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       Bērnu klīniskās universitātes slimnīca 

          autisma kabinets - http://www.autismsberniem.lv/lv/ 

          Atverot saiti, atradīsiet informāciju par: 

 autismu 

 autisma kabinetu 

 pierakstu pie speciālistiem 

 materiālus un ieteikumus 

 

AUTISMS 

 Šajā materiālā iegūsiet informāciju par 

interneta vietnēm, kurās varēsiet uzzināt, kas 

ir autisms,  kur meklēt palīdzību un rast 

atbalstu un atbildes uz jautājumiem. 

 Video materiālu sērija par autiskā 

spektra traucējumiem - 

http://www.autismsberniem.lv/lv/mat

eriali/video-materiali 

  

 Sociālie video stāsti –  

http://www.autismsberniem.lv/lv/materiali/sociali

e-video-stasti 

Solis augšup - 

https://www.nepaliecviens.lv/lv/daudzfunkcionalais-

centrs-berniem-ar-autismu-solis-augsup 

 Atverot saiti, atradīsiet informāciju par: 

 speciālistiem  

 pierakstu pie speciālistiem 
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Latvijas Autisma 

apvienība - 
http://www.autisms.lv/index.ph

p/lv/ 

 

Atverot saiti, atradīsiet 

informāciju par: 

 autismu  

 projektiem saistītiem ar 

autismu 

 jaunākajiem notikumiem 

 Video un pdf materiālus 

 Speciālistiem 

 Integrēšanu sabiedrībā 

 

 Izglītojoši video par autismu - 

http://autisms.lv/index.php/lv/video 

 Informatīvi izglītojoši materiāli 

vecākiem un atbalsta personālam - 

http://autisms.lv/index.php/lv/materiali  

 

 Vadlīnijas cilvēku ar autiskā spektra traucējumiem iekļaušanai darba tirgū - 

http://www.autism.lv/images/faili/2016-vadlinijas-darbatirgus.pdf 

 Piktogrammas - http://autisms.lv/index.php/lv/piktogrammas-pozitivai-

uzvedibai 

 Informatīvie plakāti - http://autisms.lv/index.php/lv/vizualais-atbalsti 

 Materiāls par pieaugšanu - http://autisms.lv/index.php/lv/laa-pieagsana 

Autisma centrs - https://autismacentrs.lv/ 

 Atverot saiti, atradīsiet informāciju par: 

 autismu  

 pakalpojumu veidiem  

 pierakstu pie speciālistiem  

 apmācībām  

 metodiskajiem materiāliem 
 raksti un metodiskie materiāli (roku 

mazgāšana, stāsts par koronavīrusu, ko es 

varu darīt brīvdienās) –  

https://autismacentrs.lv/rakti-metodiskie-

materiali/lejupieladet-materialus/ 
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Informatīvs materiāls vecākiem, kas audzina bērnus ar autisma spektru –  

https://visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/esfpr/VISC%202.4%20-

%20informativs%20materials%20vecakiem%20-%20autisms.pdf 

METODISKAIS MATERIĀLS pedagogiem darbam ar izglītojamiem, kuriem ir autisms 

–  https://visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/esfpr/VISC%202.3%20-

%20metodiskais%20materials%20pedagogiem%20-%20autisms.pdf 

 

Valsts izglītības satura centrs - 

https://visc.gov.lv/specizglitiba/info.shtml 

Atverot saiti, atradīsiet informāciju par: 

 speciālo izglītību 

 aktuālāko informāciju 

 mācību programmām 

 mācību literatūru 

 metodiskajiem materiāliem 

 valsts pedagoģiski medicīnisko 

komisiju 
ESF projekta "Izglītojamo ar funkcionāliem 

traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" sagatavotie 

metodiskie materiāli – 

https://visc.gov.lv/specizglitiba/metmat_esfpr.shtml 

 

Rīgas 5.pamatskola – attīstības 

centrs - http://www.r5sips.lv/ac.htm 

Atverot saiti, atradīsiet informāciju par: 

 Metodisko atbalstu 

 Atbalsta personālu 

 Iespēju pieteikt konsultāciju 

Informāciju apkopojusi Rīgas 5.pamatskolas – attīstības centra audiologopēde – Anete Bromulte  

Attīstības centra veidotie metodiskie 

materiāli -   http://www.r5sips.lv/ac_met-

mat.htm 
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