
 
Individuālais izglītības plāns attālinātu mācību īstenošanai 
izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai 

vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 
(Izglītības programmas 210159XX stundu plāna 2.variants) 

 

Izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem 

smagiem attīstības traucējumiem, plānojot darbu attālinātu mācību īstenošanai, 

pedagogi sastāda plānu vienai  nedēļai vai katrai dienai (ņemot vērā izglītojamo 

individuālās spējas un veselības stāvokli). 

Plānā tiek iekļauta šāda informācija:  

• komunikācija ar izglītojamā vecākiem; 

• saziņa ar izglītojamo (ja tas ir iespējams); 

• laika periods, kuram tiek sastādīts mācību plāns; 

• nedēļas tēma (ja tas ir iespējams un aktuāli izglītojamam); 

• mācību priekšmets;  

• individuālā izglītības programmas apguves plāna mērķi;  

• plānotās aktivitātes un mācību uzdevumi; 

• pielikums elektroniskā formātā.  

Nedēļas tēmu  un uzdevumus izvēlas tādus, kas aktuāli izglītojamam un kurus pēc 

iespējas vieglāk pielāgot mājas apstākļiem.  Norāda izglītojamā individuālā izglītības 

programmas apguves plāna mērķus atbilstošā laika periodā. Plānotajās aktivitātēs 

precīzi norāda veicamos uzdevumus. Mācību plāniem pievieno  interneta vietņu adreses 

un numurētus pielikumus (piem. darba lapas). Vecākiem nedēļas plāns tiek nosūtīts līdz 

pirmdienas rītam, dienas plāns iepriekšējās dienas vakarā. 

Plānā paredz vietu arī atgriezeniskās saites saņemšanai no vecākiem - vecāku 

komentārs par skolēna veiktajām aktivitātēm. Vecāki atgriezenisko saiti sniedz 

aprakstoši vai izmanto piedāvāto apzīmējumu sistēmu: 

+++   skolēnam veicās labi, uzdevumu veica vairākas reizes 

++     skolēns veica uzdevumu,  vajadzēja pieaugušā palīdzību 

+       skolēns daļēji veica uzdevumu 

-        skolēnam neizdevās veikt uzdevumu kaut kādu grūtību dēļ 

?       vecākiem ir jautājums skolotājai par šo uzdevumu 

Vecāki var elastīgi mainīt plāna secību un uzdevumu apjomu, ņemot vērā bērna 

veselības stāvokli, pašsajūtu un dienas režīmu. 

1.pielikums. Nedēļas individuālais izglītības plāns attālinātu mācību īstenošanai 

izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem 

attīstības traucējumiem. 

2.pielikums. Dienas individuālais izglītības plāns attālinātu mācību īstenošanai 

izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem 

attīstības traucējumiem. 



 
1. piemērs 

Nedēļas individuālais izglītības plāns attālinātu mācību īstenošanai 

izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. 
(Izglītības programmas 210159XX stundu plāna 2.variants) 

 

Izglītojamā vārds, uzvārds  

Komunikācija ar izglītojamā vecākiem: 

• izmantojot e-klasi (stundu saraksts, e-klases vēstules, ievietojot pielikumus, darba lapas, interneta vietnes) 

• konsultācijas pa tālruni katru dienu no pl.11.00 -12.00 (pēc nepieciešamības) 

Laika periods 23.03 – 27.03  

Mācību 

priekšmets 

Individuālā 

izglītības plāna 

mērķi 

Plānotās aktivitātes Pielikums elektroniskā formātā 

Vecāku komentārs par 

skolēna veiktajām 

aktivitātēm 

Saskarsme Attīsta sīko 

pirkstu 

muskulatūru, 

veicina valodas 

attīstību. 

Katru dienu skaita dzejoli ar 

pirkstiņiem. 

 

Video rīta dzejolis  
https://failiem.lv/u/xfdqnj84 
 

 

Nosauc, atkārto 

alfabēta burtus. 

Skatās video. Nosauc, atkārto 

alfabēta burtus, priekšmeta vai 

dzīvas būtnes nosaukumu. 

Video par alfabētu 
https://www.youtube.com/watch
?v=CqyylPSdfhI 

 

 

Lasa tekstus ar 

widgit simboliem. 

Lasa tekstu par dzīvniekiem 

zooloģiskajā dārzā. 

Pielikums Nr.1 

Teikumi widgit zoo 

 

 

Atbild uz 

jautājumiem. 

Skatās dažādus video. Atbild uz 

jautājumiem par redzēto un dzirdēto 

saturu.  

Tutas lietas   

https://failiem.lv/u/xfdqnj84
https://www.youtube.com/watch?v=CqyylPSdfhI
https://www.youtube.com/watch?v=CqyylPSdfhI


 

Mācību 

priekšmets 

Individuālā 

izglītības plāna 

mērķi 

Plānotās aktivitātes Pielikums elektroniskā formātā 

Vecāku komentārs par 

skolēna veiktajām 

aktivitātēm 
https://bernistaba.lsm.lv/skaties/
5031-tuta-un-pasaka-par-latvijas-
lapsu-un-afrikas-lapsu 
Pelēns Tips 
https://bernistaba.lsm.lv/skaties/
6002-pelens-tips 

Sociālās 

zinības 

Mazgā rokas. Mazgā rokas bieži un regulāri. Roku mazgāšanas dziesma un 

pamācība 
https://www.youtube.com/watch
?v=WB4mDxtvPhQ 

 

 

Nosauc nedēļas 

dienas. 

 

Nosauc nedēļas dienas kalendārā.   

Skaita līdz 10 Katru dienu skaitīt no 1-10 video 
https://www.youtube.com/watch
?v=31OFJYUVFvE 

 

 

Atpazīst ciparus 

1-5 

Izkrāso ciparu un priekšmetus. Katru 

dienu vienu ciparu. Veido ciparu 

grāmatiņu. 

 

Pielikums Nr.2 

Darba lapas ar cipariem 1-5 

 

Gatavo 

vienkāršus 

ēdienus. 

Cep biezpiena cepumus pēc video 

pamācības. 

videopamācība 
https://www.youtube.com/watch
?v=7DJBBJbyM6I 

 

Pogā pogas. Pogā pogas ikdienas sadzīves 

situācijās, aizpogājot un atpogājot 

apģērba gabalus ar pogām. 

 

  

https://bernistaba.lsm.lv/skaties/5031-tuta-un-pasaka-par-latvijas-lapsu-un-afrikas-lapsu
https://bernistaba.lsm.lv/skaties/5031-tuta-un-pasaka-par-latvijas-lapsu-un-afrikas-lapsu
https://bernistaba.lsm.lv/skaties/5031-tuta-un-pasaka-par-latvijas-lapsu-un-afrikas-lapsu
https://bernistaba.lsm.lv/skaties/6002-pelens-tips
https://bernistaba.lsm.lv/skaties/6002-pelens-tips
https://www.youtube.com/watch?v=WB4mDxtvPhQ
https://www.youtube.com/watch?v=WB4mDxtvPhQ
https://www.youtube.com/watch?v=31OFJYUVFvE
https://www.youtube.com/watch?v=31OFJYUVFvE
https://www.youtube.com/watch?v=7DJBBJbyM6I
https://www.youtube.com/watch?v=7DJBBJbyM6I


 

Mācību 

priekšmets 

Individuālā 

izglītības plāna 

mērķi 

Plānotās aktivitātes Pielikums elektroniskā formātā 

Vecāku komentārs par 

skolēna veiktajām 

aktivitātēm 

Diferencē, šķiro 

priekšmetus. 

Šķiro dažādus sīkus priekšmetus. 

   

 

Vizuālā 

māksla 

Veic uzdevumus 

aplikācijas 

tehnikā. 

Aplicē pūci pēc dotā parauga. 

 

videopamācība 

https://www.youtube.com/watc

h?v=aQNj1Ist8xg 

 

Atpazīst, nosauc 

pamatkrāsas. 

Skatās video, atkārto, sauc krāsu 

nosaukumus. 

Video par krāsām 
https://www.youtube.com/watch
?v=GVKsYpemGb4 

 

Liek puzles līdz 

30 gb 

Liek parastas puzles līdz 30gb 

 

Liek interaktīvas puzles datorā vai 

planšetē. Izvēlas sākumā mazāko 

skaitu gb, tad ja var, ņem lielāku 

skaitu (nepieciešama pieaugušā 

palīdzība un atbalsts) 

 

 

dzīvnieki 
https://bernistaba.lsm.lv/speles/
puzle/variants/125-dzivnieki 

 

Sports Attīsta sīko 

pirkstu 

muskulatūru. 

Veicina 

koordinācijas 

attīstību. 

Veic vingrinājumus pēc video 

materiāla. 
https://m.youtube.com/wat

ch?v=tV4InkYzzTY  

 

 

Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis!  

Lūdzam,  sadaļā “Vecāku komentārs par skolēna veiktajām aktivitātēm” ierakstiet, kā bērnam veicās vai novērtējiet darbu, izmantojot 

piedāvāto apzīmējumu sistēmu: 

https://www.youtube.com/watch?v=aQNj1Ist8xg
https://www.youtube.com/watch?v=aQNj1Ist8xg
https://www.youtube.com/watch?v=GVKsYpemGb4
https://www.youtube.com/watch?v=GVKsYpemGb4
https://bernistaba.lsm.lv/speles/puzle/variants/125-dzivnieki
https://bernistaba.lsm.lv/speles/puzle/variants/125-dzivnieki
https://m.youtube.com/watch?v=tV4InkYzzTY
https://m.youtube.com/watch?v=tV4InkYzzTY


 
+++   skolēnam veicās labi, uzdevumu veica vairākas reizes 

++     skolēns veica uzdevumu,  vajadzēja pieaugušā palīdzību 

+       skolēns daļēji veica uzdevumu 

-        skolēnam neizdevās veikt uzdevumu kaut kādu grūtību dēļ 

?       vecākiem ir jautājums skolotājai par šo uzdevumu 



 
Pielikums Nr.1 

 



 
Pielikums Nr.2 

 



 



 
2. pielikums 

Dienas individuālais izglītības plāns attālinātu mācību īstenošanai 

izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. 
(Izglītības programmas 210159XX stundu plāna 2.variants) 

 

Izglītojamā vārds, uzvārds  

Komunikācija ar izglītojamā vecākiem: 

• izmantojot e-klasi (stundu saraksts, e-klases vēstules, ievietojot pielikumus, darba lapas, interneta vietnes) 

• konsultācijas pa tālruni katru dienu no pl.11.00 -12.00 (pēc nepieciešamības) 

Saziņa ar izglītojamo:  

• tiešsaitē (videozvans) katru dienu no pl.9.00 – 9.15 

Laika periods 23.03  

Tēma “Dzīvnieki zooloģiskajā dārzā”  

Diena, 

mācību 

priekšm. 

IIPAP mērķi Plānotās aktivitātes Pielikums elektroniskā formātā 

Vecāku komentārs par 

skolēnu veiktajām 

aktivitātēm 

P
IR

M
D

IE
N

A
 

S
as

k
ar

sm
e    

Tiek 

veicināta 

darbošanās 

motivācija. 

Skaita rīta dzejolīti kopā ar skolotāju. 

Kalendāra aktivitātes kopā ar skolotāju 

Skolotāja paslavē skolēnu par 

iepriekšējās dienas darbiņiem. 

Skolotāja informē par dienas kārtību, 

dienas darbiņu secību. 

Skolotāja ierosina skolēnam 

nofotografēt vai nofilmēt veikto darbu 

procesu vai rezultātu.  

Skolotājas videozvans skolēnam 

skype vidē. 

 

 

Mājas kalendārs. 

 

Pielikums Nr.1 

Dienas darbiņu secības lapa. 

PIRMDIENA 

 

 



 

Diena, 

mācību 

priekšm. 

IIPAP mērķi Plānotās aktivitātes Pielikums elektroniskā formātā 

Vecāku komentārs par 

skolēnu veiktajām 

aktivitātēm 

Diferencē 

zoo 

sastopamos 

dzīvniekus un 

putnus. 

Noskatās video “San Diego zoo”  

Nosauc redzamos dzīvniekus un putnus 

(ja vajag, vecāki palīdz) 

Pilda darba lapu, atzīmē video redzētos 

dzīvniekus un putnus. 

Video “San Diego zoo”  
https://www.youtube.com/watch?v=
G7mdRab-Cog 

Pielikums Nr.2 

“Video Zoo darba lapa” 
 

 

Atbild uz 

jautājumiem. 

Pirms video vecāki nolasa jautājumus. 

Noskatās vēlreiz video par zoo. 

Atbild uz jautājumiem par video. 

Jautājumi par video.  

1) Ko ēda žirafes? 

2) Cik tīģerus tu redzēji? 

3) Kādā krāsā bija lācis? 

 

S
o
ci

āl
ās

 z
in

īb
as

  Veic 

saskaitīšanas 

un 

atņemšanas 

darbības 

Pilda darba lapu. 

Pieskaita un atņem dažādus sadzīves 

priekšmetus (pogas, zīmuļus utt). 

Pielikums Nr.3 

Darba lapa ar saskaitīšanas un 

atņemšanas darbībām  

 

 

Atpazīst un 

pieraksta 

pulksteņa 

veselās 

stundas, 

pusstundas 

un stundas 

ceturkšņus.  

Pilda darba lapu ar pulksteņiem. Pielikums Nr.4 

 

Darba lapa ar pulksteņiem 

Pulkstenis 1 

 

 

Precīzi raksta 

ciparus. 

Pilda darba lapu : 

1)Pārvelk ciparus ar pildspalvu 

2)Izkrāso lielo ciparu ar flomasteriem 2 

krāsās. 

3)Izkrāso attēlu ar krāsainiem zīmuļiem. 

Pielikums Nr.5 

“Ciparu grāmatiņa” 

Cipars 1 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G7mdRab-Cog
https://www.youtube.com/watch?v=G7mdRab-Cog


 

Diena, 

mācību 

priekšm. 

IIPAP mērķi Plānotās aktivitātes Pielikums elektroniskā formātā 

Vecāku komentārs par 

skolēnu veiktajām 

aktivitātēm 

V
iz

u
āl

ā 

m
āk

sl
a   

Griež papīru 

pa iezīmētu 

līniju. 

Veido papīra bruņurupuci pēc parauga.  Pielikums Nr 6  

Krāsaina fotopamācība 

Bruņurupucis. 

Pielikums Nr 7 

Šablons Bruņurupucis  

 

S
p
o
rt

s Attīsta sīko 

pirkstu 

muskulatūru. 

Veicina 

koordinācijas 

attīstību. 

 

Veic vingrinājumus pēc video 

materiāla. 
https://m.youtube.com/watch?

v=tV4InkYzzTY  

 

 

Mums svarīgs Jūsu viedoklis!  

 

Lūdzam,  sadaļā “Vecāku komentārs par skolēna veiktajām aktivitātēm” ierakstiet, kā bērnam veicās vai novērtējiet darbu, izmantojot 

piedāvāto apzīmējumu sistēmu: 

+++   skolēnam veicās labi, uzdevumu veica vairākas reizes 

++     skolēns veica uzdevumu,  vajadzēja pieaugušā palīdzību 

+       skolēns daļēji veica uzdevumu 

-        skolēnam neizdevās veikt uzdevumu kaut kādu grūtību dēļ 

?       vecākiem ir jautājums skolotājai par šo uzdevumu 

 

 

https://m.youtube.com/watch?v=tV4InkYzzTY
https://m.youtube.com/watch?v=tV4InkYzzTY


 
Pielikums Nr. 1 

 



 
Pielikums Nr. 2 

APVELC UN IZKRĀSO TOS DZĪVNIEKUS UN PUTNUS, 

KURUS REDZI VIDEO! 

 

 

Pielikums Nr. 3 



 
 

 

Pielikums Nr. 4 



 

 

  



 
Pielikums Nr.5  

 

  



 
Pielikums Nr.6 

 

 

 

  



 
Pielikums Nr.7 

 


