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SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBA 

PALSMANES PAMATSKOLA 

Reģ. Nr. 40900005931, IZM reģ. Nr. 4412901218,  

“Pamatskola”, Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV-4724 

Tālrunis 27097387, e-pasts: palsmanespsk@smiltenesnovads.lv 

 
 

 22.09.2022.                                                                                                                     Nr. 11 

ATBALSTA KOMANDAS REGLAMENTS 

                                     09.09.2019. Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta 

1.daļas 2. punktu un Vispārējās izglītības likuma 10. panta 3.daļas 2. punktu. 

 

Dokumenta mērķis - noteikt, kā Palsmanes pamatskolā (turpmāk- Skola) darbojas atbalsta 

komanda, lai sniegtu vispusīgu atbalstu izglītojamajiem (turpmāk- izglītojamais), izglītojamā 

vecākiem un/vai likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk- vecākiem), skolas darbiniekiem. 

 

I Vispārīgie jautājumi 

 

1.1. Skolas atbalsta personāla komanda (turpmāk – atbalsta komanda) ir profesionāļu komanda 

atbalsta sniegšanai izglītojamajiem un viņu vecākiem pedagoģisko, psiholoģisko un 

sociālpedagoģisko problēmu risināšanā.  

1.2. Skolas atbalsta komanda darbojas saskaņā ar Ētikas kodeksu, LR Bērnu tiesību aizsardzības 

likumu, Izglītības likumu, Civillikumu, Eiropas konvenciju par bērnu tiesību ievērošanu un 

citiem spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.  

1.3. Skolas atbalsta komanda darbojas saskaņā ar tās reglamentu. 

 

II Atbalsta komandas sastāvs 

 

2.1. Pamatsastāvs: sociālais pedagogs, izglītības psihologs, logopēds, speciālais pedagogs, 

pedagoga palīgs, direktora vietnieks mācību darbā. 
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2.2. Atbalsta komandas speciālisti ir atvērti sadarbībai un atsevišķu jautājumu risināšanā var 

uzaicināt klašu audzinātājus, mācību priekšmetu skolotājus, Skolas darbiniekus, nevalstisko 

organizāciju pārstāvjus, bāriņtiesas darbiniekus vai citus konsultantus. 

 

III  Atbalsta komandas darba mērķi un galvenie uzdevumi 
 

3.1. Mērķis: sniegt vispusīgu atbalstu izglītojamajiem, viņu vecākiem, pedagogiem. 

3.2. Uzdevumi:  

3.2.1. Identificēt potenciālo mērķgrupu atbalsta sniegšanai.  

3.2.2. Sniegt nepieciešamo atbalstu izglītojamajiem un viņu vecākiem, skolotājiem. 

3.2.3. Izpētīt iespējamos mācību grūtību (krīzes situācijas, vardarbība, stundu kavējumi, 

mācīšanās traucējumi)  rašanās cēloņus.  

3.2.4. Koordinēt izglītojamā pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās izpētes darbu skolā. 

3.2.5. Meklēt optimālākos problēmu risināšanas ceļus, sastādot konkrētu rīcības plānu un 

pārraugot tā realizāciju. 

3.2.6. Veidot sadarbību ar vecākiem un skolotājiem un informēt vecākus par dažādām 

atbalsta institūcijām.  

3.2.7. Palīdzēt katram izglītojamajam, atbilstoši viņa spējām, sasniegt izglītības mērķus. 

3.2.8. Sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām.  

3.2.9. Sadarbībā ar Skolas administrāciju, plānot un iesaistīties iekļaujošas vides 

veidošanā. 

 

IV  Darba procesa organizācija 

 

4.1. Atbalsta komandas tikšanās notiek reizi divos mēnešos. Atbalsta komandas ārkārtas sēdes 

notiek pēc vajadzības, tiklīdz ir šāda nepieciešamība. 

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

paredzot veselību veicinošas, atbalsta sniedzošas un drošas vides nodrošināšanu skolā.  

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

mācību priekšmetu skolotājs, izglītojamais, vecāks. 

 4.4. Atbalsta komandai tiekoties un uzklausot problēmu, katrs komandas loceklis, savas 

kompetences ietvaros, meklē problēmas cēloņus, sniedz atbalstu izglītojamajam, viņa ģimenei.  
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4.5. Turpmākā darba gaitā komandas locekļi turpina strādāt ar konkrēto izglītojamo un viņa 

problēmu, kopīgi diskutējot, apspriežoties un pēc vajadzības tiekoties ar ģimeni. Visu darbu 

katra konkrētā gadījumā koordinē atbalsta komandas vadītājs. 

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

Izskatot katru gadījumu individuāli, komanda lemj, cik ilgi darbu turpināt. 

4.7. Katrs atbalsta komandas dalībnieks strādā pēc sava darba plāna un specifiskām darba 

formām. 

4.8. Darbu komandā organizē tik ilgi, cik tas iespējams Skolas kompetences ietvaros. 

4.9. Atbalsta personāla komisijas sēdēs var tikt organizētas gan klātienē, gan tiešsaistē. 

4.10. Atbalsta komandas komisijas sēdes tiek protokolētas. 

4.11. Atbalsta komandas komisijas sēdes izskatītā informācija ir konfidenciālā.  

4.12. Par atbalsta komandas lēmumiem nepieciešamības gadījumā informē skolas direktoru, 

pedagogus vai vecākus.  

V Dokumentācija 

 

4.1.  Atbalsta komandas darbā izmanto skolā noteiktu vienotu, direktora apstiprinātu 

dokumentāciju: 

4.1.1. Uz atbalsta komandas sēdi klases audzinātājs piesaka bērnu ar rakstisku 

iesniegumu. Problēmas pieteikums - klases audzinātājs sniedz atbalsta personālam 

informāciju par konkrētā skolēna problēmsituāciju un iepriekš veiktajiem soļiem (1. 

pielikums). 

4.1.2. Atbalsta personāls, klases audzinātājs un mācību priekšmetu skolotāji sastāda 

individuālo izglītības plānu (2. pielikums). 

4.2. Atbalsta komandas dokumentāciju glabā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Par 

atbalsta komandas dokumentāciju un tās uzglabāšanu atbild katrs komandas loceklis 

individuāli. 

 

VI  Atbalsta komandas pienākumi un tiesības 

 

6.1. Atbalsta komandas pienākumi ir: 

 
6.1.1. Nodrošināt skolēna veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim atbilstošu 

pedagoģiskās, sociālās un psiholoģiskās palīdzības veidu; 
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6.1.2. Nepieciešamības gadījumā ieteikt vecākiem konsultēties Valsts pedagoģiski 

medicīniskajā komisijā, lai risinātu jautājumus par iespēju izglītojamajam turpināt 

mācības pēc speciālās izglītības programmās; 

6.1.3. Strīdu gadījumos rekomendēt vecākiem apmeklēt Valsts pedagoģiski medicīnisko 

komisiju, lai apstiprinātu, precizētu vai mainītu komisijas ieteikumu par 

izglītojamā vecumam, spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim 

atbilstošu pedagoģiski psiholoģiskās palīdzības veidu un izglītības programmu; 

6.1.4. Ievērot iegūtās informācijas par izglītojamo un izpētes materiālu konfidencialitāti. 

 

6.2. Atbalsta komandas tiesības ir:  

 

6.2.1. Atbilstoši savai kompetencei sagatavot priekšlikumus Skolas pedagoģiskajai 

padomei par izglītības procesa uzlabošanu darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir 

mācīšanās grūtības un citas speciālās vajadzības; 

6.2.2. Sadarbībā ar Skolas vadību, pedagogiem un izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām 

un citām speciālajām vajadzībām, vecākiem rast risinājumu efektīvākās 

palīdzības nodrošināšanā 

6.2.3. Sadarboties ar citām izglītības iestādēm, kurās realizē speciālās izglītības 

programmas. 

 

Saskaņots atbalsta komandas sanāksmē 2022. gada 22. septembrī. 

 

Direktore                                                 A. Bērtiņa 
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1.pielikums 

 

Iesniegums atbalsta komandai 
 
 

Problēmas pieteicējs___________________________ 

Problēmsituācija: 

Skolēna vārds, uzvārds: ___________________________________________________ 

klase: _____ 

Iemesls problēmas pieteikumam:  

 

Veiktās darbības: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  

 

Ieteikumi tālākai darbībai: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  

 

 

 

_______________________                                                       _______________________ 

(datums)                           (paraksts) 

  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
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2. pielikums 

 

Individuālais izglītības programmas apguves plāns   
izglītojamam ar speciālām vajadzībām 

 

I. Informācija individuālā izglītības programmas apguves plāna izveidei 

 

1. Ziņas par izglītojamo 

 

Vārds, uzvārds  

Dzimšanas dati  

Izglītības iestāde, klase (grupa)  

Datums, kad konstatēta atbalsta nepieciešamība  

Joma, kur nepieciešams atbalsts  

 

2. Plāna izstrādes pamatojums  

 

Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums   

Konstatētas attīstības/mācīšanās grūtības   

Cita veida atbalsts   

 

3. Atbalsta speciālistu atzinumi plāna sastādīšanas brīdī  

(izglītības, psiholoģiskais, valodas, sociālais un uzvedības vērtējums) 

 

Informācijas avots Datums Izvērtēšanas rezultāti 

   

   

   

 

4. Izglītojamā stiprās puses un jomas, kurās nepieciešams atbalsts 

 

5. Mācību priekšmeti vai nodarbības, uz kurām attiecas plāns 

 

  

  

  

 

6. Pielāgojumi 

 

Datums 
 

  

Mācību pielāgojumi    

    

    

Stiprās puses 
(ko izglītojamais prot un labprāt dara) 

Jomas, kuras jāpilnveido/kurās nepieciešams atbalsts 
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Vides pielāgojumi    

    

    

Pārbaudes darbu pielāgojumi    

    

    

 

Papildu informācija 

 

 

 

7. Izglītojamam izglītības iestādē noteiktie papildu atbalsta pasākumi ārpus mācību procesa  

 

Pasākumi 
(korekcijas nodarbības, logopēdijas nodarbības, 

konsultācijas, nodarbības pie psihologa, ārstnieciskā 
vingrošana u. c.) 

Nodarbību laiki Speciālists 

   

   

   

 

II. Individuālais izglītības programmas apguves plāns 

 

Mācību priekšmets/nodarbība  

 

Mācību procesa organizācija 

 

Sasniedzamie 
rezultāti/mērķi 

Metodes, materiāli, 
resursi, 

nodarbību skaits 
nedēļā 

Pedagogs 
Sākuma datums 

un pārbaudes 
datums 

Progress/rezultāti (jaunumi, 
kas sasniegts/nav sasniegts) 
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III. Vienošanās par plāna īstenošanu 

 

Sadarbība ar likumiskajiem pārstāvjiem (sasniegtie rezultāti, turpmāk veicamais darbs) 

 

Datums Aktivitāte  Turpmāk plānotās darbības 

 
 
 

  

 

Paredzētais plāna izvērtēšanas datums 
(periods) 

 

 

Komentāri  

  

  

 

 

 

IV. Plāna īstenošanas izvērtējums 

 

Datums   

 

Atbalsta speciālistu viedoklis/atzinumi 

 

 

 

 

Likumisko pārstāvju viedoklis  

 

 

 

 

Izglītojamā viedoklis 

 

 

 

 

Secinājumi par izglītojamā attīstības līmeni 

 

 

 

 

Plāna izmaiņas/papildinājumi 
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Nākamās veicamās darbības 

 

 

 

 

Nākamais izvērtēšanas datums/periods   

 

Visu plāna īstenošanā iesaistīto pedagogu paraksti  

  

 

Likumisko pārstāvju paraksti  

  

 

 

 


