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BALVU SĀKUMSKOLAS ATBALSTA KOMANDAS DARBĪBAS 

REGLAMENTS 

 
Izdots saskaņā ar  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma  

72.panta 1.daļas 2.punktu 

 un Vispārējās izglītības likuma  

10.panta 3.daļas 2.punktu 

 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

 

1.1. Balvu sākumskolas (turpmāk-Izglītības iestāde) atbalsta personāla komanda (turpmāk-

Atbalsta komanda) ir speciālistu grupa, kas savas kompetences ietvaros veic pedagoģiskās, 

psiholoģiskās un sociālās palīdzības koordinēšanu un nodrošināšanu izglītības iestādes 1.-6. 

klašu izglītojamajiem, iesaistot viņu likumiskos pārstāvjus, pedagogus, izglītības iestādes 

darbiniekus. 

1.2. 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, kas attiecas uz Atbalsta komandas dalībnieku 

profesionālo darbību. 

 

2. Atbalsta komandas sastāvs 

 

2.1. Atbalsta komanda izglītības iestādē tiek izveidota un tās sastāvs mainīts ar izglītības iestādes 

vadītāja rīkojumu. 

2.2. Atbalsta komandas pamatsastāvs: izglītības iestādes vadītājs, izglītības iestādes vadītāja 

vietnieks izglītības jomā (mācību darbs) un izglītības vadītāja vietnieks audzināšanas jomā 

(klases audzināšana un interešu izglītība) (turpmāk- administrācija), sociālais pedagogs, 

psihologs, logopēds, speciālais pedagogs. 

2.3. Pieaicinātie speciālisti: skolas māsa un bibliotekāre. 

2.4. Atbalsta komanda uz savām sanāksmēm pēc nepieciešamības var pieaicināt citus 

konsultantus, kuru darbs saistīts ar atbalsta komandas izskatāmo jautājumu darba specifiku. 
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3. Atbalsta komandas mērķis 

 

3.1. Nodrošināt sistemātisku pedagoģisku, psiholoģisku, sociālu atbalstu izglītojamiem, viņu 

likumiskajiem pārstāvjiem, pedagogiem, sekmējot dažādu izglītojamo iekļaušanu izglītības 

procesā, palīdzot veidot izglītības iestādē iekļaujošu vidi, kā arī veicināt izglītības iestādes 

darbinieku profesionālo pilnveidi un likumisko pārstāvju informētību par iekļaujošās 

izglītības jautājumiem.  

 

4. Atbalsta komandas darba uzdevumi 

 

4.1. Koordinēt izglītojamo pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās izpētes darbu izglītības 

iestādē.  

4.2. Ieteikt atbalsta pasākumu ierosināšanu izglītojamajiem, pieņemt lēmumus par izglītojamo 

nosūtīšanu uz pedagoģiski medicīnisko komisiju, lemt par sadarbību ar citām institūcijām. 

4.3. Izstrādāt, īstenot un izvērtēt izglītojamo individuālos izglītības programmas apguves plānus. 

4.4. Regulāri (vēlams 2 reizes mācību gada laikā) izvērtēt izglītojamo mācību sasniegumu 

attīstības dinamiku. Izglītojamo mērķgrupa, kam tiek veikta dinamika: 

4.4.1. izglītojamie ar speciālām vajadzībām, 

4.4.2. izglītojamie, kuriem mācību procesā un pārbaudes darbos tiek nodrošināti atbalsta pasākumi, 

4.4.3. izglītojamie, kuri ilgstoši kavējuši mācības slimības vai neattaisnojošu iemeslu dēļ, 

4.4.4. izglītojamie, kam nepietiekams vērtējums semestrī un gadā, 

4.4.5. izglītojamie, kuri atgriezušies no ārzemēm. 

4.5. Nodrošināt vispusīgu atbalstu izglītojamajiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem, 

pedagogiem, iestādes darbiniekiem. 

4.6. Nodrošināt mediāciju (starpniecību) konfliktu risināšanas procesā, kur iesaistīti pedagogi, 

izglītojamieun likumiskie pārstāvji. 

4.7. Panākt izglītojamo sociālo problēmu praktisko risinājumu, sastādot konkrēto rīcības plānu 

un pārraugot tā realizāciju. 

4.8. Sadarboties ar izglītības iestādes administrāciju tās darbības un pedagogu profesionālās 

pilnveides plānošanā, iekļaujošās vides veidošanā. 

4.9. Individuālu izglītojamā problēmjautājumu risināšanai Atbalsta komanda uzaicina 2.2. punktā 

minētos atbalsta personāla speciālistus un arī klases audzinātāju, mācību priekšmetu 

skolotājus, izglītojamā likumiskos pārstāvjus un citus sadarbības partnerus pēc 

nepieciešamības. 

4.10. Sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām. 

4.11. Apkopot informāciju, veidot statistikas datu bāzi, analizēt Atbalsta komandas darba pieredzi. 

 

5. Atbalsta komandas darbības iespējamās mērķgrupas 

 

5.1. Izglītojamie ar speciālām vajadzībām. 

5.2. Izglītojamie, kuriem mācību procesā un pārbaudes darbos tiek nodrošināti atbalsta pasākumi. 

5.3. Otrgadnieki. 

5.4. Izglītojamie, kuri ilgstoši kavējuši mācības slimības vai neattaisnojošu iemeslu dēļ. 

5.5. Izglītojamie, kuriem ir adaptācijas grūtības izglītības iestādē/klasē. 

5.6. Izglītojamie, kuriem ir uzvedības traucējumi. 

5.7. Izglītojamie un/vai viņu likumiskie pārstāvji, kuri paši lūguši palīdzību izglītības iestādei, 

kādam no Atbalsta komandas speciālistiem. 

5.8. Izglītojamie, kuri iepriekš ir mācījušies Latvijā un atgriežas no ārzemēm,  un izglītojamie, 

kuri iepriekš nav ieguvuši izglītību Latvijā. 

 



6. Darba procesa organizācija 

 

6.1. Atbalsta komandas kārtējās sanāksmes notiek reizi nedēļā. Atbalsta komandas ārkārtas 

sanāksmes notiek pēc vajadzības, tiklīdz ir šāda nepieciešamība. 

6.2. Atbalsta komandas darbība paredz koordinētu sadarbību starp komandas locekļiem, paredzot 

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

iestādē. 

6.3. Problēmas pieteicējs var būt Atbalsta komandas speciālists, klases audzinātājs, priekšmetu 

skolotājs, izglītojamais, likumiskais pārstāvis. 

6.4. Apzinot problēmu, Atbalsta komandas speciālisti savas kompetences ietvaros meklē 

problēmas cēloņus, sniedz palīdzību izglītojamajam, viņa ģimenei. 

6.5. Turpmākā darba gaitā komandas locekļi, apspriežoties ar klases audzinātāju, turpina strādāt 

ar konkrēto izglītojamo un viņa problēmu, kopīgi diskutējot, apspriežoties un pēc vajadzības 

tiekoties ar ģimeni. Visu darbu katrā konkrētā gadījumā koordinē Atbalsta komandas 

vadītājs. 

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

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

6.7. Darbu komandā organizē tik ilgi, līdz izglītojamais ir spējīgs turpināt mācības un/vai ievērot 

uzvedības noteikumus bez regulāra atbalsta un pārraudzības. 

 

7. Speciālistu kompetences Atbalsta komandā 

 

7.1. Atbalsta komandas vadītājs (izglītības iestādes vadītāja vietnieks vai cits komandas 

dalībnieks): 

7.1.1. koordinē komandas darbu, 

7.1.2. veic Atbalsta komandas dokumentācijas uzskaiti un nodrošina informācijas uzglabāšanu 

atbilstoši konfidencialitātes prasībām, 

7.1.3. saņemot pedagoga pieteikumu (pielikums Nr.1), uzaicina Atbalsta komandas speciālistus 

apkopot informāciju par izglītojamo un iespējamos palīdzības veidus un atbildīgos, 

7.1.4. apkopo un izvērtē informāciju par izglītojamajiem, kuriem nepieciešama palīdzība 

(pielikums Nr.2 un Nr.3), 

7.1.5. informē atbildīgās personas par Atbalsta komandas lēmumiem. 

 

7.2. Sociālais pedagogs: 

7.2.1. vada problēmsituāciju gadījumu virzību, 

7.2.2. prognozē iespējamās grūtības mācībās un saskarsmē nelabvēlīgu sociālu apstākļu gadījumā, 

veido atbalsta sistēmu situācijas uzlabošanai, 

7.2.3. sadarbojas ar valsts un nevalstiskajām institūcijām bērnu sociāli pedagoģisko vajadzību 

nodrošināšanā, 

7.2.4. konsultē pedagogus, izglītojamos un viņu likumiskos pārstāvjus bērnu tiesību aizsardzības 

jautājumos, 

7.2.5. sniedz sociāli pedagoģisko palīdzību izglītojamajiem, kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu, 

7.2.6. veic citus pienākumus saskaņā ar amata aprakstu. 

 

7.3. Psihologs: 

7.3.1. veic nepieciešamo diagnostiku, 

7.3.2. sniedz ieteikumus pēc veiktās diagnostikas rezultātiem skolotājiem un speciālistiem 

(ievērojot ētikas normas un konfidencialitāti), 

7.3.3. palīdz izglītojamajam izprast viņa mācīšanās grūtību cēloņus un rast risinājumus situācijas 

uzlabošanai, 



7.3.4. individuāli konsultē pedagogus un likumiskos pārstāvjus par efektīvākajām metodēm mācību 

un uzvedības problēmu risināšanā, veicina pedagogu un likumisko pārstāvju savstarpējo 

sadarbību atbalsta sniegšanā izglītojamajam, 

7.3.5. veic individuālu darbu ar izglītojamo, pedagogu vai likumiskajiem pārstāvjiem, 

7.3.6. konsultējoties ar kolēģiem, sniedz atzinumus par mācīšanās traucējumiem un atbalsta 

pasākumu nepieciešamību mācību procesā, kā arī valsts pārbaudījumos izglītojamajiem ar 

speciālām vajadzībām, 

7.3.7. veic citus pienākumus saskaņā ar amata aprakstu. 

 

7.4. Logopēds: 

7.4.1. veic izglītojamā valodas un runas traucējumu diagnostiku un korekciju. Konsultē pedagogus 

un likumiskos pārstāvjus par korekcijas darba norisi, 

7.4.2. sagatavo rakstisku atzinumu par izglītojamā runu un valodu, ja izglītojamais apmeklēs 

pedagoģiski medicīnisko komisiju vai citas nepieciešamības gadījumā, 

7.4.3. sniedz atzinumus par valodas attīstības, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem un atbalsta 

pasākumu nepieciešamību mācību procesā, kā arī valsts pārbaudījumos izglītojamajiem ar 

speciālām vajadzībām, 

7.4.4. veic citus pienākumus saskaņā ar amata aprakstu. 

 

7.5. Speciālais pedagogs: 

7.5.1. palīdz īstenot izglītības programmu konkrētajos mācību priekšmetos atbilstoši Valsts 

izglītības standartam un atbilstoši katra izglītojamā veselības stāvoklim un attīstības līmenim, 

7.5.2. saskaņo sava darba saturu ar attiecīgā mācību priekšmeta pedagogiem un vienojas par to, kad 

izglītojamais mācās individuāli vai grupā/klasē, 

7.5.3. palīdz izglītojamajiem izskaidrot nesaprotamo mācību vielu, 

7.5.4. palīdz radīt motivāciju mācīties, attīstīt sadarbības un komunikācijas prasmes, 

7.5.5. veic izglītojamo attīstības dinamikas izpēti, 

7.5.6. sagatavo rakstisku atzinumu par izglītojamā mācīšanās pamatprasmju apguvi, ja 

izglītojamais apmeklēs pedagoģiski medicīnisko komisiju vai citas nepieciešamības 

gadījumā, 

7.5.7. veic citus pienākumus saskaņā ar amata aprakstu. 

 

7.6. Skolas māsa: 

7.6.1. informē Atbalsta komandas speciālistus par izglītojamā veselības stāvokli (ievērojot ētikas 

normas un konfidencialitāti), 

7.6.2. sniedz ārstniecisko un profilaktisko palīdzību, popularizē veselīgu dzīvesveidu, 

7.6.3. veic citus pienākumus saskaņā ar amata aprakstu. 

 

7.7. Bibliotekāre: 

7.7.1. veic izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu un citu dokumentu 

komplektēšanu, uzskaiti, apstrādi, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, klasificēšanu un 

uzglabāšanu, 

7.7.2. nodrošina bibliotēkas lietotājiem brīvu pieeju dažāda veida informācijai, 

7.7.3. attīsta izglītojamo informācijas atrašanas, iegūšanas, kritiskās izvērtēšanas un lietošanas 

prasmes, 

7.7.4. veicina izglītojamo patstāvīgu mācīšanās iemaņu veidošanos, 

7.7.5. īsteno izglītojamo lasīšanas veicināšanas programmas un projektus, 

7.7.6. atbalsta pedagogus mācību priekšmetu programmas īstenošanā un audzināšanas darbā, 

7.7.7. veic citus pienākumus saskaņā ar amata aprakstu. 

 

7.8. Administrācijas pārstāvis: 

7.8.1. sniedz priekšlikumus audzināšanas un mācību procesa organizēšanā, 



7.8.2. sadarbojas ar pedagogiem, Atbalsta komandu, analizējot un vērojot izglītojamo mācību 

sasniegumus un dinamiku: 

7.8.2.1. direktores vietniece izglītības jomā apkopo un izvērtē informāciju par izglītojamajiem, 

kuriem nepieciešama palīdzība (nepietiekami mācību sasniegumi, cita informācija no 

pedagogiem), 

7.8.2.2. direktores vietniece audzināšanas jomā apkopo un izvērtē informāciju par 

izglītojamajiem, kuriem nepieciešama palīdzība (neattaisnoti stundu kavējumi, uzvedības 

problēmas, cita informācija no pedagogiem). 

 

7.9. Visi Atbalsta komandas dalībnieki: 

7.9.1. savā darbā ievēro ētikas normas un konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kas ir saistīta 

ar izglītojamo un iegūto informāciju Atbalsta komandas darbā, 

7.9.2. sadarbojas, sniedz viens otram nepieciešamo informāciju un rekomendācijas izglītojamā 

izglītības procesa organizēšanā, 

7.9.3. sniedz informāciju likumiskajiem pārstāvjiem un pedagogiem par atbalsta komandas 

izstrādātajām rekomendācijām, 

7.9.4. sadarbojas ar Balvu novada pašvaldības un valsts atbildīgajām institūcijām, 

7.9.5. veic administrācijas un augstākstāvošu institūciju rīkojumus, kārto dokumentāciju vai sniedz 

ziņas institūcijām, ja tas nepieciešams izglītojamā izglītībai. 

 

 

8. Sadarbība ar pedagogiem (klases audzinātājs, mācību priekšmeta skolotājs) 

 

8.1. Pedagogs rakstiski vai mutiski informē Atbalsta komandas speciālistus par radušos problēmu 

vai jautājumu, kurā viņam nepieciešama palīdzība. 

8.2. Analizē situāciju kopā ar Atbalsta komandas speciālistiem, piedāvā savus problēmas 

risināšanas veidus, aktīvi iesaistās lēmumu pieņemšanā, rekomendāciju izstrādāšanā, 

individuālā izglītības plāna izveidošanā. 

8.3. Informē par izglītojamā mācīšanās pamatprasmju apguvi un ierosina izvērtēt nepieciešamību 

apmeklēt pedagoģiski medicīnisko komisiju un sagatavo nepieciešamos dokumentus. 

8.4. Vienojas par turpmāko sadarbību, izstrādāto rekomendāciju izpildi noteiktajā termiņā. 

8.5. Vienojas par turpmāko sadarbību ar Atbalsta komandu un izglītojamā likumisko pārstāvi. 

8.6. Piedalās izglītības iestādes informācijas sagatavošanā par izglītojamā mācīšanās prasmju 

apguvi, ja izglītojamais apmeklēs pedagoģiski medicīnisko komisiju vai citas 

nepieciešamības gadījumā. 

 

9. Sadarbība ar likumiskajiem pārstāvjiem 

 

9.1. Komandas speciālisti uzklausa likumiskos pārstāvjus, korekti atbild uz viņus interesējošiem 

jautājumiem, kā arī noskaidro likumisko pārstāvju vēlmes un intereses bērnu izglītošanas 

jautājumos. 

9.2. Pārrunā ar likumiskajiem pārstāvjiem izglītojamā attīstību, mācību sasniegumus un/vai 

uzvedības problēmas. Iesaista likumiskos pārstāvjus lēmumu pieņemšanas procesā. 

9.3. Iesaka iespējamos problēmas risināšanas veidus, papildus nodarbības izglītības iestādē, 

speciālistu (piemēram, ārsta) konsultāciju. 

9.4. Vienojas, kā likumiskie pārstāvji atbalstīs izglītojamo mācību procesā, kādi būs likumisko 

pārstāvju pienākumi un atbildība, kā arī kāds būs turpmākais saziņas veids. 

 

 

10. Dokumentācija 

 

10.1. Atbalsta komandas sanāksmes protokolē. 



10.2. Atbalsta komandas dokumentācija (iesniegumi, izpētes materiāli, protokoli, darba plāni, 

nodarbību plānojumi, dinamikas kartes,  vienošanās, individuālie izglītības plāni u.c.) 

glabājas pie speciālistiem slēgtā skapī. 

10.3. Par atbalsta komandas dokumentāciju un tās uzglabāšanu atbild komandas vadītājs. 

10.4. Atbalsta komanda apkopo informāciju un atskaitās administrācijai tās iekšējos normatīvajos 

dokumentos paredzētajā kārtībā. 

 

11. Noslēguma jautājumi 

 

11.1. Atbalsta komandu skolā veido atbilstošo jomu darbinieki saskaņā ar darba līgumu, amata 

aprakstu un tarifikāciju. 

11.2. Grozījumu atbalsta komandas reglamentā var tikt veikti saskaņā ar LR spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

11.3. Atzīt par spēku zaudējušu 2019.gada 22.oktobrī izdoto „Balvu pamatskolas Atbalsta 

komandas reglamentu”. 

 

 

 

 

Direktore        L.Krištopanova 

 

  



Pielikums Nr.1 

Balvu sākumskolas __________ klases audzinātājas_________________________  

iesniegums Atbalsta komandai 

 par ____klases skolnieku/skolnieci _______________________(vārds, uzvārds)  

 

1.Izglītojamā problēmas pieteikums (mācību grūtības, uzvedības traucējumi, fiziskās 

attīstības traucējumi vai somatiskas saslimšanas, saskarsmes grūtības, neattaisnoti 

kavējumi un citas problēmas) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 2. Kad un kādu apstākļu ietekmē radās grūtības/problēmas  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3.Klases audzinātāja/s veiktais darbs  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4.Klases audzinātāja ieteikumi un priekšlikumi atbalsta komandai  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Datums_______________ 

 Klases audzinātājas  paraksts __________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Iesniegums saņemts atbalsta komandā_____________________(datums, paraksts) 



Pielikums Nr.2 

Balvu sākumskolas Atbalsta komandas 

Ieteikums par atbalsta pasākumu nodrošināšanu Nr._____ 

 

 

Pamatojoties uz skolas psiholoģes _______________________________ 

                                                                        (vārds, uzvārds)  

atzinumu un atbalsta komandas ieteikumu lūdzam _______ klases skolniekam 

________________________(vārds, uzvārds) mācību procesā un pārbaudes darbos 

nodrošināt šādus atbalsta pasākumus: 

 ▪ vēlams sēdēt pirmajos solos, 

 ▪ pagarināts darba izpildes laiks līdz 20%, 

 ▪ sniegt tikai vienu uzdevumu/instrukciju, nākamo lūgumu izteikt pēc iepriekšējā 

izpildes, 

 ▪ ļaut izmantot atgādnes par matemātikas, latviešu valodas, angļu valodas, vēstures, 

dabaszinību likumiem, 

 ▪ jauno informāciju saistīt ar jau iepriekš apgūto, atkārtot mācību saturu.  

 

Atbalsta pasākumi ietverti individuālajā izglītības programmas apguves plānā un 

par to norisi ir informēti izglītojamā likumiskie pārstāvji. 

  

Skolas direktores rīkojums par atbalsta pasākumu nodrošināšanu Nr.___ 

 

 Ieteikuma pārskatīšanas termiņš _____________________ .  

 

 

Atbalsta komandas vadītāja __________________ 

 

 

 Datums ______________________________________ 



Pielikums Nr.3 

Balvu sākumskola 

Atbalsta komandas ieteikums Nr. _________ 

Pašvaldības nosaukums __________________Datums _______________ 

Izglītojamā vārds, uzvārds _________________________________ Klase ________ 

Dzimtā valoda _________________________________ 

Mācību valoda ______________________________________________ 

Atbalsta komandas ieteikums  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Logopēda atzinums 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

      ___________________________ 
           (paraksts un tā atšifrējums) 

 

 Psihologa atzinums 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

      ___________________________ 
     (paraksts un tā atšifrējums) 

 

 Speciālā pedagoga atzinums  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

           __________________________ 
     (paraksts un tā atšifrējums) 



 

 

Sociālā pedagoga un citu speciālistu atzinumi  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

      __________________________ 
           (paraksts un tā atšifrējums) 

 

Ieteikums jāpārskata līdz ______________________________________ 
(gads, datums, mēnesis)  

Atbalsta komandas vadītāja ____________________________________   
       (paraksts un tā atšifrējums) 

 

Pedagogi _______________________________________ 
                              (paraksts un tā atšifrējums)  

 _________________________________________ 
      (paraksts un tā atšifrējums) 

 _________________________________________ 
     (paraksts un tā atšifrējums)  

 

 

Protokolētājs ____________________________________ 
     (paraksts un tā atšifrējums)  

 

Es ____________________________(likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds) esmu 

iepazinies (-usies) ar atbalsta personāla komandas ieteikumu, tam piekrītu un neiebilstu 

bērna spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtēšanai 

_______________________________________ pedagoģiski medicīniskajā komisijā.  

 

 

 

Likumiskā pārstāvja paraksts ______________ Datums _______________ 

 

 

 

SASKAŅOTS _______________________ 
          (paraksts) 

____________________________________ 
                (amats, paraksta atšifrējums)  

 

Datums __________________________ 
 


