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Informācija par izglītojamo ar speciālām 

vajadzībām izvērtēšanu  

1. Sākot ar 2020.gada 10.jūniju līdz 2020.gada 31. augustam tiek 

paredzēts nodrošināt Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas 

sēdes, kuras bija plānotas, bet atceltas laika periodā no 2020.gada 

13.marta līdz 2020.gada 9.jūnijam sakarā ar Ministru kabineta 

2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 "Par ārkārtējas situācijas 

izsludināšanu". PĒC INDIVIDUĀLA IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA, sazinoties 

un vienojoties ar personām, kuras ir pieteikušas izglītojamo komisijas 

sēdei, notiks izglītojamo ar speciālām vajadzībām izvērtēšana 

klātienē. 

2. Sākot ar 2020.gada 1.septembri līdz 31.decembrim PĒC INDIVIDUĀLA 

IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA tiek atsākta izglītojamo ar speciālām 

vajadzībām izvērtēšana komisijas sēdēs klātienē, kuriem izsniegtajā 

atzinumā norādīts, ka atkārtota izglītojamā veselības stāvokļa, spēju 

un attīstības līmeņa izvērtējums jāveic līdz 2020. gada 31. decembrim. 

Uz brīvajām vietām tiek plānota jaunu klientu izvērtēšana komisijas 

sēdēs. 

3. Informējam, ka saskaņā ar “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības 

likuma “ 44.pantu (4): Ja valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un 

pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumā par 

izglītojamam ar speciālām vajadzībām atbilstošāko izglītības 

programmu norādīts, ka atkārtots izglītojamā veselības stāvokļa, 

spēju un attīstības līmeņa izvērtējums veicams līdz 2020. gada 

31. augustam, izvērtējuma termiņš tiek pagarināts līdz 2020. gada 

31. decembrim un līdz tam ir piemērojams esošais atzinums. 

Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/315278-covid-19-infekcijas-

izplatibas-parvaldibas-likums 

https://likumi.lv/ta/id/315278-covid-19-infekcijas-izplatibas-parvaldibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/315278-covid-19-infekcijas-izplatibas-parvaldibas-likums


4. Skaidrojam, ka saskaņā ar 2019. gada 19. novembra Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 556 "Prasības vispārējās izglītības 

iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu 

izglītojamos ar speciālām vajadzībām" 4.punktu (stājas spēkā: 

01.09.2020.), ja bērnam nav pedagoģiski medicīniskās komisijas 

atzinuma, bet kuram konstatētas attīstības vai mācīšanās grūtības, 

izglītības iestādes atbalsta speciālisti (izglītības vai klīniskais 

psihologs, logopēds, skolotājs logopēds vai speciālais pedagogs), 

pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā, nepilngadīga izglītojamā 

vecāku, bāriņtiesas iecelto aizbildņu vai aizgādņu (turpmāk – 

likumiskais pārstāvis) iesniegumu, veic attiecīgi pedagoģisko vai 

psiholoģisko novērtējumu un sniedz atzinumu. Atzinumā norāda 

ieteicamos atbalsta pasākumus atbilstoši šo noteikumu 

1. pielikumam vai citus izglītojamam piemērotus pasākumus, lai 

izglītības iestādē varētu nodrošināt atbalsta sniegšanu. 

5. Lūdzam ievērot drošības pasākumus sakarā ar COVID 19! 

Informācija šeit: https://spkc.gov.lv/lv/ 

6. Konsultācijas tiek nodrošinātas attālināti – pa tel. 28618553; 

67212240; 60001643 vai VISC Speciālās izglītības nodaļas darbinieku 

e-pastiem. 
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