
      APSTIPRINU:  

 

Balvu sākumskolas direktore L.Krištopanova 
 

 Balvu sākumskolas atbalsta personāla darba laiki 2022./2023.m.g.2.semestrī  
 

 

Speciālais pedagogs Anita Baugule 
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 

9.50 – 10.30  

11.30 – 13.20  

13.30 – 15.00 

Speciālā pedagoga 

nodarbības. 

Izglītojamo izpēte. 

Metodiskais darbs. 

Atbalsta komandas 

informatīvā sanāksme. 

9.00 – 9.40  

11.30 – 14.10  

14.10 – 15.00 

Speciālā pedagoga 

nodarbības. 

Izglītojamo izpēte. 

Metodiskais darbs. 

 

  

9.50 – 10.30 

13.30 – 15.00 

Speciālā pedagoga 

nodarbības. 

Izglītojamo izpēte. 

Metodiskais darbs. 

 

9.00 – 11.20  

13.30 – 15.00 

Speciālā pedagoga 

nodarbības. 

Izglītojamo izpēte. 

Metodiskais darbs. 

 

9.00 – 13.00 

13.10 – 15.00 

Speciālā pedagoga 

nodarbības. 

Izglītojamo izpēte. 

Metodiskais darbs. 

 

 

 

Izglītības psihologs Modrīte Markova 
Pirmdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 

(2 reizes mēnesī) 

9.00-16.00 

Individuālās konsultācijas, skolēna 

novērošana klasē, grupu 

nodarbības. 

Individuālās izpētes. 

Psiholoģiskās izpētes rezultātu 

apstrāde, analīze, interpretācija un 

apkopošana psihologa atzinumā. 

Atbalsta komandas informatīvā 

sanāksme. 

Problēmsituāciju izskatīšana, 

psihologam speciālistu komandā 

strādājot ar bērniem un / vai 

vecākiem. 

Sadarbība ar citām institūcijām un 

profesionāļiem (sociālais dienests, 

bāriņtiesa, policija u.c.) 

Konsultācijas skolēnu vecākiem 

(pēc iepriekšējā pieraksta) 

9.00-16.00 

Grupas nodarbības  

(pēc nepieciešamības) 

Individuālās konsultācijas, 

skolēna novērošana klasē 

Individuālās konsultācijas, 

izpēte 

Psiholoģiskās izpētes 

rezultātu apstrāde, analīze, 

interpretācija un apkopošana 

psihologa atzinumā 

Konsultācijas skolēnu 

vecākiem 

(pēc iepriekšējā pieraksta) 

9.00 - 16.00 

Grupas nodarbības (pēc 

nepieciešamības) 

Psiholoģiskās izpētes 

rezultātu apstrāde, analīze, 

interpretācija un 

apkopošana psihologa 

atzinumā. 

Atgriezeniskās saites 

sniegšana pedagogiem, 

vecākiem 

Konsultācijas vecākiem 

(pēc iepriekšējā pieraksta) 

9.00-12.00 

Supervīzora konsultācijas 

(1 x mēnesī). 

Semināru, lekciju apmeklējums 

(pēc nepieciešamības). 

Atgriezeniskās saites sniegšana 

pedagogiem, vecākiem. 

Konsultācijas vecākiem 

(pēc iepriekšējā pieraksta). 

Individuālās konsultācijas 

bērniem. 

 

 

Sociālais pedagogs Karīna Žīgure 
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 

8.40 – 9.30  

12.40 – 13.30  

Individuālas sarunas ar 

skolēniem. 

Konsultācijas klašu 

audzinātājiem, 

skolotājiem. 

Konsultācijas skolēnu 

vecākiem.  

Dokumentācijas 

kārtošana. 

Atbalsta komandas 

informatīvā sanāksme. 

8.40 – 13.30  

Individuālas sarunas ar 

skolēniem. 

Konsultācijas klašu 

audzinātājiem, 

skolotājiem. 

Konsultācijas skolēnu 

vecākiem.  

Dokumentācijas 

kārtošana. 

 

8.40 – 13.30  

Individuālas sarunas ar 

skolēniem. 

Konsultācijas klašu 

audzinātājiem, 

skolotājiem. 

Konsultācijas skolēnu 

vecākiem. 

Dokumentācijas 

kārtošana. 

 

8.40 – 13.30  

Individuālas sarunas ar 

skolēniem. 

Konsultācijas klašu 

audzinātājiem, 

skolotājiem. 

Konsultācijas skolēnu 

vecākiem.  

Dokumentācijas 

kārtošana. 

 

8.40 – 13.30  

Individuālas sarunas ar 

skolēniem. 

Konsultācijas klašu 

audzinātājiem, 

skolotājiem. 

Konsultācijas skolēnu 

vecākiem.  

Dokumentācijas 

kārtošana. 

 

 

Sociālais pedagogs Agnese Kuršinska 
Pirmdiena Trešdiena 

9.00 -13.30 

Individuālas sarunas ar skolēniem. 

Konsultācijas klašu audzinātājiem, skolotājiem. 

Konsultācijas skolēnu vecākiem.  

Dokumentācijas kārtošana. 

Atbalsta komandas informatīvā sanāksme. 

9.00 -13.30 

Individuālas sarunas ar skolēniem. 

Konsultācijas klašu audzinātājiem, skolotājiem. 

Konsultācijas skolēnu vecākiem. 

Dokumentācijas kārtošana. 

 

 

 



 

Skolotājs – logopēds Karīna Žīgure 
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 

9.30 – 12.40 

Metodiskais un 

konsultatīvais darbs. 

Atbalsta komandas 

informatīvā sanāksme. 

13.30 – 16.00 

Koriģējoši attīstošā 

darbība 

13.30 – 15.40  

Koriģējoši attīstošā 

darbība 

 15.40 – 16.10 

Metodiskais un 

konsultatīvais darbs 

 

13.30 – 15.40  

Koriģējoši attīstošā 

darbība 

 15.40 – 16.10 

Metodiskais un 

konsultatīvais darbs 

 

14.30 – 15.40  

Koriģējoši attīstošā 

darbība 

 15.40 – 16.00 

Metodiskais un 

konsultatīvais darbs 

 

13.30 – 15.40  

Koriģējoši attīstošā 

darbība 

 15.40 – 16.00 

Metodiskais un 

konsultatīvais darbs 

 

 

Skolotājs – logopēds Daina Petrova 
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena 

9.00 – 9.40  

12.30 – 13.30 

16.00 – 16.20  

Metodiskais un konsultatīvais 

darbs. 

Atbalsta komandas 

informatīvā sanāksme. 

13.30 – 16.00 

Koriģējoši attīstošā darbība 

12.40 – 16.00 

Koriģējoši attīstošā darbība 

 16.00 – 16.10 

Metodiskais un konsultatīvais 

darbs 

 

11.30 – 12.40 

16.00 – 16.30 

Metodiskais un konsultatīvais 

darbs 

12.30– 16.00 

Koriģējoši attīstošā darbība 

9.00 – 9.40 

11.30 – 12.30 

Metodiskais un konsultatīvais 

darbs 

12.40 – 16.00 

Koriģējoši attīstošā darbība 

 

Skolotājs – logopēds Artūrs Kiseļovs 
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Piektdiena 

12.30 – 13.30 

Metodiskais un konsultatīvais 

darbs. 

Atbalsta komandas 

informatīvā sanāksme. 

13.30 – 15.00 

Koriģējoši attīstošā darbība 

13.30 – 16.00 

Koriģējoši attīstošā darbība 

 16.00 – 16.30 

Metodiskais un konsultatīvais 

darbs 

 

13.30 – 16.00 

Koriģējoši attīstošā darbība 

 16.00 – 16.30 

Metodiskais un konsultatīvais 

darbs 

 

12.30 – 13.30 

Metodiskais un konsultatīvais 

darbs. 

13.30 – 16.00 

Koriģējoši attīstošā darbība 

 

Bibliotekāre Laimdota Zelča 

Pirmdiena  Otrdiena  Trešdiena  Ceturtdiena  

9.00 – 14.00 

 Bibliotēkas krājumu 

sistematizēšana. 

Izstādes par aktualitātēm valsts 

un pašvaldības dzīvē, skolā, 

tematiskās izstādes. 

Izglītojamo lasītprasmes 

uzlabošana, intereses par 

lasīšanu un literatūru radīšana. 

Bibliotēkas apmeklētāju 

apkalpošana.  

9.00 – 13.30 

Bibliotēkas krājumu 

sistematizēšana. 

Izstādes par aktualitātēm valsts 

un pašvaldības dzīvē, skolā, 

tematiskās izstādes. 

Izglītojamo lasītprasmes 

uzlabošana, intereses par 

lasīšanu un literatūru radīšana. 

Bibliotēkas apmeklētāju 

apkalpošana. 

9.00 – 13.30 

Bibliotēkas krājumu 

sistematizēšana. 

Izstādes par aktualitātēm valsts 

un pašvaldības dzīvē, skolā, 

tematiskās izstādes. 

Izglītojamo lasītprasmes 

uzlabošana, intereses par 

lasīšanu un literatūru radīšana. 

Bibliotēkas apmeklētāju 

apkalpošana. 

9.00 – 15.00 

Bibliotēkas krājumu 

sistematizēšana. 

Izstādes par aktualitātēm valsts 

un pašvaldības dzīvē, skolā, 

tematiskās izstādes. 

Izglītojamo lasītprasmes 

uzlabošana, intereses par 

lasīšanu un literatūru radīšana. 

Bibliotēkas apmeklētāju 

apkalpošana. 

 

Skolas medmāsa Ligita Zakarīte 
Pirmdiena  Piektdiena 

9.00 – 14.00 

Bērnu un pusaudžu veselības stāvokļa novērtēšana. 

Bērnu un pusaudžu profilaktisko pasākumu organizēšana un 

veikšana. 

Higiēnas prasību izpildes kontrole. 

Bērnu un pusaudžu ēdināšanas uzraudzība sadarbībā ar 

ēdināšanas personālu. 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana. 

9.00 – 14.00 

Bērnu un pusaudžu veselības stāvokļa novērtēšana. 

Bērnu un pusaudžu profilaktisko pasākumu organizēšana un 

veikšana. 

Higiēnas prasību izpildes kontrole. 

Bērnu un pusaudžu ēdināšanas uzraudzība sadarbībā ar 

ēdināšanas personālu. 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana. 
 


