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SĀKUMIZGLĪTĪBAS MĀCĪBU JOMAS (SĀKUMSKOLA) 

DARBA PLĀNS 2020./2021.M.G. 
LIEPĀJĀ 

 
 

2020. gada 21. septembrī 
 
Galvenie uzdevumi mācību gadam: 

1. Nodrošināt saikni starp izglītības iestādēm, IP, IZM, VISC un pedagogiem. 

2. Motivēt skolotājus organizēt efektīvas un mūsdienīgas mācību stundas, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

izglītības procesā un realizējot multidisciplināru pieeju. 

3. Uzraudzīt pilnveidotā mācību satura ieviešanu 1.klasē. 

4. Rosināt mācību procesu balstīt uz metakognitīvo prasmju un digitālās lietpratības attīstību. 

5. Veicināt skolotāju pedagoģiskās meistarības pilnveidošanos.  

6. Organizēt skolotāju un izglītojamo radošo, pētniecisko darbību, mācību priekšmetu olimpiādes un konkursus. 

 
 
Pasākumi: 
 

Nr. 
p.k. 

Tēma Laiks Vieta Plānotais rezultāts Lektori, 
atbildīgais 

1. Semināri 
(meistarklases) 

    

1.1. Konference 
«No izglītības standarta līdz mācību 
stundai» 

26.09. un  27.09. 
2020. 

Liepājas  Sākumskolas pedagogi informēti par 
aktualitātēm pilnveidotā mācību satura 
ieviešanā septiņās mācību jomās, 

I. Kopštāla 
Visu jomu 
koordinatori 



 

 

Rosinātavas 
Pilsētas pedagogu metodiskā diena: 
«Izaugsmes stāsts 2020-2025-uz 
pārmaiņu sliekšna» 
Lektori 
Aktualitātes sākumizglītības jomā 
 

Pilsētas 

mācību 

iestādēs 

 

 

metodisko darbu pilsētā, metodisko 
tēmu, pāsvadītas mācīšanās 
nozīmīgumu, vērtēšanu  un prioritātēm 
1.-3.klašu posmā. 

1.2. Informatīvs seminārs par Liepājas 
pilsētas Metodiskās akadēmijas 
darbību, uzdevumiem un darba plānu 
 

Pēc vajadzības Tiks precizēts Sniegt informāciju par MA darbību, 
plānotajiem pasākumiem un 
olimpiādēm, vienošanās par sadarbību 

I. Kopštāla 
Z. Tapiņa 
 

1.4. Aktualitātes projektā Skola 2030, 
pilnveidotā pieeja mācību satura 
efektīvā īstenošanā 
 

Pēc vajadzības Tiks precizēts Pedagogi tiks informēti par 
aktualitātēm Skola 2030 un pilnveidotā 
mācību satura ieviešanu 

I. Kopštāla 
 

1.5. Seminārs „Pirmskolnieku pašvadītās 
mācīšanās prasmes” 

janvāris Tiks precizēts Izzināt un apkopot pirmklasnieku 
sagatavotību skolai, pilnveidotā 
mācību satura pēctecība  uzsākot 
1.klasi, paplašināta informācija par 
vingrinājumiem pašvadītas mācīšanās 
nodrošināšanā pirmskolā 
 

I.Kopštāla 
D. Jaunzeme 

1.6. Rosinātava 
„Tekstpratība sākumskolā” 

11.02. 2021. 
plkst. 14:00 

Draudzīgā 
aicinājuma 
Liepājas 
pilsētas  
5. vidusskola 

Pedagogu profesionālās meistarības 
pilnveide un sadarbība, tekstpratības 
nozīmīgums pilnveidotā satura 
īstenošanā 

I. Kopštāla 
 

1.7. Rosinātava 
„Sadarbības prasmes dažādos 
līmeņos”” 

10.02. 2021. 
plkst. 14:00 

Liepājas 
3.pamatskola 

Pedagogu profesionālās meistarības 
pilnveide un sadarbība, skolotāju 
lomas akcentēšana 
 

I. Kopštāla 
 
 
 

1.8. Seminārs – rosinātava „Fiziskās 
aktivitātes mācību priekšmetā sports 
un veselība integrējot matemātiku” 

17.02. 2021. 
plkst. 14:00 

Liepājas 
Liedaga 
vidusskola 

1.-3. klašu sporta un veselības 
pedagogu profesionālās meistarības 
pilnveide, vērtēšana sporta un 
veselības stundās 

I. Kopštāla 
K. Potocka 



 

 

1.9. Rosinātava  „On-line tehnoloģiju 
izmantošana mācību procesā 
sākumskolā” 
 

14.04. 2021. 
plkst. 14:00 

Liepājas  
7. vidusskola 
 

Pedagogu profesionālās meistarības 
pilnveide un sadarbība 

I. Kopštāla 
 

1.10. Darbseminārs „Multilingvistiskā 
attīstība svešvalodā sākumskolas  
pedagogiem” 

13.01. 2021. 
plkst. 14:00 

Tiks precizēts 
 
 

1.-4.klašu svešvalodu pedagogu 
profesionālās meistarības pilnveide un 
sadarbība, pieredze un atziņas 

I.Kopštāla 
S.Matvejeva 

1.11. Darbseminārs „Diferenciācija, 
individualizācija svešvalodu apguvē 
sākumskolā” 

10.03. 
plkst. 14:00 

Tiks precizēts 
 

1.-4.klašu svešvalodu pedagogu 
profesionālās meistarības pilnveide un 
sadarbība, pieredze un atziņas 

I.Kopštāla 
S.Matvejeva 

2. 
 

Konsultācijas: 
Pēc pieprasījuma 
(individuālas vai grupu) 

Trešdiena Skolās  
(pēc 
pieprasījuma) 
 

Izglītības kvalitātes uzlabošana – 
profesionalitātes paaugtināšana  

I.Kopštāla 
 
 

3. Labākās pieredzes izzināšana, 
apkopošana 
 

    

3.1. Profesionālās sarunas māc. gada laikā 
 
 
23.09. 2020. 
plkst. 12:00 
 
 
 
14.10. plkst. 14:00 

Tiks precizēts 
 
 
LIP 
 
 
 
LIP 

Pilnveidotā mācību satura ieviešana, 
plānošana un vērtētšana,pašvadīta 
mācīšanās 
Sākumskolu mācību 
jomu vietnieku profesionālās sarunas 
par vērtēšanu  
1.klašu skolotājiem proefesionālās 
sarunas par apguves līmeņu 
vērtēšanu un pirmskolas pieredze 
vērtēšanas procesā ikdienā 

I.Kopštāla 
 
I.Kopštāla 
 
 
I.Kopštāla 

3.2. Atklāto stundu vērošana 1. un 2. semestrī Pēc 
saskaņošanas 
ar pedagogiem 

Pedagogu pieredzes izzināšana, 
izglītības kvalitātes uzlabošana – 
atbalsts skolotājam 
 

I.Kopštāla 

3.3. Pirmskolas un sākumskolas 
sadarbība 

māc.gada laikā 
 
 
janvāris 
 

Tiks precizēts Pēctecības nodrošinājums, pieredzes 
apmaiņa un sadarbība pilnveidotā 
mācību satura īstenošanā 
Atvērtās durvis sākumskolās pieredze 
un pēctecība 

I.Kopštāla 
D.Jaunzeme 
 
I.Kopštāla 
 



 

 

15.–19.03. 2020. 
 
Otrajā pusgadā 

Atvērtās durvis pirmskolās pieredze 
un pēctecība 
Matemātikas un vizuālas mākslas 
konkursa rīkošana  pirmskolas 
audzēkņiem skolā 
 

D.Jaunzeme 
 
I.Kopštāla  
Z.Tapiņa 

4. Kursi/Tēmas     

4.1. Kursi - Uzsākot pilnveidotā mācību 
satura ieviešanu 1.klasē, pedagogu 
profesionālās pilnveides kursi 
“Mācīšanās lietpratībai 1.-3.klasē” 
(valodu pratība, lietpratība sociālajās 
zinībās un kultūras izpratnes un 
pašizpausmes mākslas mācību 
priekšmetos). 36 st. 
Kursus vada Daugavpils Universitāte 
saskaņā ar VISC noslēgto 
sadarbības līgumu “Par pedagogu 
profesionālās kompetences 

pilnveides programmu īstenošanu” 

19.–22.08. 2020. 
 Plkst. 9:00-16:30 

Liepājas Valsts
 1.ģimnāzija  
 

Metodiskas atbalsts sākumskolas 
skolotājiem pilnveidotā mācību satura 
uzsākšanai. Praktiski risinājumi, 
teorētiskais skaidrojums 

I.Kopštāla 
 

4.2. Kompetences pilnveides kursi 
„Stratēģijas kā matemātikas satura 
elements” Skola2030 eksperts 
Jānis Vilciņš 
 

25.11. 2020. Liepājas Valsts
 1.ģimnāzija  
 
 
 

Pedagogu profesionālā pilnveide un 
kompetence sākumskolas posmā 

S.Šulme 
I.Kopštāla 

4.3. Pilnveidotā mācību satura ieviešana Tiks precizēts 
atkarībā no VISC 
piedāvājuma 

 Pedagogu profesionālā sagatavošana  
pilnveide sākumskolas posmā 

I.Kopštāla 
 

5. Olimpiādes     

5.1. Latviešu valoda  
3. klasei 
Skolā 
 
 
Pilsētā 

 
 
08.–12.03.2021. 
 
 
14.04.2021. 

 
 
skolās 
 
 
J.Čakstes 
Liepājas  

Skolēnu zināšanu pārbaude, rezultātu 
apkopošana, izvērtēšana, analīze 

 
 
Skolu dir. 
vietn. mācību 
jomā 
Z.Tapiņa 



 

 

10. vidusskola 
 

MK/jomu 
vadītāji 
 

5.2. Matemātika 
1.–3. klasei 

 
Skolās 
 
 
Pilsētā 
  
 

. 
 
 
08.–12.02. 2021. 
 
 
03.03.2021. 

 
 
 
skolās 
 
 
Draudzīgā 
aicinājuma 
Liepājas 
pilsētas  
5. vidusskola 
 

Skolēnu zināšanu pārbaude, darbs ar 
talantīgajiem skolēniem 

 
 
Skolu dir. 
vietn. mācību 
jomā 
 
Z.Tapiņa 
MK/jomu 
vadītāji 

5.3. 
 
 
 
 
 
 

Vizuālā māksla 
1.–3. klasei  
 
Skolā 
 
 
Pilsētā 

 
 
 
25.–30.01.2021. 
 
 
17.02.2021. 

 
 
 
skolās 
 
 
Liepājas  
7. vidusskola 
 

Darbs ar talantīgajiem skolēniem 
 

 
 
Skolu dir. 
vietn. mācību 
jomā 
 
Z.Tapiņa 
MK/jomu 
vadītāji 

6. Analītiskā darbība     

6.1. 
 
 
 
6.2. 
 
 
 
 
6.3. 
 

Semināru, kursu, mācību stundu 
analīzes, meistarklašu un skolotāju 
sadarbības izvērtējums 
 
Pašvadīta mācīšanās un vērtēšana 
pirmskolā un sākumskolā 
 
 
 

Visu gadu  
pēc 
nepieciešamības 
 
februārī 
 
 
 
 
Pirmajā pusgadā 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Draudzīgā 
aicinājuma 

Mācību gada izvērtējums, noteikt 
uzdevumus turpmākajam darbam 
 
 
Saprast vērtēšanas kārtību katrā 
mācību ietādē, līdzību sākumskolā un 
pirmskolā, izvērtēt uzlabojumu 
iespējas, veikt anketēšanu un apkopot 
rezultātus 
Darba mērķis, uzdevumu veidošana 
Izstrādāt saturu, vērtēšanas kritērijus, 

I.Kopštāla 
 
 
 
I.Kopštāla 
D.Jaunzeme 
 
 
 
Z.Tapiņa 
MK vadītāja 



 

 

 
 
 
 
6.4. 

Skolotāju aktīva sanāksme par 
pilsētas olimpiādes organizēšanu un 
darba izveidi 
 
 
 
Olimpiāžu rezultātu apkopošana un 
skolēnu mācību sasniegumu 
izvērtēšana 
 

 
 
 
 
Pēc olimpiādēm  

Liepājas 
pilsētas  
5. vidusskola 
 

izanalizēt rezultātus, noteikt 
uzdevumus turpmākajam darbam 
 
Rezultātu apkopošana, izvērtēšana, 
analīze un uzdevumu izvirzzīšana 
darbā ar talantīgajiem skolēniem 

 
 
 
 
Z.Tapiņa 
MK vadītāja 

 
 

Inita Kopštāla 
Sākumizglītības mācību (sākumskolas) jomu koordinatore 
Tālrunis: 26 566 679 
 
 
 
 
 
 
Saskaņots: 

                                     Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājas pienākumu izpildītāja Inga Ekuze 

 

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
 


