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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
 

Rīgā 
 

10.11.2016.         Nr. PSS4-16-4-nts 

 

Rīgas 4.speciālās internātpamatskolas  

atbalsta komandas darbības reglaments 

Izdoti saskaņā ar  
Rīgas 4.speciālās internātpamatskolas  

nolikuma 69.2. punktu un 60.punktu  

 

1. Vispārējie noteikumi 
1.1. Atbalsta komandu izglītības iestādē izveido un tās sastāvu maina ar iestādes 

direktores rīkojumu, komandas darbības mērķus, uzdevumus un darba 
organizāciju nosaka tās reglaments. Atbalsta komanda sava darbā ievēro 
Latvijas Republikas likumus un citus normatīvos dokumentus (Izglītības 
likumus, Fizisko personu datu aizsardzības likumus, Bērnu tiesību aizsardzības 
likumus, ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām 24.pants – 

Izglītība). 
2. Atbalsta komandas sastāvs 

2.1. Komandas vadītājs – sociālais pedagogs; 

2.2. Vadītāja vietnieks – skolotājs; 

2.3. Izglītības psihologs; 

2.4. Direktora vietnieks; 

2.5. Direktora vietnieks; 

2.6. Skolas ārsts; 

2.7. Klašu/grupu skolotājs; 
2.8. Pieaicināts speciālists (pēc vajadzības). 

3. Atbalsta komandas mērķi 
3.1. Atbalsta komandas mērķis – sniegt atbalstu izglītojamiem, viņu vecākiem, 

likumīgajiem aizbildņiem un skolas darbiniekiem pedagoģisku, psiholoģisku un 
sociālpedagoģisku problēmu risināšanā. 

3.2. Meklēt optimālākos problēmu risināšanas veidus, sastādot konkrētu 

sociālpedagoģisku rīcības plānu. 
3.3. Veicināt skolotāju profesionālo pilnveidi, skolas darbinieku un vecāku 

informētību par iekļaujošās izglītības jautājumiem. 
3.4. Sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām. 
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4. Atbalsta komandas darba uzdevumi 

4.1. Koordinēt izglītojamo pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās izpētes  darbu 
izglītības  iestādē.  

4.2. Organizēt nepieciešamo palīdzību izglītojamiem un viņu vecākiem, 
skolotājiem, iestādes darbiniekiem. 

4.3. Izstrādāt, īstenot un regulāri (vismaz 2 reizes mācību gada laikā) izvērtēt 
skolēnu sociāli pedagoģiskās izpētes darbu skolā.. 

4.4. Apkopot informāciju, veidot datu bāzi, analizēt komandas darbu. 
4.5. Sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām. 
4.6. Komandas sanāksmes notiek 1 x nedēļā, kurā apkopo informāciju par paveikto, 

izskata no skolotājiem saņemto iesniegumu (Pielikums Nr.2) pieteikumus par 

izglītojamiem, nosaka iespējamos palīdzības veidus.  
4.7. Uz kārtējo atbalsta komandas sēdi skolotājs piesaka skolēnu ar rakstisku 

iesniegumu komandas vadītājam (Pielikums Nr. 2), kurš to paraksta un reģistrē 

Pieteikuma žurnālā (Pielikums Nr.1). Žurnālu katra mācību gada beigās sašuj 
un apstiprina. 

4.8. Ja nepieciešams komandas vadītājs uz sanāksmi uzaicina skolotāju, izglītojamo, 
vecākus, lai uzklausītu visas iesaistītās puses un piedāvātu atbilstošākos 
palīdzības veidus. 

4.9. Sanāksmi vada atbalsta komandas vadītājs, sekretārs tās protokolē sanāksmes 
beigās  tiek  pieņemts lēmums un noteikts izpildes termiņš. 

4.10. Kārtējā sēdē tiek pārrunāta un izanalizēta iepriekšējā reizē pieņemto lēmumu 
izpilde.  

4.11. Var notikt Atbalsta komandas ārkārtas sēdes pēc vajadzības, tiklīdz ir 
nepieciešamība. 

5. Speciālistu kompetences atbalsta komandā 

5.1. Komandas vadītājs: 
5.1.1. Pieņem pieteikumus un koordinē atbalsta komandas darbu. 
5.1.2. Ja skolā saņemts skolotāja, izglītojama vai vecāka iesniegums, atbalsta 

komandas vadītājs uzaicina komandas speciālistus sniegt informāciju par 
aprakstīto situaciju. 

5.1.3. Apkopo un izvērtē informāciju par izglītojamiem, kuriem ir grūtības 
saskarsmē, uzvedības problēmas, sadarbībā ar komandas locekļiem 
izstrādā rekomendācijas skolotājiem, seko izpildes termiņiem. 

5.1.4. Uz kārtējo sēdi komandas vadītājs uzaicina skolotāju, skolēnu, ja 
nepieciešams viņa vecākus. Ja tiek uzaicināti vecāki tad pēc sēdes 
vadītājs izsniedz skolēna vecākiem rakstisku atbalsta komandas 

ieteikumu (3.1.pielikums) darbam ar atbalsta komandas vadītāja parakstu 

un saņem vecāku apliecinājumu (3.2.pielikums) 

5.2. Psihologs: 

5.2.1. Veic nepieciešamo diagnostiku. 

5.2.2. Sniedz informāciju par veiktās diagnostikas rezultātiem (ievērojot ētikas 
normas un konfidencialitāti).  

5.2.3. Palīdz skolēniem (ja ir vecāku rakstiska atļauja strādāt ar skolēnu) 

izprast viņa mācīšanās grūtību un sliktās uzvedības cēloņus un mēģina 
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rast risinājumus situācijas uzlabošanai. Veicina skolotāju un vecāku 
sadarbību atbalsta sniegšanā skolēnam. 

5.2.4. Konsultē skolotājus un vecākus par efektīvākajām metodēm mācību un 
uzvedības traucējumu risināšanā, veicina skolotāju un vecāku savstarpējo 
sadarbību, atbalsta sniegšanā izglītojamiem. 

5.2.5. Sagatavo rakstisku atzinumu par skolēna psiholoģiskās izpētes 
rezultātiem, pedagoģiski medicīniskai komisijai un pēc nepieciešamības. 

5.2.6. Konsultējoties ar kolēģiem, sniedz atzinumus par atbalsta pasākumiem. 
5.3. Sociālais pedagogs: 

5.3.1. Iepazīstas ar ģimeņu sociālajiem apstākļiem, vēro tos. Nelabvēlīgu 
sociālo apstākļu gadījumā, plāno nepieciešamo atbalstu situācijas 
uzlabošanai. Veicina skolotāju un vecāku sadarbību atbalsta sniegšanā 
skolēnam. 

5.3.2. Sistēmiski plāno darbu un strādā ar skolēniem, kuriem ir neatbilstoša, 

atkārtoti agresīva, sociālās normas un likumus pārkāpjoša uzvedība un 

neapmierinātības izrādīšana sociāli nepieņemamā formā, iesaistot citas 
tiesībsargājošās iestādes. 

5.3.3. Konsultē skolotājus, izglītojamos un viņu vecākus bērnu tiesību 
aizsardzības un sociālās palīdzības jautājumos. 

5.3.4. Sniedz palīdzību izglītojamiem, kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu. 
5.3.5. Sadarbojas ar valsts un nevalstiskajām institūcijām izglītojamo sociālo 

vajadzību nodrošināšanā. 
5.4. Skolas ārsts: 

5.4.1. Informē atbalsta komandas speciālistus par izglītojamo veselības stāvokli 
(ievērojot ētikas normas un konfidencialitāti). Prognozē iespējamo 
veselības traucējumu ietekmi uz izglītības procesu, izstrādā 
rekomendācijas skolotājiem, veic to izpildes kontroli un konsultē 
vecākus. 

5.4.2. Sniedz ārstniecisko un profilaktisko palīdzību, popularizē veselīgu 
dzīvesveidu un konsultē vecākus. 

5.4.3. Sadarbojas ar medicīniskām institūcijām un speciālistiem izglītojamo 
veselības stāvokļa uzlabošanā. 

6. Visi atbalsta komandas dalībnieki: 
6.1. Sadarbojas, sniedz viens otram nepieciešamo informāciju un rekomendācijas 

problēmu risināšanā. 
6.2. Sniedz informāciju vecākiem un skolotājiem par atbalsta komandas 

izstrādātajām rekomendācijām. 
6.3. Ikviens skolēns vai viņa likumiskais pārstāvis var lūgt palīdzību atbalsta 

komandas speciālistam. Ja viņš nav kompetents attiecīgā jautājumā, viņš iesaka 
citu speciālistu. 

6.4. Piedalās sociālā korekcijas plāna izstrādāšanā un izvērtēšanā izglītojamiem. 

6.5. Izvērtē visu pieejamo informāciju par izglītojamā vajadzībām, iesaka 
skolotājiem nepieciešamos atbalsta pasākumus, kā arī īstenošanas veidus un 

termiņus. (4.pielikums). 

6.6. Piedalās skolas informācijas sagatavošanā par skolēna mācīšanās prasmju 
apguvi un uzvedības traucējumiem. 
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6.7. Skolas direktores vadībā sadarbojas ar pedagoģiski medicīnisko komisiju, 
ģimenes ārstiem, Bērnu tiesību aizsardzības institūcijām, policiju un citām 
organizācijām. Piedalās pašvaldības organizētās starpinstitūciju sanāksmēs, 
atbilstoši MKN Nr. 1338 

6.8. Savlaicīgi izpilda izglītības iestādes administrācijas un augstākstāvošu 
institūciju rīkojumus, noformē dokumentāciju atbilstoši iestādē noteiktajai 
kārtībai.  

6.9. Atbalsta komanda apkopo informāciju un atskaitās izglītības iestādes 
administrācijai tās iekšējos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

6.10. Ja skolēnam ir uzvedības traucējumi (agresīva uzvedība vai ilgstoši neattaisnoti 
kavējis skolu, skolas administrācija, pēc atbalsta komandas ieteikuma var 

noslēgt vienošanos ar vecākiem/aizbildni (5.pielikums). Šajā dokumentā paredz 

abu pušu tiesības un pienākumus, kā arī sekas, ja kāds no minētajiem punktiem 

netiks pildīts. 
6.11. Atbalsta komandas ieteikumu izpilde tiek fiksēta Problēmas risinājuma veidlapā 

(6.pielikums) 

6.12. Atbalsta komandas dokumentācija glabājas noteiktā slēgtā skapī. Par atbalsta 
komandas dokumentāciju sakārtotību un tās uzglabāšanu atbild komandas 

vadītājs. 
7. Darbs ar vecākiem 

7.1. Komandas speciālisti uzklausa vecākus, korekti atbild uz viņu interesējošiem 
jautājumiem, kā arī noskaidro vecāku vēlmes un intereses bērnu izglītošanas un 
audzināšanas jautājumos. Sarunās neapspriest citus skolēnus, ievērot 
konfidencialitāti. 

7.2. Veikt sarunu pierakstu – Sarunas protokols (7.pielikums) 

7.3. Pārrunā ar vecākiem izglītojamā problēmas, iesaista vecākus lēmumu 
pieņemšanas procesā. 

7.4. Iesaka iespējamos problēmas risināšanas veidus. 
7.5. Var noslēgt rakstisku vienošanos (5.pielikums), kā vecāki atbalstīs skolēnu, 

kādi būs vecāku pienākumi un atbildība, kā arī kāds būs turpmākais saziņas 
veids. 

7.6. Iesaka iespējamos problēmu risināšanas veidus, papildu nodarbības, 
speciālistus, konsultācijas. Sniedz informāciju par atbalsta komandas 

izstrādātajām rekomendācijām. 

8. Noteikumi stājās spēkā 2016.gada 11.novembrī. 

 

Direktore         I.Pastere 

 

 

Celma 67514134 
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