
 1 

 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBA 

DOBELES NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE 

BIKSTU PAMATSKOLA 
Reģ. Nr. 4512900867, Vienotais Reģ. Nr. 90009147276  

„Alejas” , Bikstu pagasts, Dobeles novads, LV- 3713 

Tālr. 63754524,  e-pasts: bikstu.skola@dobele.lv 

 

A P S T I P R I N U  

Bikstu pamatskolas 

direktore________________ Dace Štamgūte 

2021. gada 5.februārī 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Dobeles novada Bikstu pagastā 

 

05.02.2021.                                Nr. IN-1/2021  

 

 

Kārtība izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanai un  

individuālo izglītības programmas apguves plānu sagatavošanai un 

īstenošanai Bikstu pamatskolā  
 

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 53.panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.556 
 

I. Vispārīgie jautājumi 
 

1. “Bikstu pamatskolas kārtība izglītojamo individuālo vajadzību nodrošināšanai un 

individuālo izglītības programmas apguves plānu sagatavošanai un īstenošanai” 

(turpmāk- Kārtība) nodrošina izglītības iestādē vienotu pieeju izglītojamo speciālo 

vajadzību noteikšanai un individuālo izglītības plānu sagatavošanai un 

īstenošanai. 

2. Kārtība ir saistoša Bikstu pamatskolas skolēniem, skolēnu vecākiem vai 

likumiskajiem pārstāvjiem, atbalsta komandai, kuras darbību nosaka “Atbalsta 

komandas darbības reglaments”, un pedagogiem. Atbalsta komanda un pedagogi 

ir atbildīgi par kārtībā minēto prasību ievērošanu. 

3. Kārtības ietvaros visiem skolas darbiniekiem noteikto pasākumu nodrošināšanā 

jāievēro personu datu aizsardzība, konfidencialitāte, ētikas normas un cieņpilna 

komunikācija. 

II. Kārtības mērķis un uzdevumi 
 

4. Kārtības mērķis ir veicināt izglītības iestādē savlaicīgu izglītojamo speciālo 

vajadzību konstatēšanu un nepieciešamā atbalsta nodrošināšanu. 

5. Kārtības uzdevumi ir: 
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5.1. organizēt efektīvu un savlaicīgu speciālo vajadzību noteikšanu izglītojamajiem, 

nosakot atbildīgos speciālistus un pedagogus, lai nodrošinātu skolēnu atšķirīgās 

izglītības vajadzības; 

5.2. noteikt skolēnu pedagoģiskās un psiholoģiskās izpētes darba organizāciju skolā; 

5.3. veidot iekļaujošu vidi skolā. 

 

III. Atbalsta personāla un pedagogu darba kārtība pirmreizējai 

skolēna speciālo vajadzību noteikšanai 
 

6. Pieteikumu/ iesniegumu Atbalsta komandai par skolēnam nepieciešamo 

psiholoģisko, pedagoģisko, uzvedības un/vai logopēdisko izpēti (1.pielikums) , 

pamatojoties uz pedagoģiskajiem un citiem novērojumiem iesniedz klases 

audzinātājs , mācību priekšmetu skolotājs , skolēna vecāks vai jebkurš no atbalsta 

komandas dalībniekiem rakstiski atbalsta komandas vadītājam .  

7. Atbalsta komandas vadītājs, saņemot pieteikumu/iesniegumu (1.pielikums), 

uzaicina atbalsta komandas speciālistus apkopot informāciju par skolēnu un 

izskata konkrēto pieteikumu Atbalsta komandas sēdē. Uz kārtējo sēdi tiek 

uzaicināts skolēna klases audzinātājs un/vai priekšmeta skolotājs, kurš ir pieteicis 

izpētes nepieciešamību. 

8. Ja atbalsta komanda apstiprina pamatotu nepieciešamību skolēna izpētei, klases 

audzinātājs uzaicina skolēna vecākus uz sarunu ar atbalsta komandas pārstāvjiem. 

Tikšanās reizē tiek uzklausītas visas iesaistītās puses un Atbalsta komandas 

speciālisti piedāvā vecākiem veikt skolēna izpēti. 

9. Vecākiem ir tiesības veikt skolēna izpēti pie speciālistiem, kas nav saistīti ar 

Bikstu pamatskolu un ir specializējušies minēto pakalpojumu sniegšanā. Pēc 

skolēna izpētes veikšanas vecāki informē Atbalsta komandas vadītāju vai klases 

audzinātāju par izpētes rezultātiem un iesniedz atzinuma kopiju. 

10. Pēc izpētes veikšanas par to atbildīgais speciālists ar rezultātiem iepazīstina 

skolēna vecākus, atbalsta komandu un klases audzinātāju. Kopīgi tiek pieņemts 

lēmums par tālāko darbību- piemērojamajiem atbalsta pasākumiem un individuālā 

izglītības plāna izveidi skolēnam un/vai pedagoģiski medicīniskās komisijas 

(turpmāk tekstā- PMK) apmeklēšanas nepieciešamību. 

11. PMK  nepieciešamības gadījumā Atbalsta komandas vadītājs vai vecāki  piesaka 

skolēnu novada PMK vai valsts PMK. 

12. Pirms PMK apmeklēšanas klases audzinātājs apkopo informāciju par skolēnu un 

to apraksta veidlapā (2.pielikums), ja nepieciešams, iesniedz atbalsta komandas 

vadītājam skolēna pārbaudes darbu kopijas uzrādīšanai PMK. Vajadzības 

gadījumā Atbalsta komandas vadītājs vai klases audzinātājs sniedz vecākiem 

atbalstu nepieciešamo dokumentu apkopošanā. 

13. Pēc PMK Atbalsta komandas vadītājs vai klases audzinātājs sazinās ar skolēna 

vecākiem , lai vienotos par tikšanos ar atbalsta komandu. Tikšanās laikā vecāki 

iesniedz PMK atzinuma kopiju. Atbalsta komanda informē vecākus par 

turpmākajām darbībām saistībā ar PMK atzinumu. 

14. Ja skolēna vecāki nesadarbojas ar skolu, pedagoģiskais un/vai psiholoģiskais 

novērtējums tiek veikts pēc skolas iniciatīvas, par to informējot skolēna vecākus   

( 19.11.2019.MK noteikumu Nr. 556 4.punkts).   
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IV. Individuālo plānu izstrādes kārtība 

 
15. Individuālo izglītības plānu izstrādā skolēniem: 

15.1. kuri pēc PMK atzinuma apgūst speciālo pamatizglītības programmu 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811); 

15.2. kuriem ar psihologa vai logopēda atzinumu ir piešķirti atbalsta pasākumi 

mācību procesā; 

15.3. kuri ir pārcelti nākamajā klasē ar vērtējumu , kas ir zemāks par četrām 

ballēm; 

15.4. kuri mācās otru gadu tajā pašā klasē; 

15.5. kuri ilgstoši kavējuši mācības slimības vai neattaisnotu kavējumu dēļ; 

15.5. kuri reemigrējuši. 

16. Individuālo izglītības plānu (turpmāk tekstā- IIP) izstrādi un atjaunošanu klases 

audzinātājs un mācību priekšmetu skolotāji veic katra mācību gada sākumā vai 

pēc vajadzības (PMK vai psiholoģiskās izpētes) mācību gada laikā. 

17. Klases audzinātājs aizpilda IIP ar pedagoģiskās izpētes rezultātā iegūto 

informāciju. 

18. Mācību priekšmetu skolotāji izvirza katram skolēnam savus uzdevumus noteiktam 

mācību periodam , ierakstot tos IIP veidlapas sadaļā “Individuālais izglītības 

programmas apguves plāns” . 

19. Atbalsta komanda izskata skolēniem izveidotos IIP, nepieciešamības gadījumā 

veic korekcijas. 

20. Ar IIP tiek iepazīstināti skolēna vecāki, fiksēts viņu viedoklis un turpmākā 

darbība. 

21. Katras IIP īstenošanā iesaistītās puses atbildība ir ietverta Atbalsta komandas 

reglamentā. 

22. Atbildīgā par IIP ietverto pasākumu uzraudzību ir direktora vietniece izglītības 

jomā. 

 

 

 

V. Atbalsta personāla un pedagogu darba kārtība atkārtotai 

skolēna speciālo vajadzību noteikšanai un skolēna mācību 

sasniegumu dinamikas izvērtēšana 
 

23. Skolēniem ,kuriem ir noteikti atbalsta pasākumi mācībās , divas reizes gadā 

(decembrī un maijā) tiek veikta mācību sasniegumu izpēte dinamikā skolēna 

attīstības dinamikas kartē  un individuālajā izglītības plānā . izvērtējumu veic 

klases audzinātājs, individuālajā izglītības plānā iekļauto mācību priekšmetu 

skolotāji. Pamatojoties uz veikto izpēti, tiek izvirzīti uzdevumi nākamajam 

periodam. 

24.  Gadījumos, kad dinamika divus vai vairākus periodus pēc kārtas uzrāda 

lejupslīdošus vai strauji augšupejošus rezultātus, Atbalsta komanda lemj par 

nepieciešamību veikt atkārtotu skolēna speciālo vajadzību izvērtēšanu. Klases 

audzinātājs vai mācību priekšmeta skolotājs un atbalsta komanda veic šo 

noteikumu III punktā aprakstītās darbības. 

 



 4 

VI. Noslēguma jautājumi 

 
25. Ierosinājumus grozījumiem Kārtībā var iesniegt pedagogi, klašu audzinātāji, 

atbalsta personāls, izglītojamo likumiskie pārstāvji, tos izskata Atbalsta komanda 

un iesniedz iestādes vadītājam. 

26. Iekšējie noteikumi Nr. IN-1/2021 ”Kārtība izglītojamo speciālo vajadzību 

noteikšanai un individuālo izglītības programmas apguves plānu sagatavošanai un 

īstenošanai” stājas spēkā 2021. gada . 5.februārī. 

27. Skolas pedagogus ar šo kārtību iepazīstina direktora vietniece izglītības jomā. 

 

 

SASKAŅOTS: 

Atbalsta komandas sanāksmē 2021.gada 3.februārī  

 

 


