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KULTŪRIZPRATNES UN PAŠIZPAUSMES 
MĀKSLĀ 

 DARBA PLĀNS 2022./2023.M.G. 
LIEPĀJĀ 

 

2022.gada 20.septembrī 
 

Galvenie uzdevumi mācību gadam: 
 

1. Skolēnu lasītprasmes un tekspratības pilnveide un attīstīšana mācību stundā. 

2. Pedagoģiskā procesa individualizācijas un diferenciācijas  aktualizēšana izglītojamo mācīšanās motivācijas sekmēšanai 

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

tehnoloģijas izglītības procesā un īstenojot multidisciplināru pieeju, iekļaujot stundās uzdevumus atbilstošus katra skolēna 

spējām un pievēršot uzmanību skolēnu talantiem. 

4. Informēt pedagogus par aktualitātēm projektā „Skola2030”, piedāvājot skolotājiem atbalsta rīkus un materiālus. 
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Pasākumi: 

 
Nr. 

p.k. 

Tēma Laiks Vieta Plānotais rezultāts Lektori, 

atbildīgais 

1. Profesionālās sarunas  
 

  Mācību satura plānošana, 
starpdisciplināra pieeja mācību 
procesam jomas ietvaros. 
Izaicinājumi ieviešot jauno 
mācību saturu. Vērtēšanas 
kritēriju izstrāde.  
Mācību materiālu izveide. 
Dalīšanās pieredzē. 

Jomas 
koordinators, 
metodiķi 

1.1     Vizuālās mākslas 
skolotājiem 

 

27.10. – 12:00 
05.01. – 11:00 
07.03. – 14:00 
 

J.Čakstes 
Liepājas pilsētas 
10.vidusskolā, 
Alejas ielā 16 
 

 G.Skabarniece 

1.2.  Mūzikas skolotājiem 

 

11.10.-16:00  
11.01.-16:00 
25.04.-16:00 
 

Liepājas 
8.vidusskolā 
 

  I.Āboliņa 

1.3. Teātra mākslas 
skolotājiem        

12.10.– 16:00 
25.01. – 16:00 
22.03. – 16:00 
 

Liepājas Valsts 
1.ģimnāzijā 
 

  V.Braša 

1.4. Kultūra un māksla II 
pedagogu 
profesionālās sarunas 

21.09.-16:00 Liepājas Valsts 
1.ģimnāzijā 
32.kab. 
 

  V.Braša 

1.5. Mūzikas, vizuālās 
mākslas, teātra 
mākslas metodiķiem 

 

23.11. – 16:00 
08.02.- 16:00 
10.05. – 16:00 
 

J.Čakstes 
Liepājas pilsētas 
10.vidusskolā 
vieta tiks 

  G.Skabarniece 



precizēta 
 

1.6. Kultūrizpratnes un 
pašizpausmes mākslā 
jomas skolu 
koordinatoriem 

 

12.10. – 16:00 
05.01. – 14:00 
 

J.Čakstes 
Liepājas pilsētas 
10.vidusskolā 
 

  G.Skabarniece 

1.7. Kultūrizpratnes un 
pašizpausmes mākslā 
jomas skolotājiem 

24.08. (metodiskā diena) 
27.10. – 10:00 
29.03. – 16:00 
 

 
J.Čakstes 
Liepājas pilsētas 
10.vidusskolā 
 

  G.Skabarniece 

1.8. Kultūras pamatu 
skolotājiem seminārs 

”Muzeja nodarbību 
integrēšana mācību 
procesā, veidojot 
sasaisti ar apgūstamo 
saturu” 

04.10. – 16:00 Liepājas 
interjera muzejs 
„Hoijeres 
kundzes viesu 
nams” 

Iespēja iepazīties ar muzeja 
piedāvājumu - 
muzejnodarbībām 

I.Dreiže 

2. Konsultācijas: 

Pēc pieprasījuma 

(individuālas vai 

grupu) 

 
 
2.,3.,4.mēneša trešdienā 

pēc pieprasījuma 

J.Čakstes 
Liepājas pilsētas 
10.vidusskolā, 
Alejas ielā 16 
 

 G.Skabarniece 

3. Labākās pieredzes 

izzināšana, apkopošana 

Pedagogs – mūsdienīga 

mācību procesa virzītājs 

 
 
    Rosinātavas 

 
 
 
tiks precizēts 
 
 
 
 
 

 
 
PIKC Liepājas 
Mūzikas, 
mākslas un 
dizaina 
vidusskola 

 
 
Skolotāji iepazīst mūsdienīgas 
tehnoloģijas mācību priekšmeta 
īstenošanai 

  
 
G.Skabarniece 
 



4. Kursi/Tēmas Tiks precizēti atkarībā 
no VISC piedāvājuma 

 

   

4.1.  Starptautisks mākslas 
simpozijs  
 

jūlijs Liepājas 
Universitāte 

Skolotāju radošo spēju 
pilnveide 

Liepājas 
Universitāte 

5. Konkursi 
 

    

5.1. Konkursi vizuālajā mākslā 
sadarbībā ar LBJC 
(nolikumi tiks izsūtīti uz 
skolām un skolotājiem) 

visa gada garumā  Radošāko un talantīgāko 
skolēnu apzināšana pilsētas, 
reģiona, valsts un starptautiskā 
mērogā. 
Tiek dota iespēja skolēniem 
parādīt savus talantus publiskā 
telpā, tā motivējot tos tālākai 
radošai darbībai. 
 

G.Skabarniece, 
LBJC vizuālās 
mākslas 
metodiķe 
I.Timbra 

5.2. Kultūras kanona konkurss 
2022./2023.m.g  
   
 
 
 
 

I KĀRTA 
 
novembris 

Kuldīgas 

Mākslas nams  

(1905. gada iela 
6) 

 Konkursa ietvaros jaunieši 
pievērsīsies augšanas ideju 
daudzveidīgajām izpausmēm 
Kultūras kanonā iekļautajos 
mākslas darbos un kultūras 
vērtībās, kā arī jauniešu 
refleksijai par Kultūras kanonu 
vērtību radītās pieredzes nozīmi 
viņu dzīvēs un izaugsmē. 

Terēza Strauta 
Kuldīgas novada 

pašvaldības 

Kultūras nodaļas 

projektu 

speciāliste   

 

  II KĀRTA 

janvāris 

Rīgā  Latvijas Kultūras 
akadēmijas 
Zinātniskās 
pētniecības 
centrs 

  III KĀRTA 
marts 

Rīgā  Latvijas Kultūras 
akadēmijas 
Zinātniskās 



pētniecības 
centrs 
 

 5.3 Vokālās mūzikas konkurss   
„Balsis”. 
Pilsētā 
 

 februāris  LBJC 
struktūrvienībā 
„Vaduguns” 

 Talantīgo skolēnu vokālo un 
daudzbalsīgas dziedāšanas 
iemaņu pilnveide. 
 

 E.Ruibe 

 Vokālās mūzikas konkurss 
„Balsis”. 
novadā 

8.marts  Kuldīgā  E.Ruibe, 
mūzikas skolotāji 

 5.4. Zēnu koru salidojumam 
novadu skate 

21.aprīlis Ventspilī  E.Ruibe, 
mūzikas skolotāji 
 

 5.5.   Latvijas Skolu Jaunatnes 
Dziesmu un Deju svētku 
koru skates. 

  pilsētas skate 
 
 
   
 

 
 
 
 23.aprīlis  
 
 
 

 
 
 
 Liepājas Valsts  
1.ģimnāzija 

  Koru kvalitatīva izaugsme, 
svētku repertuāra apguve. 
 

 E.Ruibe, 
skolu koru 
diriģenti 
 
 
 
dziesmu svētku 
virsdiriģenti 

5.6. Konkurss „No baroka līdz 
rokam”  

marts, aprīlis 
 
 

   

5.7. Teātra mākslas festivāls 
4.klasēm sadarbībā ar 
Dienvidkurzemes novadu 

 

marts   V.Braša, 
A.Nelsone 

6. Olimpiādes 
 

  Darbs ar talantīgiem skolēniem  

6.1. Mūzikas olimpiāde  
skolas kārta 3.- 4., 5.- 8., 
9.- 12.klašu grupās 

23.01-27.01.2023. 
 

skolās  Skolu olimpiāžu 
komisijas 
 



6.2. Mūzikas olimpiāde  
pilsētas kārta 

22.02. Liepājas 8.vsk. 
 

 I.Āboliņa, 
darba grupa 

6.3. Olimpiāde vizuālajā mākslā 
4. – 12.klašu skolēniem 

06.-10.02. skolās  Skolu olimpiāžu 
komisijas 

6.4. 4. - 12. klašu pilsētas 
vizuālās mākslas olimpiāde 

07.03. J.Čakstes 
Liepājas pilsētas 
10.vidusskola  

 G.Skabarniece, 
darba grupa 

6.5. 4. -12.klašu 
Dienvidkurzemes vizuālās 
mākslas olimpiāde 

aprīlis Liepāja  G.Skabarniece, 
darba grupa 

6.6. 4.  - 12. klašu 
Dienvidkurzemes reģiona 
vizuālās mākslas olimpiāde 

aprīlis    G.Skabarniece 

7. Analītiskā darbība 
 

    

  Visu gadu pēc 

nepieciešamības 

  Darba mērķis, uzdevuma 
veidošana, vērtēšanas kritēriju 
izstrāde 

 metodiķi 

8. Skolēnu pētnieciskā 
darbība 

Visu gadu pēc 

nepieciešamības 

 Pētnieciskās darbības 
veicināšana un iemaņu 
stiprināšana 

 

 
Guna Skabarniece  

Kultūrizpratnes un pašizpausmes mākslas mācību  jomas koordinatore 

Telefons 29626058, e-pasts guna.skabarniece@liepaja.edu.lv 

 
Saskaņots: 

                                  Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja K.Niedre-Lathere 
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