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SĀKUMIZGLĪTĪBAS MĀCĪBU JOMAS (PIRMSSKOLA) 
DARBA PLĀNS 2020./2021.M.G. 

LIEPĀJĀ 
 
 
2020. gada 21. septembrī 
Galvenie uzdevumi mācību gadam: 
 

1. Veicināt skolotāju darba profesionalitāti, paplašinot zināšanas par bērnu pašvadības prasmju pilnveidošanu, attīstīšanu. 

2. Motivēt skolotājus un iestādes vadību organizēt efektīvu un pirmsskolas vadlīnijām atbilstošu mācību procesu, apzinot 

savas profesionālās kompetences. 

3. Sekmēt sadarbību starp pirmsskolas bērnu vecākiem un pirmsskolu, lai veicinātu vecāku atbalstu bērna izglītošanā. 

Pasākumi: 
 

Nr. 
p.k. 

Tēma Laiks Vieta Plānotais rezultāts Lektori, 
atbildīgais 

1. Semināri 
(meistarklases) 

    

1.1. Konference:  
NO IZGLĪTĪBAS STANDARTA 
LĪDZ MĀCĪBU STUNDAI 
 

 
26.08.2020. 
pl.10.00 
 

J.Čakstes 
Liepājas pilsētas 
10.vidusskola 
 

Konferences rosinātavās 
paplašina zināšanas un rod 
jaunas idejas darbam tēmās 
“Plānošana, izzinot tēmu” un 

Rosinātavās 
darbojas PII 
“Saulīte 
“skolotājas 



 

 

  
 
 

“Sadarbību veicinoša vide 
un aktivitātes”. 

(atbildīgā 
D.Jaunzeme) 
 

1.2.  Liepājas pilsētas pedagogu 
metodiskā diena: 
IZAUGSMES STĀSTS 2020 – 
2025 -  UZ PĀRMAIŅU 
SLIEKŠŅA 
 

 
 
27.08.2020. 
pl.10.00 
 

 Iedvesmoties jaunam darba 
cēlienam. Uzzināt jaunā 
mācību gada plānus un 
ieceres. 

LPIP 
I.Kārkliņa par 
gada plānu un 
aktivitātēm, 
D.Jaunzeme par 
projektiem 
“Skolotāja 
piezīmes” un 
“Krikumiņi” 

1.3. *Lekciju cikls pirmsskolas 
skolotājiem “Skolotāja 
piezīmes” 
 
 

Katra mēneša 
vienā pirmdienā 
(datumi tiks 
precizēti, 
iestādes 
saņems e-
pastos)  

ZOOM platformā Papildinātas pirmsskolas 
skolotāju zināšanas par 
tēmām, kuras ir aktuālas, lai 
sekmīgi īstenotu 
kompetenču izglītību  

D.Jaunzeme 

1.4. **Lekciju cikls pirmsskolas 
bērnu vecākiem “Krikumiņi” 

Katra mēneša 
vienā otrdienā 
(datumi tiks 
precizēti, 
iestādes 
saņems e-
pastos) 

ZOOM platformā Paplašinātas vecāku 
zināšanas par pirmsskolas 
vecuma bērna attīstību, 
vajadzībām, prasmēm, 
kuras pilnveidojot, bērns 
sekmīgāk uzsāks 
sākumskolas gaitas. 

D.Jaunzeme 

1.5. Seminārs pirmsskolas 
skolotājiem “Ceļš līdz sekmīgai 
tekstpratībai” 
 

Novembris 
(datums tiks 
precizēts) 

ZOOM platformā Skolotāji paplašinājuši 
zināšanas par uzdevumiem 
katrā vecumposmā, lai 
sekmētu bērnu tekstpratību. 

D.Jaunzeme, 
Logopēdes 
B.Dzintare, 
L.Ronkaite 

1.6. Seminārs sākumskolas 
pedagogiem “Pirmsskolnieka 
pašvadības prasmes” 

Janvāris 
(datums tiks 
precizēts) 

Vieta tiks 
precizēta 

Sākumskolas pedagogiem ir 
paplašināta izpratne par 
uzdevumiem, prasmēm, 

D.Jaunzeme 



 

 

 kurus pirmsskolas izglītības 
posmā apgūst un vingrina 
bērnam, lai pilnveidotu viņa 
pašvadības kompetenci. 
 

1.7. Iepazīstināt ar aktualitātēm no 
VISC 

Visa gada 
garumā 

 Informēt par jaunumiem, 
mērķiem. 

D.Jaunzeme 
 
 
 

2. Konsultācijas: 
Pēc pieprasījuma 
(individuālas vai grupu) 

Trešdienās vai 
pēc vienošanās 

 Atbalsts, citāds skatījums, 
viedokļu apmaiņa. 

 
D.Jaunzeme 
 

3. Labākās pieredzes 
izzināšana, apkopošana 
 

    

3.1. Mācību aktivitāšu procesa 
vērošana. 

1 x mēnesī 
Septembrī,oktob
rī pii”Zīļuks”, 
novembrī,dece
mbrī pii”Pūcīte”,  
janvārī, februārī 
pii”Liepiņa”, 
martā, aprīlī  
pii “Kriksītis”. 
 

Pēc 
saskaņošanas ar 
iestādi un 
pedagogiem. 

Atbalsts pedagogiem, 
iestādes vadības komandai. 

D.Jaunzeme 

3.2. Profesionālas sarunas, 
diskusijas. 

Oktobrī 
pii”Zīļuks”, 
decembrī 
pii”Pūcīte”, 
februārī 
pii”Liepiņa”, 
aprīlī 
pii”Kriksītis”. 

Tikšanās ar 
pedagogiem. 
 

Aktualizēti jautājumi par 
mācību satura plānošanu, 
kompetenču pieejas 
īstenošanu mācību procesā. 

D.Jaunzeme 



 

 

(datumi tiks 
precizēti) 

3.3. Pieredzes kaleidoskops darbā 
ar dažādiem vecumposmiem. 

Oktobra 
3.nedēļa 

PII “Pasaciņa” Pedagogu pieredzes 
apmaiņa, labā prakse darbā 
2.jaun. vecuma grupā. 

D.Jaunzeme 
PII “Mazulītis” 
PII “Pienenīte” 
Līvupe 
 

  Novembra 
3.nedēļa 

PII “Delfīns” Pedagogu pieredzes 
apmaiņa, labā prakse darbā 
1.jaun. vecuma grupā. 

D.Jaunzeme 
PII “Kāpēcīties” 
PII “Sprīdītis” 
PII “Rūķītis” 
 

4. Kursi/Tēmas     

4.1. Vadītāju vietnieku 
profesionālās pilnveides kursi 
par vērošanas procesa  
efektivitātes aspektiem un 
komandas veidošanas 
principiem. 
 
 

Novembris 
(datums tiks 
precizēts) 

Liepājas PII 
“Saulīte” 

Pilnveidota profesionālā 
kompetence, iepazīta jauna 
pieredze. 
Pasākums ar vieslektoru 
Andu Pēkšēnu. 
 

D.Jaunzeme 

5. Konkursi     

5.1. Izteiksmīgās runas konkurss 
bērniem ar valodas attīstības 
traucējumiem “Zelta sietiņš”.  

Novembra 
sākumā 
iestādēs 
Novembra 
beigās pilsētas 
pasākums 
(datums tiks 
precizēts) 

 Konkurss veltīts Raiņa 155 
jubilejai. Paplašināt 
zināšanas par Raiņa 
daiļradi, iepazīt to. 
Bērniem  ir iespēja parādīt 
savus talantus publiskā 
telpā, gūstot skatuves 
pieredzi. 
 

D.Jaunzeme 
B.Dzintare 
L.Ronkaite 

5.2. Dziesmu konkurss “Mākonītis 
un mākonīte”. 

Maijs Vieta tiks 
precizēta 

Konkurss tiek rīkots Imanta 
Kalniņa jubilejas gadā viņa 

D.Jaunzeme 
P.Liepiņa 



 

 

(datums tiks 
precizēts) 

bērnu dziesmu 
popularizēšanai. Bērniem  ir 
iespēja parādīt savus 
talantus publiskā telpā, 
gūstot skatuves pieredzi. 

A.Jansone 
 

6. Pasākumi     

6.1. Performance “Es esmu 
bagāts, man pieder viss…” 

Februāris 
(datums tiks 
precizēts) 

PII “Saulīte” Pasākums, kurā katrai 
iestādei ir iespēja pieteikt 
savu rosinātavu, kurā 
atspoguļo savu pieredzi 
pašvadīta mācību procesa 
organizēšanā, bet ar 
nosacījumu, ka tematiski tas 
saistās ar Māra Čaklā 
daiļradi (2020.gadā 
rakstniekam 80 gadu 
jubileja). 

D.Jaunzeme 
D.Blūma 
O.Lagzdiņa 

6.2. 23.aprīlī – pasaules grāmatu 
diena. 

Aprīlis Katrā izglītības 
iestādē 

Izstrādātas vadlīnijas, lai 
katra izglītības iestāde var 
aktualizēt gan bērnu 
lasīšanu, gan grāmatas 
nozīmi bērna dzīvē. 
Aprīļa beigās katra iestādē 
iesūtīs e-pastā savu 
veiksmīgo pieredzi, kura tiks 
apkopota un izsūtīta 
pārējām iestādēm.  

D.Jaunzeme 

6.3. Administratīvi saimnieciskā 
personāla godināšanas 
pasākums “Saulessvece” 

Aprīlis 
(datums tiks 
precizēts) 

Liepājas PII 
“Saulīte” 

Darbinieki gūst gandarījumu 
par sava darba 
novērtēšanu, saņem IP 
pateicības rakstus. 

D.Jaunzeme 
 
 
 
 
 



 

 

7. Analītiskā darbība     

7.1. Apzināt, veikt apkopojumu un 
analizēt pilsētas izglītības 
iestāžu paveikto pašvadīta 
mācību procesa īstenošanā. 

Visa gada 
garumā 

 Apzinātas pedagogu 
prasmes plānot un īstenot 
mācību procesā bērnu 
pašvadību. 
 

D.Jaunzeme 

7.2. Vērtēšana pirmsskolā, tās 
līdzība ar vērtēšanu 1.klasē. 

Janvāris, 
februāris 

Visas Liepājas PII Pēc veiktās aptaujas PII, 
sadarbībā ar sākumskolas 
koordinatori I.Kopštāli veikt 
salīdzinājumu ar vērtēšanu 
1.klasē. Ar rezultātiem 
iepazīstināt PII vadītāju 
vietniekus, lai rosinātu 
pēctecību šajā aspektā. 

D.Jaunzeme 
I.Kopštāle 

 
 

 

*Lekciju cikls pirmsskolas skolotājiem “Skolotāja piezīmes” 

Tēmas: 

➢ Pašvadīta mācīšanās. Katrā vecumposmā savi izaicinājumi līdz sasniegts rezultāts. 

➢ Individualizācija mācību procesā. 

➢ Radoši izaicinājumi mācību vides iekārtošanā, lai sekmētu pašvadītu mācīšanos. 

➢ Mācīties darot. 

➢ Sadarbības prasmes caur trīs galvenajām darbībām: sarunāšanās, saprašanās, kopdarbība. 

➢ Sevis izzināšana – ceļš uz pašvadību. 

➢ Katalizators pašvadībai – informatīvā vide. 

➢ Ola vistu māca jeb bērna un skolotāja mijiedarbība. 

➢ Labizjūta ir nosacījums pašmotivācijai darīt. 

➢ Apzināts izaugsmes izvērtējums. 

 

 



 

 

 

 

**Lekciju cikls pirmsskolas bērnu vecākiem “Krikumiņi” 

Tēmas:  

➢ Kompetenču izglītība pirmsskolā. 

➢ Radīt vidi, kura rosina bērnu darīt. 

➢ Interesi aktivizējot, ne “nokaujot”, gūstam rezultātus. 

➢ Kas ir pašvadīta mācīšanās? 

➢ Uzticēšanās ir labs priekšnosacījums sekmīgai sadarbībai. 

➢ Mācīties nozīmē arī kļūdīties. 

➢ Izzināt sevi ir nozīmīgi, pilnveidojot pašvadības prasmes.  

➢ Ņem un dari! 

➢ Izglītības procesa nepārtrauktība. 

 
 
Dina Jaunzeme 
Sākumizglītības (pirmsskolas) jomu koordinatore 
27899827 
 
 
 
 
Saskaņots: 

                                     Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājas pienākumu izpildītāja Inga Ekuze 
 
 
 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


