
Atbalsta personāla speciālistu pamata 
pienākumi attālinātajā mācību procesā
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audzinātājiem, 
pārraugot izglītojamo 
piedalīšanos
attālinātajā mācību 
procesā, kas tiek 
uzskaitīts e-klases 
žurnālā. 
Nepieciešamības 
gadījumā sazinās ar 
izglītojamo un/vai 
izglītojamā vecākiem.

• Sadarbībā ar klašu 
audzinātājiem apzina
un apkopo informāciju
par izglītojamo sociāli 
emocionālām
vajadzībām, rīkojas 
atbilstoši situācijai un 
sniedz konsultācijas 
izglītojamiem un/vai 
vecākiem.

• Profesionālās darbības 
organizē un veic 
izglītojamā tiesību un 
pienākumu interesēs, 
rīkojas atbilstoši 
bāriņtiesas 
ieteikumiem 
gadījumos, ja 
izglītojamais kādu 
iemeslu dēļ palicis bez 
vecāku aizgādības.
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metodisku atbalstu
to izglītojamo 
vecākiem, kuru bērni 
2019./2020. mācību 
gada laikā 
apmeklējuši speciālā 
pedagoga 
nodarbības.

• Organizējot atbalsta 
nodarbības, piedāvā 
izglītojamam vai 
vecākam iespējas 
sazināties ar speciālo 
pedagogu mācīšanās 
procesa laikā, pēc 
iespējas 
individualizējot katra 
vajadzības. 

• Reizi nedēļā e-klasē 
nosūta izmantojamos 
materiālus un reizi 
nedēļā iegūst 
atgriezenisko saiti no 
izglītojamā vecāka.
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.) • Organizē un sniedz 
metodisku atbalstu
to izglītojamo 
vecākiem, kuru 
bērni 2019./2020. 
mācību gada laikā 
apmeklējuši 
izglītības iestādes 
logopēda 
nodarbības. 

• Organizējot atbalsta 
nodarbības,
piedāvā 
izglītojamam vai 
vecākam iespējas 
sazināties ar 
logopēdu 
mācīšanās procesa 
laikā, pēc iespējas 
individualizējot 
katra vajadzības.

• Reizi nedēļā e-klasē 
nosūta 
izmantojamos 
materiālus un reizi 
nedēļā iegūst 
atgriezenisko saiti
no izglītojamā 
vecāka.
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atbalstu individuāli 
pieejamā formā tiem 
izglītojamiem, kuriem 
tas ir nepieciešams.

• Organizē un sniedz
metodisku atbalstu
to izglītojamo 
vecākiem, kuri lūdz 
vai tiem 
nepieciešama tāda 
veida palīdzība.

• Sadarbībā ar klašu 
audzinātājiem un 
sociālajiem 
pedagogiem apzina
un apkopo 
informāciju par 
izglītojamo sociāli 
emocionālām 
vajadzībām, rīkojas 
atbilstoši situācijai.

• Apkopo veiktās 
izpētes un raksta 
atzinumus, par 
rezultātiem informē 
vecākus un klašu 
audzinātājus 
(rekomendācijas 
mācību procesam).
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• Nepieciešamības 
gadījumā sniedz 
individuālas 
konsultācijas
izglītojamiem. 

• Veido informatīvu 
materiālu par darba 
tirgus attīstības 
tendencēm un izglītības 
iespējām Latvijā un 
pasaulē.

• Veic tirgus izpētes
karjeras pasākumu 
organizēšanai 
izglītojamiem.

• Atbilstoši plānotajam 
nākamajā - 2020./2021. 
m. g., apzina iespējas, 
izstrādā metodisko 
materiālu un veic 
organizatoriskos darbus 
lekciju / nodarbību 
izglītojamiem, 
pedagogiem un 
vecākiem -
sagatavošanai.

• Veic pašizglītošanās
darbu savai 
profesionālajai 
pilnveidei.
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• Organizē 
informācijas 
nodošanu par 
nepieciešamo 
rīcību saistībā ar 
vīrusa Covid - 19 
izplatību un 
situācijas attīstību 
valstī. 

• Apzina un fiksē 
informāciju par 
izglītojamo 
veselības situāciju
izglītojamā 
slimošanas 
gadījumā. 

• Konsultē
(telefoniski, e-
pastā) izglītojamos, 
vecākus, 
pedagogus par 
veselības 
jautājumiem. 
Nepieciešamības 
gadījumā sazinās ar 
iesaistītajām 
personām.


