  pēc ārējā izskata, garšas.   
Attīstīt prasmes  atpazīt kokus un krūmus pēc ārējā izskata.   
Mācīt atpazīt mājdzīvniekus, putnus, savvaļas putnus un dzīvniekus.   

 
Sociālās zinības 

 

Mācību saturs 
Vērtējums 

1.semestris 2.semestris 
Pilnveidot higiēnas prasmes.   
Pilnveidot pašapkalpošanās iemaņas (apģērbties, apavu uzvilkšana, 
novilkšana, patstāvīga ēšana). 

  

Pilnveidot zināšanas par galda piederumiem, galda noformēšanu, pilnveidot 
prasmi ēst. 

  

Mācīties sakārtot rotaļlietas.   
Veidot pareizas iemaņas saskarsmei ar citiem cilvēkiem.   
Veidot izpratni par svētku dienām.   
Attīstīt prasmes orientēties laikā un telpā.   
Veidot izpratni par atbilstošu uzvedību sabiedriskās vietās.   
Attīstīt prasmes lietot sabiedrisko transportu.   
Mācīt izsaukt palīdzību.   
Attīstīt prasmes rūpēties par augiem un dzīvniekiem.   

 
Mājturība un tehnoloģijas 

 

Mācību saturs 
Vērtējums 

1.semestris 2.semestris 
Pilnveidot gatavu formu, attēlu  pielīmēšanu.   
Pilnveidot prasmi lietot līmi.   
Apgūt prasmi darboties ar plastilīnu.   
Attīstīt galda kultūras prasmes.   
Atdarināt pēc parauga.   
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Uzklāt galdu ikdienā un svētkos.   
Atšķirt dažādus produktus.   
Apgūt prasmi darboties ar šķērēm.   
Attīstīt interesi darboties ar dabas materiāliem.   
Veicināt patstāvīgas darbošanās attīstību.   
Orientēties plaknē.   
Ievērot drošības noteikumus.   
Attīstīt prasmi strādāt ar papīru, kartonu un diegiem.   

 
Latviešu valoda un literatūra 

 

Mācību saturs 
Vērtējums 

1.semestris 2.semestris 
Attīstīt prasmi klausīties    
Paplašināt pasīvās leksikas apjomu.   
Izpildīt vienkāršus ikdienišķus norādījumus .   
Sagatavot roku rakstīšanai - pārvilkt taisnas līnijas, krāsot attēlus.   
Atšķirt priekšmetus pēc taustes.   
Vingrināties izrunāt vārdus.   
Attiecināt priekšmetu un to attēlu.   
Nosaukt priekšmetus pēc attēliem.   
Darboties ar šablonu pēc parauga.   
Grupēt priekšmetus pēc lieluma.   
Vingrināties izrunāt, lietot vārdus, skaņas (atkārtot aiz skolotājas).   
Koncentrēties attēlam ar savu vārdu.   
Izpildīt dažas darbības pēc atdarinātās un pēc mutiskās instrukcijas.   
Koncentrēties uz attēlu ar darbību vārdu.   
Nosaukt, atrast lieko no 3 un vairākām kartiņām   
Veikt vizuālās uztveres un sīkmotorikas vingrinājumus.   

 
Mūzika 

 

Mācību saturs 
Vērtējums 

1.semestris 2.semestris 
Klausīties dažāda veida dziesmas un mūziku.   

Mācīties darboties ar ritma elementiem.   

Veicināt iesaistīšanos muzikālās rotaļās.   

Apgūt daudzveidīgas kustības  mūzikas pavadījumā.       

Veicināt piedalīšanos dziedāšanas procesā.   
 

Vizuālā māksla 
 

Mācību saturs 
Vērtējums 

1.semestris 2.semestris 
Apgūt pareizu zīmēšanas piederumu satveršanu - zīmuli, otiņu, krītiņu.   

Mācīties krāsot liela izmēra trafaretus, paraugus.   

Mācīties rotāt  laukumu.   

Vilkt horizontālas, vertikālas līnijas un punktus, burzīt papīru.   

Mācīties darboties ar pirkstiņkrāsām.   

Attīstīt prasmes sakārtot savu darba vietu, sagatavoties darbam.   

Izvietot lapā attēlojamo objektu.   

Orientēties lapā, ievērot kontūrlīnijas.   

Veidot priekšstatu par krasu īpašībām.   

Mācīties pareizi izvietot zīmējumu lapā.   
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Mācīties izmantot dažādas tehnoloģijas un materiālus, ko var pielietot 
sadzīvē. 

  

 
Sports 

 

Mācību saturs 
Vērtējums 

1.semestris 2.semestris 
Izprast drošības noteikumus sportojot individuāli.   

Izprast drošības noteikumus sportojot pāros un grupā.   

Ierindas mācība: stāšanās ierindā, līdzināšanās, sasveicināšanās.    

Soļošana uz vietas un kustībā.   

Skrējiens uz vietas un kustībā.   

Vispār attīstošie vingrinājumi uz vietas.   

Vingrošanas riņķa ripināšana uz priekšu.   

Palēcieni uz vietas ar abām kājām, ar vienu kāju, virzoties uz priekšu.   
Bumbas ripināšana no dažādiem sākuma stāvokļiem: stāvus, sēdus, ar vienu 
un abām rokām. 

  

Mest bumbu vertikālā mērķī.   

Piespēles ar bumbu partnerim.   

Izpildīt vienkāršus kustību un stāju veidojošus vingrinājumus.   

Rāpot apkārt priekšmetiem.   

 
Ritmika 

 

Mācību saturs 
Vērtējums 

1.semestris 2.semestris 
Iemācīt veikt dažādas ritmiskas kustības ar mūziku.   
Attīstīt bērnu ritma izjūtu un kustību spējas.   
Mācīt spēlēt uz vienkāršiem mūzikas instrumentiem.   
Piedalīties  muzikālās  rotaļas.   

 
Individuālās un/vai grupu logopēdiskās nodarbības 

 

Mācību saturs 
Vērtējums 

1.semestris 2.semestris 
Attīstīt artikulācijas aparātu precīzai skaņu artikulēšanai atbilstoši to 
īpatnībām, artikulēt patskaņus un līdzskaņus – ф, х, в, с. 

  

Vingrināt pareizi elpot runas laikā, regulēt balss stiprumu un runas tempu    
Attīstīt fonemātisko uztveri    
Nostiprināt izpratni par skaņu atrašanās vietu vārdā sākuma vai beigās    
Vingrināt nosaukt vārdus ar norādīto skaņu vārdā sākumā    
Attīstīt sīko motoriku     
Attīstīt vispārējo motoriku     
Attīstīt loģiskās operācijas (priekšmetu klasificēšana, liekā izdalīšana)    
Attīstīt dzirdes uzmanību un atmiņu    
Precizēt un paplašināt vārdu krājumu    
Precizēt un attīstīt valodas gramatisko noformējumu    
Attīstīt novērošanas spējas    
Izprast dzirdēto vai lasīto    
Attīstīt prasmi veidot vārdu savienojumus     
Attīstīt prasmi veidot teikumu   
Attīstīt saistīta stāstījuma iemaņas    
Pilnveidot prasmi vilkt līnijas, ornamentus noteiktā ritmā un plaknē 
noradītā vietā, darboties norobežotā virsmā  

  

Vingrināt orientēties telpā un plaknē virzienā no sevis (pa labi, pa kreisi, 
augšā, lejā, vidū)  
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INDIVIDUĀLAIS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVES PLĀNA PARAUGS 
(2. variants) 

2018. / 2019. mācību gads 
  

Izglītojamā vārds, uzvārds Skolēns 2 

Klase 2. 

Programmas nosaukums 

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma 
izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai 
vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 

Programmas kods 21015921 (2. variants)   

Plāna sastādīšana   03.09.2018. 

Plāna pārskatīšana  2018. g. decembrī, 2019. g. maijā. 

Mācību priekšmeti, uz kuriem attiecas plāns: 
 Saskarsme  

 Sociālās zinības 

 Vizuālā māksla  

 Sports 

 Individuālās un/vai grupu logopēdiskās nodarbības 

Mērķis: 
Sekmēt izglītojamā attīstību, paplašināt viņa darbības iespējas konkrētā vidē (izglītības iestādē, 
dzīves vietā), veicināt dzīves darbības pamata iemaņu apguvi.  
 
Uzdevumi: 

1. Noteikt kāda palīdzība nepieciešama izglītības programmas apguvē.  
2. Noteikt bērnam piemērotus un reāli sasniedzamus mērķus un uzdevumus. 

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

4. Izvērtēt mācību saturu, metodes, līdzekļus un bērna sasniegumus noteiktā laika posmā. 

Pielāgojumi, atbalsta pasākumi: 

 
Mācību pielāgojumi 

• Piešķirt papildus laiku mutiskajām 
atbildēm un rakstu darbu 
pabeigšanai. 

• Nodrošināt stundā nepieciešamos 
uzskates līdzekļus. 

• Atļaut alternatīvā veidā sagatavot 
mācību vielu. 

• Norādījumus sniegt gan mutiski, gan 
rakstiski, gan ar žestu palīdzību. 

• Noteikt skolēnam piemērotus un 
reāli sasniedzamus mērķus un 
uzdevumus. 

 
Vides pielāgojumi 

• Radīt atbalstošu atmosfēru, uzmundrināt 
un paredzēt panākumus. 

• Dot konkrētus un atvieglojošus 
uzdevumus, novērtēt pūles, stimulēt 
motivācijas veidošanos. 

• Palīdzēt sabalansēt izglītojošos darba 
veidus ar bērna iespējām. 

• Palīdzēt bērnam izzināt, izprast, pieņemt 
un izpaust sevi.  

• Savlaicīgi sniegt bērnam psiholoģisko 
atbalstu, palīdzību.  

• Izveidot klasē labvēlīgu, drošu vidi, 
pieņemšanas un sadarbības gaisotni, lai 
skolēns izjustu savu piederību klasei. 
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Mācību metodes un darba formas: 
 
Mācību procesā pēc skolotāja brīvas izvēles izmantojami visi bērnu darbības līdzekļi, kas sekmē 
komunikācijas veidošanos, kustību attīstību un veicina bērnu aktivitāti: rotaļlietas, spēles. 

1. Aktivēšana. 
2. Saziņas situāciju izmantošana un modelēšana. 
3. Parauga atdarināšana, novērošana. 
4. Rotaļa. 

Sadarbība ar vecākiem. 
 
Galvenais uzdevums – sniegt vecākiem dziļākus, objektīvākus priekšstatus par bērna 
problēmām, noteikt audzināšanas un apmācības uzdevumus korekcijas darbā, ar kuru 
jānodarbojas vecākiem. 
 
Uzdevumi: 
1.Izzināt vecāku vēlmes saistībā ar bērna izglītību un attīstību. 
2. Pārrunāt bērna stiprās un vājās puses. 
3. Vienoties ar vecākiem, kā palīdzēt bērnam mācīties: 

• atbalstīt bērnu; 
• kopīgi mācīties mājās; 
• strukturēt dienas režīmu; 
• palīdzēt bērnam realizēt viņa spējas un talantus; 
• ietekmēt pozitīva pašvērtējuma veidošanos; 

4. Vienoties par saziņas veidu. 
5. Izrunāt sasniegtos rezultātus, apspriest turpmāk veicamo darbu. 

Pedagogi, atbalsta personāls (paraksti) 
 
Klases/ grupas skolotājs 

Pedagogs 1 

Pedagogs 2 

Pedagogs 3 

 … 

 

 

Vecāki / aizbildņi (paraksts): Datums: 

 
 

Strādājot ar individuālo izglītības plānu: 
 jāievēro fizisko personu datu aizsardzības likums; 
 informācija, kura iekļauta individuālajā izglītības plānā, izpaužama tām personām, kuras 

iesaistītas plāna realizācijā; 
 individuālā plāna īstenošana ir komandas darbs, kas prasa bērna, vecāku, aizbildņu un 

speciālistu regulāru sadarbību. 
 

 
Direktors V. Uzvārds _________________________ 

/paraksts/ 

 
Direktora vietniece izglītības jomā V. Uzvārds _________________________ 

/paraksts/ 

    



Rīgas 4. speciālās internātpamatskolas Labās prakses piemēri 

17 

Saskarsme 
 

Mācību saturs 
Vērtējums 

1.semestris 2.semestris 
Attīstīt uzmanības koncentrēšanos uz apkārtējo cilvēku darbību.   
Vienkāršu instrukciju izpildīšana.   
Veikt darbu pie galda, pakāpeniski šo laiku pagarinot.   
Mācīt saprast un lietot neverbālās saskarsmes līdzekļus (žestus, attēlus, 
fotogrāfijas). 

  

Attīstīt orientēšanos telpā un plaknē.   
Apgūt pirkstiņspēles.   
Attīstīt sīko rokas muskulatūru - pārvilkt līnijas, krāsot attēlus.   
Attīstīt prasmi klausīties īsus stāstus.   
Skaņu veidošana un demonstrēšana pēc parauga.   
Paplašināt pasīvās leksikas apjomu.   
Parādīt vietniekvārdus ar žestiem ( es, tu).   
Dabas skaņu, dzīvnieku balsu klausīšanās.   
Attīstīt interesi par mācību procesu.   

 
Sociālās zinības 

 

Mācību saturs 
Vērtējums 

1.semestris 2.semestris 
Apgūt pašapkalpošanās darbības.   

Veidot patstāvību darbību veikšanā.   

Mācīt pareizi paust savas vajadzības citiem cilvēkiem.   

Aktivizēt interesi par apkārtnē notiekošo.   

Priekšmetu novietošana un atrašana.   

 
Vizuālā māksla 

 

Mācību saturs 
Vērtējums 

1.semestris 2.semestris 
Attīstīt interesi darboties ar dabas materiāliem.   

Mācīt ievietot noteiktas krāsas laukumā.   

Attīstīt sīko rokas muskulatūru. Pirkstu un plaukstu nospiedumu veidošanu.   

Mācīt darboties ar papīru (plēst, burzīt).   

Mācīt konstruēšanu, priekšmetu izvietošanu, savienošanu.   

Mācīt vienkāršus kompozīcijas elementus.   
Mācīt veidojamās masas mīcīšanu, rullēšanu un velšanu (plastilīns, plastika 
un sāls mīkla). 

  

Mācīties likt mozaīku .   

 
Sports 

 

Mācību saturs 
Vērtējums 

1.semestris 2.semestris 
Izprast drošības noteikumus sportojot individuāli.   

Izprast drošības noteikumus sportojot pāros un grupā.   

Ierindas mācība: stāšanās ierindā, līdzināšanās, sasveicināšanās.    

Soļošana uz vietas un kustībā.   

Skrējiens uz vietas un kustībā.   

Vispārattīstošie vingrinājumi uz vietas.   

Vingrošanas riņķa ripināšana uz priekšu.   
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Bumbas ripināšana no dažādiem sākuma stāvokļiem: stāvus, sēdus, ar vienu 
un abām rokām. 

  

Piespēles ar bumbu partnerim.   

Izpildīt vienkāršus kustību un stāju veidojošus vingrinājumus.   

Rāpot apkārt priekšmetiem.   
 

Individuālās un/vai grupu logopēdiskās nodarbības 
 

Mācību saturs 
Vērtējums 

1.semestris 2.semestris 
Nodibināt kontaktu   
Pievērst bērna uzmanību valodas skaņām    
Panākt, lai uz valodas skaņām bērn atbildētu ar kustību, darbību vai skaņu    
Veidot atdarināšanas iemaņas    
Attīstīt sīko motoriku     
Attīstīt vispārējo motoriku     
Attīstīt loģiskās operācijas (priekšmetu klasificēšana)   
Attīstīt dzirdes uzmanību un atmiņu    
Veicināt darboties ar priekšmetiem, apgūt dažādas iemaņas (mešanā, 
skrūvēšanā, salikšanā, plēšanā, pogāšanā, ielikšanā vienu otrā) 

  

Mudināt turēt rokās zīmuli, otu, darboties ar tiem    
Attīstīt mērķtiecību darbā    
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 IZGLĪTOJAMĀ DIAGNOSTIKAS KARTE   IP 21015911, 21015921  

 Izglītojamā vārds, uzvārds ___________________________________ 
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20___ 

20___ 
20___ 

20___ 
20___ 

20___ 
20___ 

20___ 
20___ 

20___ 
20___ 

20___ 
20___ 

20___ 
20___ 

20___ 
20___ 

20___ 
20___ 

20___ 
20___ 

20___ 
20___ 

Parametri Semestris  1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

Klase  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
1. 

kurss 
2. 

kurss 
3. 

kurss 
labi             

1. Sensori perceptīvā sfēra viduvēji              
vāji             
labi             

2. Telpiskā orientācija  viduvēji              
vāji             
labi             

3. Psihomotora attīstība viduvēji              
vāji             
labi             

4. Uzmanības koncentrācija  viduvēji              
vāji             
labi             

5. Runas attīstība  viduvēji              
vāji             
labi             

6. Orientācija laikā  viduvēji              
vāji             
labi             

7. Pašapkalpošanās iemaņas  viduvēji              
vāji             
labi             

8. Sociāli sadzīves orientācija viduvēji              
vāji             
labi             

9. Saskarsmes prasmes  viduvēji              
vāji             
labi             

10. Lasīšana viduvēji              
vāji             
labi             

11. Rakstīšana  viduvēji              
vāji             
labi             

12. Skaitļošanas prasmes  viduvēji              
vāji             
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 IZGLĪTOJAMĀ DIAGNOSTIKAS KARTES APRAKSTS   IP 21015911, 21015921 

 Labi Viduvēji Vāji  

1. Sensori perceptīvā sfēra  Diezgan brīvi var pazīst, izdalīt un nosaukt 
sensoru etalonus: krāsas, formu, lielumu.  

Pazīst, nosauc (var parādīt) un attiecina 
dažus sensoru etalonus, pielieto tos darbībā.  

Nepazīst, neattiecina, neizmanto darbībā 
sensoru etalonus: krāsas, formu, lielumu. 

2. Telpiskā orientācija  
Var pareizi nosaukt priekšmetu telpisko 
izvietojumu: pa labi, pa kreisi, uz priekšu, 
atpakaļ utt. 

Saprot vienu vai dažus virzienus, var 
nosaukt.  

Neorientējas telpā, nevar nosaukt vai parādīt 
virzienus: pa labi, pa kreisi, priekšā, aiz 
muguras utt. 

3. Psihomotora attīstība 

Skrien un kusta brīvi, met bumbu. Var kāpt 
pa trepēm uz augšu un uz lēju. Var ņemt 
mazākus priekšmetus ar pirkstiem. Var 
koordinēt roku kustību.  

Kustas un stāv bez atbalsta. Var kāpt pa 
trepēm tikai uz augšu. Var izmantot 
plaukstu bez grūtībām. Var ņemt lielākus 
priekšmetus ar pirkstiem.  

Nekustas bez atbalsta. Var sist, bet nevar 
ķert, dažreiz ķer ar visu plaukstu.  

4. Uzmanības koncentrācija  Koncentrē uzmanību, mērķtiecīgi strādā.  Spēj koncentrēt uzmanību uz neilgu laiku. 
Nevar koncentrēt uzmanību, pastāvīgi 
novēršas no mērķtiecīgas darbības.  

5. Runas attīstība  Veido teikumus. Jautā, stāstā, atbild uz 
jautājumiem.  

Nerunā, bet saprot, ko viņam saka. Izrunā 
atsevišķus vārdus. Sarunājas ar žestiem.   

Nerunā. Nereaģē uz runu.  

6. Orientācija laikā Zina un nosauc nedēļas dienu, gadalaiku, 
mēnešu kārtu.  Var nosaukt stundas.  

Atšķir un nosauc dienu un nakti, zina 
nedēļas dienu nosaukumus, gadalaikus.  

Neorientējas laikā.  

7. Pašapkalpošanās iemaņas  

Dzer ļoti labi. Var pats ieliet krūzē. Tur 
karoti. Vēro pieklājības noteikumus pie 
galda, ēd ar nazi un dakšu. Var pats aiziet 
uz tualeti. Var ģērbties un aizpogot pogas.  

Dzer pats, bet izlej. Cenšas ēst pats, bet 
traipās. Lūdz, kad viņam vajag uz tualeti. 
Vajag mazliet palīdzēt. Var izģērbties, sāk 
mēģināt apģērbties.  

Nevar dzert pats, pats neēd. Izmanto 
autiņus, jāpalīdz ar visu. Nevar pat ģērbties.  

8. Sociāli sadzīves orientācija 

Sāk palīdzēt gatavošanā. Var izpildīt 
vienkāršus uzdevumus ārpus mājām. 
Spējīgs ieraudzīt ikdienas riskus gan 
iekšpus, gan ārpus mājām.  

Palīdz atsevišķās darbībās mājās: uzklāt 
galdu, mazgāt traukus, slaucīt putekļus. 
Pārvar atsevišķus šķēršļus.  

Neorientējas gan mājās, gan ārpusē. 
Nereaģē uz priekšmetiem, vai sviež lejā.  

9. Saskarsmes prasmes 
Uzņemt iniciatīvu kontaktam ar 
pazīstamiem cilvēkiem un izrāda uzticību. 
Vēlas labprāt sadarboties ar citiem.   

Var kontaktēties, bet izturas pasīvi.  Izolēts. Nekontaktējams.  

10. Lasīšana  

Zina visus alfabēta burtus, lasa vārdus , īsus 
teikumus, vienkāršus tekstus (drukātu, 
rokrakstā), atstāsta tekstu pēc jautājumiem 
vai attēliem.   

Atpazīst mācītos burtus, lieto sagriezto 
ābeci, saliek zilbes. Lasa vārdus, īsus frāzes 
ar palīdzību vai bez tās. 

Zina vienu vai vairākus burtus. Nesaskaņo 
skaņu ar burtu, zilbes neveido. 

11. Rakstīšana  

Attiecina rokraksta un drukātos burtus. 
Noraksta. Raksta īsus diktātus (zilbes, 
vārdus, tekstus). Var uzrakstīt savu vārdu, 
uzvārdu, adresi.  

Attiecina rokraksta un drukātos burtus, 
noraksta vārdus, īsus tekstus. Var uzrakstīt 
savu vārdu, uzvārdu, adresi. 

Ar grūtībām notur zīmuli. Nevar pat 
atdarinot, apvelkot pa punktiem attēlot 
burtu elementus.  

12. Skaitļošanas prasmes  

Skaita secīgi, veic aritmētikas darbības (+, -) 
ar skaitāmo materiālu, kalkulatoru, 
pieraksta darbības burtnīcā. Veic darbības 
ar dažāda nomināla naudu.  

Atšķir vienu priekšmetu un priekšmetu 
grupu. Attiecina ciparu un skaitu. Zīmē 
ciparu pēc parauga. Pieraksta darbību, risina 
ar kalkulatoru. Atšķir dažāda nomināla 
naudu. 

Pazīst vienu vai nedaudz ciparus, 
neattiecina uz skaitu. Neskaita.  
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Rīgas 4. speciālā internātpamatskola 

_____________________________________________ ATTĪSTĪBAS DINAMIKAS KARTE 

 /izglītojamā vārds, uzvārds/ 

 

Attieksme pret 
mācībām/ 

nodarbībām 
Uzvedība 

Pienākumu 
izpilde 

Saskarsme, 
komunikācija 

Intereses 

Iesaistīšanās 
skolas un 
ārpusskolas 
pasākumos 

Pašapkalpošanās 
iemaņas 

Punkti kopā Datums 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
         

 
Ar * atzīmē attīstības dinamikas vērtēšanas kritērija punktu. Vērtēšanu veic mācību gada beigās. 

Komentāri 
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Klases / grupas skolotājs _____________________________ 



Attīstības dinamikas vērtēšanas kritēriji 

 
1. Attieksme pret mācībām/nodarbībām: 

5 - nopietns, patstāvīgs, sistemātisks darbs; 
4 - sistemātisks darbs, nepieciešama pārbaude; 
3 - nepietiekams patstāvīgs darbs, regulāra pedagoga pārbaude; 
2 - mācību procesā iesaistās ar piepūli, mācībās neinteresē; 
1 - mācībās neinteresē, ignorē skolotāja prasības. 

2. Uzvedība: 

5 - ievēro iekšējas kārtības noteikumus, apguvis pieklājības formas; 
4 - noteikumus un pieklājības formas ievēro ar atgādinājumu; 
3 - noteikumus un pieklājības formas ievēro daļēji, nepieciešama palīdzība; 
2 - neievēro skolas iekšējas kārtības noteikumus un pieklājības formas; 
1 - ignorē skolas iekšējas kārtības noteikumus, neievēro pieklājības formas. 

3. Pienākumi: 

5 - uzticētos pienākumus veic patstāvīgi, apzinīgi; 
4 - uzticētos pienākumus veic apzinīgi, trūkst patstāvības, jāmudina; 
3 - jā lūdz, tad dara, paviršs, pienākuma pārbaude; 
2 - veikt patstāvīgi uzticētos pienākumus nespēj, darbojas tikai skolotāja vadībā; 
1 - negatīva attieksme pret jebkuru pienākumu. 

4. Saskarsme, komunikācija: 

5 - labvēlīga, pieklājīga un iecietīga attieksme pret skolēniem un pieaugušajiem; 
4 - taktiska attieksme pret pieaugušajiem, bet ne vienmēr pret vienaudžiem; 
3 - saskarsmē un komunikācijā viegli ietekmējams; 
2 - nepieklājīgs, impulsīvs, ar negatīvu attieksmi; 
1 - rupjš, nesavaldīgs, vienaldzīgs. 

5. Intereses: 

5 - dažādas intereses, aktīvi iesaistās piedāvātajās nodarbībās; 
4 - Pēc skolotāja ierosinājuma spēj izvēlēties sev nodarbošanos; 
3 - veic skolotāja piedāvāto darbu, bet tas ātri apnika; 
2 - pietrūkst noturības un intereses, nepieciešama motivācija; 
1 - intereses minimālas.  

6. Iesaistīšanās skolas un ārpusskolas pasākumos: 

5 - aktīvi iesaistās pasākumos, izrāda iniciatīvu; 
4 - piedalās skolas pasākumos, ir interese par ārpusskolas pasākumiem; 
3 - daļēji iesaistās un apmeklē dažādus pasākumus; 
2 - pasākumus apmeklē nelabprāt, traucē citiem; 
1 - neiesaistās pasākumos, ignorē tos. 

7. Pašapkalpošanās iemaņas: 

5 – pašapkalpošanās iemaņas apguvis; 
4 - pašapkalpošanās iemaņas apguvis, bet nepieciešama palīdzība; 
3 – daļēji apguvis pašapkalpošanās iemaņas, nepieciešama palīdzība un pārbaude; 
2 - pašapkalpošanās iemaņas veic tikai skolotāja vadībā; 
1 - pašapkalpošanās iemaņas nav apguvis. 
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Rīgas 4. speciālā internātpamatskola 

IZGLĪTOJAMĀ DIAGNOSTIKAS KARTE (sociālās attīstības prasmes) 

IP 21015911, 21015921 

 

Vārds, uzvārds  ___________________________________   

Klase  ____________ 

Mācību gads  _______________ 

 
Nr. Funkcija Novērtējums 

1. Sociālais kontakts        

2. Dzeršana        

3. Ēšana        

4. Tualete       

5. Ģērbšana        

6.  Rotaļa        

7. Darbība mājās        

8. Mūzika        

9. Parastajā vidē       

10. Rupja motorika       

11. Smalkā motorika        

12.  Plastilīns (māli)       

13. Zīmēšana ar krāsām        

14. Griešana        

15. Šūšana         

16. Krāsu izšķiršana        

17. Formu izšķiršana       

18. Zīmēšana ar zīmuli, krītu        

19. Valoda        

20. Grāmatas        

21. Būvēšana        
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Attīstības shēma 

Nr. Attīstības puses 1 2 3 4 5 6 

1. Sociālais 
kontakts  

Izolēts. 
Nekontaktēja
ms.  

Var 
kontaktēties, 
bet izturas 
pasīvi.  

Uzņemas 
iniciatīvu uz 
kontaktu un 
izrāda 
uzticību. 

Uzņemas 
iniciatīvu uz 
kontaktu ar 
pazīstamiem 
cilvēkiem un 
izrāda 
uzticību. 

Prasa 
uzmanību.  

Vēlas labprāt 
sadarboties 
ar citiem.  

2. Dzeršana  
Nevar dzert 
pats.  

Palīdz turot 
krūzi. 

Dzer pats, 
bet izlej.  

Dzer pats, 
bet traipās un 
eksperimentē 
ar dzērienu  

Dzer ļoti 
labi.  

Ver pats 
ieliet krūzē.  

3. Ēšana  

Pats neēd, 
pieņem tikai 
šķidrus 
ēdienus.  

Košļā, bet 
vajag barot.  

Cenšas ēst 
pats, bet 
traipās.  

Ēd primitīvi, 
netraipās.  

Tur karoti.  

Vēro 
pieklājības 
noteikumus 
pie galda, ēd 
ar nazi un 
dakšu.  

4. Tualete 

Izmanto 
autiņus, 
jāpalīdz ar 
visu.  

Tīrs un 
sauss, kad 
viņu 
pieskata.  

Izrāda 
vēlēšanos 
aiziet uz 
tualeti. Vajag 
palīdzēt.  

Lūdz, kad 
viņam vajag 
uz tualeti. 
Vajag 
mazliet 
palīdzēt.  

Var pat aiziet 
uz tualeti.  

Veic visu 
pats.  

5. Ģērbšana  
Nevar pats 
ģērbties.  

Palīdz 
pasniedzot 
rokas un 
kājas, kad 
viņu ģērbj.  

Sāk mēģināt 
izģērbties, 
sākot ar 
zeķēm un 
apaviem.  

Var 
izģērbties, 
sāk mēģināt 
ģērbties.  

Var ģērbties.  
Var ģērbties 
un aizpogot 
pogas.  

6.  Rotaļa  

Primitīvas 
rotaļas, 
izmantojot 
redzes, 
dzirdes, 
tveršanas 
spējas. 
Traipās. 

Spēlējas ar 
smiltīm un 
ūdeni. 
Spēlējas, 
bīdot un 
metot.  

Spēlējas 
blakus citiem 
bērniem. 
Lelles, 
automašīnas. 

Atsevišķās 
kopīgas 
rotaļas. 
Pamat-
motoriskās 
spēles. 

Atsevišķās 
lomu spēles. 
Ir fantāzija 
mainīt 
kostīmus.  

Attīstības 
lomu un 
ritmu spēles.  

7. Darbība mājās  Nepalīdz.  
Var atnest, ja 
viņu lūdz.  

Nēsā un 
uzliek 
priekšmetus, 
ja viņu lūdz.  

Palīdz 
atsevišķās 
darbībās 
mājās: uzklāt 
galdu, 
mazgāt 
traukus, 
slaucīt 
putekļus. 

Var 
patstāvīgi 
izpildīt  
atsevišķus 
uzdevumus 
mājās.  

Sāk palīdzēt 
gatavošanā. 
Var izpildīt 
vienkāršus 
uzdevumus 
ārpus mājām.  

8. Mūzika  
Nereaģē uz 
mūziku.  

Klausās 
mūziku.  

Aktivizējas, 
dzirdot 
mūziku.  

Mēģina 
dziedāt.  

Dzied, vai 
izdveš 
līdzīgas 
skaņas, seko 
ritmam.  

Spēlējas, 
dziedot un 
izmantojot 
instrumentus
.  

9. Parastajā vidē 

Nereaģē uz 
priekšmetie
m, vai sviež 
lejā.   

Ķer 
priekšmetus, 
kuri atrodas 
viņa 
redzeslokā.  

Var ņemt 
priekšmetus, 
kuri atrodas 
attālumā.  

Pārvar 
atsevišķus 
šķēršļus.  

Spējīgs 
ieraudzīt 
ikdienas 
risku 
iekšpusē.   

Spējīgs 
ieraudzīt 
ikdienas 
risku gan 
iekšpusē, gan 
ārpus mājam.   
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Nr. Attīstības puses 1 2 3 4 5 6 

10. Rupja motorika Var sēdēt.  

Kustas uz 
grīdas un 
stāv bez 
atbalsta.  

Iet.  

Skrien un 
kustas brīvi 
uz grīdas, 
met bumbu.  

Var kāpt pa 
trepēm uz 
augšu.  

Var kāpt pa 
trepēm uz 
augšu un uz 
lēju. 

11. Smalkā motorika  
Var sist, bet 
nevar ķert.  

Ķer ar visu 
plaukstu.  

Var ņemt 
lielākus 
priekšmetus 
ar pirkstiem.  

Var ņemt 
mazākus  
priekšmetus 
ar pirkstiem. 

Var izmantot 
plaukstu bez 
grūtībām.  

Var 
koordinēt 
roku kustību.  

12.  Plastilīns (māli) 

Neizmanto 
plastilīnu vai 
mālus.  

Baidās 
aptraipīties.  

Subjektīvs 
vērtējums. 
Ieinteresēts 
strādāt ar 
plastilīnu.  

Objektīvs 
vērtējums. 
Mēģina 
veidot kaut 
ko no 
plastilīna.  

Veido 
primitīvas 
formas.  

Veido 
formas, 
izveido 
sīkākas 
detaļas.  

13. Zīmēšana ar 
krāsām  

Neizmanto 
krāsas.  

Smērējas.  

Smērē krāsas 
pa papīru ar 
otu vai 
pirkstiem.  

Tur otu 
pareizi un 
zīmē.  

Savieno 
krāsas.  

Zīme, 
veidojot 
formas.  

14. Griešana  
Vairās no 
šķērēm.  

Rotaļājas ar 
šķērēm. 

Atver šķēres 
ar abām 
rokām.  

Atver šķēres 
ar vienu 
roku.  

Var griezt, 
bet 
bezjēdzīgi.  

Var griezt 
bez 
grūtībām, var 
vedot 
formas.  

15. Šūšana   Nešuj.  
Šuj pa koka 
plati ar 
caurumiem.  

Šuj pa rupju 
materiālu ar 
lielu adatu. 
Prot vērt 
diegu adatā.  

Šuj pa 
smalkāku 
materiālu. 
Prot vērt 
diegu adatā. 

Sāk un beidz 
pats. Šuj 
atsevišķus 
dūrienus.  

Var šūt 
dažādus 
ornamentus. 
Sāk šūt ar 
mašīnu.  

16. Krāsu izšķiršana  
Nesaprot 
krāsas.  

Var saskatīt 
un turēt 
skatienu uz 
sarkanas 
krāsas.  

Izšķir 
sarkano, 
dzelteno, zilo 
un zaļo 
krāsu.  

Var nosaukt 
sarkano 
krāsu.  

Var nosaukt 
sarkano,  
dzelteno, zilo 
un zaļo 
krāsu. 

Izšķir 
smalko krāso 
nianses.  

17. Formu 
izšķiršana 

Nesaprot 
formas.  

Saskata apļi.  

Saliek 
vienkāršas 
formas bez 
palīdzības. 

Saliek 
sarežģītākas 
formas. 
Nosauc 
formas.  

Saliek 
atsevišķas 
mīklas (2 – 6 
formas).  

Saliek 
komplicētas 
mīklas ar 
vairāk nekā 6 
formas.  

18. Zīmēšana ar 
zīmuli, krītu  

Neizmanto 
krītu.  

Rotaļājas ar 
krītu.  

Bezjēdzīga 
zīmēšana.  

Zīmē apļus 
un līdzīgas 
figūras.  

Zīmē figūras, 
kuram ir 
nosaukumi.  

Zīmē, 
veidojot 
pilnvērtīgās 
formas.  

19. Valoda  
Nerunā. 
Nereaģē uz 
runu.  

Nerunā, bet 
saprot ko 
viņam saka. 

Izdveš 
skaņas. Imitē 
runu. Saprot 
komplicētāk
u runu.  

Izrunā 
atsevišķus 
vārdus. 
Sarunājas ar 
žestiem.  

Veido 
teikumus.  

Jautā, stāstā, 
atbild uz 
jautājumiem.  

20. Grāmatas  
Grāmatas 
nepatīk.  

Sit pa bildēm 
grāmatā.  

Pašķir 
lapaspuses.  

Pazīst bildes.  

Nosauc 
bildes, grib 
par tām 
runāt.  

Labprāt 
klausās kad 
viņam lasa.  

21. Būvēšana  Nebūvē.  

Būvē divu 
klucīšu 
augstu 
formu.  

Būvē augstas 
formas.  

Saliek 
klucīšus 
rindā un 
uzliek vienu 
virsu.  

Būvē ar 
komplicētāki
em 
materiāliem.  

Būvē ar 
dažādiem 
materiāliem.  



 
 

 
 
 

Rīgas 4. speciālā internātpamatskola 

 PSIHOLOĢISKI – PEDAGOĢISKĀS PALĪDZĪBAS UZSKAITES KARTE     1. – 4. klase  

(Individuālā izglītības plāna 1. variants) 
 

201__. / 201__. mācību gads    Klase ____    Izglītojamā vārds, uzvārds ___________________________________ 
 

 Latviešu valoda un 
literatūra 

Mazākumtautību (krievu) 
valoda 

Matemātika Dabas zinības Sociālās zinības 

1.
 

se
m

es
tr

is
 

     

2.
 

se
m

es
tr

is
 

     

U
zd

ev
um

i 
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 Vizuālā māksla Mājturība un tehnoloģijas Mūzika Ritmika Sports 
1.

 
se

m
es

tr
is

 

     

2.
 

se
m

es
tr

is
 

     

U
zd

ev
um

i 

     

 

Piezīmes: 
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Rīgas 4. speciālā internātpamatskola 

 PSIHOLOĢISKI – PEDAGOĢISKĀS PALĪDZĪBAS UZSKAITES KARTE     1. – 4. klase  

(Individuālā izglītības plāna 2. variants) 
 

201__. / 201__. mācību gads    Klase ____    Izglītojamā vārds, uzvārds ___________________________________ 
 

 Saskarsme Sociālās zinības Vizuālā māksla Sports  Piezīmes 

1.
 

se
m

es
tr

is
 

     

2.
 

se
m

es
tr

is
 

     

U
zd

ev
um

i 
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Rīgas 4. speciālā internātpamatskola 

ĀRPUSSTUNDU, ĀRPUSSKOLAS AKTIVITĀTES 
 

201__. / 201__. mācību gads    Klase ____    Izglītojamā vārds, uzvārds ___________________________________ 
 

Aktivitātes 
Mēnesis 

Septembris Oktobris Novembris Decembris Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs 

Ārpusskolas 
pasākumi 

         

Ārpusstundu 
pasākumi 

         

Mācību 
ekskursijas, 
pārgājieni, 
projektu dienas 

         

Izstādes          

Pašvērtējums          

Vecāku 
piedalīšanās (jā, 
nē) 

         

Apbalvojumi          

 

Apzīmējumi: D – dalībnieks, V – vērotājs 

Piezīmes: 
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Rīgas 4. speciālā internātpamatskola 

Pārbaudes darba analīze 
 

Pedagogs    Datums   
Mācību priekšmets   Klase  
Darba veids   Izglītojamo skaits klasē  

 
Pārbaudes darba tēma: 

 
Zināšanas, prasmes 

P
un

kt
i 

V
ēr

tē
ju

m
s 

 Uzdevumu izpildes analīze: 

      

 
 
 
 
 
 

Pozitīvās tendences: 

 
 
 
 

Vērtējums 
Izglītojamo zināšanu vērtējuma  

grafisks attēlojums 

K
op
ā % 

Uzdevums 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Nr. Izglītojamā  

vārds, uzvārds 
 

1.          
apguvis + 

         
2.          
3.          

daļēji apguvis / 
         

4.          
5.          

vēl jāmācās - 
         

6.          
7.          Izglītojamais 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.   

 
Datums ___.___.201__. Pedagogs: _____________________/____________________/ 

              /parasts/   /paraksta atšifrējums/



Individuālās mācību programmas sociālās zinībās 
izglītojamajiem ar vidēji un vidēji smagiem garīgās attīstības traucējumiem 

veidošanas metodiskie ieteikumi 

 

Mērķi: 

1. Veidot izglītojamajiem iemaņas saskarsmei ar citiem cilvēkiem. 
2. Sekmēt izglītojamo sagatavotību praktiskajai dzīvei un adaptāciju sabiedrībā. 

Uzdevumi: 

1. Apzināties veselības un veselīga dzīvesveida vērtību un izkopt atbilstošus paradumus. 
2. Apgūt drošības noteikumus, kas jāievēro, lai saglabātu drošību dažādās ikdienas dzīves 
situācijās (drošība uz ielas, skolā, sporta nodarbībās, atpūšoties). 
3. Praktiskā darbībā apgūt nepieciešamās prasmes un iemaņas sevis kopšanā, mājokļa kopšanā, 
latviešu tautas tradīciju un ieražu izkopšanā, valsts un ģimenes svētku svinēšanā, galda klāšanā, 
apģērba kopšanā, saglabāšanā un izmantošanā. 
4. Radīt prieku par padarīto darbu, celt skolēnu pašapziņu, veidot atbildību, ieaudzināt patstāvību 
un paškontroles iemaņas. 
 
Atbalsta pasākumi: 

 nodarbības pie logopēda (2 reizes nedēļā); 
 peldēšana baseinā (1 reize nedēļā); 
 rehabilitācijas nodarbības skolā (2 reizes nedēļā). 

 
Izglītojamo mācīšanas un audzināšanas mērķis – sociālā adaptācija un integrēšana 

sabiedrībā – nosaka visu mācību priekšmetu saturu. Ir svarīgi, lai mācāmais materiāls 
izglītojamajiem veidotu prasmes un iemaņas, kas atvieglotu iekļaušanos sabiedrībā. 
Audzināšanas pamatuzdevums - izskaust izglītojamos tendenci uz patērētāja domāšanu, veidot 
noteiktu tiekšanos pēc pieejamajām praktiskajām darbībām. 

Sociālās zinības ir zinātne par visu cilvēku kopēji veidotu dzīvi, par valsti, tās vēsturi un 
mūsdienām, par noteikumiem, par tiesībām un pienākumiem, par vajadzībām un vēlmēm, par 
saprašanos ar līdzcilvēkiem, par veselīgu dzīvesveidu. 

Sociālās zinības ir tas mācību priekšmets, kas vislabāk noder praktisko darba iemaņu 
apguvei - tas māca darbu saistīt ar loģisko domāšanu; attīsta intelektuālās spējas; izkopj dažāda 
veida veiklību, automatizē kustības; veido prasmes, iemaņas un paradumus darbā. 

Mācību priekšmeta galvenās apguves metodes ir pedagoga stāstījums, uzskates metode, 
izglītojamo patstāvīgais praktiskais darbs, spēles, rotaļas un mācību ekskursijas, kuru gaitā 
notiek izglītojamo valodas komunikatīvo funkciju attīstība, veidojas un pilnveidojas saskarsmes 
iemaņas sociumā. 

Lai pedagogi varētu novērtēt izglītojamo sociālo prasmju apguvi, ir jāveic regulāra viņu 
novērošana, sociālo prasmju apguves analīze un izvērtējums, izaugsmes dinamika. 
Ievadvērtēšana (diagnosticējošā vērtēšana) - ieteicamie metodiskie paņēmieni: pedagoģiskā 
novērošana (katru izglītojamo novēro individuāli, dažādos dienas režīma momentos, 
izglītojamajam nezinot), pārrunas (ja izglītojamais spēj atbildēt, runāt), vecāku un aizbildņu 
anketēšana. Kārtējā vērtēšana - ieteicamie metodiskie paņēmieni: novērošana, pārrunas, 
izglītojamo darbu mapes (zīmējumi, darba lapas, u. c.), praktiskais darbs. Nobeiguma vērtēšana 
(summatīvā vērtēšana) - kļūst redzama katra izglītojamā izaugsmes dinamika sociālo prasmju 
apguvē. Pedagogi var izvērtēt, vai izglītojamais ir apguvis nepieciešamās sociālās prasmes, vai ir 
izpildīti izvirzītie uzdevumi, vai darbojas izmantotās metodes prasmju apguvei. Ieteicamie 
metodiskie paņēmieni: novērošana, pārrunas, praktiskais darbs, vecāku un aizbildņu anketēšana, 
darbu mapes. 

Svarīgi iesaistīt izglītojamo sociālo prasmju apguvē un izvērtēšanā viņu ģimenes 
locekļus, jo ģimenei ir liela loma katra bērna attīstībā. Tur viņš gūst savas pirmās zināšanas un 
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pieredzi dažādos dzīves jautājumos. Veiksmīga un cieša sadarbība ar izglītojamo ģimenēm 
veicina viņu attīstību. Noteikti ir jāsadarbojas ar izglītības iestādes atbalsta komandu - izglītības 
iestādes psihologu, audzinātājiem, medicīnas darbiniekiem. 

Zināšanu un prasmju trīs līmeņu apraksts: 

I  Ir elementāri, bet nepastāvīgi priekšstati par konkrēto tematu. 
Praktiskos uzdevumus veic tikai ar tiešu un pastāvīgu skolotāja palīdzību. 
 

II  Ir elementāri priekšstati par tematu. 
Praktiskos uzdevumus veic ar daļēju skolotāja palīdzību. 
 

III  Ir elementāri, stabili priekšstati par tematu. 
Praktiskos uzdevumus veic patstāvīgi vai netiešu skolotāja palīdzību. 

 
  
 
 

Rīgas 4. speciālā internātpamatskola strādā pie iekļaujošās izglītības realizēšanas, 

pievēršot uzmanību tam, lai izglītojamais klasē justos piederīgs, var līdzdarboties, 

iesaistīties un gūt sasniegumus atbilstoši savām spējām un veselības stāvoklim. 

Programmas īstenošanai tiek izmantota mūsdienīga mācību metožu daudzveidība. 

Mūsu radoša attieksme iedvesmo, intriģē, ieinteresē, ierosina, iedrošina un visbeidzot – 

palīdz ikvienam izglītojamam gūt radošas darbības prieku un baudu, tā veicinot 

izglītojamo pašizpausmi. 

Jebkura radoša darbība vairo pašapziņu, sniedz emocionālo gandarījumu. Katru 

gadu izglītojamie piedalās valsts un pilsētas radošās skatēs, izstādēs, konkursos, festivālos, 

starptautiskajos projektos, tās liecina, ka mūsu izglītojamo radošais potenciāls attīstās un 

dod viņiem iespēju integrēties sabiedrībā. 

 

 
Individuālās izglītības programmas apguves plānu 

realizācija izglītojamajiem ar vidēji un vidēji smagiem 
garīgās attīstības traucējumiem – galvenais virzītājspēks uz  

ABSOLVENTA TĒLA VEIDOŠANOS  

kā cilvēku, kurš spējīgs patstāvīgi vai daļēji patstāvīgi 
dzīvot un strādāt, lai nodrošinātu sevi, savu ģimeni, būtu 

lietderīgs sabiedrībai. 
 

 


