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Skolēnu skaits speciālajās pamatizglītības programmās 
izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem 2021./2022. m. g. 
(bērniem ir pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums)

l Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā – 64 bērni.

l Liepājas 8. vidusskolā – 55 bērni.

l Liepājas 7. vidusskolā – 51 bērns.

l Liepājas 3. pamatskolā – 21 bērns.

AVOTS:  LIEPĀJAS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS UN METODISKĀ ATBALSTA CENTRS

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

<< “Vai tā ir, piemēram, dislek-
sija, disgrāfija, diskalkulija, kas 
ir arī biežākie mācīšanās trau-
cējumi,” viņa saka un vērtē, ka 
šie bērni, kas patlaban mācās 8. 
vidusskolā, ir iekļaujami. “Mūsu 
skolā mācās arī bērniņi ar autis-
kā spektra traucējumiem, katrs 
ir individuāls gadījums, katrs ir 
citāds. Tiem, kas ir mūsu skolā, 
nav uzvedības problēmu, lai gan 
arī šiem bērniem reizēm nāk līdzi 
uzvedības traucējumi, tādēļ ka vi-
ņiem ir komunikācijas grūtības.”

A. Kuncīte vērtē – pēdējos 
gados ir sakārtots tā, ka skolas 
daudz ko var pamanīt. “Valsts iz-
glītības informācijas sistēmā, re-
ģistrējot bērnu skolai, parādās, vai 
pedagoģiski medicīniskā komisija 
ir noteikusi kādus traucējumus 
vai ir kādas speciālas program-
mas. Pirms gadiem pieciem ve-
cāki principā varēja noklusēt, ka 
kādi traucējumi ir. Ja ir vēl kāda 
medicīniska problēma klāt, to ir 
grūti pārbaudīt,” spriež A. Kuncīte. 
Vai pēdējā laikā vecāki ir skolai 
pieteikuši bērnu, nepasakot par 
kādām būtiskām viņa grūtībām 
vai problēmām, viņa noraida šādu 
situāciju. “Mums vecāki zvana 
jau ar konkrētiem jautājumiem, 
jo mūsu skolu ieteikusi, piemē-
ram, pedagoģiski medicīniskā 
komisija.” 

Direktore uzskata – iekļaujošā 
izglītība ir dārgs prieks, jo tiek 
prasīts, lai tiktu sniegts atbalsts 
tieši tā, kā bērnam nepieciešams. 
“Tas prasa papildu finansējumu – 
nepieciešami pedagoga palīgi vai 
asistenti,” viņa skaidro. Vaicāta, 
kā skola ar to tiek galā, direkto-
re stāsta, ka cenšoties, cik var 
pieejamā finansējuma iespējās. 
“Mūsu bērniem mazākās vai ne-
lielās grupiņās ir individuālākas 
nodarbības. Dažiem bērniem ir 
grūti, ja koncentrēta visa klase. 
Viņi ar pedagoga palīgu strā-
dā mazākās grupiņās paralēli 
stundai un mācās to pašu vielu. 
Bērniem, kam nepieciešams ko-
riģēt traucējumus, pie speciālā 
pedagoga ir konsultācijas. Šobrīd 
ļoti labs atbalsts ir no projekta 
“Pumpurs” un vēl viena projekta, 
kas ir atbalsts izglītojamo indivi-
duālo kompetenču attīstībai. No 
tiem tiek nodrošināti pedagoga 
palīgi. Bet “Pumpurs” ir tikai līdz 
Ziemassvētkiem, un, kad projekts 
noslēgsies, tas būs liels zaudē-
jums. Arī otrs projekts paredzēts 
līdz nākamā gada maijam, var-

Linards Tiļugs,
bijušais Padures 

pamatskolas direktors 

– Ko nozīmē iekļaujošā 
izglītība?

– Integrāciju kā procesu 
nodefinēja 90. gadu sākumā 
Salamankas konferencē. Dau-
dzi delegāti bija no dažādām 
jomām ar saviem viedokļiem, 
bet ne pedagogi, kuri saprot lie-
tas dziļāk. Konferencē runāja 
par humāniem apsvērumiem, 
nebija zinātnisku pētījumu, bet 
uz sajūtām balstīti pieņēmumi. 
Gan savās maģistrantūras un 
doktora studijās, gan arī prak-
tiskajā pieredzē esmu pētījis 
iekļaujošo izglītību – dominē 
lozungi par skaistu dzīvi, bet 
tādējādi diemžēl ir pārprasta 
integrācija.

Strādājot Padures skolā (bi-
jusī Lažas Speciālā internātpa-
matskola – aut.) vairāk nekā 30 
gadus, mēs vienmēr bijām par 
bērnu integrāciju, bet ne tādā 
izpratnē, kā par to šobrīd runā, 
bet gan par sociālo integrāciju. 
To realizēt ir daudz vienkār-
šāk. Mūsu bērni sacentušies ar 
parasto skolu bērniem sportā, 
mākslā, mūzikā – jomās, kas vi-
ņiem nav traucētas vai pat ir vēl 
attīstītākas. Viņi uzrāda konku-
rētspējīgus un labus rezultātus. 
Ziemās Padures skolas ledus 
laukumā notiek hokeja spēles. 
No kaimiņu ciema atbrauc spē-
lēt ar mūsējiem. Kad mūsējie 
uzvar – kaimiņu skolas puikas 
sāk domāt: “Pag, viņi taču ir 
normāli čaļi!”

– Ko nozīmē speciālā iz-
glītība, un kam tā ir nepie-
ciešama, ieteicama?

– Speciālās vajadzības ir sa-
grupētas deviņās grupās. Izglī-
tības programmu kodi ir, sākot 
no 51 un beidzot ar 59. 51, 52 
– redzes un dzirdes problēmas, 
53, 54 – fiziskās un somatis-
kās saslimšanas, 55 – valodas 
traucējumi, 56 – ar mācīšanās 
traucējumiem. Kad es mācījos 
skolā, tad par šādu situāciju ne-
varēja būt ne runas. Kods, kas 
beidzas ar 57 – vienkāršā valodā 
runājot, saistīts ar psihiskām 
saslimšanām (garīgās veselī-
bas), nevis ar garīgās attīstības 
traucējumiem. Ar garīgo veselī-
bu var būt viss kārtībā, bet var 
būt psihiskas problēmas. Tāda 
skola, kur mācījās šādi bērni, 
bija Rudbāržos. Šī skola tika 
likvidēta, un bērni ar izglītības 
kodu 57 tika izkaisīti pa visu 
valsti, spiežot izglītības iestāžu 
vadītājus veidot programmas, 
lai bērni varētu integrēties sko-
lā. Tā ir sarežģīta lieta, un katrs 
gadījums ir jāskatās atsevišķi, 

izpētot, kādēļ bērnam ir nozī-
mēta šī programma un vai viņš 
vispār var integrēties. 58 un 59 
ir programmas bērniem ar ga-
rīgās attīstības traucējumiem. 
Šeit ir ļoti konkrēti jāsaprot, kas 
bērnam ir nepieciešams. 

Medicīniski pedagoģiskajās 
komisijās jāveic dažādi testi, kas 
balstīti uz vienu principu – vai 
bērns ir spējīgs mācīties. Ja in-
telekts ir zems, bērns ir jāmā-
ca, bet viņš var iemācīties, ja 
izmanto piemērotu metodiku. 
Tas nozīmē, ja bērnu integrē 
parastā skolā, jāsaliek kopā 
dažādas metodikas. Tas būtu 
tā, ka vienā laukumā vien-
laikus noorganizē futbola un 
volejbola spēli. Nesanāks ne 
viens, ne otrs, zaudētāji būs visi.  
Bet programmā ar garīgās vese-
lības traucējumiem ļoti jāizvērtē 
katrs gadījums. Diezin vai būtu 
prātīgi, ja izpaužas agresija, 
bērns būtu jāintegrē. Bieži, ja 
bērns nav sev atbilstošā un at-
balstošā vidē, viņš kļūst agre-
sīvs vai noslēdzas, jo viņam liek 
veikt lietas, ko viņš nevar. Kad 
bērns ir speciālajā skolā starp 
līdzīgajiem un viņš saņem va-
jadzīgo ar pieņemamām meto-
dēm, viņam pāris mēnešu laikā 
viss sakārtojas un uzvedības 
traucējumi zūd. Ir gadījumi, kad 
vecāki bērnu ņem ārā no skolas, 
no vienas uz otru, bet, kad tiek 
uz speciālo, – situācija uzlabojas, 
jo viņš saņem to, kas pienākas 
un der. 

Protams, šajā jomā ir sabied-
rības uzliktie zīmogi. Kādreiz 
speciālās skolas būvēja prom, 
tālu no citu acīm, kā noslēgtas 
vietas. 

Taču jāņem vērā, ka bez me-
dicīniski pedagoģiskās komisijas 
slēdziena bērnu nevar uzņemt 
speciālajā skolā. Jāizprot divas 
lietas – diagnoze un izglītības 
programma. Kad bērnam no-
zīmēta šī programma, sistēmā 
reģistrē audzēknim nepiecie-
šamās speciālās vajadzības. Ir 
gadījumi, kad ir slēdziens no 
komisijas, bet vecāki skolai to 
nepasaka. Rezultātā bērnu ie-

liek parastā programmā, ko viņš 
nevar apgūt, sākas problēmas ar 
uzvedību. Ir bijuši arī gadījumi, 
kad skolas cenšas pieturēt jeb-
kuru bērnu, lai būtu pēc iespē-
jas lielāks skolēnu skaits, no kā 
atkarīgs finansējums. 

– Kāds būtu jūsu komen-
tārs par gadījumu ar sadurto 
skolotāju?

– Es tomēr sliecos domāt, ka 
tas bija atsevišķs gadījums no 
tūkstošiem, ko vajadzētu pama-
tīgi izpētīt speciālistiem, vērtēt 
cēloņus, kāpēc tā notika un kā-
dēļ izveidojās šāda situācija. Par 
šādiem gadījumiem mūsu valstī 
mēs nedzirdam katru dienu. Arī 
Padures skolā 70. gados bija ga-
dījums, kad viens audzēknis sa-
dūra skolas dakteri. Tas ir viens 
gadījums 50 gados. 

Pedagogs jau jūt, ka ar kādu 
klasē nav īsti labi, ka aiziet savā 
pasaulē. Jāsaprot, kāpēc un ar 
ko tas var beigties – vai viņš var 
aiziet totālā depresijā vai viņam 
var uznākt agresijas lēkmes. Tā 
var būt arī ar citām vainām, pie-
mēram, tā pati epilepsija, kurai ir 
daudzas izpausmes, tas var būt 
audzējs, kas ietekmē smadzenes 
un rada problēmas. Viena līdzī-
ga izpausme vai pazīme var būt 
iemesls pilnīgi citai vainai, un 
viena diagnoze dažādiem cilvē-
kiem var izpausties citādi. Tādēļ 
katrs gadījums jāvērtē atseviš-
ķi – pragmatiski un zinātniski. 
Arī šizotipiskiem traucējumiem 
var būt dažādas izpausmes un 
reakcijas. Pēc vēstures zināms, 
ka šiem cilvēkiem ir ambīcijas, 
augsts pašvērtējums, augstas 
darba spējas. Tādēļ var rasties 
iekšējie konflikti, ja rodas sajūta, 
ka viņš netiek novērtēts. Tas, ka 
uzstādīta šāda diagnoze, nav risi-
nājums. Ikkatram no mums jābūt 
atbildīgam un piesardzīgam – ir 
jāceļ trauksme, ja pamana kādas 
lietas, kas var apdraudēt līdzcil-
vēkus. Bērnu psihiatrija Latvijā 
ir diezgan papluinīta, daudz no 
svara būtu, ja varētu pētīt un pēc 
tā paredzēt reakcijas. 

Šeit būtiska ir arī vecāku 
pieeja bērnam un situācijai. Sa-
protoša, pieņemoša attieksme 
un problēmas konstatēšana lai-
kus nāks tikai par labu. Bieži 
vecāki dzīvo cerībā, ka viss ir 
labi. Emocionāli tas ir saprota-
mi. Nācies sastapties, ka vecāki 
pret bērnu, kuram ir problēmas, 
izturas ar naidu – tu man kau-
nu dari! Tad ir jāstrādā arī ar 
vecākiem, skaidrojot, ko bērns 
iegūs. Kas ir svarīgāk – vecāku 
pašlepnums vai bērna pašsajū-
ta? Ja mēs bērnu par visām va-
rītēm centīsimies integrēt, bērns 
nebūs piepildīts, nebūs izdarīts 
viss maksimālais.w

Katrs gadījums jāpēta atsevišķi

būt vēl vienu papildu gadu. Tad 
valstiskā un pašvaldības līmenī 
būs jāsaprot, kādi citi atbalsta rīki 
nāks vietā. Tas, kas ir iesākts, tā 
labā prakse un pieredze, tomēr 
jāturpina.” Bez atbalsta ļoti liels 
izaicinājums darboties ar bērniem 
būs tieši priekšmetu skolotājiem.

Trijstūris: pedagogs, 
vecāki un bērns

Liepājas Metodiskā centra Ie-
kļaujošās izglītības atbalsta no-
daļas vadītāja Inese Stepko tomēr 
neuzskata, ka jau tagad var runāt 
par izglītību kā iekļaujošu. “Mēs 
esam kāpienā no integrācijas uz 
iekļaujošo,” viņa teic un neslēpj 
savu pārliecību, ka ne visus bēr-
nus var iekļaut parasto skolu vidē. 
Ļoti svarīga nianse ir, vai bērns 
pats to vēlas. “Kāpēc dažreiz ir 
problēmas? Jo tā ir vecāku am-
bīcija – iekļaut vispārizglītojošā 
skolā. Tur nav tik daudz bērna 
intereses, viņa varēšanas, vēlmes, 
prasmju, zināšanu.” 

Iekļaujošās izglītības viens no 
klupšanas akmeņiem ir tas, ka 
mums vēl nav iekļaujošas sabied-
rības, uzskata I. Stepko: “Tāpēc 
arī vecāki īsti neuzticas izglītības 
iestādei, noklusē faktus, jo viņiem 
nav šīs pozitīvās pieredzes. Un 
tie vecāki, kam ir bijusi pozitīva 
sadarbības pieredze, par to negrib 
runāt skaļi. Bet tad, kad mūsu 
sabiedrība būs iekļaujošāka, ie-
spējams, vecāki vairāk uzticēsies 
izglītības iestādēm.” 

Taču I. Stepko aicina vecā-
kus veidot dialogu ar izglītības 
iestādi, pedagogiem. Ja vecāki līdz 
galam neuzticas, bērnam var būt 
ļoti lielas mācīšanās problēmas. 
“Ka viņš kaut ko nevar izdarīt, 
ka nevar nosēdēt, ka ir veselības 
problēmas, – tas tiek diagnosti-
cēts jau pirmsskolā, un skolā tas 
būtu jāpasaka. Skolotājam tas 
ir jāzina, lai laikus var pamainīt 
metodiku, pielāgoties. Tie vecāki, 
kas audzina, piemēram, bērnus 
ar autiskā spektra traucējumiem, 
šajā jomā nereti ir kompetentā-
ki. Līdz ar to varētu būt ļoti labi 
sadarbības partneri. Skolotājiem 
pateikt, kas viņa bērnu uzbudina, 
veido agresiju un kas atkal nē. 
Trijstūris – pedagogs, vecāki un 
bērns –, nav nekas cits labāks 
izdomāts.” Metodiskais centrs var 
uzņemties arī starpnieka lomu, 
ja vecākiem nevedas dialogs ar 
izglītības iestādi.
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