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

kognitīvās 
attīstības novērtējums 

Pēc pieprasījuma 
 
 

Raudas iela 6, 
Tukums 

Pirmsskolas vecuma 
bērni  

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 novada 
pirmsskolas iestāžu 
un vispārējo izglītības 
iestāžu pedagogi 

3. Metodiskā palīdzība  
speciālo izglītības 
programmu pedagogiem 

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

Raudas iela 6, 
Tukums 

Tukuma novada 
pirmsskolas iestāžu 
un vispārējo izglītības 
iestāžu pedagog 
 

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 
 

 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 
likumiskie pārstāvji 

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


6. Logopēda konsultācijas Visu gadu pēc 
iepriekšējas 
pieteikšanās 
 
Anda Ozoliņa, 
Lita Ventiņa 
 

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 

 
Informatīvi izglītojoši pasākumi par iekļaujošo izglītību un palīdzības iespējām 

izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

9. Skolotāju profesionālās 
pilnveides kursi  
(24 stundas, Padlet) 

2.semestris Raudas iela 6, 
Tukums (Zoom 
platformā) 

Izglītības iestāžu 
pedagogi 

10. Skolotāju profesionālās 
pilnveides kursi  
(6 stundas) 

2.semestris Raudas iela 6, 
Tukums (Padlet, 
Zoom platformā) 

Izglītības iestāžu 
pedagogi 

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

Izglītojamo 
likumiskie pārstāvji 

 
Tukuma novada internātpamatskolas konsultatīvā un metodiskā darba publiskošana un 

informācijas uzkrāšana 
12. 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 

13. 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 

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


14. Atskaites sagatavošana 
par Tukuma novada 
speciālās izglītības 
iestādes  
konsultatīvo un 
metodisko darbu 

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

Izglītojamo 
likumiskie pārstāvji, 
izglītības iestāžu 
pedagogi, 
sabiedriskās 
organizācijas 

 
Sadarbība ar RTU Moodle jautājumos 

15. 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 
speciālās izglītības 
iestādes pedagogi 

Sadarbība ar citām iestādēm 
16. Sadarbība ar Tukuma 

novada izglītības pārvaldi 
Pēc 
nepieciešamības 

Pēc vienošanās Tukuma novada 
izglītības iestāžu 
pedagogi 

17. Sadarbība ar 
vispārizglītojošām 
iestādēm 

Pēc 
nepieciešamības 

Pēc vienošanās Tukuma novada 
skolu izglītojamie un 
viņu likumiskie 
pārstāvji, Izglītības 
iestāžu pedagogi, 
atbalsta personāla 
speciālisti 

 

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

