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1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1.  Stopiņu pamatskolas atbalsta komandas reglaments (turpmāk – reglaments) nosaka 

Stopiņu pamatskolas (turpmāk – skola) atbalsta komandas mērķus, uzdevumus, 

pienākumus, tiesības, sastāvu un darbības organizāciju.  

1.2.  Atbalsta komanda savas kompetences ietvaros veic pedagoģiskās, psiholoģiskās, 

sociālās palīdzības koordinēšanu un nodrošināšanu, sniedz ieteikumus par atbilstošu 

pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās palīdzības veidu izglītojamiem ar mācīšanās, 

uzvedības un sociālajām grūtībām.  

1.3.  Atbalsta komanda darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas ieteikumiem, skolas 

darbību reglamentējošiem dokumentiem un skolas direktora rīkojumiem.  

1.4.  Atbalsta komandas sēdes tiek protokolētas, informācija glabājas pie komandas 

vadītāja.  

 

2. Atbalsta komandas darbības mērķi  un uzdevumi  

 

2.1. Komandas darbības mērķi:  

2.1.1. Atbalsta komandas galvenais mērķis ir izveidot atbalsta 

sistēmu izglītojamiem, viņu vecākiem un skolotājiem, sekmējot izglītojamo 

iekļaušanu izglītības procesā, lai veicinātu sekmīgu pamatizglītības apguvi, 

ņemot vērā izglītojamā spējas un  individuālās vajadzības. 

2.1.2. Veicināt skolotāju profesionālo pilnveidi, izglītības iestādes darbinieku un 

vecāku informētību par iekļaujošās izglītības jautājumiem. 

 

 

 



2.2. Komandas darbības uzdevumi:  

 

2.2.1. Koordinēt izglītojamo pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās izpētes 

darbu izglītības iestādē. 

2.2.2. Noteikt pedagoģisko, sociālo un psiholoģisko palīdzības veidu 

izglītojamiem ar mācīšanās un uzvedības grūtībām.  

2.2.3. Izstrādāt, īstenot un izvērtēt izglītojamo individuālos izglītības programmas 

apguves plānus. 

2.2.4. Divas reizes mācību gada laikā izvērtēt izglītojamo mācību sasniegumu 

attīstības dinamiku pēc izglītības iestādē apstiprinātiem kritērijiem. 

2.2.5. Organizēt nepieciešamo atbalstu izglītojamiem un viņu vecākiem, 

skolotājiem, skolas darbiniekiem. 

2.2.6. Sadarboties ar Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju un pašvaldību 

institūcijām, savā darbībā ievērot to ieteikumus.  

 

3. Atbalsta komandas sastāvs 

 

3.1. Pamatsastāvs – direktors, direktora vietnieks izglītības jomā, izglītības psihologs, 

sociālais pedagogs, logopēds. 

3.2. Pieaicinātie pedagogi un speciālisti – bibliotekāre, medicīnas darbinieks, pedagoga 

palīgs, klases audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji, u.c. 

 

4. Atbalsta komandas pienākumi un tiesības 

  

4.1. Atbalsta komandas pienākumi:  

4.1.1. veikt izglītojamā vai situācijas izpēti un noteikt izglītojamā veselības 

stāvoklim, spējām un attīstības līmenim atbilstošu pedagoģiskās, sociālās 

un psiholoģiskās palīdzības veidu;  

4.1.2. informēt vecākus par dažādām atbalsta institūcijām;  

4.1.3. sniegt nepieciešamo atbalstu izglītojamiem, viņu vecākiem un skolas 

darbiniekiem; 

4.1.4. piedalīties individuālo izglītības plānu izstrādē izglītojamiem, izvērtēt šo 

plānu īstenošanas gaitu un informēt vecākus par šo izglītojamo mācību 

sasniegumiem, uzvedību;  

4.1.5. nepieciešamības gadījumā rekomendēt vecākiem vai aizbildņiem apmeklēt 

pedagoģiski medicīnisko komisiju, lai apstiprinātu, precizētu vai mainītu 

komandas ieteikumu par izglītojamā vecumam, spējām, veselības 

stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošu pedagoģiski psiholoģiskās 

palīdzības veidu un izglītības programmu;  



4.1.6. ievērot iegūtās informācijas par izglītojamo un izpētes materiālu 

konfidencialitāti.  

4.1.7. sadarbībā ar skolas administrāciju plānot un iesaistīties iekļaujošas vides 

veidošanā;  

4.1.8. apkopot informāciju, analizēt komandas darba pieredzi.  

  

4.2. Atbalsta komandas tiesības ir:  

4.2.1. izraudzīties darba formas un metodes;  

4.2.2. piedalīties izglītības procesa un darba plānošanā skolā;  

4.2.3. nepieciešamības gadījumā sadarboties ar citām izglītības iestādēm un citām 

valsts vai nevalstiskām organizācijām;  

4.2.4. atbilstoši savai kompetencei sagatavot priekšlikumus skolas pedagoģiskajai 

padomei, metodiskajām komisijām par izglītības procesa uzlabošanu darbā 

ar izglītojamiem;  

4.2.5. sadarbībā ar skolas vadību, pedagogiem un izglītojamo vecākiem rast 

risinājumu efektīvākas palīdzības nodrošināšanā;  

4.2.6. īstenot profesionālo pilnveidi un dalīties pieredzē;  

4.2.7. saņemt informāciju no vecākiem par izglītojamā veselību, fizisko 

sagatavotību, u.c. jautājumos.  

 

5. Atbalsta komandas darbības mērķgrupas 

 

5.1. Izglītojamie, kuriem pedagogs, psihologs, logopēds, u.c. speciālists konstatējis 

atbalsta pasākumu nepieciešamību. 

5.2. Izglītojamie, kuri tiek atstāti tajā pašā klasē uz otru mācību gadu. 

5.3. Izglītojamie, kuri neattaisnoti kavē skolu, kā arī grūtības ar skolas iekšējās kārtības 

noteikumu ievērošanu.  

5.4. Izglītojamie, kuriem ir adaptācijas grūtības jaunajā skolā, klasē.  

5.5. Izglītojamie, kuri iepriekš mācījušies Latvijā un atgriežas, kā arī, kuri nav ieguvuši 

izglītību Latvijā.  

5.6. Izglītojamie vai viņu vecāki, kuri paši lūguši palīdzību kādam no atbalsta komandas 

speciālistiem. 

6. Darba procesa organizācija 

6.1. Atbalsta komanda darbojas pēc saskaņota darba plāna.  

6.2. Uz komandas sēdi var tikt uzaicināti citi speciālisti, vecāki, skolotāji, sadarbības institūciju 

pārstāvji, ja tas nepieciešams. 

6.3. Atbalsta komandas sanāksmes notiek reizi mēnesī, kā arī pēc nepieciešamības, bet ne retāk 

kā 2 reizes semestrī. 

6.4. Atbalsta komandas darbība paredz koordinētu sadarbību starp komandas locekļiem, 

paredzot iekļaujošas, veselību veicinošas, atbalstu sniedzošas un drošas vides nodrošināšanu 

skolā. 



6.5. Problēmas pieteicējs var būt jebkurš no komandas dalībniekiem, klases audzinātājs, 

priekšmetu skolotājs, izglītojamais, vecāks/aizbildnis.  

6.6. Tiekoties un uzklausot problēmu, katrs komandas loceklis, savas kompetences ietvaros, 

piedāvā problēmas risinājumus atbalsta sniegšanai izglītojamam, viņa ģimenei un pedagogiem. 

6.7. Turpmāk komisijas locekļi pārrauga konkrētā jautājuma norises gaitu, kopīgi diskutējot, 

apspriežoties un pēc vajadzības tiekoties ar problēmas risināšanā iesaistītajām pusēm.  

6.8. Katras tikšanās reizes sākumā tiek pārrunāta iepriekšējā reizē pieņemto lēmumu izpilde. 

Izskatot katru gadījumu individuāli, komanda lemj par turpmākām darbībām. 

6.9. Darbu komandā organizē tik ilgi, līdz izglītojamais ir spējīgs turpināt mācības bez regulāra 

atbalsta. 

6.10. Atbalsta komanda darbā izmanto skolā noteiktu vienotu, direktora apstiprinātu 

dokumentāciju. (Pielikums Nr.1) 

6.11. Atbalsta komandas sēdes protokolē. (Pielikums Nr.2) 

6.12. Atbalsta komandas sēdēs izskatītā informācija ir konfidenciāla. Komisijas locekļi atbild 

par konfidencialitātes ievērošanu.  

6.13. Par atbalsta komandas lēmumiem informē skolas direktoru un nepieciešamības gadījumā 

pedagogus un vecākus.  

7. Atbalsta komandas speciālistu kompetences 

7.1. Administrācijas pārstāvis:  

7.1.1. Vada komandas darbu.  

7.1.2. Apkopo un izvērtē informāciju par izglītojamiem, kuriem nepieciešama palīdzība 

(nepietiekami mācību sasniegumi, neattaisnoti stundu kavējumi, uzvedības problēmas, cita 

informācija no skolotājiem). 

 7.1.3. Sadarbojas ar valsts un nevalstiskajām institūcijām izglītojamo sociālo vajadzību 

nodrošināšanā. 

7.1.4. Konsultē skolotājus, izglītojamos un viņu vecākus bērnu tiesību aizsardzības jautājumos. 

 7.1.5. Sniedz informatīvu palīdzību izglītojamiem, kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu un viņu 

vecākiem.  

7.2. Psihologs: 

 7.2.1. Veic nepieciešamo diagnostiku. 

 7.2.2. Sniedz informāciju par veiktās diagnostikas rezultātiem vecākiem, skolotājiem un 

speciālistiem (ievērojot ētikas normas un konfidencialitāti).  

7.2.3. Palīdz izglītojamiem izprast viņa mācīšanās grūtību cēloņus un rast risinājumus situācijas 

uzlabošanai. 

 7.2.4. Konsultē skolotājus un vecākus par efektīvākajām metodēm mācību un uzvedības problēmu 

risināšanā, veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību atbalsta sniegšanā bērnam.  



7.2.5. Veic individuālu darbu ar izglītojamo, skolotāju vai vecākiem. 

 7.2.6. Sniedz atzinumu par mācīšanās traucējumiem un atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību 

procesā, pārbaudes darbos (t.sk. VPD), kā arī iesniegšanai speciālistiem pēc pieprasījuma.  

7.3. Sociālais pedagogs: 

7.3.1. veic sociālpedagoģisko darbību ar izglītojamiem, kuriem ir mācību grūtības, socializācijas 

un uzvedības problēmas, 

7.3.2. neattaisnoti mācību stundu kavējumi,  

7.3.3. sadarbojas ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām izglītojamo sociālo 

vajadzību nodrošināšanā,  

7.3.4. sniedz atbalstu izglītojamiem, viņu vecākiem (aizbildņiem)  mācību procesā vai skolas vidē,  

7.3.5. vajadzības gadījumā izstrādā individuālo uzvedības korekcijas plānu,  

7.3.6. sniedz sociālpedagoģiskas konsultācijas izglītojamiem, viņu vecākiem (aizbildņiem) un 

pedagogiem,  

7.3. Logopēds:  

7.3.1. Veic izglītojamo valodas traucējumu diagnostiku un korekciju. Konsultē skolotājus un 

vecākus par korekcijas darba norisi. 

7.3.2. Sniedz atzinumu par valodas attīstības, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem un atbalsta 

pasākumu nepieciešamību mācību procesā un pārbaudes darbos.  

7.4. Skolas medicīnas māsa: 

7.4.1. Informē atbalsta komandas speciālistus par izglītojamo veselības stāvokli (ievērojot ētikas 

normas un konfidencialitāti). 

7.4.2. Prognozē iespējamo veselības traucējumu ietekmi uz izglītības procesu, izstrādā 

rekomendācijas skolotājiem un konsultē vecākus. 

7.4.3. Sniedz ārstniecisko un profilaktisko palīdzību, popularizē veselīgu dzīvesveidu. 

7.5. Pedagoga palīgs: 

7.5.1. Palīdz izglītojamiem ar speciālām vajadzībām apgūt izglītības programmā paredzēto mācību 

saturu mācību stundu laikā un individuālās nodarbībās. 

7.5.2. Sadarbībā ar mācību priekšmeta skolotāju plāno veicamo darbu stundā – stundas mērķus, 

mācību saturu, atbilstošākās mācību metodes. 

7.5.3. Veic individuālo darbu ar izglītojamiem, lai paskaidrotu nesaprotamo mācību saturu un 

veicinātu viņu mācīšanās motivāciju. 



7.5.4. Piedalās izglītības iestādes informācijas sagatavošanā par izglītojamā mācīšanās 

pamatprasmju apguvi un uzvedības traucējumiem, ja izglītojamais apmeklēs pedagoģiski 

medicīnisko komisiju vai citas nepieciešamības gadījumā. 

7.6. Skolotājs (klases audzinātājs, mācību priekšmeta skolotājs) :  

7.6.1. Informē (mutiski un rakstiski) atbalsta komandas speciālistus par radušos problēmu vai 

jautājumu, kurā viņam nepieciešama palīdzība.  

7.6.2. Analizē situāciju kopā ar atbalsta komandas speciālistiem, piedāvā savus problēmas 

risināšanas veidus, aktīvi iesaistās lēmumu pieņemšanā, rekomendāciju izstrādāšanā.  

7.6.3. Piedalās izglītības iestādes informācijas sagatavošanā par izglītojamā mācīšanās 

pamatprasmju apguvi un uzvedības traucējumiem, ja izglītojamais apmeklēs pedagoģiski 

medicīnisko komisiju vai citas nepieciešamības gadījumā. 

7.6.4. Vienojas par turpmāko sadarbību ar atbalsta komandu un izglītojamā vecākiem, kā arī 

izstrādāto rekomendāciju izpildi noteiktajā termiņā. 

 

8. Sadarbība ar vecākiem 

8.1. Uzklausīt vecākus, sniegt atbildes uz viņu interesējošiem jautājumiem.  

8.2. Pārrunāt ar vecākiem bērna attīstību, mācību sasniegumus un uzvedības problēmas. 

Iesaistīt vecākus lēmumu pieņemšanas procesā.  

8.3. Ieteikt iespējamos problēmas risināšanas veidus, papildus nodarbības skolā vai ārpus tās 

un konsultācijas pie speciālistiem.  

8.4. Vienoties, kā vecāki atbalstīs bērnu mācību procesā, kādi būs vecāku pienākumi un 

atbildība, kā arī kāds būs turpmākais saziņas veids. (Pielikums Nr.3) 

8.5. Gadījumos, kad nav iespējams rast problēmas risinājumu vai sniegt atbalstu izglītojamam 

vecāku neiesaistīšanās, problēmas ignorēšanas vai būtisku domstarpību dēļ, atbalsta komisija 

var vērsties pēc palīdzības citās institūcijās. 

 

 

 

Direktore                                                                                        G.Ozoliņa 

 

 

 



Pielikums Nr.1 

Stopiņu pamatskola  

PIETEIKUMS ATBALSTA KOMANDAI 

Skolēna vārds, uzvārds, klase _______________________________________________ 

1. Pieteikuma iemesls: 

o Grūtības atsevišķos mācību priekšmetos  

o Saskarsmes grūtības 

o Uzvedības problēmas mācību stundās   

o Neattaisnoti skolas kavējumi  

o Attiecības ar citiem skolēniem 

o Attiecības ar pedagogiem 

o Attiecības ar vecākiem 

 

2. Skolēna raksturojums  

o Stiprās puses ______________________________________________________ 

o Vājās puses _______________________________________________________ 

o Apmeklē interešu izglītības pulciņus 

o Neapmeklē interešu izglītības pulciņus 

 

3. Skolēna sagatavotība ikdienas darbam skolā 

o Apģērbs ir tīrs un kārtīgs 

o Ir ievērotas higiēnas prasības 

o Ir līdzi mācību piederumi 

o Mājas darbi ir izpildīti 

 

4. Vecāku sadarbība ar skolu 

o Notiek pēc vecāku iniciatīvas 

o Notiek pēc skolas iniciatīvas 

o Apmeklē vecāku sapulces 

o Nesadarbojas  

 

5. Problēmas apraksts _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. Veiktais darbs situācijas uzlabošanai un rezultāti  

o Pārrunas ar skolēnu 

o Pārrunas ar vecākiem 

 

 

Datums _______________________ 

Piesaka   ________________________________________ 

                                                                                                            Vārds, uzvārds, paraksts 



Pielikums Nr.2 

Stopiņu  pamatskola  
 

ATBALSTA KOMANDAS SANĀKSME 

 
 

Vārds, uzvārds ............................................................   Datums................................... 

 

Klase  ....................                                                        Laiks..................................... 

 

Sarunas vieta, dalībnieki 
Pieaicinātie 

 

o Direktore 
o Sociālais pedagogs 
o Psihologs  
o Logopēds  
o Medicīniska māsa 

 

 

 

 

 

  

 

Sarunas iemesls 

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

Darba kārtība  

......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................



..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

Lēmums 

.......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

Aizpildīja : ................................................... 

Rakstītam piekrītu : ............................................................................................................ 

                             ............................................................................................................. 

                            ............................................................................................................. 

                            .............................................................................................................                             

                            .............................................................................................................                             

                            .............................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr.3  

VIENOŠANĀS 

 

Stopiņu pamatskola, tās direktores …………………………….. personā no vienas puses 

un izglītojamā māte/tēvs/likumīgais pārstāvis …………………………………. no otras puses, kā 

arī izglītojamais ……………………….. vienojas par sekojošo:  

1. Skola apņemas nodrošināt atbalsta pasākumus atbilstoši psihologa vai logopēda ieteikumiem 

izglītības programmas ietvaros, kā arī regulāru vecāku informēšanu par …………………… 

mācību sasniegumiem, skolas apmeklējumiem un uzvedību. 

 2. Vecāki (likumīgie pārstāvji) apņemas nodrošināt kontroli par dēla/meitas ……………………. 

uzvedību un mācīšanos, kā arī uzņemas atbildību par dēla/meitas nokļūšanu skolā un mājās.  

3. Izglītojamais…………………………………. apņemas:  

a) katru dienu apmeklēt skolu,  

b) nekavēt mācību stundu sākumu, 

 c) stundās ievērot skolas iekšējās kārtības noteikumus, netraucēt citu skolēnu un skolotāju darbu,  

d) neiesaistīties konfliktos ar citiem skolēniem.  

e)____________________________________________________________________________ 

f)____________________________________________________________________________ 

Ja vienošanās netiek ievērota, skolas direktore nekavējoties informē Ropažu novada 

pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu un veselības aprūpes departamentu vai 

Sociālo dienestu. Pārkāpumiem atkārtojoties, skolas administrācija ir tiesīga par tiem rakstiski 

informēt policiju.  

Pušu paraksti: 

Vecāki __________________________________________________ 

Izglītojamais _____________________________________________ 

Skolas direktore ___________________________________________ 


