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Tukuma novada speciālās izglītības iestādes metodiskā un konsultatīvā 
darba plans 2019./2020. mācību gadam. 

 
N.p.k. Plānotā aktivitāte Norises laiks Norises vieta Mērķauditorija 

1. Agrīno speciālo vajadzību diagnostika pirmsskolas vecuma bērniem 
1. Pirmsskolas vecuma bērnu 

kognitīvās 
attīstības novērtējums 

Pēc pieprasījuma 
 
 

Raudas iela 6, 
Tukums 

Pirmsskolas vecuma 
bērni  

2. Individuālas metodiskas un pedagoģiskas palīdzības sniegšana citu izglītības iestāžu 
pedagogiem 

2. Individuāla metodiskā un 
pedagoģiskā palīdzība  
speciālās un iekļaujošās 
izglītības nodrošināšanai 

Pēc pieprasījuma 
Pieteikšanās pa 
 tālruņiem 
26176094 
(Aiva Leitāne)  
un 29148552 
(Linda Otto) 

Raudas iela 6, 
Tukums 

Tukuma, Jaunpils un 
Engures novadu 
pirmsskolas iestāžu 
un vispārējo izglītības 
iestāžu pedagogi 

3. Metodiskā palīdzība  
speciālo izglītības 
programmu pedagogiem 

Pēc pieprasījuma  
 
Silva Freimane- 
Tukuma, Jaunpils 
un Engures 
novadu speciālo 
izglītības 
programmu 
skolotāju un 
sociālo pedagogu 
MA vadītāja; 
Aiva Leitāne- 
izglītības 
metodiķe; 
Linda Otto- 
direktores 
vietniece 
metodiskajā darbā 

Raudas iela 6, 
Tukums 

Tukuma, Jaunpils un 
Engures novadu 
pirmsskolas iestāžu 
un vispārējo izglītības 
iestāžu pedagog 
 

3. Mācību un metodisko atbalsta materiālu izstrāde izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 
integrācijas izglītības apguves procesā nodrošināšanai 

4. Metodisko un mācību  
materiālu  izstrāde 
www.tukamaips.lv 
www.tnips.rtu.lv 

Visu mācību gadu Raudas iela 6. 
Tukums 
“Lamiņu muiža”, 
Lamiņi, Pūres 
pagasts 

Skolotāji, kuri māca 
iekļaujošās izglītības 
un speciālo vajadzību  
skolēnus 
 

4.  Konsultācijas izglītojamiem ar speciālām vajadzībām un viņu likumiskajiem 
pārstāvjiem 

5. Speciālā pedagoga 
konsultācijas 

Visu gadu pēc 
iepriekšējas 
pieteikšanās  

Raudas iela 6, 
Tukums 

Izglītojamie ar 
speciālām 
vajadzībām, viņu 

http://www.tukamaips.lv/
http://www.tnips.rtu.lv/


likumiskie pārstāvji 
6. Logopēda konsultācijas Visu gadu pēc 

iepriekšējas 
pieteikšanās 
 
Anda Ozoliņa, 
Inga Anmane, 
Sanita Mockus 

Raudas iela 6, 
Tukums 
“Lamiņu muiža”, 
Lamiņi, Pūres 
pagasts 

Izglītojamie ar 
speciālām 
vajadzībām un 
likumiskie pārstāvji 

7. Psihologa konsultācijas Visu gadu pēc 
iepriekšējas 
pieteikšanās: 
pirmdienās, 
otrdienās Tukumā 
un ceturtdienās, 
piektdienās 
“Lamiņu muižā” 

Raudas iela 6, 
Tukums 
“Lamiņu muiža”, 
Lamiņi, Pūres 
pagasts 

Izglītojamie ar 
speciālām 
vajadzībām un 
likumiskie pārstāvji 

8. Sociālā pedagoga 
konsultācijas 

Visu gadu pēc 
iepriekšējas 
pieteikšanās - 
Agija Rūda 
Daina Švarca 

Raudas iela 6, 
Tukums 
“Lamiņu muiža”, 
Lamiņi, Pūres 
pagasts 

Izglītojamie ar 
speciālām 
vajadzībām un 
likumiskie pārstāvji 

5.  Informatīvi izglītojoši pasākumi par iekļaujošo izglītību un palīdzības iespējām 
izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

12. Metodiskā diena  
 

2.semestris Raudas iela 6, 
Tukums 

Izglītības iestāžu 
pedagogi 

13. Skolotāju profesionālās 
pilnveides seminārs  

2.semestris Raudas iela 6, 
Tukums 

Izglītības iestāžu 
pedagogi 

14. Vecāku darba grupa 1 reizi semestrī Raudas iela 6, 
Tukums 

Izglītojamo 
likumiskie pārstāvji 

7.  Tukuma novada internātpamatskolas konsultatīvā un metodiskā darba publiskošana un 
informācijas uzkrāšana 

15. Konsultatīvā  un 
metodiskā darba 
informācijas apkopošana 
un sagatavošana 
ievietošanai skolas mājas 
lapā, Moodle vidē un IP 
mājas lapā  sadaļā 
speciālās izglītības 
programmu MA 

Visu gadu Raudas iela 6, 
Tukums 
“Lamiņu muiža”, 
Lamiņi, Pūres 
pagasts 
www.tukumaips.lv 
www.tip.edu.lv 
 

Izglītojamo 
likumiskie pārstāvji, 
izglītības iestāžu 
pedagogi, 
sabiedriskās 
organizācijas 

http://www.tukumaips.lv/
http://www.tip.edu.lv/


16. Informācijas par 
pedagogu profesionālās 
pilnveides pasākumiem 
ievietošana skolas mājas 
lapā, Moodle vidē un IP 
mājas lapā  sadaļā 
speciālās izglītības 
programmu MA 

Visu gadu Raudas iela 6, 
Tukums 
“Lamiņu muiža”, 
Lamiņi, Pūres 
pagasts 
www.tukumaips.lv 
www.tip.edu.lv 
 

Izglītojamo 
likumiskie pārstāvji, 
izglītības iestāžu 
pedagogi, 
sabiedriskās 
organizācijas 

17. Atskaites sagatavošana 
par Tukuma novada 
internātpamatskolas  
konsultatīvo un 
metodisko darbu 

5. jūnijs Raudas iela 6, 
Tukums 
“Lamiņu muiža”, 
Lamiņi, Pūres 
pagasts 
www.tukumaips.lv 
 

Izglītojamo 
likumiskie pārstāvji, 
izglītības iestāžu 
pedagogi, 
sabiedriskās 
organizācijas 

8.  Sadarbība ar RTU Moodle jautājumos 

18. Sadarbība ar RTU par 
Moodle mācību vides 
izveidi 

Visu gadu Raudas iela 6, 
Tukums 
“Lamiņu muiža”, 
Lamiņi, Pūres 
pagasts 
 www.tnips.rtu.lv 

 Tukuma novada 
internātpamatskolas 
pedagogi 

9.   Sadarbība ar citām iestādēm 

19. Sadarbība ar Tukuma 
novada izglītības pārvaldi 

Pēc 
nepieciešamības 

Pēc vienošanās Tukuma, Jaunpils un 
Engures novadu 
izglītības iestāžu 
pedagogi 

20. Sadarbība ar 
vispārizglītojošām 
iestādēm 

Pēc 
nepieciešamības 

Pēc vienošanās Tukuma, Jaunpils un 
Engures novadu 
izglītojamie un viņu 
likumiskie pārstāvji, 
Izglītības iestāžu 
pedagogi, atbalsta 
personāla speciālisti 

 
 

  

http://www.tukumaips.lv/
http://www.tip.edu.lv/
http://www.tukumaips.lv/
http://www.tnips.rtu.lv/
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Metodiskā darba plānojums Tukuma novada speciālās izglītības iestādē 
2019./2020.m.g. 

 
Izglītošanas procesa kvalitātes nodrošināšanai skolā darbojas metodiskās komisijas: 
 

1. Dabaszinību un matemātikas MK - vadītāja Daira Štrausa 
2. Sociālās rehabilitācijas un atbalsta grupas MK - vadītāja Smaida Bartkeviča 
3. 1.- 4.klašu MK - vadītāja Ineta Zandere 
4. Valodu, mākslas, sporta un sociālo zinību MK - vadītāja Elita Kaminska 
5. Darba un sporta MK - vadītāja Rasma Biezbārde 
6. Arodklašu, tehnoloģiju un sociālo zinību jomu MK - vadītāja Beata Riekstiņa 
7. 21015911izglītības programmu MK – vadītāja Sandra Svarāne 
8. Matemātikas MK - vadītāja Indra Balana 
9. Valodu, mākslas, sporta zinību jomu MK - vadītāja Ilze Cukanova 

 
Metodiskās komisijas: 
 
1.  izstrādā skolas mācību un audzināšanas programmas; 
2.  organizē pedagogu metodisko izglītošanu; 
3.   piedalās republikas speciālo skolu un novada skolu pasākumos un to organizēšanā; 
4.   nodrošina starppriekšmetu saikni; 
5.   analizē izglītojamo mācību darba rezultātus; 
6.   risina jautājumus, kas saistīti ar mācību saturu, mācību līdzekļu un metožu izmantošanu 
izglītošanas procesā; 
7.   koordinē pedagogu mācīšanās grupu darbu; 
8. sekmē mācību stundas kvalitatīvu īstenošanas procesu, izmantojot mācību stundas 
didaktiskos modeļus. 
 
MK darba galvenais uzdevums 2019./2020.mācību gadā: 
 
Organizēt un īstenot kvalitatīvu izglītošanās procesu, kas balstīts uz kompetenču pieejā veidota 
mācību satura ieviešanu. 
 
Metodiskā darba prioritātes 2019./2020.mācību gadā 
 
Mācību saturs Digitālo e-mācību rīku ieviešana un efektīvas e-mācību vides 

izveidošana Moodle platformā. 
Mācību materiālu izstrāde, strukturēšana un e-vides mācību satura 
papildināšana, lai veicinātu skolotāju un skolēnu IKT prasmju pilnveidi. 

Mācīšana un mācīšanās Padziļināts darbs pie mācību procesa individualizācijas, diferenciācijas, 
personalizācijas un mācību satura pielāgošanas. 
Moderno tehnoloģiju pielietošana mācību procesā, pārejot uz IKT rīku 
un resursu lietošanu zināšanu konstruēšanai, procesu modelēšanai, 
problēmu risināšanai, jaunu produktu radīšanai, sadarbībai. 
Aktualizēt skolotāju prasmes vadīt atbilstošu mācīšanos, analizēt un 
reflektēt, sadarboties, organizējot pedagogu mācīšanās grupas. 

Atbalsts izglītojamiem Nodrošināt skolēnu individuālo īpašību un spēju ievērošanu mācību 



un izglītojamo 
sasniegumi 

procesā, izmantojot skolēnu spējām atbilstošus materiālus papīra 
formāta un e-vidē. 
Skolēnu personības individuālo un radošo spēju, talantu identificēšana 
un veicināšana mācību procesā, interešu izglītībā un karjeras veidošanā. 

Skolas vide un resursi Sekmēt padagogu profesionālo pilnveidi un jaunu prasmju apguvi e-
vides izmantošanā un mācību materiālu veidošanā. 
Turpināt dalību Erasmus+ projektos. 
Ieviest pozitīvas disciplinēšanas metodi skolā, vienlaicīgi tajā iesaistot 
pedagogus, tehniskos darbiniekus un skolēnu vecākus. 

 
Metodiskā darba plānojums 2019./2020.m.g.  

 
Septembris Metodiskā un konsultatīvā darba plāna sastādīšana. 

Skolēnu individuālā plāna parauga izstrāde. 
Skolēnu attīstības dinamikas izvērtēšanas iespēju izpēte. 
Individuālas tikšanās ar MK vadītājiem. 
Pedagogu mācīšanās grupu darba plānošana. 
Eiropas mobilitātes sertifikātu satura veidošana. 
Mācību mobilitāšu sagatavošana KA1 projekta ietvaros 
Mācību stundas parauga/atgādnes izveide. 

Oktobris Mācību materiālu veidošana Moodle platformā. 
Stundu vērošana. 
Pedagogu mācīšanās grupas darba vadība. 
Metodiskas konsultācijas par atbalsta pasākumu nodrošinājumu 
Tukuma, Jaunpils un Engures novadu skolās. 
Informācijas atspoguļošana skolas mājas lapā. 
Darba vērošanas Zviedrijā programmas sagatavošana. 

Novembris Mācību materiālu veidošana Moodle platformā. 
Stundu vērošana. 
Pedagogu mācīšanās grupas darba vadība. 
Profesionālās pilnveides kursu programmas satura izstrāde. 
Darba vērošana speciālajā izglītības iestādē Zviedrijā. 
Individuālas tikšanās ar MK vadītājiem. 
Metodiskas konsultācijas par atbalsta pasākumu nodrošinājumu 
Tukuma, Jaunpils un Engures novadu skolās. 
Informācijas atspoguļošana skolas mājas lapā. 
Angļu valodas olimpiādes nolikuma izstrāde 
Angļu valodas olimpiādes uzdevumu izveide. 

Decembris Mācību materiālu veidošana Moodle platformā. 
Stundu vērošana. 
Pedagogu mācīšanās grupas darba vadība. 
Metodiskas konsultācijas par atbalsta pasākumu nodrošinājumu 
Tukuma, Jaunpils un Engures novadu skolās. 
Informācijas atspoguļošana skolas mājas lapā. 
KA2 projekta izstrāde un partneru meklēšana. 
KA1 projekta rezultātu izplatīšana. 
Angļu valodas olimpiādes uzdevumu izveide Moodle platformā. 

Janvāris KA2 projekta  izstrāde 
Profesionālās pilnveides kursi par digitālo rīku izmantošanu. 
Mācību materiālu veidošana Moodle platformā. 
Stundu vērošana. 
Pedagogu mācīšanās grupas darba vadība. 
Metodiskas konsultācijas par atbalsta pasākumu nodrošinājumu 



Tukuma, Jaunpils un Engures novadu skolās. 
Informācijas atspoguļošana skolas mājas lapā. 
Mācību materiālu veidošana Moodle platformā. 

Februāris Profesionālās pilnveides kursu organizēšana. 
Metodiskās dienas sagatavošana. 
Mācību mobilitātes Apvienotajā karalistē sagatavošana. 
Mācību materiālu veidošana Moodle platformā. 
Stundu vērošana. 
Pedagogu mācīšanās grupas darba vadība. 
Metodiskas konsultācijas par atbalsta pasākumu nodrošinājumu 
Tukuma, Jaunpils un Engures novadu skolās. 
Informācijas atspoguļošana skolas mājas lapā 
Metodiskā diena par angļu valodas olimpiādes rīkošanu un Moodle 
prezentācija citu speciālās izglītības iestāžu pedagogiem. 

Marts Metodiskās dienas organizēšana Tukuma, Jaunpils un Engures novadu 
izglītības iestāžu pedagogiem. 
KA2 projekta pieteikuma iesniegšana. 
Mācību materiālu veidošana Moodle platformā. 
Stundu vērošana. 
Pedagogu mācīšanās grupas darba vadība. 
Metodiskas konsultācijas par atbalsta pasākumu nodrošinājumu 
Tukuma, Jaunpils un Engures novadu skolās. 
Informācijas atspoguļošana skolas mājas lapā 

Aprīlis Mācību materiālu veidošana Moodle platformā. 
Stundu vērošana. 
Pedagogu mācīšanās grupas darba vadība. 
Metodiskas konsultācijas par atbalsta pasākumu nodrošinājumu 
Tukuma, Jaunpils un Engures novadu skolās. 
Informācijas atspoguļošana skolas mājas lapā 
Angļu valodas olimpiāde speciālo izglītības programmu skolēniem. 

Maijs Mācību mobilitātes Itālijā sagatavošana. 
Mācību materiālu veidošana Moodle platformā. 
Stundu vērošana. 
Pedagogu mācīšanās grupas darba vadība. 
Metodiskas konsultācijas par atbalsta pasākumu nodrošinājumu 
Tukuma, Jaunpils un Engures novadu skolās. 
Informācijas atspoguļošana skolas mājas lapā 

Jūnijs Individuālas tikšanās ar skolotājiem 
Metodiskā darba pašvērtējums 
Metodisko materialu sagatavošana publicēšanai 
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