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ATBALSTA PERSONĀLA VIENĪBAS REGLAMENTS 

 

11.06.2015.         Nr. 1.4/4 

 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 72.panta pirmās 

daļas 2.punktu un 73.panta pirmās 

daļas 1.punktu 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.Šķibes pamatskolā (turpmāk- Skola) darbojas atbalsta personāla vienība. 

2.Atbalsta personāla vienība palīdz Skolai veiksmīgāk realizēt iekļaujošās izglītības mērķus. 

3.Atbalsta personāla vienība savā darbībā ievēro skolas nolikumu un iekšējās kārtības 

noteikumus, darba kārtības noteikumus, kā arī citus iekšējos un ārējos normatīvos aktus. 

4.Atbalsta personāla vienībai ir direktora iecelts vadītājs. 

5.Skolas atbalsta personāla vienības dalībnieki savā darbībā ievēro nepieciešamo 

konfidencialitāti. 

6.Atbalsta personāla vienības vadītājs veic darba analīzi mācību gada nobeigumā, mācību 

gada laikā sniedz informāciju direktoram pēc nepieciešamības. 

 

2. Atbalsta personāla vienības darba mērķi un galvenie uzdevumi 

7.Mērķis- izveidot vispusīgu, koordinētu pedagoģiska, psiholoģiska un sociāla atbalsta 

sistēmu skolēniem, vecākiem un skolotājiem.  

8.Uzdevumi: 

8.1.Koordinēt skolēnu pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās izpētes darbu. 

8.2.Izstrādāt, īstenot un izvērtēt skolēnu individuālos izglītības programmas apguves plānus. 

8.3.Ne mazāk kā divas reizes mācību gadā izvērtēt skolēnu mācību sasniegumu attīstības 

dinamiku pēc noteiktiem kritērijiem. 

8.4.Organizēt nepieciešamo palīdzību skolēniem un viņu vecākiem, skolotājiem, 

darbiniekiem. 

8.5.Sadarboties ar Skolas administrāciju tās darbības un skolotāju profesionālās pilnveides 

plānošanā, iekļaujošas vides veidošanā. 

8.6.Sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām. 

8.7.Apkopot informāciju, veidot informācijas un statistikas datu bāzi, vienības darba pieredzi. 

 

 

 



3. Atbalsta personāla vienības sastāvs 

 

9.Darbojas pastāvīgi: 

Skolas administrācijas pārstāvis ( direktora vietnieks izglītības jomā). 

Izglītības psihologs. 

Skolotājs logopēds. 

Sociālais pedagogs. 

Speciālais pedagogs. 

Skolas medicīnas māsa. 

10.Darbojas kā pieaicinātie: 

Pedagogs -karjeras konsultants. 

Koriģējošās vingrošanas skolotājs. 

Skolotāji (klases audzinātājs, mācību priekšmeta skolotājs, pedagoga palīgs). 

 

4. Atbalsta personāla vienības darbības mērķgrupas 

 

11.Atbalsta personāla vienības darbinieku palīdzību var lūgt jebkurš skolēns. 

12.Īpašu palīdzību var saņemt: 

Skolēni ar speciālām vajadzībām. 

Skolēni, kuriem mācību procesā un pārbaudes darbos tiek nodrošināti atbalsta 

pasākumi. 

Skolēni, kuri atkārtoti mācās tai pašā klasē. 

Skolēni, kuri ilgstoši kavējuši mācības slimības vai neattaisnotu iemeslu dēļ. 

Skolēni, kuriem ir adaptācijas grūtības skolā, klasē. 

Skolēni, vecāki, kuri paši lūguši palīdzību kādam no atbalsta komandas speciālistiem. 

Skolēni, kuri ir policijas, bāriņtiesas, sociālā dienesta uzskaitē.  

Iespējamie atkarību izraisošo vielu lietotāji. 

Skolēni, kuri cietuši no vardarbības. 

 

5. Atbalsta personāla vienības darba organizācija 

 

13.Atbalsta personālu Skolā nosaka direktora rīkojums. 

14.Atbalsta personāla vienības sēdes notiek ne retāk kā 7 reizes mācību gada laikā. Ārkārtas 

sēdes var notikt, ja rodas nepieciešamība. 

15.Atbalsta personāla vienības sēdes noformē ar protokolu, kuru paraksta atbalsta personāla 

vadītājs un protokolists. 

16.Atbalsta personāla vienības dokumentācija glabājas noteiktā telpā, slēgtā skapī. Par 

atbalsta personāla vienības dokumentāciju un tās uzglabāšanu atbild tās vadītājs. 

17.Ne vēlāk kā nedēļas laikā atbalsta personāla vienības vadītājs iepazīstina pedagoģiskos 

darbiniekus (pēc nepieciešamības) ar atbalsta personāla sēdē pieņemtiem lēmumiem.  

18.Atbalsta personāla vienības vadītājs veido atgriezenisko saiti uzdotā realizācijas izpildes 

vērtēšanai. 

 

6. Atbalsta personāla vienības dalībnieku kompetences 

 

19.Atbalsta personāla vienības vadītājs: 

 Sasauc atbalsta personāla vienības dalībnieku sēdes. 

 Koordinē atbalsta personāla darbu. 

Apkopo un izvērtē informāciju par izglītības procesa organizāciju un atbalstu 

izglītojamiem, kuriem nepieciešama palīdzība. 

Atbild par pienākumu deleģēšanu atbalsta personāla vienības dalībniekiem, kontrolē 

pieņemto lēmumu izpildi. 

20.Izglītības psihologs: 



 Veic nepieciešamo diagnostiku. 

Sniedz informāciju par veiktās diagnostikas rezultātiem skolotājiem un speciālistiem. 

Palīdz skolēniem izprast viņa mācīšanās grūtību cēloņus un rast risinājumu situāciju 

uzlabošanai. 

Konsultē skolotājus un vecākus par efektīvākām metodēm uzvedības traucējumu 

risināšanā, veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību atbalsta sniegšanā 

skolēnam. 

 Veic individuālu darbu ar skolēnu, skolotāju un vecākiem. 

Sagatavo rakstisku atzinumu par psiholoģiskās izpētes rezultātiem, ja skolēns 

apmeklēs pedagoģiski medicīnisko komisiju vai citas nepieciešamība gadījumā. 

Konsultējoties ar kolēģiem, sniedz atzinumu par atbalsta pasākumu nepieciešamību 

mācību procesā un pārbaudes darbos skolēniem ar speciālām vajadzībām. 

21.Skolotājs logopēds: 

 Veic bērnu valodas traucējumu diagnostiku un korekciju.  

Iesaista vecākus korekcijas darba veikšanā. 

 Konsultē skolotājus un vecākus par korekcijas darba norisi. 

Sagatavo rakstisku atzinumu par izglītojamā runu un valodu, ja skolēns apmeklēs 

pedagoģiski medicīnisko komisiju vai citas nepieciešamības gadījumā. 

Sniedz atzinumus par valodas attīstības, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem un 

atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā un pārbaudes darbos izglītojamiem 

ar speciālām vajadzībām. 

22.Sociālais pedagogs: 

Iepazīstas ar ģimeņu sociālajiem apstākļiem, vēro tos.  

Prognozē iespējamās grūtības mācībās un saskarsmē nelabvēlīgu sociālu apstākļu 

gadījumā, plāno nepieciešamo atbalstu situācijas uzlabošanai. 

Sadarbojas ar valsts un nevalstiskām institūcijām skolēnu sociālo vajadzību 

nodrošināšanā. 

Konsultē skolotājus, skolēnus un viņu vecākus bērnu tiesību aizsardzības un sociālās 

palīdzības jautājumos. 

 Sniedz palīdzību skolēniem, kuri nav apmeklējuši skolu. 

23.Speciālais pedagogs: 

Izvērtē skolēnu speciālās vajadzības un mācīšanās grūtības, iesaka atbilstošākos 

palīdzības veidus. 

Veic korekcijas darbu individuāli un grupās, palīdz veiksmīgāk iekļauties mācību 

procesā. 

Sagatavo rakstisku atzinumu par skolēna mācīšanās pamatprasmju apguvi, ja skolēns 

apmeklēs pedagoģiski medicīnisko komisiju vai citas nepieciešamības gadījumā. 

Konsultē skolotājus un vecākus par specifiskiem mācīšanās traucējumiem un 

palīdzības iespējām. 

24.Skolas medicīnas māsa: 

Informē atbalsta vienības speciālistus par skolēnu veselības stāvokli pēc 

nepieciešamības. 

Prognozē iespējamo veselības traucējumu ietekmi uz izglītības procesu, izstrādā 

rekomendācijas skolotājiem un konsultē vecākus. 

  Sniedz ārstniecisko un profilaktisko palīdzību. 

 Popularizē veselīgu dzīvesveidu. 

25.Skolotājs karjeras konsultants: 

Palīdz skolēniem iegūt, izskaidrot un izmantot informāciju, kas ir būtiska viņu 

personīgās un sociālās, izglītības un karjeras attīstībai.  

Sniedz atbalstu izglītojamiem, vecākiem, skolotājiem, skolas vadībai un visām 

institūcijām, kas ir iesaistītas skolēnu personīgās un sociālās, izglītības un karjeras 

attīstības veicināšanā.  

26.Koriģējošās vingrošanas skolotājs: 



  Veic darbu ar skolēniem, kuriem noteikta stājas korekcija. 

  Izstrādā individuālos vingrinājumus bērna stājas uzlabošanai. 

  Konsultē skolēnus, vecākus un skolotājus. 

27.Skolotājs (klases audzinātājs, mācību priekšmetu skolotājs): 

Rakstiski informē atbalsta vienības speciālistus par radušos problēmu vai jautājumu, 

kurā viņam nepieciešama palīdzība. 

Analizē situāciju kopā ar atbalsta vienības speciālistiem, piedāvā savus problēmas 

risināšanas veidus, aktīvi iesaistās lēmumu pieņemšanā, rekomendāciju izstrādē. 

Piedalās informācijas sagatavošanā par skolēna mācīšanās pamatprasmju apguvi un 

uzvedības traucējumiem, ja skolēns apmeklēs pedagoģiski medicīnisko komisiju vai 

citas nepieciešamības gadījumā. 

Vienojas par turpmāko sadarbību ar atbalsta personāla vienības speciālistiem un 

skolēna vecākiem, kā arī izstrādāto rekomendāciju izpildi noteiktā laikā. 

28.Sadarbība ar vecākiem  

Atbalsta personāla vienības speciālisti uzklausa vecākus, atbild uz viņus 

interesējošiem jautājumiem, kā arī noskaidro vecāku vēlmes un intereses bērna 

izglītošanas jautājumos. 

Pārrunā ar vecākiem jautājumus par bērna attīstību, mācību sasniegumiem un/vai 

uzvedības problēmām. Iesaista vecākus lēmumu pieņemšanas procesā. 

Iesaka iespējamos problēmu risināšanas veidus, papildus nodarbības Skolā, speciālistu 

(piemēram, ārsta u.c.) konsultāciju. 

Vienojas, kā vecāki atbalstīs bērnu mācību un audzināšanas procesā, kādi būs vecāku 

pienākumi un atbildība, kāds būs turpmākais saziņas veids. 

 

7.Atbalsta personāla vienības vadītāja dokumentācija 

 

29.Atbalsta personāla vienības vadītāja dokumentāciju veido: 

 Skolēna izpētes materiāli. 

Iesniegumi, to reģistrācijas žurnāls. 

Sēžu protokoli. 

 

Direktora vietniece izglītības jomā       D.Kaupiņa 

 

 

D.Kaupiņa 

28603829 

 

 

 

 

 

 

 

 

SASKAŅOTS 

Šķibes pamatskolas direktore   

   S.Pluģe 

2015.gada 11.jūnijā 

 

 

 

 

 


