
 

 

Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde”  

Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401, tālr.:+371 63424534, info@liepaja.edu.lv, www.liepaja.edu.lv  

PLAŠĀKA SKOLĒNU IZGLĪTĪBAS PIEREDZES  
/AUDZINĀŠANAS JOMAS/  

DARBA PLĀNS 2022./2023.M.G  
LIEPĀJĀ  

2022.gada 20.septembrī  

Galvenie uzdevumi mācību gadam:  

1. Organizēt kvalitatīvu metodisko darbu audzināšanas jomā, aktualizēt skolu direktoru vietnieku audzināšanas jomā izpratni 

par kompetenču izglītības īstenošanu - mācību un audzināšanas darba vienotību, kas vērsta uz sasniedzamo rezultātu – 

skolēna personību.  

2. Atbalstīt skolu klašu audzinātājus pārmaiņu procesā, organizējot dažādas meistarklases un kursus par aktuālām tēmām.  

3. Veicināt izglītības iestāžu pedagogu sadarbību, rosinot dalīties pieredzē ar veiksmes stāstiem, jauno saturu realizējot,  

aktualizējot mācību procesā caurviju prasmju nozīmi.  

4. Veicināt sadarbību starp skolu atbalsta personālu, karjeras pedagogiem un klašu audzinātājiem. 

 



 

 

 
Pasākumi: 

Nr.  

p.k. 

Tēma  Laiks  Vieta  Plānotais rezultāts  Lektori,  

atbildīgais 

1.  Semināri  

(meistarklases) 

    

1.1.  Pilsētas pedagogu metodiskā 
diena:  Ievadseminārs 
2022./2023.m.g. 

23.08.2022.  DALP 5.vsk.  Aktualizēta karjeras 

izglītības un  “Latvijas 

Skolas somas” nozīme,  

projektu īstenošanā skolā 

A.Jankovska 

S.Berga 

1.2.  Profesionālas sarunas DVAD:  
Aktualitātes audzināšanas jomā  
izglītības iestādē. 

06.10.2022.  Liepājas 

Valsts  

1.ģimnāzija 

Skolu direktoru vietnieki   

audzināšanas darbā 

iepazīstināti ar  aktualitātēm 

audzināšanas jomā.  Apzinātas 

vajadzības metodiskā  atbalsta 

sniegšanai. 

S.Berga 



1.3.  Profesionālas sarunas   

DVAD: Audzināšanas darba   

dokumentācija skolā un   

klasē: caurviju prasmju   

iekļaušana audzināšanas   

plānos un to realizācija   

ikdienā.  

02.11.2022.  Liepājas   

7.vidusskola  

Apzināta audzināšanas darba  

dokumentācijas 

nepieciešamība un  iespējas 

atbilstoši skolas attīstības  

plānam.  

S.Berga  

I.Kalniņa 

 

 

1.4.  Jaunais klases audzinātājs   

skolā. 

30.11.2022.  Liepājas 

Raiņa  

6.vidusskola 

Saruna ar jaunajiem klašu   

audzinātājiem: vajadzības,   

iespējas, atbalsts. 

S.Berga  

S.Stefana 

1.5.  Profesionālas sarunas   

DVAD:  

EMU īstenošana skolā. 

08.12.2022.  Liepājas 

Valsts  

1.ģimnāzija 

Kā skolas tiek īstenota 

EMU  sistēma: veiksmes, 

problēmu  risinājumi. 

S.Berga 

1.6.  Seminārs:  

Iekļaujošas izglītības pieejas   

īstenošanas nepieciešamība   

skolā.  

Janvāris  Liepājas 

Valsts  

1.ģimnāzija/   

attālināti 

Ir veicināta izpratne par 

iekļaujošās  izglītības pieejas 

nozīmi skolā.  

S.Berga  

I.Stepko 



1.6.  Profesionālas sarunas DVDA: kā  
skolas pasākumi tiek integrēti 
mācību  procesā. 

Februāris  Liepājas   

10.vidusskola 

Pieredzes stāsti par 

pasākumu  integrēšanu 

mācību procesā. 

S.Berga  

Skolu DVAD 

1.7.  Profesionālas sarunas klašu   
audzinātājiem: kvalitatīvs dialogs 
ar  skolēnu ģimenēm. 

Februāris  Attālināti  Pieredzes stāsti par 

veiksmīgas  sadarbības 

īstenošanu un   

problēmu risināšanu 

darbā ar  skolēnu 

ģimenēm. 

S. Berga  

skolu DVAD 

1.8.  Seminārs “Sociālās un pilsoniskās  
jomas un audzināšanas darba 
jomas  krustpunkti”  

Marts  Attālināti  Skolotāji gūs pieredzi, kā   

savstarpēji sadarbojoties 

veiksmīgi  realizēt caurviju 

prasmes izglītības  procesā. 

S.Berga  

I.Drēže 

1.9.  Profesionālas sarunas DVDA: 
atbalsta  rīki klašu audzinātājam. 

Aprīlis  DALP   

5.vidusskola 

Apzināti nepieciešamie 

atbalsta rīki  klases 

audzinātāja darbam. 

S.Berga  

S. Peršēvica 

 

 

2.  Konsultācijas:  

Pēc pieprasījuma   

(individuālas vai grupu) 

    



2.1.  Metodiskās palīdzības un 

atbalsta  sniegšana jaunajiem 

klašu   

audzinātājiem. 

Pēc   

pieprasījuma 

 Atbalsta sniegšana par 

pedagogam  interesējošiem 

jautājumiem   

klasvadībā. 

S.Berga 

2.2.  Metodiskā palīdzība direktora   

vietniekiem audzināšanas jomā. 

Pēc   

pieprasījuma 

 Atbalsta sniegšana direktora  

vietniekiem par aktualitātēm 

darbā  ar dokumentāciju u..c. 

jautājumiem. 

S.Berga 

3.  Labākās pieredzes 

izzināšana,  apkopošana 

    

3.1.  DVAD pieredzes apmaiņas   

brauciens uz Rīgu 

Janvāris  Rīga  Gūta pieredze audzināšanas 

darba  organizēšanai Rīgas 

izglītības  iestādēs.  

S.Berga  

A.Jankovska 

3.2.  Kultūrizglītības pasākums - 

mācību  stundu un audzināšanas 

darba  vienota procesa rezultāts. 

Janvāris  Katoļu   

pamatskola 

Labas pieredzes 

izzināšana, kā  skolā 

realizēt kultūrizglītības  

projektu mācību procesā. 

S.Berga  

A.Kalēja 

3.3.  Audzināšanas darba 

īstenošanas  pieejas skolā.  

Visu gadu   Caurviju būtība un 

mērķtiecīga to  īstenošana 

mācību procesā.  Metodisko 

materiālu uzkrāšana un  

apkopošana. 

S.Berga 

 



 

4.  Kursi/Tēmas    Tiks precizēts atkarībā no 

VISC  piedāvājuma 

 

4.1.  Tālākizglītības kursi VISC u.c.    Informācijas apkopošana 

un  nodošana par 

iespējām   

pedagogiem piedalīties 

nozīmīgos  kursos par 

audzināšanas   

jautājumiem. 

S.Berga 

5.  Konkursi     

5.1.  Klases audzinātāja loma 

klases  kolektīva saliedēšanā. 

Novembris –  

aprīlis 

 Popularizēt klases 

audzinātāja  lomu klases 

kolektīvā. 

S.Berga  

D.Liepa 

6.  Analītiskā darbība     

6.1.  Vērtības kā audzināšanas 

darba  prioritāte 

Marts – maijs   Turpinā veidot datu bāzi 

skolu  izvirzīto vērtību 

iedzīvināšanai  ikdienas 

mācību procesā. 

S.Berga  

skolu DVAD 



6.2.  Skolu direktoru vietnieku 

darba  analīze 

Maijs – jūnijs   Izvērtēt mācību gadā 

paveikto,  veicot SVID 

analīzi, izvirzīt   

uzdevumus jaunajam 

mācību  gadam. 

S.Berga  

Skolu DVAD 

 

 

Audzināšanas jomas koordinatore Signe Berga  

Telefons 29136713  

 

Saskaņots:  

 Liepājas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre – Lathere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


