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SĀKUMIZGLĪTĪBAS JOMAS 
(SĀKUMSKOLA)  

DARBA PLĀNS 2022./2023.m.g. 
LIEPĀJĀ 

 

2022.gada 20.septembrī  

Galvenie uzdevumi mācību gadam:  

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

2. Informēt pedagogus par profesionālām  aktualitātēm sākumizglītības jomā. 

3. Rosināt pedagogus organizēt mācību procesu, kurā formatīvā vērtēšana ir ikdienas mācību procesa sastāvdaļa. 

4. Sniegt metodisku atbalstu individualizācijas un diferenciācijas pieejas īstenošanā mācību procesā. 

5. Sadarboties ar jomu speciālistiem, veicināt pedagogu profesionālo un digitālo kompetenci.   

mailto:info@liepaja.edu.lv
mailto:info@liepaja.edu.lv
http://www.liepaja.edu.lv/


Pasākumi:  

  

Nr. 
p.k. 

Tēma  Laiks  Vieta  Plānotais rezultāts  Lektori, 
atbildīgais  

1. Semināri 
(meistarklases) 

    

1.1.  Pilsētas pedagogu metodiskā 

diena: «Izaugsmes stāsts 2020 - 

2025 uz pārmaiņu sliekšņa»  
  
 Profesionālās sarunas  
Aktualitātes sākumizglītības jomā  
  

22.08.2022.  Liepājas  Pilsētas 

mācību  

iestādēs  
klātienē 

  
  

Iedvesmas dzirkstis   

Ceļā uz mūsdienīgu izglītību 
- Iespējas un izaicinājumi  

  
Sākumskolas pedagogi 
informēti par aktualitātēm 
pilnveidotā mācību satura 
ieviešanā septiņās mācību 
jomās, metodisko darbu 
pilsētā, metodisko tēmu, 
pašvadītas mācīšanās 
nozīmīgumu, vērtēšanu  un 
prioritātēm 1.- 3. klašu 
posmā  

Visu jomu  
koordinatori  
  
  
  
  
I. Kopštāla  

S. Sokolovska 

Z. Tapiņa  
  

1.2. Izglītojošs seminārs / nodarbība 

“Robotu lietošana”  

  

10.2022. ZIIC   
Autoru iela 4/6, 
Liepāja  

Pedagogi papildinās 
zināšanas par robotu 
izmantošanas iespējām. 

S. Sokolovska  

ZIIC pārstāvis 
K. Kuduma 



1.3. Seminārs “Digitālie rīki integrētā 

mācību saturā sākumskolā”   

16.11. 2022. Tiks precizēts Pedagogu profesionālās 
meistarības pilnveide 
digitālo rīku pielietošanai 
mācību procesā 

S. Sokolovska 

G. Kravčuks  

S. Anohina 

1.4. Formatīvā vērtēšana ikdienas 

darbā 

Tiks precizēts Tiks precizēts Pedagogu profesionālā 
pilnveide un kompetence 
sākumskolas posmā, 
praktiska darbošanās  

S. Sokolovska  

 

1.5. Aktualitātes projektā Skola 

2030, pilnveidotā pieeja mācību 

satura efektīvā īstenošanā  

  

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

ieviešanu  

S. Sokolovska  

 

1.6. Seminārs „Pirmskolnieku  

pašvadītās mācīšanās prasmes” 

03.2023. Tiks precizēts  Izzināt un apkopot 
pirmklasnieku sagatavotību 
skolai, pilnveidotā mācību 
satura pēctecība  uzsākot 
1.klasi, paplašināta 
informācija par 
vingrinājumiem pašvadītas 
mācīšanās nodrošināšanā  

pirmskolā  
 

S. Sokolovska  

 

2.  
  

Konsultācijas:  

Pēc pieprasījuma  

(individuālas vai grupu)  

Trešdiena  Skolās  (pēc  

pieprasījuma)  
  

Izglītības kvalitātes 
uzlabošana – 
profesionalitātes 
paaugtināšana   

S. Sokolovska  
  

3.  Labākās pieredzes izzināšana, 

apkopošana  

        



  

3.1.  Profesionālās sarunas     
 

Tiks precizēts  
  
  
  

Sākumskolu mācību 

jomu koordinatoru 

profesionālās  

Sarunas – vērtēšana 
sākumskolā   

S. Sokolovska  

  19.10. 2022.  
plkst. 14:30  
 
 
 
16.11.2022.  
plkst.14:00  
  
 
 
18.01.2023.  
plkst. 14:30  
  
 
15.02.2023.   
plkst. 14:00  
  
15.03.2023.   
plkst. 14:00  
  
  
19.04.2023.   
plkst. 14:00 
 

Tiks precizēts  
  
  
 
 
 
Tiks precizēts  
  
  

 

Tiks precizēts  
  
  
 
Tiks precizēts  
 
 
Tiks precizēts  
  

 
 
Tiks precizēts  
 

Pēctecības nodrošinājums, 

pieredzes apmaiņa un 

sadarbība pilnveidotā 

mācību satura īstenošanā  

  
Digitālie rīki integrētā mācību 
saturā sākumskolas 
skolotājiem   

  
 
Sākumskolas pedagogu 
profesionālās sarunas par 
mācību  
priekšmetu olimpiāžu saturu  
  
Pilnveidotais mācību saturs  

3. klasēs  
 

Iekļaujošā izglītība 
sākumskolas  
1.- 3. klasēm sadarbībā ar 
logopēdu.  
  

S. Sokolovska 

Z. Tapiņa  

  

 

 

S. Sokolovska 

G. Kravčuks   
S. Anohina 
  

 

Z.Tapiņa  

S. Sokolovska  
  
S.Sokolovska 

 

  
S. Sokolovska 

I. Stepko  
  
 

S. Sokolovska 

Z.Tapiņa  



 Pilnveidotais mācību saturs 
sākumskolā 

3.2.  Atklāto stundu vērošana pēc 
vajadzības  

1. un 2.semestrī  Pēc pieprasījuma un 
saskaņošanas   

Pedagogu pieredzes 

izzināšana, izglītības 

kvalitātes uzlabošana – 

atbalsts skolotājam  

  

S. Sokolovska  

3.3.  Pirmskolas un sākumskolas  

sadarbība  

Mācību gada  

laikā  
  
oktobris  
  
 
marts  
  
  
  

Tiks precizēts  
  
  

Sākumskolas  
  
 
Pirmskolas izglītības 
iestādes  

Pēctecības nodrošinājums, 

pieredzes apmaiņa un 

sadarbība pilnveidotā 

mācību satura īstenošanā.  

 

Atvērtās durvis 

pirmskolās - 

pieredze un pēctecība.  
  
Atvērtās durvju dienas 
atkarīgas no Covid 19 
ierobežojumiem  

S. Sokolovska 
V. Jurjeva 
  
  

 
  
  
  

 Pieredzes stāsts “Diferenciācija, 
personalizācija un 
individualizācija” 

Tiks precizēts  
 

Tiks precizēts  
 

Praktisku zināšanu un 

iemaņu iegūšana mācību 

procesa pilnveidošanai 

S. Sokolovska 
 

 Sadarbība ar Zinātnes un 
izglītības inovāciju centrs (ZIIC)  

Visu mācību 
gadu  

Autoru iela  

4/6, Liepāja  

Praktisku zināšanu un 
iemaņu iegūšana mācību 
procesa pilnveidošanai  

S. Sokolovska 
ZIIC pārstāvis 



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 saskaņā ar VISC 
noslēgto sadarbības līgumu “Par 
pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveides 
programmu  

īstenošanu”  

22.10.2022. 
20.10.2022. 
10.11.2022. 
   

ZOOM  

platformā  
  
Skola2030.lv 

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

 

4.2.  Formatīvā vērtēšana ikdienas 
darbā  

 Tiks precizēts  Tiks precizēts  
  

Pedagogu profesionālā 
pilnveide un kompetence 
sākumskolas posmā, 
praktiska darbošanās  
 

S. Sokolovska 
 

4.3.  Pilnveidotā mācību satura 
ieviešana  

  Tiks precizēts 
atkarībā no 
VISC 
piedāvājuma  

 Skola  2030  
vebināri, konsultācijas 
dažādās platformās  

Pedagogu profesionālā 
sagatavošana  pilnveide 
sākumskolas posmā, 
informēt un rosināt 
piedalīties.  
 
 
 

S. Sokolovska 
 



5.  Olimpiādes           

5.1.  Latviešu valoda   
3. klasei  

Skolā  

  
  

Pilsētā  

 

  
  

06.-10.03.2023. 
  
  

05.04.2023. 
 

  
Izglītības  

iestādēs  
 
J. Čakstes Liepājas 
pilsētas 10. vidusskola  

Skolēnu zināšanu pārbaude, 
rezultātu apkopošana, 
izvērtēšana, analīze  

  
  

Skolu 

direktoru vietn. 

izglītības jomā 

  

Z. Tapiņa  

5.2.  Matemātika  
1.- 3. klasei  

  

Skolās  
  
  

Pilsētā  
   

 .  
  
  
06.-10.02.2023. 
  
  
07.03.2023.  

  
  
 

Izglītības  

iestādēs  
  

DALP 5.vidusskola 

Skolēnu zināšanu pārbaude, 
darbs ar talantīgajiem 
skolēniem  

  
  
Skolu 
direktoru 
vietn. 
izglītības jomā  
  

Z. Tapiņa   

5.3.  
  
  
  
  
  
  

Vizuālā māksla  
1.- 3. klasei   
  

Skolā  
  
  

Pilsētā  

   
  
  

30.01.-
03.02.2023. 
  
  

01.03.2023.  

  
  
  
Izglītības  

iestādēs  
  

Liepājas 7. vidusskola 

Darbs ar talantīgajiem 
skolēniem  
  

  
  
Skolu 
direktoru 
vietn. 
izglītības jomā 
  

Z. Tapiņa  



5.4. Mūzika 
3. -12. klasei 
 
Skolā  
 
Pilsētā  

  
 
 
23.-27.01.2023. 
 
22.02.2023. 

 
 
 
Izglītības  

iestādēs  

Darbs ar talantīgajiem 
skolēniem  
 

 
 

 
Skolu direktoru 
vietn. izglītības 
jomā 

6.  Analītiskā darbība  
 

        

6.1.  
  
  
  
6.2.  
  
  
  
  
 
6.3.  
  
  
  
  
  
6.4.  

Semināru, kursu, mācību stundu 
analīzes, meistarklašu un  

skolotāju sadarbības izvērtējums  
  
Pašvadīta mācīšanās un 
vērtēšana pirmskolā un 
sākumskolā  

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

Visu gadu  pēc 
nepieciešamības  
  

 
 
maijā  
  
  
  
  
 
Pirms olimpiādēm 
  
  
  
  
  

Pēc olimpiādēm   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Mācību gada izvērtējums, 
noteikt  

uzdevumus turpmākajam 
darbam  
  
Saprast vērtēšanas kārtību 
katrā mācību iestādē, līdzību 
sākumskolā un pirmskolā, 
izvērtēt uzlabojumu iespējas, 
veikt anketēšanu un apkopot 
rezultātus  
 

Darba mērķis, uzdevumu 

veidošana Izstrādāt saturu, 

vērtēšanas kritērijus, 

izanalizēt rezultātus, noteikt 

uzdevumus turpmākajam 

darbam  

  
Rezultātu apkopošana, 
izvērtēšana, analīze un 

S. Sokolovska  
  
  

 
S. Sokolovska  
  
  
  

 
Z. Tapiņa  
  
  
  
  

 
Z. Tapiņa  
  



uzdevumu izvirzīšana darbā 
ar talantīgajiem skolēniem  

  

Sarmīte Sokolovska 

Sākumizglītības (sākumskolas) jomas koordinatore 

sarmite.sokolovska@liepaja.edu.lv  

29495936  

 

 

Saskaņots: 

                                  Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja K. Niedre-Lathere 


