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VESELĪBAS UN FIZISKĀS MĀCĪBU AKTIVITĀTES JOMA 

DARBA PLĀNS 2020./ 2021. M.G. 

LIEPĀJĀ 

 

2020. gada 23. septembrī 

Galvenie uzdevumi mācību gadam: 

 

1. Veicināt skolotāju darba profesionalitāti, kas attīstītu, veidotu skolēnos labvēlīgu attieksmi pret mācību procesu. 

2. Pedagogu profesionālās pilnveides tālākizglītības nodrošināšana un organizēšana. 

3. Savlaicīgi informēt skolotājus par jaunāko izglītības normatīvajos dokumentos, mācību priekšmetu standartos un 

programmās. 

4. Ievērot izglītojamo individuālās vajadzības mācību procesa organizēšanā, veicināt spēju un talantu attīstīšanu. 



 

 

Pasākumi: 

 

Nr. 

p.k. 

Tēma Laiks Vieta Plānotais rezultāts Lektori, 

atbildīgais 

1. 
 

 
 
 
1.1. 
 
 
 
 
 

Semināri, 
profesionālās 

sarunas 

(meistarklases)  

 

Profesionālās sarunas. 

Snieguma līmeņa apraksti 
mācību priekšmetā “Sports 
un veselība” 1., 4., 7. un 
10. klasēs. 

 
 
 
 
 
 
07.09.2020. 
15:00–17:00 

 
 
 
 
 
 
DALP 5. 
vidusskola 

 
 
 
 
 
 
Teorētisko zināšanu papildināšana 
un ieviešana sporta skolotāja darbā 
 

 
 
 
 
 
 
G. Kaire 
K. Potocka 
B. Tjurina 

1.2. Seminārs 
“Olimpiskā diena 2020 ” 
Liepājā sacensību 
nolikuma saskaņošana un 
pieņemšana, sacensību 
organizatoriskie un 
pasākuma norises 
jautājumi.  

 
 
08.09.2020. 
15:30–16:30 

 
 
LOC manēža 

 
 
Olimpiskās dienas plāna 
izveidošana 

 
 
B. Tjurina 

1.3. Seminārs 
Sociālās un pilsoniskās 
jomas skolotājiem 
sadarbībā ar Liepājas 
pilsētas Vides, veselības 
un sabiedrības līdzdalības 
nodaļu un ‘’Papardes 
zieds” “Bērnu un 
pusaudžu psihiskā 
veselība“ 

19.10.2020.  Skolotāji apgūs jaunas zināšanas 
kā atpazīt psihiskos traucējumus, 
kā veiksmīgi komunicēt ar šādiem 
jauniešiem , uzlabojot mācību 
procesu. Skolotāji apgūs praktiski 
izmantojamas metodes un rīcības 
stratēģijas. 

I. Drēže 
K. Potocka 



 

 

1.4. Profesionālās sarunas 
Jaunā mācību satura 
realizēšana un izpilde 1., 
4., 7. un 10. klasēs. 

Decembris DALP 5. vsk. 1. semestra izvērtējums K. Potocka 
B. Tjurina 

1.5. Seminārs 
Jauninājumi rotaļā ”Tautas 
bumba” 4. klašu grupā un 
stafetēs „Jautrie starti”  
3. klašu grupā. 

11.01.2021. 
15:30–17.00 

DALP 5.vsk. Nolikuma un stafešu aprakstu 
vienota apstiprināšana. 
 

B.Tjurina 
M.Mickus 
D.Gorlačevs 

1.6. Seminārs, profesionālās 
sarunas 
Pārbaudes darbu izveide 
un kontrole e-vidē 
(uzdevumi.lv, u.c.) 

Novembris Liepājas 
8.vidusskola 

Praktiski apgūt pārbaudes darba 
izveides nosacījumus. Vērtējumi e-
klases žurnālā. Izveido savu 
pārbaudes darbu e-vidē. 

B.Tjurina 
M.Mickus 

1.7.  Meistarklase 
Fiziskās aktivitātes mācību 
priekšmetā sports un 
veselība, integrējot 
matemātiku. 

17.02.2021. 
14:00 

Liedaga 
vidusskola 

Teorētisko zināšanu un praktisko 
iemaņu papildināšana 

K. Potocka 
I. Kopštāle 

1.8.  Profesionālās sarunas 
Jaunā mācību satura 
ieviešana 2021/. 2022. 
m.g. mācību priekšmetā 
sports un veselība. 

Aprīlis Liedaga 
vidusskola 

Mērķu un prioritāšu izvirzīšana 
nākamajam mācību gadam, 
balstoties uz jauno mācību 
standartu 

K. Potocka 
B. Tjurina 
 

1.9. Seminārs 
Mācību gada noslēguma seminārs 

03.06.2020. 
13:00–16:00 

Liepājas 
Liedaga 
vidusskola 
 
 

Mācību gada izvērtējums: 
1.Idejas diskusijas par 2021./ 2022. 
mācību gada plānu. 
2.Ieteikumi un rekomendācijas 
turpmākajai darbībai. 
3. Sacensību kalendārs 
2021./2022. m. g. 

K. Potocka 
B. Tjurina 



 

 

2.  Konsultācijas: 

Pēc pieprasījuma vai 

telefoniski 

  
Liepājas 
Liedaga 
vidusskola 

 
Metodiski ieteikumi un palīdzība 
skolotāju nepieciešamo 
problēmjautājumu risināšanā 

 
K. Potocka 
 
 

3.  Labākās pieredzes izzināšana, 

apkopošana 

 

Kurzemes reģiona 
apvienotais pieredzes 
apmaiņas seminārs- 
meistarklase sporta 
pedagogiem (Liepājas 
pilsētas, Liepājas rajons, 
Saldus novads) 

 
 
 
 
13.01.2021. 
11:00–15:00 

 
 
 
 
Saldus 
vidusskola 

 
 
 
 
Pieredzes apmaiņa, labā prakse, 
skolotāju sadarbība un atbalsts. 

 
 
 
 
M. Dambe 
K. Potocka 
B. Tjurina 

4. 
4.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. 

Kursi/Tēmas 
Pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveides kursu 
programma vispārizglītojošo skolu 
sporta skolotājiem “Mācīšanās 
lietpratībai, īstenojot mācību saturu 
veselības un fiziskās aktivitātes 
mācību jomā- peldēšana ” (16 
akad. stundas) 

 
Pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveides kursi 
“Mācīšanās lietpratībai Veselība un 
fiziskās aktivitātes mācību jomā, 
mācību priekšmetā Sports un 
veselība” (8 akad. stundas) 

 
1.–2.10.2020. 
8:30–18:00 
 
 
 
 
 
 
 
20.10.2020. 
9:00–16:00 

 
LOC 
peldbaseins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liepājas 
Liedaga 
vidusskola  

 
Paplašināt izpratni par to, kas ir 
lietpratība, kādā mācīšanās 
procesā iespējamais rezultāts ir 
skolēna kompetence drošības 
jautājumos un kā šādu procesu 
īstenot praksē mācību priekšmetā 
“Sports un veselība ” macību 
satura modulī Peldēšana 
 
Iegūt un paplašināt izpratni par to, 
kas ir komplekss sniegums, kā 
iespējams izmērīt kompetenci, kā 
plānot un īstenot patstāvīgo grupu 
darbu mācību jomas 
sasniedzamajos rezultātos, 
izstrādāt vērtēšanas plānu 
konkrētā tematā. 

 
H. Lučkovskis 
G. Falka 
G. Zālītis 
P. Murāns 
A. Gedrovica 
T. Jēkabsons 
K. Vaģelis 
K. Potocka 
 
 
 
M. Priedīte 
M. Priedītis 
K. Potocka 
 



 

 

 
Koordinatore 
Kristīne Potocka  
Tālrunis: 24 507 454 

Saskaņots:                     

     Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājas   pienākumu izpildītāja I.Ekuze 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU  

5.  Stundu vērošana 
 
 
Liepājas pilsētas 3. pamatskola 
 
Liepājas 7. vidusskola 
 
Liepājas J. Čakstes 10  
 
Liedaga vidusskola 

 Visa gada garumā 
 
 
Oktobris, 
novembris 
 
Oktobris, 
novembris  
 
Janvāris, februāris  
 
Janvāris, februāris 

Liepājas 
pilsētas 
vispārizglītojošā
s skolas  
 
 

Palīdzība un metodiskais atbalsts 
mācību procesa organizācijā un 
vadīšanā. 

K. Potocka 


