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Tiek noteikts atbalsts bērniem ar speciālajām vajadzībām
Šodien, 16.oktobrī, Ministru kabinetā tika izskatīts noteikumu projekts „Noteikumi par
Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski medicīniskajām
komisijām” un noteikumu projekts „Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo speciālām vajadzībām”.
Dokumenti izstrādāti ar mērķi reglamentēt valsts komisijas un pašvaldību komisiju
kompetenci, profesionālās prasības komisijas sastāvam un kritērijus atzinumu sniegšanai par
piemērotas izglītības programmas ieteikšanu izglītojamajam atbilstoši viņa veselības
stāvoklim, spējām un attīstības līmenim un citus jautājumus. Valsts izglītības satura centrs
(turpmāk -VISC) dokumentos ir noteicis to, lai iesakot izglītojamajam piemērotāko izglītības
programmu atbilstoši viņa veselības stāvoklim, attīstības līmenim un spējām, tiktu ņemts vērā
ģimenes viedoklis, resursi un iespējas izglītību iegūt pēc iespējas tuvāk izglītojamā dzīves
vietai, sociālpsiholoģiskā situācija, kā arī izglītības iestādē esošie resursi un atbalsts būtu
piemērots bērniem ar speciālajām vajadzībām.
Pašvaldību komisija turpmāk būs tiesīga ieteikt jebkuru pirmsskolas izglītības
programmu (tai skaitā – speciālo). Savukārt posmā no 1.līdz 4.klasei (neatkarīgi no vecuma)
pašvaldību komisija ir tiesīga ieteikt speciālās izglītības programmu izglītojamiem ar valodas,
mācīšanās, garīgās veselības traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem un smagiem
garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. Ir svarīgi, lai vecākiem ar
bērniem speciālistu atbalsts un palīdzība būtu pieejama pēc iespējas tuvāk dzīves vietai un
īsākā laika termiņā, ko vistiešāk var nodrošināt pašvaldību komisijas. Bērnus ar speciālajām
vajadzībām vajadzētu apzināt jau pirmskolā un vēlākais līdz sākumskolas posma beigām,
tāpēc pašvaldību komisiju kompetencē ir mazāko bērnu un jaunākā skolas vecuma izglītojamo
izpēte.
Valsts komisijā vecāki ar iesniegumu vēršas par bērna izpēti, ja viņu bērnam ir redzes,
dzirdes, fiziskās attīstības traucējumi vai somatiskas saslimšanas sākot ar 1.klasi. Sākot ar
5.klasi, speciālās izglītības programmu bērnam var ieteikt tikai valsts komisija.
Turpmāk precīzi tiks noteikts tas, kādam jābūt atbilstošam nodrošinājumam, ja
vispārējā izglītības iestāde vēlas integrēt izglītojamo ar speciālām vajadzībām: papildus
resursi, vides pielāgojums, atbilstoši sagatavots personāls, atbalsta personāls un tehniskais
nodrošinājums, bez kura palīdzības un atbalsta izglītojamajam ar speciālajām vajadzībām
nevar nodrošināt iespēju kvalitatīvi iegūt izglītību atbilstoši izglītojamā veselības stāvoklim,
spējām un attīstības līmenim.
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