
 
 

 

 

 

 

 

Apstiprinu: 

________________ 

Liepājas Centra 

sākumskolas  

direktore K.Bārdule 

2021.gada 10.septembrī 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIEPĀJAS CENTRA SĀKUMSKOLAS  

 

2021./2022.mācību gada  

DARBA PLĀNS 



 

 
2 

 

 
Saturs 

 

Prioritāro darba virzienu galvenie uzdevumi 2021./2022.m.g. ............................................................... 3 

IT infrastruktūras izvērtējums ............................................................................................................................. 5 

Metodiskā darba plāns ............................................................................................................................................ 6 

Sākumskolas jomas darba plāns ...................................................................................................................... 14 

Valodu mācību priekšmetu jomas darba plāns ........................................................................................... 22 

Eksakto mācību priekšmetu jomas darba plāns ......................................................................................... 25 

Pilsoniskās, veselības un mākslas mācību priekšmetu jomas darba plāns ...................................... 29 

Bibliotekāra darba plāns ..................................................................................................................................... 35 

Skolēnu domes darba plāns ............................................................................................................................... 38 

Skolas padomes darba plāns .............................................................................................................................. 40 

Sociālā pedagoga darba plāns ........................................................................................................................... 41 

Psihologa darba plāns .......................................................................................................................................... 46 

Karjeras izglītības konsultanta darba plāns ................................................................................................. 56 

Medicīnas māsas darba plāns ............................................................................................................................ 58 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
3 

 

Prioritāro darba virzienu galvenie uzdevumi 2021./2022.m.g. 

 

Prioritāte: Izglītības programmas aktualizēšana saskaņā ar jauno – kompetenču pieejā 

balstīto izglītības saturu 

Mērķis: Sasaistīt apgūstamās zināšanas un prasmes mācību priekšmetos ar izglītojošu 

pasākumu/ekskursiju apmeklējumu. 

Sasniedzamie rezultāti:  

Mērķtiecīgi iekļaut mācību saturā izglītojošas ekskursijas 
1. Aprobēta 1.,2.un 4.,5.klašu mācību priekšmetu programmu sasaiste ar izglītojošiem 

pasākumiem/ekskursijām.  

2. Izstrādāts mācību priekšmetu apguvē ietveramo pasākumu/ekskursiju plāns 1., 2.un 

4.,5. Klasēm. 

3. Visas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” aktivitātes tiek integrētas mācību priekšmetu 

apgūstamajās tēmās.  

Īstenot mācību satura integrāciju, sadarbojoties dažādu mācību priekšmetu 

skolotājiem 
4. Organizētas 10 pāru stundas. 

5. Pilnveidots koplietošanas dokuments mācību satura tēmu plānošanai. 

6. Notikušas 5 pedagogu, kuri strādā 1.,2.,4.,5.klasēs, sanāksmes, kurās pedagogi 

dalījušie pieredzē, vienojušies par vienotām prasībām. 

7. Īstenotas 4 mācību satura apguves nodarbības ārpus skolas, sadarbojoties vairāku jomu 

skolotājiem.  

8. Skolēni iesaistīti eTwinning projektos. Realizēti 4 eTwinning projekti, integrējot 

apgūstamo mācību saturu.  

9. Skolotāji zina iespējas, kā skolēniem mācīt izmantot tehnoloģijas mācību satura 

izveidei.  

Prioritāte: Skolēnu izaugsmes domāšanas veicināšana, realizējot individualizētu un 

diferencētu pieeju mācību stundās 

Mērķis: Pilnveidot skolēnu mācīšanās prasmi, uzņemoties līdzatbildību par mācīšanās 

rezultātiem 

Sasniedzamie rezultāti:  

Pilnveidot skolēnu prasmi mācīties apzināti – plānot, analizēt un izvērtēt savu mācīšanās 

procesu 

1. Lielākā daļa skolēnu prot reflektēt par savu mācīšanos. 

2. Gandrīz visās mācību un klases stundās tiek mācītas (darba plānošana) un lietotas (5 

soļu metode) pašvadītas mācīšanās prasmes.  

3. Organizētas 5 pedagogu sadarbības grupas sanāksmes 6.klašu skolēnu pašvadītas 

mācīšanās prasmju pilnveidei un mācību procesa efektivitātes paaugstināšanai. 

Skolotāji vienojušies un lieto vienotas prasības.  

4. Lielākā daļa 4.-6.klašu skolēni atzīst, ka spēj patstāvīgi savu darbu plānot, izvērtēt, 

zina, kur vērsties pēc palīdzības. 

5. Lielākā daļā vērotajās mācību stundās tiek pilnveidotas skolēnu sadarbības prasmes. 

Pilnveidot pedagogu prasmi sniegt skolēniem individualizētu atgriezenisko saiti, 

balstoties uz stundā  izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem  

6. Visās vērotajās mācību stundās skolotājs sniedz atgriezenisko saiti skolēniem.  

7. Vairāk kā pusē vērotajās mācību stundās tiek sniegta diferencēta un individualizēta 

atgriezeniskā saite.  

8. Lielākā daļa skolēnu prot izvērtēt savu rīcību, balstoties uz vērtību trijstūrī 

noteiktajiem kritērijiem.  

9. Lielākā daļa skolēnu prot sniegt atgriezenisko saiti klases biedriem par veikto darbu 

vai rīcību.  
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Pilnveidot skolēnu tekstpratību dažādos mācību priekšmetos 

10. Organizēti kursi 5 skolotāju mācīšanās grupu vadītājiem. 

11. Organizētas 5 skolotāju mācīšanās grupu sanāksmes par efektīvas mācību stundas 

plānošanu un vadīšanu, skolotāji vērojuši un analizējuši kolēģu mācību stundas 

skolotājiem ir vienota pieeja skolēnu tekstpratības pilnveidei.  

12. Skolotāji dalījušies pieredzē, apmeklējot kolēģu mācību stundas. 

13. Skolēnu rezultāti valsts diagnosticējošajos darbos % vairāk ir augstā līmenī, nekā 

viduvējā un zemā līmenī.  

Prioritāte: Resursu nodrošināšana mūsdienīga mācību procesa realizēšanai. 

Mērķis: Pilnveidot pedagogu prasmes un mācību telpu aprīkojumu mūsdienīga mācību 

procesa realizēšanai 

Sasniedzamie rezultāti: 

Papildināt kabinetu aprīkojumu ar ergonomiskām mēbelēm 

1. Iegādāti 75 vienvietīgi skolēnu soli, krēsli. 

2. Iegādāti 5 biroja krēsli skolotājiem. 

Papildināt kabinetu aprīkojumu ar mūsdienīgām tehnoloģijām 
3. Iegādāti 20 datori skolotājiem.  

4. Iegādātas 5 datu kameras.  

5. Iegādātas 5 planšetdatoru uzlādes kastes. 

6. Iegādāti 90 planšetdatori angļu valodai (30), matemātikai (30), dabas zinībām (10).  

7. Iegādāts interaktīvais ekrāns matemātikas kabinetā, lai tiktu kvalitatīvi realizēts 

pilsētas un “Lielvārds” sadarbības projekts “Matemātika 200”. 

Pilnveidot pedagogu prasmes kompetencēs balstītā izglītības satura realizēšanai 

8. Lielākā daļa skolotāju apmeklējuši valstī piedāvātos kursus par kompetenču pieejas 

īstenošanu mācību procesā, pielieto zināšanas un prasmes savā darbā.  

Piesaistīt jauniešus brīvprātīgā darba veikšanai skolā 

9. Vismaz 2 jaunieši iesaistīti darbā skolā, tādējādi veicinot caurviju prasmju un saziņas 

svešvalodā pilnveidi skolēniem. 
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IT infrastruktūras izvērtējums 

Visas mācību telpas ir aprīkotas ar modernajām tehnoloģijām – datoriem, projektoriem.  

Programmatūras un aparatūras nodrošinājuma piemērotība mācību programmas 

“Datorika” īstenošanai: 

Šobrīd datorikas programmas realizācijai ir viss nepieciešamais : datori, programmatūra, 

Interneta pieslēgums,  planšetdatori, kuri tiek izmantoti fotogrāfiju uzņemšanai, kā arī tāfele 

ar projektoru un skaļruņiem. 

1. Stacionāro datoru skaits skolēniem datorklasē - 15 informātikas un datorikas 

programmas realizācijai 4.-6.klasēs.  

2. Datorikas programmas realizācijai 1.-3.klasēs - 15 gabali 2021.gadā iegādāti portatīvie 

datori, iekārtota datorklase. 

Esošais IT nodrošinājums skolā: 

1. 6 klašu telpās ir interaktīvās tāfeles,  

2. 1 klasē ir interaktīvais ekrāns, kuram ir pievienota arī augstas izšķirtspējas, platleņķa 

webkamera, lai varētu organizēt video konferences,  

3. 16 klašu telpās ir datu kameras, tādējādi nodrošinot mūsdienīgu un ērtu mācību 

procesu, 

4. Skolā ir 69 stacionārie datori (skolēniem, skolotājiem, 10 bibliotēkās, 6 atbalsta 

personālam (medicīnas māsām 2, psihologam 2, logopēdam 2), 2 aktu zālēs, 5 

administrācijai un personāla vadītājai.  

5. 39 portatīvie datori,  

6. 174 planšetdatori,  

7. 10 planšetdatoru uzlādes kastes,  

8. 1 planšetdatoru uzlādes skapis,  

9. 2 informatīvie lielformāta televizori (vestibils, bibliotēka Toma ielā),  

10. 30 projektori,  

11. 32 balsošanas pultis,  

12. 5 printeri, no tiem 3 krāsainie,  

13. 2 kopētāji,  

14. 13 stacionārie datori ir aprīkoti ar webkamerām. 

15. 4 klavieres, elektriskās klavieres un sintezators,  

16. 2 apskaņošanas iekārtas. 

Visi Skolas datori ir pieslēgti vienotam interneta tīklam, papildus tiek nodrošināta publiskā 

bezvadu Wi-Fi interneta piekļuve un slēgtais skolas tīkls ar palielinātu datu apmaiņas ātrumu.  

Pedagogu un skolēnu vajadzībām ir pieejami digitālie mācību līdzekļi (soma.lv). 

Tiek izmantota datorklases vadības programmu  Netop Vision, lai būtu iespēja ātri nosūtīt 

uzdevumus uz skolēnu datoriem un apkopot tos, kontrolēt pieeju Internetam, no skolotāja 

datora kontrolēt katra skolēna datoru, un, ja nepieciešams, palīdzēt, u.c. 

Ieteikumi skolas IT infrastruktūras attīstībai 

Iegādāties un uzstādīt 5 jaunas datu kameras. 

Iegādāties un aprīkot visus stacionāros datorus klasēs ar webkamerām. 

Iegādāties 50 jaunus stacionāros datorus un 5 portatīvos datorus darbiniekiem. 

Iegādāties papildus 10 planšetdatorus dabaszinību programmas īstenošanai 4.-6.klasēs. 

Iegādāties 30 jaunus planšetdatorus un planšetdatoru uzlādes skapi matemātikas programmas 

īstenošanai 4.-6.klasēs. 

Iegādāties 5 jaunus projektorus, lai varētu nomainīt vecos projektorus. 

Iegādāties 9 planšetdatoru uzlādēšanas kastes. 

Uzlabot / nomainīt pret jaunākiem 9 piekļuves punktus (Access Points), kā arī uzstādīt 3 

jaunus. 

Ierīkot 4 jaunas, fiksētās datortīkla pieslēguma rozetes Toma ielā.    

Palielināt Interneta pieslēguma ātrumu abās skolas ēkās. 
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Metodiskā darba plāns  

Metodiskā darba tēma - Individualizētas atgriezeniskās saites sniegšana mācību stundās. 

 

Mēnesis Aktivitāte Atbildīgais Datums Laiks Piezīmes 

Septembris Mācību priekšmetu kalendāro plānu izskatīšana I. Ziedkalne Līdz 20.09.   

 Skolas padomes sapulce K. Bārdule 08.09. 18.00 Uliha ielā 

 1. un 4. klašu vecāku sapulces Klašu audzinātāji 06.-30.09.   

 Pilsoniskās un eksaktās jomas skolotāju sadarbības grupas  

sanāksme   

A.Kundziņa 06.09. 15.00  

 Pedagogu sadarbības grupas sanāksme – pašvadīta 

mācīšanās  

V.Jautre 13.09.  15.00  

 Valodu sadarbības grupu sanāksme  D.Krētaine 27.09. 15.00  

 Tēmu izvēle pētnieciskajiem darbiem 4.-6.klašu skolēniem I. Ziedkalne Līdz 17.09.   

 Projekta diena 4.-6. klašu skolēniem I.Ziedkalne 27.09.   

 Atbalsta komandas sanāksme S.Novada 29.09   

 Mācību stundu hospitācijas: L. Zommerovska, A. Pauliņa, 

A. Veinberga 

I. Ziedkalne 

S.Novada 

21.-30.09.  Stundu vērošanas materiāli 

Oktobris MP sanāksme. 

Tekstpratība mācību procesā. 

Skolotāju sadarbības grupu darbības plānošana.  

I.Ziedkalne 04.10. 14.30  

 Skolēnu domes sanāksme S.Novada 6.10. 8.30  

 Mācību satura integrācija. Pāru stundas mācību gada laikā.  I. Ziedkalne Līdz 15.10.  Precizēts laiks mēneša plānā 

 Skolotāju un atbalsta personāla sanāksme par atbalsta 

pasākumu piemērošanu skolēniem valsts diagnosticējošā 

darbā 3. klasei 

I. Ziedkalne 19.10. 11.00 Uliha ielā 

 4.klašu skolēnu adaptācijas analīze 

1. klašu skolēnu adaptācijas analīze 

S. Novada 19.10. 

18.10. 

9.00 

9.00 

Toma ielā 

Uliha ielā 
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 5. klašu audzinātāju, atbalsta personāla un administrācijas 

sanāksme par skolēniem ar mācību un uzvedības 

problēmām. 

S.Novada 18.10. 11.00 Toma ielā 

 Seminārs “Atgriezeniskā saite mācību procesā” K.Bārdule 20.10. 9.00 Uliha ielā 

 Sākumskolas sadarbības grupas sanāksme  A.Krīgere 25.10. 14.30  

 Projekta diena 4.-6. klašu skolēniem I.Ziedkalne 26.10.   

 Atbalsta komandas sanāksme S.Novada 27.10   

 Erasmus KA1 projekta mobilitāšu apkopojums, informācija 

skolotājiem, precizēšana 

K.Bārdule 31.10.  Kopsavilkums e-klases 

pastā 

 Stundu hospitācijas: I. Neulāne, S. Šēnfelde, I. 

Grišmanauska, I.Ķēniņa, A. Berga, B.Saimniece 

I. Ziedkalne 

S.Novada 

1. – 15.10  Stundu vērošanas materiāli 

Novembris Skolotāju un atbalsta personāla sanāksme par atbalsta 

pasākumu piemērošanu skolēniem valsts diagnosticējošā 

darbā 6. klasei 

I.Ziedkalne 01.11. 15.00 MS Teams  

 Skolēnu domes sanāksme S.Novada 3.11. 8.30  

 Plānoto Erasmus KA1 projekta mobilitāšu grafika izveide  K.Bārdule 8.11.  Kopsavilkums e-klases 

pastā 

 Pedagogu sadarbības grupas sanāksme – pašvadīta 

mācīšanās  

V.Jautre 08.11. 15.00  

 Valodu sadarbības grupas sanāksme  D.Krētaine 15.11 14.30  

 Pilsoniskās un eksaktās jomas skolotāju sadarbības grupas  

sanāksme   

A.Kundziņa 22.11. 15.00  

 2. klašu audzinātāju, atbalsta personāla un administrācijas 

sanāksme par skolēniem ar mācību un uzvedības 

problēmām. 

S. Novada 22.11. 14.00  

 Atbalsta komandas sanāksme S.Novada 24.11.   

 Projekta diena 4.-6. skolēniem I.Ziedkalne 26.11.   
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 MP sanāksme.  

Atgriezeniskā saite mācību procesā.  

IKT izmantošana satura veidošanai skolēniem 

Mācību materiālu krātuve 

Skolotāju izveidoto SLA apkopojums 

Ieteikumi pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanas kārtības pilnveidei 

I.Ziedkalne 29.11. 14.30 S.Meža – IKT 

K.Bārdule – mācību 

materiālu krātuve, kārtības 

pilnveide 

 Individuālās sarunas ar skolēnu - plānošana, darbība, 

sasniegumi 

1.,2.,4.,5.klašu 

audzinātājas 

Nov., dec.   

 Stundu hospitācijas: Z. Gulbe, I. Minčionoka, A. Otaņķe, 

D.Ozola, S. Vainovska, I.Bite 

I. Ziedkalne 

S.Novada 

1. - 30.11.  Stundu vērošanas materiāli 

Decembris Labdarības pasākums – „Eņģelis manai skolai” K. Bārdule, S. Novada 01.-11.12.   

 Skolēnu domes sanāksme. S.Novada 1.12. 8.30  

 Mācīšanās grupa. Mācību stundas plānošana AS 

sniegšanai. Mācību stundas vērošana decembrī. 

K.Bārdule 6.12.  A.Krīgere, D.Neiburga, 

D.Ozola, I.Ziedkalne, 

D.Krētaine, A.Kundziņa 

 Mācību priekšmetu pedagogu, pedagogu palīgu un 

administrācijas sanāksme. Darba rezultātu izvērtējums, 

turpmākā darba plānošana. 

I. Ziedkalne 10.12. 14.30  

 Sākumskolas sadarbības grupas sanāksme  A.Krīgere 13.12. 14.30  

 Stundu hospitācijas:  I. Lipska, D. Neiburga I. Ziedkalne 1. - 10.12.  APV Stundu vērošanas 

materiāli 

 Pedagoģiskās padomes sēde: 

Skolēnu sekmes 1.semestrī; 

MJ, atbalsta personāla darba analīze;   

Skolotāju sadarbības grupu atziņas, darba izvērtējums 

Savstarpējās mācību stundu vērošanas izvērtējums 

K. Bārdule 16.12. 13.00  
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 Pedagogu un skolēnu anketēšana. 5 patstāvīgās mācīšanās 

soļi, SLA veidošana, darba plānošana, AS, diferenciācija. 

S.Meža Līdz 20.12.   

 Obligātās dokumentācijas pārbaude. I. Ziedkalne No 21.12.   

 Atbalsta komandas sanāksme S.Novada 22.12.   

Janvāris Pilsoniskās un eksaktās jomas skolotāju sadarbības grupas  

sanāksme   

A.Kundziņa 4.01. 14.30  

 Skolēnu domes sanāksme S.Novada 5.01. 8.30  

 Skolotāju un atbalsta personāla sanāksme par atbalsta 

pasākumu piemērošanu skolēniem valsts diagnosticējošā 

darbā 3. klasei 

I.Ziedkalne 6.01 13.20  

 Skolotāju un atbalsta personāla sanāksme par atbalsta 

pasākumu piemērošanu skolēniem valsts diagnosticējošā 

darbā 6. klasei 

I.Ziedkalne 10.01. 14.30  

 Mācīšanās grupa. Mācību stundas plānošana AS 

sniegšanai. Mācību stundas vērošana janvārī. 

K.Bārdule 17.01.  A.Krīgere, D.Neiburga, 

D.Ozola, I.Ziedkalne, 

D.Krētaine, A.Kundziņa 

 Atvērto durvju diena 6-gadnieku vecākiem K. Bārdule 19.01. 18.00 Aktu zālē 

 Pedagogu sadarbības grupas sanāksme – pašvadīta 

mācīšanās  

V.Jautre 24.01. 14.30  

 Stundu hospitācijas:  S. Atiķe, I. Žimante, I. Sproģe, I.Bite I. Ziedkalne 4. - 31.01.  Stundu vērošanas materiāli 

 Projekta diena 4.-6. klašu skolēniem I. Ziedkalne 26.01.   

 Atbalsta komandas sanāksme S.Novada 26.01.   

Februāris Skolēnu domes sanāksme S.Novada 2.02. 8.30  

 Mācīšanās grupa. Mācību stundas plānošana AS 

sniegšanai. Mācību stundas vērošana februārī. 

K.Bārdule 7.02.  A.Krīgere, D.Neiburga, 

D.Ozola, I.Ziedkalne, 

D.Krētaine, A.Kundziņa 
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 Sākumskolas sadarbības grupas sanāksme  A.Krīgere 14.02. 14.30  

 MP sanāksme. Diferenciācija mācību procesā. 

IKT izmantošana satura veidošanai skolēniem – MJ 

pārskats 

Ieteikumi pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanas kārtības pilnveidei - apstiprināšana 

I. Ziedkalne 21.02. 14.30  

 Atbalsta komandas sanāksme S.Novada 23.02.   

 Projekta diena 4.-6. klašu skolēniem I.Ziedkalne 25.02.   

 Valodu sadarbības grupu sanāksme  D.Krētaine 28.02. 14.30  

 Stundu hospitācijas:  S. Vainovska, A. Alžāne,  

D. Neiburga 

I. Ziedkalne 1. - 28.02.  Stundu vērošanas materiāli 

Marts Pedagogu sadarbības grupas sanāksme – pašvadīta 

mācīšanās  

V.Jautre 01.03. 14.30  

 Skolēnu domes sanāksme S.Novada 2.03. 8.30  

 Mācīšanās grupa. Mācību stundas plānošana AS 

sniegšanai. Mācību stundas vērošana martā. 

K.Bārdule 7.03.  A.Krīgere, D.Neiburga, 

D.Ozola, I.Ziedkalne, 

D.Krētaine, A.Kundziņa 

 Projektu dienas 1.-3. klasēm I.Ziedkalne 9.03.-11.03.   

 Valodu sadarbības grupu sanāksme  D.Krētaine 14.03. 14.30  

 1. klašu audzinātāju, atbalsta personāla un administrācijas 

sanāksme par skolēniem ar mācību un uzvedības 

problēmām. 

S.Novada 14.03. 9.00  

 2. klašu audzinātāju, atbalsta personāla un administrācijas 

sanāksme par skolēniem ar mācību un uzvedības 

problēmām. 

S. Novada 21.03.   
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 Pilsoniskās un eksaktās jomas skolotāju sadarbības grupas  

sanāksme   

A.Kundziņa 21.03. 14.30  

 Sākumskolas sadarbības grupas sanāksme  A.Krīgere 28.03. 14.30  

 4.,5.,6. klašu skolēnu pētniecisko darbu prezentācijas 

pilsētas lasījumiem 

I. Ziedkalne 22.03. 14.30  

 6-gadnieku nodarbības  3.kl.audzinātājas 21.03.-29.04. 16.30 APV 

 Atbalsta komandas sanāksme S.Novada 30.03.   

 Stundu hospitācijas:  D. Krētaine, A. Alžāne, B.Saimniece I. Ziedkalne 1. - 31.03.  Stundu vērošanas materiāli 

Aprīlis Mācību priekšmetu pedagogu, pedagogu palīgu un 

administrācijas sanāksme. Darba rezultātu izvērtējums, 

turpmākā darba plānošana. 

I.Ziedkalne 4.04. 14.30  

 Skolēnu domes sanāksme S.Novada 6.04. 8.30  

 MP sanāksme.  

Skolēnu sasniegumi pilsētas un valsts olimpiādēs un 

konkursos. 

Atgriezeniskā saite mācību procesā - pārskats 

Mācību materiālu krātuve – pārskats, aktualizācija 

IKT izmantošana satura veidošanai skolēniem – MJ 

pārskats 

Caurviju prasmes “Sadarbība” apguve mācību procesā 

sadarbības grupu pārskats 

I. Ziedkalne 11.04. 14.30  

 Mācīšanās grupa. Mācību stundas plānošana AS 

sniegšanai. Mācību stundas vērošana aprīlī. 

K.Bārdule 18.04.  A.Krīgere, D.Neiburga, 

D.Ozola, I.Ziedkalne, 

D.Krētaine, A.Kundziņa 

 Valodu sadarbības grupu sanāksme  D.Krētaine 25.04. 14.30  

 Sākumskolas sadarbības grupas sanāksme  A.Krīgere 25.04. 14.30  

 Atbalsta komandas sanāksme S.Novada 27.04.   
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 Individuālās sarunas ar skolēnu - plānošana, darbība, 

sasniegumi 

1.,2.,4.,5.klašu 

audzinātājas 

Aprīlis, maijs   

 Stundu hospitācijas: J. Mazkalniņa, A. Kundziņa, 

A.Krīgere, R. Berķe 

I. Ziedkalne 1. - 30.04.  Stundu vērošanas materiāli 

Maijs Mācīšanās grupa. Mācību stundas plānošana AS 

sniegšanai. Mācību stundas vērošana decembrī. 

K.Bārdule 6.12.  A.Krīgere, D.Neiburga, 

D.Ozola, I.Ziedkalne, 

D.Krētaine, A.Kundziņa 

 Skolēnu domes sanāksme S.Novada 11.05 8.30  

 Sapulce ar Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas administrāciju. K. Bārdule 10. – 14.05. 18.00 Toma ielā 

 Vecāku, pedagogu un skolēnu anketēšana. 5 patstāvīgās 

mācīšanās soļi, SLA veidošana, darba plānošana, AS, 

diferenciācija.  

S.Meža Līdz 15.05.   

 Pilsoniskās un eksaktās jomas skolotāju sadarbības grupas  

sanāksme   

A.Kundziņa 23.05. 14.30  

 3.klašu skolēnu iepazīšanās ar jaunajiem klašu 

audzinātājiem 

I. Ziedkalne 23. – 27.05.   

 Atbalsta komandas sanāksme S.Novada 25.05.   

 Skolas padomes sapulce: 

Pārskats par mācību gadā paveikto 

Skolēnu domes darba analīze 

Aktualitātes 

K. Bārdule 25.05. 18.00  
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 Pedagoģiskās padomes sēde: 

Skolēnu sasniegumi olimpiādēs, konkursos, sacensībās; 

Skolotāju sadarbības/mācīšanās grupu darba rezultāti – 

tekstpratība, caurviju prasmes “Sadarbība” mācīšana, 

atgriezeniskā saite mācību stundās 

Skolēnu mācību rezultāti; 

Organizēto ārpusklases pasākumu kvalitāte; 

Skolēnu pārcelšana nākamajā klasē; 

Pedagogu slodžu projekts 2022./2023.m.g.; 

K. Bārdule 27.05. 13.00  

 Obligātās dokumentācijas pārbaude I. Ziedkalne No 31.05.   

Jūnijs Pagarinātā mācību gada darba rezultāti I. Ziedkalne 13.06. 9.00  

 6-gadnieku adaptācijas nedēļa I. Ziedkalne 6.-10.06.   

 Audzināšanas darba izvērtējums S. Novada 2.- 3.06.   

Augusts Metodiskās padomes sanāksme – darba plānošana, MJ 

plānotie pasākumi, prioritātes. 

I. Ziedkalne 22.08. 10.00  

 Pedagoģiskās padomes sēde: 

Stundu vērošanas rezultāti; 

Skolēnu sasniegumi valsts ieskaitēs; 

Skolas darba plāna izpildes pārskats 

Jaunā mācību gada uzdevumi. 

K. Bārdule 30.08. 10.00 Sagatavoti atskaites 

materiāli 
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Sākumskolas jomas darba plāns 

 

Mēnesis  Aktivitāte  Atbildīgais  Datums  Laiks  Piezīmes  

Augusts  Sākumskolas mācību priekšmetu 

jomas sanāksme.  

1. Metodiskā darba galveno uzdevumu 

izvirzīšana 2021./2022. m. g..  

2. Aktuāli jautājumi mācību darbā 

2021./2022. mācību gadu uzsākot.  

3. Aktualitātes audzināšanas darbā, 

nepieciešamā dokumentācija.  

4. Metodiskā darba plāna 

veidošana sākumskolā.  

5. Organizatoriskie jautājumi.  

I.Grišmanauska  30.08.  11:00  Klašu audzinātāji,  

priekšmetu skolotāji,  

administrācija  

Septembris  Pasākums 1. klasēm.   

Iepazīsties-bibliotēka!  

S. Kūlaine  02.09.  

  

  

1.a-09:20   

1.b-10:20   

1.c-11:20  

Klašu audzinātāji  

  Lasīt ir stilīgi!  Klašu 

audzinātāji  

03.09.  9:00  Klašu audzinātāji  

  Sporta diena.  I Ķēniņa  

  

03.09.  10:00-12:00  Klašu audzinātāji  

  Pasākums skolas zālē.   

“Grāmatplaukta pavēlnieks” un “Bērnu žūrijas” 

kolekcijas prezentācija 2. klašu skolēniem.  

S. Kūlaine  09.09.  Latviešu valodas 

stundā  

Klašu audzinātāji  

  Pasākums skolas zālē.   

“Grāmatplaukta pavēlnieks” un “Bērnu žūrijas” 

kolekcijas prezentācija 3. klašu skolēniem.  

S.Kūlaine  10.09.  Latviešu valodas 

stundā  

Klašu audzinātāji  

  Drošības mēnesis.   

Drošības pasākumu organizēšana 1.- 3.kl. 

skolēniem.  

Klašu 

audzinātāji  

01.09. –

 30.09.  

Klases stundā  Klašu audzinātāji  

  Sākumskolas mācību priekšmetu jomas I.Grišmanauska  20.09.  14:15  Klašu audzinātāji,  
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sanāksme.  

Efektīva mācību procesa nodrošināšana, ieviešot 

kompetenču pieeju mācību satura apguvē.  

1. Skolēnu zināšanu, prasmju attieksmju 

vērtēšana.  

2. Skolēnu iesaistīšana dažādos labdarības 

pasākumos.  

3. Aktivitātes “Latvijas skolas somas” 

ietvaros.  

4. Pasākumu izvērtējums.  

priekšmetu skolotāji,   

administrācija  

  Latviešu tautas tradīcijas.   

Miķeļdiena.  

Klašu 

audzinātāji  

29.09.  Latviešu valodas 

stundā  

Klašu audzinātāji  

  Rudens kross.   

Starpskolu sacensības 2., 3. klašu skolēniem.  

I.Ķēniņa  29.09.  13:00  Klašu audzinātāji  

Oktobris  Karjeras nedēļa.  

Skolas un klases pasākumi.  

A.Vasiļjeva  11.10.-  

15.10  

Klases stundā  Klašu audzinātāji  

  Pēctecība.   

Atklātā stunda latviešu valodā 4.b klasē.  

L.Zommerovska  13.10.  9:20  I.Neulāne  

  Pēctecība.   

Atklātā stunda latviešu valodā 4.a klasē.  

L.Zommerovska  14.10.  9:20  I.Grišmanauska  

  Pēctecība.   

Atklātā stunda latviešu valodā 4.c klasē.  

L.Zommerovska  15.10.  9:20  S.Šēnfelde  

  Sanāksme.  

Adaptācijas rezultātu apkopojums 1. klasēs  

I.Ziedkalne  18.10  09:00  I.Grišmanauska, I.Neulāne, S.Šēnfelde, I.Gūtmane, 

logopēds, atbalsta personāls, administrācija  

  Sanāksme.  

Pedagogu un atbalsta personāla sanāksme par 

atbalsta pasākumu piemērošanu skolēniem valsts 

d/darbos 3. klasēs.  

I.Ziedkalne  19.10.  11:00  S.Atiķe, I.Sproģe, I.Žimante  

I.Gūtmane, logopēds, atbalsta personāls, 

administrācija  

  Sākumskolas sadarbības grupas sanāksme.  

  

A.Krīgere  25.10.  14:15  Klašu audzinātāji,  

priekšmetu skolotāji,  

administrācija  
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Novembris  Skatuves runas konkurss. Klases kārta.  S.Kūlaine  

Klašu 

audzinātāji  

01.11.-

05.11.  

Latviešu valodas 

stundā  

Klašu audzinātāji,   

priekšmetu skolotāji  

  Konkurss. Skolas kārta  

Glītrakstīšana 2. klašu skolēniem.  

I.Grišmanauska  02.11.  08:30 – 09:20  A.Krīgere, I.Lauva, D.Neiburga  

  Sākumskolas mācību priekšmetu jomas 

sanāksme.  

1.Skolas prioritāte - skolēnu izaugsmes domāšanas 

veicināšana, realizējot individuālu un diferencētu 

pieeju mācību stundās.  

2.Individualizēta AS sniegšana skolēniem, 

balstoties uz stundā  izvirzītajiem mērķiem un 

uzdevumiem.  

3.Pilsoniskās apziņas un patriotisko jūtu 

stiprināšana. 11. un 18. novembra pasākumu 

plānošana un organizatoriski jautājumi.  

4.Epidemioloģiskās drošības jautājumi.  

5.Skolēnu uzņēmējdarbības pilnveide (YAL).  

I. Grišmanauska  08.11.  14:15  Klašu audzinātāji,  

priekšmetu skolotāji,   

administrācija  

  Latviešu tautas tradīcijas.  

Mārtiņi.  

I.Žimante  10.11.  Klases stundā  Klašu audzinātāji  

  Patriotiskās dzejas konkurss. Skolas kārta.  S.Novada  10.11  12:00  Kašu audzinātāji  

  Lāčplēša diena.  R.Berķe  11.11.  12:00  Klašu audzinātāji  

  Lāčplēša diena.  

“Lāčplēša mači” .  

I.Ķēniņa  11.11.  12:00  Klašu audzinātāji  

  Svētku noformējums.   

Gaismas lukturīšu iedegšana pie skolas   

S.Novada  17.11  08:00  Klašu audzinātāji  

  Latvijas Republikas proklamēšanas diena - 18. 

novembris.  

A.Krīgere  

D.Neiburga  

17.11.  Klases stundā  Kašu audzinātāji  

  Sanāksme.  

Individuālo mācīšanās grūtību un uzvedības 

problēmu diagnosticēšana un atbalsta iespējas 2. 

I.Ziedkalne  22.11.  14:00  A.Krīgere, I.Lauva, D.Neiburga  

logopēds, atbalsta personāls, administrācija  
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klasēs.  

  Rokdarbu rīts.  

“Mani čaklie pirkstiņi!” 1.klašu skolēniem.  

  

I.Grišmanauska  30.11.  12:00  I.Grišmanauska, I.Neulāne, S.Šēnfelde  

Decembris  Literārā stunda. 1.klašu skolēniem  S.Kūlaine  01.12.  Latviešu valodas  

stundās  

Klašu audzinātāji  

  

  Labdarības akcija.   

“Eņģelis manai skolai”.  

S.Novada  06.12.-

10.12  

Dizaina un 

tehnoloģijustundā  

Klašu audzinātāji,  

 skolēnu vecāki  

  Pāru stunda.  

Atklātā stunda latviešu valoda u mūzika 1.a klasē  

I.Grišmanauska  

A.Berga  

13.12.  9:20  Administrācija, skolotāji  

  Sākumskolas sadarbības grupas sanāksme.  

  

A.Krīgere  13.12.  14:15  Klašu audzinātāji,  

priekšmetu skolotāji,  

administrācija  

  Ziemassvētku pasākumi.  

Klašu Ziemassvētku eglītes.  

Klašu 

audzinātāji  

13.12.-

17.12.  

Pēc vienošanās ar 

vecākiem  

Klašu audzinātāji,  

skolēnu vecāki  

Janvāris  Sanāksme.  

Pedagogu un atbalsta personāla sanāksme par 

atbalsta pasākumu piemērošanu skolēniem valsts 

d/darbos 3. klasēs.  

I.Ziedkalne  06.01.  13:20  S.Atiķe, I.Sproģe, I.Žimante  

I.Gūtmane, logopēds, atbalsta personāls, 

administrācija  

  Sākumskolas mācību priekšmetu jomas 

sanāksme.  

1. 1.semestra pārbaudes darba 

rezultātu izvērtējums.  

2. Skolas prioritāte. Izglītības programmas 

aktualizēšana saskaņā ar jauno – kompetenču 

pieejā balstīto izglītības saturu.  

3. Mācību priekšmetu 

integrācija, sadarbojoties dažādu mācību 

priekšmetu skolotājiem.  

4. Projekta darbu tēmu izvēle.  

5. Savlaicīgas un individualizētas pieejas 

I.Grišmanauska  10.01.  14:15  Klašu audzinātāji,  

priekšmetu skolotāji,   

administrācija  
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nodrošināšana nepieciešamā atbalsta 

sniegšanai skolēniem.  

6. Kursu un semināru pieredze.  

7. Novadīto pasākumu izvērtējums.  

  Pasākums bibliotēkā.  

Literārā stunda 2. klašu skolēniem.  

S.Kūlaine  19.01.  Latviešu valodas 

stundā  

Klašu audzinātāji  

  Barikāžu aizstāvju atceres diena - 20. janvāris.  Klašu 

audzinātāji  

20.01.  Klases stundās  Klašu audzinātāji  

  Pasākums skolas zālē.  

Ābeces svētki 1. klašu skolēniem.  

A.Berga  21.01.  12:00  Klašu audzinātāji  

  Olimpiāde. Skolas kārta.  

Vizuālā māksla 1.–3. klasei.  

I.Ziedkalne  24.01. – 

28.01.  

08:30  Klašu audzinātāji,  

priekšmetu skolotāji  

Februāris  Pasākums skolas zālē.  

Esi zinošs un vesels! 1. klašu skolēniem.  

I.Ķēniņa  

R.Lagzdiņa  

09.02.  

  

Klases stundās  Klašu audzinātāji  

  Olimpiāde. Skolas kārta.  

Matemātika 1. -3. klasēm.  

I.Ziedkalne  07.02. – 

11.02.  

08:30  Klašu audzinātāji,  

priekšmetu skolotāji  

  Sākumskolas sadarbības grupas sanāksme.  

  

A.Krīgere  14.02.  14:15  Klašu audzinātāji,  

priekšmetu skolotāji,  

administrācija  

  Pasākums skolas zālē.  

Esi zinošs un vesels! 2. klašu skolēniem.  

I.Ķēniņa  

R.Lagzdiņa  

15.02.  Klases stundās  Klašu audzinātāji  

  Olimpiāde. Pilsētas kārta.  

Vizuālā māksla 1. -3. klasēm.  

I.Ziedkalne  16.02.  Pēc plāna  Klašu audzinātāji,  

priekšmeta skolotāji  

  Pasākums skolas bibliotēkā.  

Pasaku rīts 1. klašu skolēniem.  

S.Novada  

S.Kūlaine  

23.02.  Latviešu valodas 

stundā  

Klašu audzinātāji  

Marts  Olimpiāde. Pilsētas kārta.  

Matemātika 1. -3. klasēm.  

I.Ziedkalne  02.03.  Pēc plāna  Klašu audzinātāji,  

priekšmetu skolotāji  

  Pēctecība.  

Atklātā stunda latviešu valodā 3.b klasē.  

I.Sproģe  02.03.  8:30  Latviešu valodas skolotāji  

  Pasākums skolas zālē.  

Eiropas logopēdijas dienas pēcpusdiena 

M.L.Alberta  06.03.  12:00  Klašu audzinātāji  
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logopēdijas skolēniem.  

  Pēctecība.  

Atklātā stunda matemātikā 3.a klasē.  

S.Atiķe  07.03.  10:20  Matemātikas skolotāji  

  Sākumskolas mācību priekšmetu jomas 

sanāksme.  

1. Skolas prioritāte - resursu nodrošināšana 

atbilstoši mūsdienīgam mācību procesam  

2. Skolas vērtības.  

3. Olimpiāžu, konkursu un sacensību 

rezultātu izvērtējums.  

4. Novadīto pasākumu izvērtējums.  

5. Kursu un semināru pieredze.  

I.Grišmanauska  07.03.  14:15  Klašu audzinātāji,  

priekšmetu skolotāji,   

administrācija  

  Pasākums skolas bibliotēkā.  

Literārā stunda 3. klašu skolēniem.  

S.Kūlaine  09.03.  Latviešu valodas 

stundā  

Klašu audzinātāji  

  Olimpiāde. Skolas kārta.  

Latviešu valoda 3. klasēm.  

I.Ziedkalne  07.03. – 

11.03.  

08:30  Klašu audzinātāji,  

priekšmetu skolotāji  

  Radošā darbnīca.  

Iepazīsti Liepāju! 1. klašu skolēniem.  

I.Neulāne  10.03.  10:00  Klašu audzinātāji  

  Projekta dienas.  I.Ziedkalne  09.03.-

11.03.  

Pēc plāna  Klašu audzinātāji,  

skolēnu vecāki  

  Radošā darbnīca.  

Liepājas dzimšanas diena 1. – 3. klašu skolēniem.  

I.Neulāne  11.03.  Klases stundā  Klašu audzinātāji  

  Sanāksme.  

Individuālo mācīšanās grūtību un uzvedības 

problēmu diagnosticēšana un atbalsta iespējas 1. 

klasēs.  

I.Ziedkalne  14.03.  14:00  I.Grišmanauska, I.Neulāne, S.Šēnfelde, atbalsta 

personāls, administrācija  

  Sanāksme.  

Individuālo mācīšanās grūtību un uzvedības 

problēmu diagnosticēšana un atbalsta iespējas 2. 

klasēs.  

I.Ziedkalne  21.03.  14:00  A.Krīgere, I.Lauva, D.Neiburga  

logopēds, atbalsta personāls, administrācija  
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  Pēctecība.  

Atklātā stunda latviešu valodā 3.c klasē.  

I.Žimante  24.03.  8:30  Latviešu valodas skolotāji  

  Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas  Klašu 

audzinātāji  

24.03.  Klases stundās  Klašu audzinātāji  

Aprīlis  Olimpiāde. Pilsētas kārta.  

Latviešu valoda 3. klasēm.  

I.Ziedkalne  06.04.  Pēc plāna  Klašu audzinātāji,  

priekšmetu skolotāji  

  Rokdarbu rīts.  

“Saules raksti” 3. klašu skolēniem.  

I.Sproģe  13.04.  12:00  Klašu audzinātāji  

  Sākumskolas sadarbības grupas sanāksme.  

  

A.Krīgere  25.04.  14:15  Klašu audzinātāji,  

priekšmetu skolotāji,   

administrācija  

  Pasākums dabā.  

“Dabas pētnieks”2. klašu skolēniem.  

D.Neiburga  28.04.  Dabas  

zinības stundā  

Klašu audzinātāji  

Maijs  Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes 

sapulces sasaukšanas diena - 1. maijs.  

Klašu 

audzinātāji  

02.05.  Klases stundā  Klašu audzinātāji  

  Pasākums skolas zālē.  

Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 

diena – 4. maijs.  

S.Šēnfelde  03.05.  12:00  Klašu audzinātāji  

  Labdarības akcija.  

Samtene manai skolai! 3. klašu skolēniem.  

S.Novada  02.05. –

27.05.  

Starpbrīžos  S.Atiķe, I.Sproģe, I.Žimante  

  Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena 8. maijs.  Klašu 

audzinātāji  

06.05.  Klases stundā  Klašu audzinātāji  

  Eiropas diena – 9. maijs.  I.Grišmanauska  09.05.  Klases stundā  Klašu audzinātāji  

  Pasākums skolas zālē.  

Angļu valodas pēcpusdiena 3. klašu skolēniem.  

Ilze Ziedkalne  18.05.  Angļu valodas 

stundā  

Klašu audzinātāji  

  Pasākums Piejūras parkā.  

Matemātika dabā! 2. klašu skolēniem  

A.Krīgere  23.05.  12:00  Klašu audzinātāji  

  Sākumskolas mācību priekšmetu jomas 

sanāksme.  

1. Mācību un audzināšanas darba analīze.  

2. Skolas prioritāšu īstenošana.  

I.Grišmanauska  23.05.  14:15  Klašu audzinātāji,  

priekšmetu skolotāji,   

administrācija  
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3. Novadīto pasākumu izvērtējums.  

4. Uzdevumi nākamajam mācību gadam.  

  Pasākums Piejūras parkā.  

Matemātika dabā! 1. klašu skolēniem.  

S.Šēnfelde  24.05.  12:00  Klašu audzinātāji  

  Pasākums Piejūras parkā.  

“Jautrās stafetes” 2. klašu skolēniem.  

R.Berķe  25.05  12:00  Klašu audzinātāji  

  Pasākums Piejūras parkā.  

Matemātika dabā! 3. klašu skolēniem.  

I.Žimante  26.05.  12:00  Klašu audzinātāji  

Jūnijs            

Jūlijs            

Augusts  Sākumskolas mācību priekšmetu jomas 

sanāksme.  

2022./2023. mācību gadā plānotie uzdevumi, 

skolas prioritātes.  

I.Grišmanauska  26.08.  09:00  Klašu audzinātāji,  

priekšmetu skolotāji,   

administrācija  
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Valodu mācību priekšmetu jomas darba plāns 

 

Mēnesis  Aktivitāte  Atbildīgais  Datums  Laiks  Piezīmes  

Septembris  Radošie  darbi    

Radošo darbu veidošana dzejas dienu ietvaros  -

“Dzejolis zīmējumā””  

Latv.val.skolot  6.-24.09. 2021.  Literatūras 

stundas  

5.-6.klases  

  Iepazīšanās ar „Bērnu žūrijas” jaunākajām 

grāmatām –sadarbība ar B. Saimnieci   

Latv.val.skolot.  20.-24.09. 2021.  Literatūras 

stundas  

4.-6.kl.  

  Lasītprasmes noteikšana 4.-5.klasēs –

diagnostika  

Latv.val.skolot.4.-5.kl.  27. -30.09.2021.  Lat. val.stundās  4.-5. klasēm  

  

  Valodu  sadarbības grupas sanāksme  

 Caurviju prasmju attīstīšana valodu un 

literatūras stundās.  

D.Krētaine  27.09. 2021.  14.30    

Oktobris  Spēle/konkurss „Vai tu zini, vai tu proti?”  O.Adilova  1.10.2021.  Klases stunda  4.-6.klases  

(Iespējams cits 

pasākuma formāts)  

  Valodu jomas sanāksme   

1. Dzejoļu izvēle patriotiskās dzejas 

konkursam.  

2. Radošo darbu  “ Dzejolis 

zīmējumā” izvērtējums.  

3. Lasītprasmes apkopojums 4.-5.klasēs  

4. Dalīšanās pieredzē par apgūto kursos un 

semināros.  

5. Sadarbība ar priekšmetu skolotājiem –

pāru stundu plānojums ( Prioritāte –

Izglītības programmas aktualizēšana 

saskaņā ar jauno –kompetenču pieejā 

balstīto izglītības saturu.)  

D. Krētaine   11.10.2021.  14.30    

  Pēctecības stunda latviešu  valodā 4.b -

adaptācija  

L.Zommerovska  13.10.2021.  2.stunda    
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  Pēctecības stunda latviešu  valodā 4.a-

adaptācija  

L.Zommerovska  14.10.2021.  2.stunda    

  Pēctecības stunda latviešu  valodā 4.c-

adaptācija  

L.Zommerovska  15.10.2021.  2.stunda    

  Konkurss “K. Barons un dainas”   D. Krētaine  28.10.2021.  7.stunda  4. - 6. Klasēm  

(Iespējams cits 

pasākuma formāts)  

Novembris  Patriotiskās dzejas konkurss  Latv.val.skolot.  1.-5.11.2021.  7. stunda  4. - 6. klasēm  

  Valodu  sadarbības grupas sanāksme  

     Caurviju prasmju attīstīšana valodu un 

literatūras stundās.  

D.Krētaine  15.11.2021.  14.30    

Decembris  Viktorīna angļu valodā 4.klasēm–

„Merry Christmas”  

I. Ziedkalne  

V.Jautre  

13.-17.12.2021.  7. stunda  4.  klasēm  

  

  Viktorīna angļu valodā 5.-6.klasēm–

„Mr./Ms. Inteliligence”  

I.Lipska  13.-17.12.2021.  7.sstunda  5.-6.klasēm  

  Valodu jomas sanāksme   

1. Skolēnu 1. semestra mācību 

sasniegumi.  

2. Skolotāju  atskaite par darbu mācību 

procesā –sasniegumu, traucējošie faktori, 

novitātes mācību darba sekmēšanai.  

3. Patriotiskās dzejas konkursa 

izvērtējums  

4. Valodu  jomas pasniedzēju organizēto 

pasākumu izvērtējums 1.sem. un turpmākie 

uzdevumi 2.sem.  

5. “Latvijas skolas somas” piedāvājuma 

apguve mācību procesā ( Prioritāte –

Izglītības programmas aktualizēšana 

saskaņā ar jauno –kompetenču pieejā 

balstīto izglītības saturu.)  

D. Krētaine  6.12.2021.  14.30    
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Janvāris  Angļu valodas olimpiāde –skolas kārta 

6.klasēm  

Angļu val. skolot  17.-21.01.  

2022.  

1.-2.stunda  6.klases  

  Lasītprasmes konkurss –„Skaļā lasīšana”  D.Krētaine  27.01.2022.  7.stunda  4. - 6. Klases  

(Iespējams cits 

pasākuma formāts)  

  Valodu jomas sanāksme  

1. Skolas  olimpiāžu  5.-6. klasēm latviešu 

valodā un 6. klasēm angļu valodā 

organizēšana.  

2. Valodu nedēļas pasākumu organizēšanas 

plāns, pienākumu sadale.  

3. Gatavošanās 6. klašu valsts ieskaitei 

latviešu valodā.   

4. Dalīšanās pieredzē par apgūto kursos un 

semināros.  

5. Dalīšanās pieredzē par atgriezeniskās 

saites metodēm. (Prioritāte -Skolēnu 

izaugsmes domāšanas veicināšana, 

realizējot individuālu un diferencētu pieeju 
mācību stundās.)  

D. Krētaine  31.01.2022.  14.00     

Februāris  Lasītprasmes noteikšana 4.-5.klasēs –

testēšana  

Latv.val.skolot.4.-5.kl.  21. -25.02.  

2022.  

Lat. val.skolotāji  4.-5. klasēm  

  Valodu  sadarbības grupas sanāksme  

     Caurviju prasmju attīstīšana valodu un 

literatūras stundās.  

D.Krētaine  28.02.2022.  14.30    

Marts  Skolas latviešu valodas olimpiāde  5.-6.kl.  D. Krētaine   1.03.2022.  1.-3. -stunda  5. - 6. klases   

  Masļeņica –pasākums 4.-6.kl.  O.Adilova  1.03.2022.  7.stunda  (Iespējams cits 

pasākuma formāts)  

  Valodu jomas sanāksme  

1. Darbs ar talantīgajiem un mazāk 

motivētiem skolēniem.  

2. Skolas latv. valodas olimpiādes 

D. Krētaine  28.03.2022.  14:30    
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izvērtējums.   

3. Valodu nedēļas izvērtējums.  

4. Pilsētas runas konkursa „Zvirbulis” 

norise, sasniegumi.  

5. 6. klašu latviešu valodas  diagnostikas 

ieskaites izvērtējums.  

6. Izvērtējums pētniecisko darbu norises 

kārtībai un skolēnu sasniegumiem.   

Aprīlis  Spēles un uzdevumi  4.-6.klasēm 

“Raibās Lieldienas”   

D.Krētaine  un Valodu MJ skolotāji  14.04. 2022.  Garie starpbrīži  (Iespējams cits 

pasākuma formāts)  

  Valodu  sadarbības grupas sanāksme  

     Caurviju prasmju attīstīšana valodu un 

literatūras stundās.  

D.Krētaine  25.04.2022.  14:30    

Maijs  Valodu jomas sanāksme  

1. Skolotāju atskaite par paveikto 2.sem.  

2. Mācību procesa norise 4.-5.klasēs , 

apgūstot  jauno mācību pieeju valodu 

apguvē.  

D. Krētaine  16.05.2022.  14:30    

Jūnijs            

Augusts   Valodu jomas sanāksme  

      1.Pārskats par paveikto iepriekšējā māc. gadā. 

– veiksmīgi organizētie pasākumi un 

nepieciešamie uzlabojumi Valodu jomas 

organizētajām aktivitātēm.  

  2. Novitātes mācību procesa organizēšanā.  

  3. MJ plāna sastādīšana jaunajam mācību 

gadam 2021./2022.  

D. Krētaine  26.-22.08.2022.  11:00    

Eksakto mācību priekšmetu jomas darba plāns  

Mēnesis  Aktivitāte Atbildīgais  Datums Laiks  Piezīmes   

Septembris  
MJ sanāksme.  

Aktualizēt izglītības programmu saskaņā ar jauno – kompetenču 
Indra Bite  27.09.  

  

  

.  
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pieejā balstīto izglītības saturu.  

4.,5.klašu mācību priekšmetu programmu sasaiste ar 

izglītojošiem pasākumiem/ekskursijām.  

  

  Darbs ar talantīgajiem skolēniem .  Priekšmetu skolotāji  Visu mācību gadu      

  Talantīgo skolēnu apzināšana katrā mācību priekšmetā.  Priekšmetu skolotāji  Visu mācību gadu      

  
Skolēnu apzināšana pētniecisko darbu lasījumiem pilsētā 

4.,5.,6.klašu grupā.  
Priekšmetu skolotāji  01.11.  

    

  
Turpināt piedalīties pilsētas, novadu,  valsts un starptautiskajos 

konkursos.  
Priekšmetu skolotāji  Visu mācību gadu.  

    

Oktobris  

MJ sanāksme.  

Integrēt mācību saturu, sadarbojoties dažādu 

mācību jomu skolotājiem.  Realizētas mācību satura apguves 

nodarbības ārpus skolas.  

Indra Bite    

    

  
Diagnosticējošā pārbaudes darba matemātikā 4. klasēm 

organizēšana un vadīšana.  
Anna Pauliņa  05.-09.10.  

    

  
Skolēnu sadarbības prasmju pilnveide, izmantojot pāru,, grupu 

darbu mācību procesā.   
Priekšmetu skolotāji  Visu mācību gadu  

    

  Code Week (programmēšanas nedēļa)4. -6.klašu skolēniem.  Svetlana Meža  Oktobris  
  Laiks tiks 

precizēts.  

Novembris  

MJ sanāksme.  

Skolēnu prasmju pilnveidošana mācīties apzināti – plānot, 

analizēt un izvērtēt savu mācīšanās procesu(darba plānošana, 5 

soļu metode).  

Indra Bite  01.11.  

    

  Mācību sekmju izvēŗtējums, prognozējamie mācību rezultāti.  Priekšmetu skolotāji  10.11.      

  Mārtiņdienas skolā 4.-6.klasēm.  Indra Bite  10.11.      

  Konkurss ‘’Mana kūka - manai Latvijai’’ 5.klasēm.  Indra Bite  Novembra sākums    Organizē BJC  

Decembris  
MJ sanāksme.  

Tekstpratības pilnveidošana dažādos mācību priekšmetos.  
Indra Bite    

  
  

  Pirmā semestra noslēguma sekmju analīze.  Priekšmetu skolotāji        

  Eksakto zinību pēcpusdiena 4.klasēm ‘’Laimes rats’’ .  
Priekšmetu skolotāji: 

Anna Pauliņa, 
16.12.  

6.,7.stunda  
Skolā  
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Svetlana Meža, Indra 

Bite  

  
Pāru stunda. Vizuālā māksla(Agnese Kundziņa) + dizains un 

tehnoloģijas (Jolanta Mazkalniņa) 4.klasei.  

Agnese Kundziņa  

Jolanta Mazkalniņa  
Decembra beigas  

  Laiks tiks 

precizēts  

  Matemātikas olimpiāde 5.,6.klasēm skolā.  
Aiga Otaņķe  

Ilze Minčionoka  
13.-17.12.  

  
  

Janvāris  

MJ sanāksme.   

“Latvijas skolas soma” aktivitāšu  integrēšana mācību 

priekšmetu apgūstamajās tēmās.  

Indra Bite    

  

  

  
Pāru stunda . Matemātika ( Ilze Minčionoka) un dizains un 

tehnoloģijas ( Agnese Kundziņa) 6.klasei.  

Agnese Kundziņa  

Ilze Minčionoka  
  

  Laiks 

tiks precizēts  

Februāris  
MJ sanāksme.   

Sadarbības prasmju pilnveidošana mācību stundās.  
Indra Bite  07.02.  

  
  

  
Pāru stunda Anna Pauliņa (matemātika ) un Svetlana Meža 

(informātika ) 4.klasei.  

Anna Pauliņa  

Svetlana Meža  
  

  Laiks tiks 

precizēts  

  
Gatavība Liepājas pilsētas pētniecisko darbu konferencei 4.,5.,6. 

klašu grupā.  
Priekšmetu skolotāji  29.03.  

  Jāiesniedz darbi 

pilsētā  

  
Valsts diagnosticējošā darba organizēšana un vadīšana 

matemātikā 6.klasēm.  
Ilze Minčionoka  24.02.  

  
  

  Matemātikas olimpiāde pilsētā 5.,6. klasēm.  
Ilze Minčionoka  

Aiga Otaņķe  
11.02.  

  
  

  Matemātikas olimpiāde 4.klasēm skolā.  Anna Pauliņa  7.-11.02.      

  Galvas rēķini 4. - 6.klasēm.  Ilze Minčionoka        

  Konkurss ‘’Skolēni eksperimentē’’ 5.,6.klasēm.  Indra Bite  Februāra sākums  
  Organizē pilsētas 

dabaszinātņu MA  

Marts  
MJ sanāksme.  

Savstarpējā pedagogu stundu vērošana.  
Indra Bite  28.03.  

  
  

  Matemātikas olimpiāde pilsētā ,4.klasēm.  Anna Pauliņa  02.03.      

  
Valsts diagnosticējošā darba organizēšana un 

vadīšana dabaszinībās 6.klasēm.  
Indra Bite  03.03.  

  
  

  Matemātikas konkurss ‘’Ķengurs’’ 4.-6.klasēm  Anna Pauliņa Laiks tiks   Starptautisks  
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Ilze Minčionoka  

Aiga Otaņķe  

precizēts   

  Olimpiāde skolā dizainā un tehnoloģijās 6.klasēm.  Agnese Kundziņa  Marta sākums  
  Laiks tiks 

precizēts  

Aprīlis  

MJ sanāksme.  

Pedagogu sadarbības prasmju izvērtējums.  

Kursu apmeklējums. Dalīšanās pieredzē.  

Indra Bite  

Priekšmetu skolotāji  
  

  

  

  
Liepājas pilsētas pētniecisko darbu konference ‘’Jaunais 

pētnieks’’ 4.-6.klasēm.  
Priekšmetu skolotāji  21.04.  

  
Pilsētā  

  
Valsts diagnosticējošo darbu analīze matemātikā 

un dabaszinībās 6.klasēm.  

Indra Bite  

Ilze Minčionoka  
  

  
  

  LiepU olimpiāde ‘’Algoritmiņš’’  Svetlana Meža    
  Plānojas pilsētā 

un valstī  

Maijs  

MJ sanāksme.  

Mācību gada izvērtējums. Izvirzīto uzdevumu izpilde.  

Konkursu rezultātu apkopojums.   

Ieteikumi nākamajam mācību gadam.  

Atskaite par paveikto mācību procesā 2.semestrī.  

Indra Bite  

Priekšmetu skolotāji.  
16.05.  

  

  

  
Pāru stunda. Indra Bite (dabaszinības) un Svetlana Meža 

(informātika) 6.klasei.  

Indra Bite  

Svetlana Meža  
Maija sākums  

  laiks tiks 

precizēts  

  
Eiropas diena 9.maijs ( 6.klases).  Pāru stunda Kristīne Bārdule 

(Latvijas vēsture) un Anna Pauliņa (matemātika) 
Anna Pauliņa  Maija mēnesis  

  6.klases vēstures 

stundās pēc plāna  

  Diferencētas darba algas noteikšanas kritēriju izvērtējums.  Indra Bite  16.05.      

Augusts  
MJ sanāksme. 

Darba plān izveide nākamajam mācību gadam.  
Priekšmetu skolotāji  

25.08.  11.00    
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Pilsoniskās, veselības un mākslas mācību priekšmetu jomas darba plāns 

 

Mēnesis  Aktivitāte  Atbildīgais  Datums  Laiks  Piezīmes  

Septembris            

  Skolas sporta diena (4.-6. klasēm) Eiropas sporta dienas 

ietvaros  

S. Vainovska  3.09.  10.00  Jūrmalas parka stadionā.  

  MJ sadarbības grupas sanāksme:  

 stundu plānošana ar mācību satura 

integrāciju;  

 kā sasniegt mācību standartā noteiktās 

prasmes.  

A. Kundziņa  6.09.  14.30  Toma ielas mājturības kab.  

Oktobris            

  Apsveikuma kartiņas pensionētiem skolotājiem Skolotāju 

dienā.  

A.Kundziņa  1.10.    Vizuālās mākslas fakultatīvā  

Novembris            

  Konkurss “Skolas Lāčplēsis” ( 4.- 6.kl.)  S. Vainovska  11.11.  14.30  No klases tiek atlasīts 1 Lāčplēsis,   

1 uzd. klasei papildus punktu iegūšanai 

(kā atbalsts savam Lāčplēsim).  

  Gaismas lukturīšu iedegšana par godu LR dzimšanas 

dienai.  

A.Kundziņa   17.11.  7.00  Pie Toma ielas skolas, sadarbībā ar 

skolēnu domi un skolotājiem.  

  Viktorīna par godu LR dzimšanas dienai “Mana Latvija”  B. Saimniece  17.11.      

  MJ  un sadarbības grupas sanāksme  

 mācību priekšmetu sasaiste ar izglītojošiem 

pasākumiem/ekskursijām;  

 jaunā mācību standarta un programmas īstenošana – 

veiksmes, neveiksmes;  

 dalīšanās pieredzē par SR sasniegšanu un AS 

sniegšanu mācību stundās.  

A. Kundziņa  22.11  14.30  Toma ielā mājturības kab.  

Decembris            

  Zīmēšanas konkurss “Ziemassvētku kartiņa”.  A.Kundziņa  

A.Alžāne  

6.-14.12.    Radošo darbu izstāde skolā  
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  Ziemassvētku koncerts vecākiem  D.Ozola  16.12.    Sadarbībā ar citiem skolotājiem. 

Uzfilmēts un publicēts.  

  Skolotāju radošā darbnīca  A.Kundziņa  17.12.  14.30  Toma ielas mājturības kab.   

Janvāris            

  MJ un sadarbības grupas sanāksme:  

 novadīto pasākumu/ekskursiju izvērtējumi;  

 tekstpratība – kādi lasīšanas uzdevumi tiek doti, kā 

skolēni izprot tekstu un prot to izmantot;  

 dalīšanās pieredzē par jaunā standarta sasniegšanu 

un programmas realizēšanu.  

A.Kundziņa  4.01.  14.30  Toma ielas mājturības kabinetā.  

  Barikāžu atceres dienai veltīts pasākums.  B.Saimniece  20.01.    Okupācijas muzeja apmeklējums  

Februāris            

  Konkurss “POP iela” – muzikālā viktorīna  D.Ozola  18.02  14.30  Toma ielas aktu zālē  

Marts            

  Liepājas dzimšanas dienai veltīts pasākums  B.Saimniece  11.03.    Sadarbībā ar klases audzinātājiem  

  MJ un sadarbības grupas sanāksme:  

 skolēnu pašvadītās mācīšanās prasmes;  

 individualizētās atgriezeniskās saites sniegšana;  

 mācību satura integrācija un vienotas prasības.  

  

A.Kundziņa  21.03  14.30  Toma ielā mājt. kab.  

  Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums  A.Kundziņa  24.03.  14.30  Sadarbībā ar klases audzinātājiem, 

zīmējumu konkurss.  

Aprīlis            

  Skolas florbola turnīrs  S.Vainovska  19.04.- 29.04.    Sporta zālē  

          Skolas( Toma ielā) aktu zālē.  

Maijs  LR Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts pasākums 

“Baltie galdauti”  

B.Saimniece  3.05.    Sadarbībā ar bibliotekāri 

  Ģimenes dienai veltīts pasākums “Skolas Dziesmu svētki” 

(koru kari) (4.-6.kl.)  

D.Ozola  12.05.      

  Konkurss „Mana Latvija” (5.-6.kl.)  K.Bārdule   2.-6.05.   Integrēts Latvijas vēstures mācību 

stundās.  
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  MJ un sadarbības grupas sanāksme:  

 mācību gada darba izvērtējums;  

 organizēto un novadīto pasākumu/ 

ekskursiju izvērtējums;  

 dalīšanās pieredzē par jaunā standarta sasniegšanu 

un programmas realizēšanu.  

A.Kundziņa  23.05.    Toma ielā mājt.kab.  

  Sporta diena  S.Vainovska  27.05.  10:00  Daugavas stadionā  

Jūnijs            

            

Augusts            

  MJ sapulce  

Izstrādāt 2022./2023. m. g. darba plānu ietverot skolas 

izvirzītās prioritātes.  

A.Kundziņa  20.08.  11:00  Toma ielā mājt. kab.  
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4.-6.klašu audzinātāju metodiskās jomas darba plāns  

Mēnesis  Aktivitāte  Atbildīgais  Datums  Laiks  Piezīmes  

Septembris  

  

MJ sanāksme:  

 Mērķtiecīgi iekļaut mācību saturā izglītojošas 

ekskursijas. Mācību ekskursiju un iniciatīvas Latvijas 

skolas soma organizēšana skolā 1.semestrī;  

 Vecāku sapulču organizēšana 4.kl.;  

 Skolēnu domes darbs;  

 Drošības pasākumu organizēšana;  

 Klašu audzināšanas kalendārie plāni;  

 Skolas vērtības,5 patstāvīgas mācīšanās 

stratēģiju nostiprināšana mācību un audzināšanas darbā;  

 Skolēnu iesaistīšana pasākumu izvērtēšanā;  

 Karjeras nedēļas pasākumu plānošana.  

  

S. Novada  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 A. Vasiļjeva  

 27. 09.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

oktobris  

15.00  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Līdz 30.09 jāiesūta plānotās 

aktivitātes  

  

  

Septembris  

No klases izvirzīti 2 skolēni.  

  

Līdz 30.09. jāievieto e-klases 

koplietošanas dokumentos pēc 

formas.  

Oktobris  

  

MJ sanāksme:  

 Valsts svētku plānošana;  

 Skolēnu mācību sasniegumu izvērtēšanas 

plānošana (4.- 5.kl.);  

 Pašvadītas mācīšanās un  mācīšanās stratēģijas.  

Mācību un klases stundās tiek mācītas (darba 

plānošana) un lietotas (5 soļu 

metode) pašvadītas mācīšanās 

prasmes.                                    

  

Kl. audz.  

  

25.10.  

  

  

  

  

14.45    

Gaismas lukturi  

Dalīšanās pieredzē  

Decembris  

  

 Ziemassvētku pasākumi klasēs;  

 Akcija “Eņģelis manai skolai”;  

 Skolēnu prasme mācīties apzināti – plānot, analizēt un 

izvērtēt savu mācīšanās procesu  

KL. audz.  

  

  

20.-21.12.  

  

  

  

  

  

  

  

   

Anketēšanas rezultāti  

Janvāris  
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MJ sanāksme:  

 Sasniedzamo rezultātu izvirzīšana klases stundās 

un ārpusstundu pasākumos, ar to saistītās grūtības;  

 Skolēnu spēja patstāvīgi savu darbu plānot, izvērtēt, 

zina, kur vērsties pēc palīdzības  

 Iniciatīvas Latvijas skolas soma 

1.semestra izvērtējums, plānojums 2.semestrim;  

 Skolēnu domes darbs;  

 Vecāku piesaiste radošajām darbnīcām martā;  

  

Kl.audz.  

  

  

  

S.Novada  

  

S.Novada  

A.Vasiļjeva  

17.01.  

  

  

  

  

  

  

  

 

14.45.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dalīšanās pieredzē  

  

  

  

  

  

  

Marts  

  

MJ sanāksme  

 Radošuma dienas;  

 Vecāku radošās darbnīcas;  

 Mācību ekskursiju plānošana  

  

S.Novada  

A.Vasiļjeva  

7.03.  14.45.    

Aprīlis  

  

MK sanāksme:  

 Sadarbība ar vecākiem;  

 Mācību ekskursiju plānošana;  

 Vecāku radošo darbnīcu izvērtējums;  

 Kl.audz. sadarbība ar skolas psihologu, 

karjeras konsultantu;  

  

  

Kl.audz.  

  

I.Gūtmane  

A.Vasiļjevu  

11.04  15.00    

Maijs  

  

 Labo darbu svētki;  

 Mācību ekskursiju organizēšana;  

 Skolēnu prasme mācīties apzināti – plānot, analizēt un 

izvērtēt savu mācīšanās procesu  

Kl.audz.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Anketēšanas rezultāti  

Jūnijs  

  

MK sanāksme:  

 Mācību gada izvērtējums ( iekšējās kārtības noteikumu 

ievērošana, dežūru organizēšana, audzināšanas 

I. Minčionoka  02.06.  10.00    
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programmas izpilde, labdarības akciju organizēšana);  

 Sadarbība ar atbalsta personālu, karjeras konsultantu;  

 Dalīšanās pieredzē par skolas 

vērtību nostiprināšanu, pašvadītu mācīšanās prasmju 

pilnveidošanu.  

Augusts  

  

MK sanāksme   

 Izstrādāt 2022./2023. m. g. darba plānu ietverot skolas 

izvirzītos mērķus.   

I. Minčionoka  22.08.      
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Bibliotekāra darba plāns 

 

Liepājas Centra sākumkolas bibliotēkas darbības mērķi: 
1. izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu, mācību līdzekļu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, 
sistematizēšana, kataloģizēšana, klasificēšana un uzglabāšana; 
2.  atbalstīt, sadarboties ar skolotājiem metodiskās un mācību literatūras pieejamības jautājumos . 
3. atbalstīt, konsultēt,  skolēnus  daiļliteratūras un mācību literatūras jautājumos. 
Bibliotēkas galvenie uzdevumi:  
1. nodrošināt bibliotēkas lietotājiem brīvu pieeju dažāda veida informācijai; 
2. attīstīt skolēnu informācijas atrašanas, izgūšanas,  lietošanas prasmes; 
3. veicināt skolēnu patstāvīgās mācīšanās iemaņu veidošanos; 
4. īstenot skolēnu lasīšanas veicināšanas projektus un pasākumus, atbalstīt un piedalīties izglītojošos pasākumos; 
5. atbalstīt skolotājus mācību priekšmetu programmu īstenošanā un audzināšanas darbā. 
Mēnesis Aktivitāte Atbildīgais Datums Laiks Piezīmes  

Septembris „Iepazīsti bibliotēku no jauna”  B. Saimniece 1. -1.10.  Visas Toma ielas klases 

(Stapbīžos.) 
 2021. gada „Bērnu žūrija”  B. Saimniece Līdz janvāra 

beigām 
 Visas klases 

 Bibliotēkas stunda „Grāmatu lielībnieks.”  B. Saimniece 13. – 1.10.  Visas klases 

(Sadarbojoties ar 

sākumskolas un 

literatūras skolotājām 

māc. stundas laikā.) 
 Iepazīsties- bibliotēka! S.Kūlaine 2.09. 

 
9.20 
10.20 
11.20 

1.a 

1.b 

1.c 

 Grāmatplaukta pavēlnieka un Bērnu žūrijas grāmatu 

kolekcijas prezentācija! 

S.Kūlaine 9.09. 9.20 
10.20 
11.20 

2.a 

2.b 

2.c 

 Grāmatplaukta pavēlnieka un Bērnu žūrijas grāmatu 

kolekcijas prezentācija! 

S.Kūlaine 10.09. 9.20 
10.20 

3.a 

3.b 
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11.20 3.c 

Oktobris Informatīva izstāde „Es būšu!” Profesiju iepazīšana, mācību 

iestādes, nākotnes iespējas.  

B. Saimniece Visu gadu  Visas klases 

 Grāmatu plaukta pavēlnieks. B. Saimniece 11. 10. - 

17.12. 
 Visas klases 

 Helovīndiena un veļu laiks. ( Latviešu tradīciju apzināšana, 

līdzības un atšķirības.)  

B. Saimniece 25.10.-29.10.  Visas klases 

 Starpbrīžu aktivitātes! „Sarunas pie tējas!” B.Saimniece Visu mēnesi  Visi interesenti 

Novembris Informatīvi materiāli par Latvijas neatkarības veidošanos.  B. Saimniece 8.11.- 17.11.  Visas klases  
 „Mārtiņdienai veltīts informatīvs materiāls,” mīklu 

minēšana, ticējumi un laika vērojumi – prognozes.  

B. Saimniece 8.11. – 

11.11. 
 Visi interesenti 

 Bērnu žūrijas grāmatu stends ar aprakstiem. Izkrāso 

grāmatas varoni. 

B.Saimniece 22.11. – 

21.12. 
 Visi interesenti 

 11.un 18.novembrim veltīta materiālu izstāde. S.Kūlaine 5.-16.11.  Visi interesenti 

 Dzejas konkursa klases kārta bibliotēkā! S.Kūlaine 1.-5.11. Pēc 
vienošanās 

1.-3.klases 

Decembris „Ziemassvētku tradīcijas.” Informatīvs materiāls. B. Saimniece 01.12.- 

21.12. 
 Visas klases (4., 5., 6. 

klasēm starpbrīžu 

laikos.) 
 Ziemassvētku pasts. Uzraksti paskarti ar vēlējumu. B. Saimniece 01.12. – 

14.12. 
 Visi interesenti 

 „ Īsais stāsts.” Starpbrīžu lasījumi.  B. Saimniece 6.12.- 10.12  Visi interesenti 

 Grāmatplaukta pavēlnieks.  S.Kūlaine 1.12. Pēc 
vienošanās 

1.klases 

Janvāris Chalange „Ātrākais lasītājs!”  B. Saimniece 10.01.- 

20.01.. 
 Visi interesenti 

 Starpbrīžu darbi. „Grāmatu diena.” Kahoot izveidota 

viktorīna par un ap grāmatām. 

B. Saimniece 18.01  Visas klases 

 Raidījumu “Gudrs vēl gudrāks” skatīšanās, savu zināšanu 

pārbaude. Punktu skaitīšana.  

B. Saimniece 15.01.- 

16.02. 
 Visas klases (4., 5., 6. 

klasēm starpbrīžu 

laikos.) 
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 Literārā stunda S.Kūlaine 19.01.  2.klasēm 

Februāris Dienas jautājums.  B.Saimniece 7.02.- 28.04.  Visi interesenti 

 Raidījumu “Gudrs vēl gudrāks” skatīšanās garajos 

starpbrīžos, savu zināšanu pārbaude. Punktu skaitīšana.  

B. Saimniece 14.01.- 

24.02. 
 Visas klases 

 Valentīna dienas pasts. Pastkartes ar mīļiem vēlējumiem. B.Saimniece 9.02. – 15.02  Visas klases 
 Pasaku rīts. S.Kūlaine 

S.Novada 

23.02.  1.klasēm 

Marts Akcija „Uzdāvini skolai spēli.” B. Saimniece 1.03. – 31.03  Visas klases 

(Uzdāvināto grāmatu 

izstāde, pateicības.) 
 Starpbrīžu viktorīna „Vai tu pazīsti Liepāju?!” un galda 

spēles. 

B. Saimniece 16.03.- 

18.03. 
 Visi interesenti 

 Literārā stunda. Tu un es! S.Kūlaine 9.-13.03. Pēc 
vienošanās 

2.klases 

 Liepājai veltītu materiālu izstāde! S.Kūlaine 5.-9.03.  Visi interesenti 

 Lielie lasīšanas svētki! Bērnu žūrijas noslēguma pasākums 

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.  

S.Kūlaine 

B.Saimniece 

~12.03.  Labākie eksperti 

Aprīlis „Lieldienām veltīts informatīvs materiāls” +starpbrīža darbi.  B. Saimniece  11.-14.04.  Visas klases 

(Starpbrīži.) 
 Skolas detektīvs. Atjautības un vērības uzdevumi.   B. Saimniece 04.04.-7.04.  Visas klases 

Maijs Skolas detektīvs. Atjautības un vērības uzdevumi.   B. Saimniece 16.05.- 

19.05. 
 Visi interesenti 

 „Mana mamma ir vislabākā” akcija bibliotēkā. Dalīšanās ar 

idejām, kā sveikt māmiņas. 

B.Saimniece 2.05.- 13.05.  Visas klases 

 Grāmatplaukta pavēlnieka un Bērnu žūrijas noslēguma 

pasākums!  

S.Kūlaine  9.-13.05.   1.klases, 2.klases 

3.klases 

 Grāmatplaukta pavēlnieka un Bērnu žūrijas noslēguma 

pasākums! 

B.Saimniece 10.05 14:30  4.-6.klasēm. 

Jūnijs. 
Augusts 

Mācību grāmatu savākšana, labošana, uzskaite 

Pasūtījumu veikšana, komplektēšana. Norakstīšana.  

Bibliotekārais darbs. Grāmatvedība.  

B.Saimniece 

S.Kūlaine 
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Skolēnu domes darba plāns  

Mēnesis Aktivitāte Atbildīgais Datums Laiks Piezīmes 

Septembris  Organizatoriska sanāksme: 

 Iepazīšanās ar domes reglamentu; 

 Iepriekšējā mācību gada darba analīze; 

 Pienākumu sadale; 

 Darba plāna izstrāde; 

S.Novada 08.09. 

 

 

 

8.30 No katras 4.- 6.klases izvirzīti 2 

pārstāvji. 

 

 

Oktobris  Sanāksme 

 Skolotāju diena. 

 Zibakcija – Maiņas apavi. 

 

 

Skolēnu dome 

Skolēnu dome 

 

6.10 

01.10. 

28.10. 

 

8.30 

 

8.00 

Apsveikumi skolotājiem. 

Pirms mācību stundām pārbauda 

maiņas apavus. Informāciju nodod 

klases audzinātajai. 

Novembris  Sanāksme 

 Skolēnu gatavoto gaismas lukturīšu iedegšana 

pie abām skolas ēkām. 

 

Skolēnu dome 

3.11. 

17.11. 

8.30 

7.30 

 

Decembris  Sanāksme 

 Video – Esi uzmanīgs! 

 

Skolēnu dome 

1.12. 

12.12. 

8.30 Skolēnu veidoti reklāmas rullīši par 

ugunsdrošības noteikumu ievērošanu 

Ziemassvētkos. 

Janvāris  Sanāksme 

 Grāmatu lasīšanas stunda. 

 

 Zibakcija – Kas ir manā skolas somā? 

 

Skolēnu dome 

 

Skolēnu dome 

5.01. 

14.01. 

 

27.-28.01. 

8.30 

8.30 

 

 

  

6.klašu skolēni lasa grāmatu 

fragmentus 1.klašu skolēniem. 

Skolēnu skolas somu svēršana. 

Februāris  Sanāksme 

 Čību diena. 

 

Skolēnu dome 

2.02. 

11.02. 

8.30 

Mācību dienas 

garumā 

 

Skolēni un skolotāji šajā dienā ģērbj 

čības maiņas apavu vietā. 

Marts  Sanāksme 

 Liepājas dzimšanas dienai veltīti apsveikumi. 

 

Skolēnu dome 

2.03. 

07.-11.03. 

8.30 
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Aprīlis  Sanāksme 

 Joku diena. 

 

  Krāsainā nedēļa. 

 

 Skolotāju pēcpusdiena. 

 

Skolēnu dome 

 

Skolēnu dome 

 

S.Novada 

 

01.04. 

 

11. -14.04 

 

29.04. 

8.30 

 

 

 

 

15.00 

 

Anekdošu virpulis garajos 

starpbrīžos.  

Katrai dienai savas krāsas apģērbs. 

 

Klašu audz. pēcpusdiena. 

Maijs  Skolēnu domes darba izvērtējums. S.Novada 11.05. 8.30  
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Skolas padomes darba plāns 

Mēnesis Aktivitāte Atbildīgais Datums Laiks Piezīmes 

Septembris Skolas padomes sanāksme 

Pieaicināts pašvaldības administrācijas 

izpilddirektors Rolands Fricbergs par 

skolas fiziskās vides uzlabošanas 

iespējām un plānojumu 

Darba plans mācību gadam 

Aktualitātes 

K.Bārdule 08.09. 18.00  

Atgriezeniskā saite 1.un 4. klašu skolēnu 

vecāku sapulcēs 

Pārstāvis no katras 

klases  

07.-30.09. 18.00  

Oktobris Bateriju vākšanas, makulatūras vākšanas 

akcija 

I.Bite Oktobris - 

aprīlis 

  

Karjeras izglītības pasākumi A.Vasiļjeva 26.-30.10.  Pieaicinātie vecāki 

Novembris Lukturīšu gatavošana Latvijas 

proklamēšanas dienai 

S.Novada 13.11.  Bērni kopīgi ar vecākiem 

Decembris Labdarības akcija “Eņģelis mania skolai” 

 

S.Novada 11.12.  Ziedojumu akcija 

Janvāris Atvērto durvju diena 6-gadnieku 

vecākiem, kuri vēlētos pieteikt savu 

bērnu mācībām Liepājas Centra 

sākumskolā 2022./2023.m.g. 

Administrācija 

 

 

19.01. 

 

 

18.00 

 

 

Uliha iela 33 

Marts Karjeras izglītība A.Vasiļjeva 8.-12.03.  Piesaistot vecākus – dažādu profesiju 

pārstāvjus 

Maijs Skolēnu un vecāku anketēšana  K.Bārdule Maijs   Anketa vecākiem, skolēniem 

Skolas padomes sanāksme 

Skolēnu domes darba atskaite 

Mācību gadā plānoto un paveikto darbu 

izvērtējums 

Aktualitātes 

K.Bārdule 25.05. 18.00  
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Sociālā pedagoga darba plāns 

 
Mērķis:  

Savlaicīgas un individualizētas pieejas nodrošināšana nepieciešamā atbalsta sniegšanai skolēniem  

Veicināt skolēnu izaugsmes domāšanu, izmantojot pozitīvo motivāciju   
Uzdevumi.  

1. Noteikt riska faktoru klātesamības pakāpi skolā, vienaudžu vidē, rika faktoru negatīvās ietekmes novēršanai.  

             1.1. Saruna ar klašu audzinātājām.  
       1.2. Anonīma aptaujas anketa klases psihosociālā mikroklimata diagnosticēšanai.  

       1.3. Klases un mācību stundu vērošana.  

       1.4. Individuālas un sarunas grupās ar skolēniem.  
 2. Plānot un īstenot konkrētas sociālpsiholoģiskas darbības skolēnu sekmju, skolas apmeklējuma, klases un skolas psihosociālā mikroklimata un individuālās 

labsajūtas uzlabošanās veicināšanai.  

 2.1. Mācīšanās motivācijas veicināšana nemotivētiem un nesekmīgiem skolēniem, piesaistot viņu vecākus.   

 2.2. Adaptācijas izpēte un atbalsta sniegšana skolēniem 1.,4,klasēs.  
  2.3. Patstāvības, atbildības un starppersonu komunikāciju prasmju izpēte un atbalsta sniegšana 3. klašu skolēniem veiksmīgai   pārejai uz 4. klasi  

   2.4.Profilaktisku nodarbību vadīšana (speciālistu piesaistīšana) labvēlīga emocionālā stāvokļa, pozitīvas vides  un mikroklimata veicināšanai 1.- 6.klasēm.  Veicināt 

sadarbības prasmes, strādājot pāros un grupās.  
2.5.  Konsultāciju sniegšana izglītojamajiem ar personības, emocionāliem, mācīšanās traucējumiem un uzvedības grūtībām, viņu vecākiem, aizbildņiem, 

pedagogiem.  

   3.Iesaistīties produktīvā starpprofesionālajā komunikācijā.  
   4.Profesionālā izaugsme, piedaloties semināros un kursos.  

   5. Datu bāzes sistematizēšana un saglabāšana.  

Mēnesis  Aktivitāte  Datums  Laiks  Piezīmes   

Septembris  Darba dokumentācijas sistematizēšana.  1.ned.      

  Skolas atbalsta komanda  sanāksme.  Trešdienās  8.30    

  AK sanāksme 4. klašu audzinātājām un administrācijai  14.09      
  Riska grupas skolēnu un viņu ģimeņu apzināšana, sadarbībā ar psihologu., 

audzinātājiem  atbalsta darba plānošanai  
      

  Brīvpusdienu dokumentu kārtošana.  Visu mēnesi.      

Oktobris  Skolas atbalsta komandas  sanāksme.  Trešdienās  8.30    

  Neattaisnoto stundu kavējumu pārskats.  9.10.      

  AK sanāksme par 4. klašu mācīšanās spējām, mikroklimatu  19.10.  9.00  Sadarb. ar admin.,psihologu,audz.,skolot.  
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  AK sanāksme par 1. klašu mācīšanās spējām, mikroklimatu  18.10.  9.00  Sadarb. ar admin.,psihologu,audz.,skolot.  

  AK sanāksme par 5. klašu mācīšanās spējām, mikroklimatu  18.10.  11.00  Sadarb.ar admin.,psihologu,audz.skolot.  

  AK sanāksme par 3.skolēnu sekmēm un uzvedību, gatavību un spējām valsts 

diagnosticējošam darbam, profilakses un atbalsta darba plānošanai  
19.10.  11.00  

Sadarb.ar admin.,psihologu,audz.skolot.  

  AK sanāksme par kl .audz. iesniegumiem  27.10.    Sadarb.ar admin.,psihologu,audz..  

  Mācīšanas spēju izpētes testēšanas vērošana 1. klasēs        

  Brīvpusdienu dokumentu kārtošana.  Visu mēnesi.      

  Individuālas konsultācijas bērniem ar mācīšanās, uzvedības un emocionāla rakstura 

problēmām, iegūto rezultātu apkopošana.  
Visu mēnesi.    Pēc pieprasījuma  

  Skolēnu brīvdienās – sarunas ar vecākiem; metodisko materiālu kārtošana, 
papildināšana; veiktās izpētes rezultātu  un iegūtās informācijas apkopošana  

18.10.- 
22.10.  

  
Pēc pieprasījuma  

  Piedalīšanās skolu soc. pedagogu MA seminārā.  6.10.  12.00  Izglītības pārvaldē  

Novembris  Skolas atbalsta komandas  sanāksme.  Trešdienās  8.30    

  Neattaisnoto stundu kavējumu pārskats.  8.11.      

  AK sanāksme par 6.skolēnu sekmēm un uzvedību, gatavību un spējām valsts 
diagnosticējošam darbam, profilakses un atbalsta darba plānošanai  

1.11.  14.20    

  Adaptācijas izpēte 1., 4. klasēs (anketa)      Kopā ar psihologu  

  AK sanāksme par 2. klašu sekmēm, uzvedību, mikroklimatu  22.11.  14.00    

  AK sanāksme par kl. audz .iesniegumiem  24.11.    Sadarbībā ar administrāciju ,psihologu  

  Profilakses stunda 2.klasēm “Drošība. Saskarsmes veicināšana un drošība”      Kopā ar psihologu  

  Individuālas konsultācijas bērniem ar mācīšanās, uzvedības un emocionāla rakstura 
problēmām, iegūto rezultātu apkopošana.  

Visu mēnesi.    Pēc pieprasījuma   

  Mācību stundu novērošana pēc pieprasījuma.  Visu mēn.    Pēc pieprasījuma.  

  Brīvpusdienu dokumentu kārtošana.  Visu mēn.      

  Piedalīšanās skolu soc. pedagogu MA seminārā.  24.11.  12.00  6.skolā  
Decembris  Skolas atbalsta komandas  sanāksme  Trešdienās  8.30    

  Neattaisnoto stundu kavējumu pārskats.  9.12.      

  Profilakses stunda 3.klasēm “ Drošība. Saskarsmes veicināšana un drošība”      Sadarbībā ar  psihologu  

  Piedalīšanās skolu soc. pedagogu MA seminārā.  15.12.  12.00    

  Individuālas konsultācijas bērniem ar mācīšanās, uzvedības un emocionāla rakstura 

problēmām, iegūto rezultātu apkopošana.  
Visu mēnesi.    Pēc pieprasījuma   

  Brīvpusdienu dokumentu kārtošana.  Visu mēn.      
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  Darba plāna precizēšana II mācību pusgadam, metodisko materiālu sistematizēšana, 

papildināšana .  
Visu mēnesi      

  Ped. padomes sēde – atskaite par paveikto I pusgadā.        

  Prof. nodarbība karjeras izglītībā 5. klasēm “Karjeras kompass.”   Visu mēnesi    Sadarbībā ar  psihologu  

Janvāris  Skolas atbalsta komandas  sanāksme  Trešdienās  8.30    

  AK sanāksme 3.klasēm atbalsta pasākumu piemērošana VDD skolēniem ar 
mācīšanās grūtībām  

6.01.  13.20  
  

  AK sanāksme 6.klasēm atbalsta pasākumu piemērošana VDD skolēniem ar 

mācīšanās grūtībām  
10.01.  14.20  

  

  Neattaisnoto stundu kavējumu pārskats.  7.01.      
  AK sanāksme par kl .audz. iesniegumiem  26.01.    Sadarbībā ar administrāciju,psih.  

  Piedalīšanās skolu soc. pedagogu MA seminārā.  26.01.      

  Prof. nodarbība karjeras izglītībā 6. klasēm “Karjeras kompass.”      Sadarbībā ar psihologu  

  Prof. nodarbība karjeras izglītībā 1. klasēm “Mana sapņu profesija.”      Sadarbībā ar psihologu  

  Individuālas konsultācijas bērniem ar mācīšanās, uzvedības un emocionāla rakstura 

problēmām, iegūto rezultātu apkopošana.  
Visu mēn.    Pēc pieprasījuma   

  Brīvpusdienu dokumentu kārtošana.  Visu mēn.      

  Mācību stundu vērošana pēc pieprasījuma.  Visu mēn.      

Februāris  Skolas atbalsta komandas  sanāksme  Trešdienās  8.30    
  Neattaisnoto stundu kavējumu pārskats.  9.02.      

  AK sanāksme par kl. audz .iesniegumiem  23.02.    Sadarbībā ar administrāciju, psihologu  

  Profilakses stunda 6.klasēm “Atbildība, cieņa un saskarsme”      Sadarbībā ar psihologu  

  Prof. nodarbība karjeras izglītībā 2. klasēm “ Mana sapņu profesija .”      Sadarbībā ar psihologu  

  Mācību stundu vērošana pēc pieprasījuma.  Visu mēn.    Sadarbībā ar māc.pr.sk.  

  Brīvpusdienu dokumentu kārtošana.   Visu mēn.      

  Individuālu konsultāciju nodrošināšana skolēniem, vecākiem, skolotājiem pēc 

vajadzības vai pieprasījuma.  
Visu mēn.    Pēc pieprasījuma  

  Piedalīšanās skolu soc. pedagogu MA seminārā  23.02.      

Marts  Skolas atbalsta komandas  sanāksme  Trešdienās  8.30    

  Neattaisnoto stundu kavējumu pārskats.  9.03.    Sadarb. ar admin.,psihologu,audz.,skolot  

  AK  sanāksme -  2. klašu sekmes, uzvedība.  21.03.  14.00  Sadarb. ar admin.,psihologu,audz.,skolot  
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  AK sanāksme par kl .audz. iesniegumiem  30.03    Sadarbībā ar administrāciju, psihologu  

  Profilakses stunda 5.klasēm “Atbildība, cieņa, saskarsme”      Kopā ar psihologu  

  Atbalsts 3.,6.klasēm VD darba laikā        

  Skolēnu brīvdienās – individuālas konsultācijas, sarunas ar vecākiem; metodisko 
materiālu sistematizēšana, papildināšana; veiktās izpētes rezultātu  un iegūtās 

informācijas apkopošana   
Brīvlaikā  

  
  

  Brīvpusdienu dokumentu kārtošana.  Visu mēn.      

  Individuālu konsultāciju nodrošināšana skolēniem, vecākiem, skolotājiem pēc 
vajadzības vai pieprasījuma.  

Visu mēnesi.    Pēc pieprasījuma  

  Profilakses nodarbība 3. klasēm ”Sociālās prasmes un psihoemocionālā pašizjūta, 

veiksmīgai  pārējai uz  4.klasi.(anketēšana)   
    Kopā ar psihologu  

  Piedalīšanās skolu soc. pedagogu MA seminārā.  23.03.      

Aprīlis  Skolas atbalsta komandas  sanāksme  Trešdienās  8.30    

  Neattaisnoto stundu kavējumu pārskats.  9.04.      

  AK sanāksme par kl.audz.iesniegumiem  28.04.    Sadarbībā ar administrāciju, psihologu  

  Piedalīšanās skolu soc. pedagogu MA seminārā.  23.04.      

  Prof. nodarbība karjeras izglītībā 3. klasēm “ Profesiju daudzveidība .”      Sadarbībā ar psihologu  
  Prof. nodarbība karjeras izglītībā 4. klasēm “ Profesiju daudzveidība.”      Kopā ar psihologu  

  Brīvpusdienu dokumentu kārtošana.  Visu mēn.      

  Individ. konsultāciju nodrošin. skolēniem, vecākiem pēc vajadzības vai 

pieprasījuma.  
Visu mēn.      

  Veikt regulāru  vērošanu mācību priekšmetu un klases stundās, grupu emocionālā 
stāvokļa un mikroklimata konstatēšanai un secinājumu izdarīšanai par tā ietekmi uz 

mācību procesa norisi, profilaktisku vai atbalstošu pasākumu vai individuālu 

konsultāciju plānošanai un nodrošināšanai.  

Visu mēn.    Pēc pieprasījuma  

Maijs  Skolas atbalsta komandas  sanāksme  Trešdienās  8.30    

  Neattaisnoto stundu kavējumu pārskats.  7.05.      

  Profilakses nodarbība 3. klasēm ”Sociālās prasmes un psihoemocionālā pašizjūta, 
veiksmīgai  pārējai uz  4.klasi.  

  
  

Sadarbībā ar psihologu  

  AK  tikšanās ar kl. audz. un priekšmet sk. par 3.klašu  skolēnu pāreju uz 

pamatskolas  posmu  
  

  
Sadarbībā .ar audzinātāju. ,administrāciju  
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  Brīvpusdienu dokumentu kārtošana.  Visu mēn.      

  Individuālu konsultāciju nodrošināšana skolēniem, vecākiem, skolotājiem pēc 

vajadzības vai pieprasījuma.  
Visu mēnesi.    Pēc pieprasījuma  

  Atskaite par sasniegumiem un ierosinājumi darba turpināšanai pedagoģiskās 
padomes sēdē   

      

  Piedalīšanās skolu soc.pedagogu MA seminārā        

Jūnijs  Mācību gadā veiktās izpētes rezultātu  un iegūtās informācijas apkopošana, 

secinājumi, prioritāšu un uzdevumu izvirzīšana darbam nākamajā mācību gadā.  
  

    

  Skolas atbalsta komandas  sanāksme – mācību gada laikā sasniegto rezultātu un 
nepilnību apkopošana, izvērtēšana, prioritāšu  un uzdevumu izvirzīšana nākamajam 

mācību gadam.  
  

  Skolas AK  

  Metodisko materiālu kārtošana, sistematizēšana, papildināšana.  2.ned.      

Augusts  Darba plānošana 2022./2023. mācību gadam  3.,4.ned.      

  Ped. padomes sēde        

Visu māc.g.  Piedalīšanās pedagoģiskās padomes sēdēs, apspriedēs, sanāksmēs. Iesaistīšanās 

izglītības iestādes plānoto pasākumu īstenošanā  
Visu mācību 

g.  
  Skat.skolas plānā   

  Tālākizglītība - kursu un semināru apmeklēšana, metodisko materiālu pilnveidošana 
un sistematizēšana.   

    Visu mācību gadu  
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Psihologa darba plāns  

 

Prioritāte. Efektīva mācību procesa nodrošināšana  
Mērķis. Savlaicīgas un individualizētas pieejas nodrošināšana nepieciešamā atbalsta sniegšanai skolēniem. Veicināt skolēnu izaugsmes domāšanu, izmantojot pozitīvo 

motivāciju.   

Uzdevumi.  

1.Noteikt riska faktoru klātesamības pakāpi skolā, vienaudžu vidē, riska faktoru negatīvās ietekmes novēršanai.  
1.1. Saruna ar klašu audzinātājām.  

1.2. Anonīma aptaujas anketa klases psihosociālā mikroklimata diagnosticēšanai.  

1.3. Klases un mācību stundu vērošana.  
1.4.Individuālās un sarunas grupās ar skolēniem.  

2.Plānot un īstenot konkrētas sociālpsiholoģiskas darbības skolēnu sekmju, skolas apmeklējuma, klases un skolas psihosociālā mikroklimata un individuālās 

labsajūtas uzlabošanās veicināšanai.  

2.1. Mācīšanās spēju diagnosticēšana skolēniem, apzinot talantīgos, radošos  un spējīgos izglītojamos, un izglītojamos ar mācīšanās un   uzvedības grūtībām.  
2.2. Mācīšanās motivācijas veicināšana un darbs ar nemotivētiem un nesekmīgiem skolēniem, piesaistot viņu vecākus.   

2.3. Adaptācijas izpēte un atbalsta sniegšana skolēniem 1.,4. klasēs.  

2.4. Patstāvības, atbildības un starppersonu komunikāciju prasmju izpēte un atbalsta sniegšana 3.klašu skolēniem veiksmīgai pārejai uz 4.klasi (pamatskolas 
posmu).  

2.5. Profilaktisku nodarbību vadīšana (speciālistu  piesaistīšana) labvēlīga psihoemocionālā stāvokļa, pozitīvas vides  un mikroklimata veicināšanai 1.- 

6.klasēm. Veicināt sadarbības prasmes, strādājot pāros un grupās.  
2.6.  Individuālā psiholoģiskā izpēte un konsultāciju sniegšana izglītojamajiem ar personības, emocionāliem, mācīšanās traucējumiem un uzvedības grūtībām, 

atgriezeniskās saites sniegšana un rekomendācijas viņu vecākiem, aizbildņiem, pedagogiem.  

    3. Iesaistīties produktīvā starpprofesionālajā komunikācijā.  

    4. Profesionālā izaugsme, piedaloties paktiskajās konferencēs, semināros, kursos, meistarklasēs, supervīzijās. Sekot jaunumiem profesionālajā literatūrā.  
    5. Psiholoģiskās izpētes datu bāzes veidošana - saglabāt un sistematizēt psiholoģiskās izpētes materiālus.  

 Mēnesis Aktivitāte Datums Laiks Piezīmes 

Septembris  Piedalīšanās skolas atbalsta komandas  sanāksmē  Trešdienās  8.30  Pēc saskaņota plāna ar soc.ped.  

  AK sanāksme par klašu audzinātāju iesniegumiem atbalsta komandai  29.09.2021.    AK speciālisti  

  Piedalīšanās metodiķu apvienotajā seminārā, profesionālajās sarunās, darba 

plānošana  
23.08.2021.  

10.00  
attālināti  

  Piedalīšanās IIA jomas seminārā, konferences noskatīšanās attālināti  23.08.2021.  10.00  attālināti  
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  Iepazīšanās ar Mācību un audzināšanas iestāžu psihologa darba 

noteikumiem, grozījumiem un izmaiņām  
1.ned.  

  
  

  Iepazīšanās ar Iekļaujošās izglītības atbalsta komandas darbības 

paraugnolikumu, tā izmaiņām, precizējumiem  

1.ned.    
  

  Skolas atbalsta komandas  darba iespēju un vajadzību apzināšana  1.ned.      

  Psihologa ētikas kodeksa, Psihologu likuma,  un  Bērnu tiesību aizsardzības 

konvencijas izpēte par grozījumiem, Datu apstrādes likuma izmaiņām  

1.ned.    
  

  Riska grupas skolēnu un viņu ģimeņu apzināšana.  Visu mēn.    Sadarbībā ar soc.ped.  

  

Individuālu konsultāciju nodrošināšana skolēniem, vecākiem, skolotājiem   

  

Pirmdienās  

Otrdienās  

Trešdienās  

Ceturtdienās  

Piektdienās  

8.00-14.00 

8.00-14.00  

8.00-16.00  

11.00-17.00  

8.00-12.00  

Pēc pieprasījuma  

  

  Piedalīties klašu vecāku sapulcēs 1.- 6.kl.    18.00  Pēc pieprasījuma  

  Apmeklēt individuālās un skolu psihologu grupas supervīzijas    10.,11.09.2021.  

  

15.00 –20.00  

9.00-14.00  

Rīgā sadarbībā ar LSSP  

 Rīgā  

Oktobris  Piedalīšanās skolas atbalsta komandas  sanāksmē  Trešdienās  8.30  Pēc saskaņota plāna ar soc.ped.  

  AK sanāksme par klašu audzinātāju iesniegumiem atbalsta komandai  27.09.2021.    AK speciālisti  

  Piedalīšanās IIA jomas seminārā         

  Piedalīšanās skolu psihologu apvienības seminārā, tā organizēšana    11.00  LPIP  

 Adaptācijas un mācīšanās spēju izpētes tests 1.klasēs. Mikroklimata 

konstatēšana, turpmākā individuālā un grupu nodarbību darba plānošanai - 

(metode - dāņu tests „Uzmanības – verbālās instrukcijas uztvere” un brīvās 

sfēras attīstības līmeņa diagnosticēšana ar Ratanova un Špehta metodi 

„Namiņš”; datu apstrāde un interpretācija, rekomendāciju sagatavošana 

individuālam un grupu darbam)  

1.ned.  

3.ned.  

  

Sadarbībā ar klašu audzinātājām  

 AK sanāksme par 3.klašu skolēnu sekmēm un uzvedību, gatavību un 

spējām valsts diagnosticējošam darbam, profilakses un atbalsta darba 

plānošanai.  

19.10.2021.  

11.00  Sadarbībā ar soc.ped., admin., 

klašu 

audzinātājām, priekšm.sk.             

  AK sanāksme par 1.klases adaptācijas un mācīšanās spēju līmeņa izpētes 18.10.2021.  9.00  Sadarbībā ar soc.ped., admin., 
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rezultātiem, analīze un rekomendācijas turpmākajam darbam   klašu audzinātājām  

  AK sanāksme par 5.klašu skolēnu sekmēm un uzvedību  18.10.2021.  11.00    

  
AK sanāksme 4.klašu audzinātājām un priekšmetu sk.  19.10.2021.  

9.00  Sadarbībā ar soc.ped., admin., 

klašu audzinātājām  

 Riska grupas skolēnu un viņu ģimeņu apzināšana, sadarbībā ar soc.ped., 

atbalsta darba plānošanai  
Visu mēn.  

  
Sadarbībā ar soc.ped. un kl.audz.  

 

Individuālu konsultāciju nodrošināšana skolēniem, vecākiem, skolotājiem   

  

Pirmdienās  

Otrdienās  

Trešdienās  

Ceturtdienās  

Piektdienās  

8.00-14.00 

8.00-14.00  

8.00-16.00  

11.00-17.00  

8.00-12.00  

Pēc pieprasījuma  

  Apmeklēt individuālās un skolu psihologu grupas supervīzijas    1 x mēn.  

  

  

  

Rīgā sadarbībā ar LSSP  

 Rīgā  

  Skolēnu brīvlaikā – sarunas ar vecākiem; metodisko materiālu kārtošana, 

papildināšana; veiktās izpētes rezultātu  un iegūtās informācijas 

apkopošana  

18.10.- 

22.10.2021.  

  

  

Novembris  Piedalīšanās skolas atbalsta komandas  sanāksmē  Trešdienās  8.30  Pēc saskaņota plāna ar soc.ped.  

  AK sanāksme par klašu audzinātāju iesniegumiem atbalsta komandai  24.11.2021.    AK speciālisti  

  Piedalīšanās IIA jomas seminārā         

 AK sanāksme par 6.klašu skolēnu sekmēm un uzvedību, gatavību un 

spējām valsts diagnosticējošam darbam, profilakses un atbalsta darba 

plānošanai.  

1.11.2021.  

  

14.20  Sadarbībā ar soc.ped., admin., 

klašu 

audzinātājām, priekšm.sk.             

 Profilakses stunda 2.klasēm “Saskarsmes veicināšana un drošība.”  Visu mēn.    Sadarbībā ar soc.ped. un kl.audz.  

 3.,6.klašu skolēnu ar mācīšanās grūtībām spēju līmeņa diagnosticēšana 

ar Vudkoka-Džonsona vai Vekslera spēju testu, rezultātu apkopošana un 

atzinumu sagatavošana  

Visu mēn.    
Saskaņojot ar māc.pr.sk. 

un d.v.māc.d.j.  

 Aptauja - anketa par adaptēšanos 1.klasēs.  2.ned.    Sadarbībā ar soc.ped. un kl.audz.  

 Adaptācijas izpēte 4.klasēs. Aptauja - anketa par adaptēšanos 

un psihosociālā mikroklimata konstatēšana, turpmākā individuālā un grupu 

nodarbību darba plānošanai  

4.ned.  

  

Sadarbībā ar klašu audzinātājām  
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 AK sanāksme par sekmēm un uzvedību 2.klasēs – tikšanās 

ar kl.audz., priekšm.sk.un administrāciju  

22.11.2022.  14.00  Saskaņojot ar soc.ped. 

un d.v.māc.d.j.  

 

Individuālu konsultāciju nodrošināšana skolēniem, vecākiem, skolotājiem   

  

Pirmdienās  

Otrdienās  

Trešdienās  

Ceturtdienās  

Piektdienās  

8.00-14.00 

8.00-14.00  

8.00-16.00  

11.00-17.00  

8.00-12.00  

Pēc pieprasījuma  

  Apmeklēt individuālās un skolu psihologu grupas supervīzijas    

  

1xmēn.    Rīgā sadarbībā ar LSSP   

Decembris  Piedalīšanās skolas atbalsta komandas  sanāksmē  Trešdienās  8.30  Pēc saskaņota plāna ar soc.ped.  

  AK sanāksme par klašu audzinātāju iesniegumiem atbalsta komandai  27.09.2021.    AK speciālisti  

  Piedalīšanās IIA jomas seminārā      LPIP   

 3.,6.klašu skolēnu ar mācīšanās grūtībām spēju līmeņa diagnosticēšana 

ar Vudkoka-Džonsona vai Vekslera spēju testu, rezultātu apkopošana un 

atzinumu sagatavošana  

1.,2.ned.    Saskaņojot ar māc.pr.sk. 

un d.v.māc.d.j.  

 Iesniegt skolas administrācijai atzinumus par veikto izpēti izglītojamajiem 

ar mācīšanās un uzvedības grūtībām atvieglojumu piemērošanai Valsts 

pārbaudes darbos 3.,6.klasēm.  

3.ned.  

  

Pēc admin. pieprasījuma  

 Profilakses stunda 3.klasēm “Saskarsmes veicināšana un drošība”  Visu mēnesi    Sadarbībā ar soc.ped. un kl.audz.  

 Profilakses nodarbība karjeras izglītībā „Karjeras kompass” 5.klasēm.  visu mēn.    Sadarbībā ar karj.ped. 

un kl.audz.  

 

Individuālu konsultāciju nodrošināšana skolēniem, vecākiem, skolotājiem   

  

Pirmdienās  

Otrdienās  

Trešdienās  

Ceturtdienās  

Piektdienās  

8.00-14.00 

8.00-14.00  

8.00-16.00  

11.00-17.00  

8.00-12.00  

Pēc pieprasījuma  

  Apmeklēt individuālās un skolu psihologu grupas supervīzijas    1 x mēn.    Rīgā sadarbībā ar LSSP  

 Piedalīšanās Ped.padomes sēdē    .12.2021.    Pēc saskaņota skolas plāna  

 Atskaites par paveikto I pusgadā sagatavošana un darba plāna precizēšana II 

mācību pusgadam, metodisko materiālu sistematizēšana, papildināšana.  

22.12.2021. -

2.01.2022.  

    

Janvāris  Piedalīšanās skolas atbalsta komandas  sanāksmē- I semestra darba Trešdienās  8.30  Pēc saskaņota plāna ar soc.ped.  
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izvērtēšana un uzdevumu izvirzīšana II pusgadam   

  AK sanāksme par klašu audzinātāju iesniegumiem atbalsta komandai  26.01.2022.    AK speciālisti  

  Piedalīšanās IIA jomas seminārā      LPIP   

 AK sanāksme 3.klasēm Atbalsta pasākumu piemērošana  VDD skolēniem 

ar mācīšanās grūtībām  
 6 .01.2022.  

13.20  Saskaņojot ar soc.ped. 

un d.v.māc.d.j.  

 AK sanāksme 6.klasēm Atbalsta pasākumu piemērošana  VDD skolēniem 

ar mācīšanās grūtībām  
 10 .01.2022.  

14.20  Saskaņojot ar soc.ped. 

un d.v.māc.d.j.  

 
Profilakses nodarbība karjeras izglītībā „Karjeras kompass” 6.klasēm     

  Pēc saskaņota plāna ar karj.ped. 

un kl.audz.  

 
Profilakses nodarbība karjeras izglītībā „Mana sapņu profesija” 1.klasēm   Visu mēn.  

  Pēc saskaņota plāna ar karj.ped. 

un kl.audz.  

 6.klašu skolēnu ar mācīšanās grūtībām spēju līmeņa diagnosticēšana 

ar Vudkoka-Džonsona vai Vekslera spēju testu,  rezultātu 

apkopošana,  atzinumu sagatavošana un konsultācijas ar  skolēnu 

vecākiem.  

2.,3.ned.   

4. ned.  

  

Saskaņojot ar māc.pr.sk. 

un d.v.māc.d.j.  

 

Individuālu konsultāciju nodrošināšana skolēniem, vecākiem, skolotājiem   

  

Pirmdienās  

Otrdienās  

Trešdienās  

Ceturtdienās  

Piektdienās  

8.00-14.00 

8.00-14.00  

8.00-16.00  

11.00-17.00  

8.00-12.00  

Pēc pieprasījuma  

  Apmeklēt individuālās un skolu psihologu grupas supervīzijas    1 x mēn.  15.00 –20.00  Rīgā sadarbībā ar LSSP  

Februāris  Piedalīšanās skolas atbalsta komandas  sanāksmē  Trešdienās  8.30  Pēc saskaņota plāna ar soc.ped.  

  AK sanāksme par klašu audzinātāju iesniegumiem atbalsta komandai  23.02.2022.    AK speciālisti  

  Piedalīšanās IIA jomas seminārā      LPIP   

 Piedalīšanās skolu psihologu MA  seminārā, tā organizēšana un vadīšana  .02.2022.  11.00  LPIP  

 Atbalsts 3.,6.klasēm Valsts diagnosticējošo darbu dabas zin., latv.val. 

un mat. laikā  
  

  
Saskaņojot ar d.v.māc.d.j.  

 
Profilakses nodarbība karjeras izglītībā „Mana sapņu profesija” 2.klasēm   Visu mēn.  

  Pēc saskaņota plāna ar karj.ped. 

un kl.audz.  

 Profilakses nodarbības 6.klasēm „Atbildība, cieņa, saskarsme”   Visu mēn.    Pēc saskaņota plāna ar soc.ped. 
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un kl.audz.  

  5.klašu skolēnu ar mācīšanās grūtībām spēju līmeņa diagnosticēšana 

ar Vudkoka-Džonsona vai Vekslera spēju testu,  rezultātu 

apkopošana,  rekomendāciju, atzinumu sagatavošana un konsultācijas 

ar  skolēnu vecākiem.  

3., 4.ned.   

  

  

Saskaņojot ar māc.pr.sk. 

un d.v.māc.d.j.  

 

Individuālu konsultāciju nodrošināšana skolēniem, vecākiem, skolotājiem   

  

Pirmdienās  

Otrdienās  

Trešdienās  

Ceturtdienās  

Piektdienās  

8.00-14.00 

8.00-14.00  

8.00-16.00  

11.00-17.00  

8.00-12.00  

Pēc pieprasījuma  

  Apmeklēt individuālās un skolu psihologu grupas supervīzijas    1xmēn.    Rīgā sadarbībā ar LSSP  

Marts  Piedalīšanās skolas atbalsta komandas  sanāksmē  Trešdienās  8.30  Pēc saskaņota plāna ar soc.ped.  

  AK sanāksme par klašu audzinātāju iesniegumiem atbalsta komandai  30.03.2022.    AK speciālisti  

  Piedalīšanās IIA jomas seminārā      LPIP   

 Atbalsts 6.klasēm Valsts diagnosticējošo darbu dabas zinībās laikā  .03.2022.    Saskaņojot ar d.v.māc.d.j.  

 

Profilakses nodarbības 5.klasēm „Atbildība, cieņa, saskarsme”    

Visu mēn.     Pēc pieprasījumā sadarbībā 

ar soc.ped. un klašu 

audzinātājiem   

 „Sociālās prasmes un psihoemocionālā pašizjūta” anketa 3.klašu skolēniem 

veiksmīgai pārejai uz 4.klasi (pamatskolas posmu).  
  

  
Sadarbībā ar soc.ped. un kl.audz.  

 AK sanāksme par sekmēm un uzvedību 2.klasēs – tikšanās 

ar kl.audz., priekšm.sk.un administrāciju  

21.03.2022.  14.00  Saskaņot ar soc.ped. 

un d.v.māc.d.j.  

 

Individuālu konsultāciju nodrošināšana skolēniem, vecākiem, skolotājiem   

  

Pirmdienās  

Otrdienās  

Trešdienās  

Ceturtdienās  

Piektdienās  

8.00-14.00 

8.00-14.00  

8.00-16.00  

11.00-17.00  

8.00-12.00  

Pēc pieprasījuma  

  Apmeklēt individuālās un skolu psihologu grupas supervīzijas    1 x mēn.    Rīgā sadarbībā ar LSSP  

 Skolēnu brīvdienās – „Atbalsts vecākiem” - individuālas konsultācijas, 

sarunas ar vecākiem. Metodisko materiālu sistematizēšana, papildināšana; 

veiktās izpētes rezultātu  un iegūtās informācijas apkopošana   

14.-18.03.2022.  

  
Saskaņojot individuāli ar 

vecākiem  
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Aprīlis  Piedalīšanās skolas atbalsta komandas  sanāksmē  Trešdienās  8.30  Pēc saskaņota plāna ar soc.ped.  

  Piedalīšanās IIA jomas seminārā      LPIP   

  AK sanāksme par klašu audzinātāju iesniegumiem atbalsta komandai  27.04.2022.    AK speciālisti  

 Piedalīšanās skolu psihologu MA izbraukuma pieredzes seminārā, tā 

organizēšana un vadīšana  

.04.2022.  8.00-17.00  LPIP – Jelgava   

 
Profilakses nodarbība karjeras izglītībā „Profesiju daudzveidība” 3.klasēm   Visu mēn.  

  Pēc saskaņota plāna ar karj.ped. 

un kl.audz.  

 
Profilakses nodarbība karjeras izglītībā „Profesiju daudzveidība” 4.klasēm   Visu mēn.  

  Pēc saskaņota plāna ar karj.ped. 

un kl.audz.  

 Rekomendāciju un ieteikumu sagatavošana vecākiem un skolotājiem 

darbam ar bērniem ar psiholoģiska rakstura grūtībām  
  

  
Pēc pieprasījuma  

 

Individuālu konsultāciju nodrošināšana skolēniem, vecākiem, skolotājiem   

  

Pirmdienās  

Otrdienās  

Trešdienās  

Ceturtdienās  

Piektdienās  

8.00-14.00 

8.00-14.00  

8.00-16.00  

11.00-17.00  

8.00-12.00  

Pēc pieprasījuma  

 Piedalīties klašu vecāku sapulcēs       Pēc pieprasījuma  

  Apmeklēt individuālās un skolu psihologu grupas supervīzijas    1 x mēn.  

  

  

  

Rīgā sadarbībā ar LSSP  

 Rīgā  

Maijs  Piedalīšanās skolas atbalsta komandas  sanāksmē  Trešdienās  8.30  Pēc saskaņota plāna ar soc.ped.  

  AK sanāksme par klašu audzinātāju iesniegumiem atbalsta komandai  25.05.2022.    AK speciālisti  

  Piedalīšanās IIA jomas seminārā      LPIP   

 Piedalīšanās skolu psihologu MA  mācību gada darba izvērtēšanas 

seminārā  
.05.2022.  

11.00  
Centrā “Ģimenei”  

 Profilakses nodarbība (pamatskolas posmu)„Sociālās prasmes 

un psihoemocionālā pašizjūta” -   atbalsta sniegšana  un atgriezeniskā saite 

pēc anketu apkopošanas 3.klašu skolēniem veiksmīgai pārejai uz 4.klasi 

(pamatskolas posmu).  

  

  

Sadarbībā ar soc.ped. un kl.audz.  

 Rekomendāciju un ieteikumu sagatavošana vecākiem un skolotājiem 

darbam ar bērniem ar psiholoģiskām un mācīšanās grūtībām  
4.ned.  

  
Sarunas ar vecākiem individ.  
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Individuālu konsultāciju nodrošināšana skolēniem, vecākiem, skolotājiem   

  

Pirmdienās  

Otrdienās  

Trešdienās  

Ceturtdienās  

Piektdienās  

8.00-14.00 

8.00-14.00  

8.00-16.00  

11.00-17.00  

8.00-12.00  

Pēc pieprasījuma  

 Piedalīties klašu vecāku sapulcēs       Pēc pieprasījuma  

  Apmeklēt individuālās un skolu psihologu grupas supervīzijas    1 x mēn.    Rīgā sadarbībā ar LSSP  

 Atskaites par paveikto 2021./22. m.g. sagatavošana un iesniegšana 

administrācijai  

4.ned.    Saskaņojot ar admin.  

 Piedalīšanās ped.padomes sēdē – atskaite par paveikto II pusgadā un mācību 

gadā.  

.05.2022.    Sask. ar skolas plānu  

Jūnijs  Mācību gadā veiktās psiholoģiskās izpētes rezultātu  un iegūtās informācijas 

apkopošana, secinājumi, prioritāšu un uzdevumu izvirzīšana darbam 

nākamajā mācību gadā.  

1.ned.  

  Sadarbībā ar soc.ped., klašu 

audzinātājām un priekšm. sk.  

 Skolas atbalsta komandas  sanāksme – mācību gada laikā sasniegto 

rezultātu un nepilnību apkopošana, izvērtēšana, prioritāšu  un uzdevumu 

izvirzīšana nākamajam mācību gadam.  

2.ned.   

  Sadarbībā ar soc.ped., klašu 

audzinātājām un priekšm. sk.  

 Individuālas konsultācijas, sarunas ar vecākiem  1.,2.ned.    Pēc pieprasījuma  

 Metodisko materiālu kārtošana, sistematizēšana, papildināšana.  

Psiholoģiskās izpētes datu bāzes veidošana - Saglabāt un sistematizēt 

psiholoģiskās izpētes materiālus.  

3.ned.  

    

  Apmeklēt individuālās un skolu psihologu grupas supervīzijas    1xmēn.    Rīgā sadarbībā ar LSSP  

Augusts  Darba plānošana 2022./2023. mācību gadam  Visu mēn.      

 Jomu vadītāju, metodiķu, pedagogu, psihologu semināru un konferences 

apmeklēšana  

3.,4.ned.    Saskaņā ar LPIP plānu  

 Tālākizglītība – apmācību, kursu un semināru apmeklēšana, metodisko 

materiālu pilnveidošana un sistematizēšana, supervīziju un meistarklases 

apmeklēšana.   

Visu mēn.    Rīgā, Liepājā   
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Logopēda  darba plāns  

  
Mērķis: Veikt skolēnu runas, valodas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu, korekciju un profilaksi, lai sekmētu valodas attīstību un veicinātu 

mācību priekšmetu sekmīgu apguvi. Attīstīt skolēnu kompetences latviešu valodā, pilnveidot lasītprasmi un rakstītprasmi, veidot izpratni par valodas 

lomu sabiedrībā un personības izveidē.  

Uzdevumi:   

1. Veikt skolēnu runas, valodas un rakstu valodas traucējumu diagnostiku, korekciju un profilaksi.  

2. Uzlabot skolēnu komunikācijas prasmes saziņā ar vienaudžiem un pieaugušajiem.  

3. Pilnveidot prasmi izteikt un pamatot savas domas mutvārdos un rakstu valodā.  

4. Apgūt runas un rakstu valodas vispārpieņemtās normas, likumus. Uzlabot mutvārdu un rakstu valodas kultūru.  

5. Paplašināt aktīvo un pasīvo vārdu krājumu.  

6. Attīstīt fonemātiskos procesus.   

7. Pilnveidot lasītprasmi, lasītā teksta izpratni, izmantojot skolēna vecuma īpatnībām un interesēm atbilstošus tekstus.  

8. Veidot apziņu par dzimtās valodas lomu mācību procesā un personības izaugsmē.  

9. Veicināt valodas sistēmas kā vienota veseluma attīstību, iedarbojoties uz visiem valoddarbības veidiem: klausīšanos, runāšanu, lasīšanu un rakstīš

anu.  

  

Aktivitātes  
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ū
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Skolēnu runas un rakstu valodas pārbaude                        

Runas un valodas traucējumu noteikšana un profilakse                        

Skolotāja - logopēda dokumentācijas lietvedība                        

Uzskates un izdales materiālu gatavošana                        

Logopēdisko grupu komplektēšana                        

Logopēdiskās korekcijas īstenošana                        

Atbalsta sniegšana valsts pārbaudes darbos                        

Sadarbība ar skolotājiem, psihologu, sociālo pedagogu, medicīnas darbiniekiem un 

izglītojamo vecākiem   

                      

Piedalīšanās izglītības iestādes metodiskajās un pedagoģiskajās sēdēs                        
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Piedalīšanās Liepājas pilsētas un Latvijas logopēdu tālākizglītībā un metodiskajā 

darbā  

                      

Darba atskaite un analīze                        

  Darba izpilde attiecīgajā mēnesī  

  Darba izpilde pēc vajadzības  
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Karjeras izglītības konsultanta darba plāns 

1. Karjeras izglītības mērķis: 

1.1. organizēt izglītības saturu un izglītības ieguves procesu atbilstoši Ministru kabineta 2000. gada 5. decembra noteikumu Nr. 462 “Noteikumi 

par valsts pamatizglītības standartu” prasībām, integrējot specifiskus mērķus: 

1.1.1. nodrošināt izglītojamam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju 

apguvi; 

1.1.2. radīt pamatu savlaicīgu, apzinātu un ar iespējām sabalansētu personīgo lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību. 

2. Karjeras izglītības uzdevumi: 

2.1. nodrošināt katram izglītojamam pašnovērtēšanas metožu apguves iespējas; 

2.2. palīdzēt izmantot zināšanas par sevi, lai izprastu savas spējas, stiprās puses, intereses, prasmes un talantus, pieņemtu lēmumus, noteiktu 

mērķus; 

2.3. veidot katrā izglītojamā interesi par karjeru, iepazīstinot ar darba pasaules un ar to saistīto izglītību daudzveidību; 

2.4. nodrošināt katram izglītojamam iespēju apgūt mācīšanās prasmes, informācijas tehnoloģiju un citu informācijas avotu izmantošanas 

pamatiemaņas; 

2.5. palīdzēt katram izglītojamam pieņemt apzinātu lēmumu par turpmāko izglītību un ar to saistīto iespējamo karjeru; 

2.6. izkopt sadarbības, saskarsmes, prezentācijas prasmes, cieņu pret daudzveidību; 

2.7. veidot izglītojamajos izpratni par karjeras saistību ar sasniegumiem izglītībā. 

Karjeras izglītības tēmas: 

Iepazīsti profesiju, iepazīsti sevi, gūsti pieredzi, esi uzņēmīgs, zini informācijas resursus. 

  

 

Mēnesis Aktivitāte Laiks Atbildīgais 

 Nodarbības klašu grupām: Sadarbībā ar 

kl.audz. 

 

Decembris 5.klasēs nodarbība karjeras izglītībā ”Karjeras kompass.”  A.Vasiļjeva 

Janvāris 1.klasēs nodarbība karjeras izglītībā ”Mana sapņu profesija.” 
6.klasēs nodarbība karjeras izglītībā ”Karjeras kompass.” 

 A.Vasiļjeva 

Februāris 2.klasēs nodarbība karjeras izglītībā ”Mana sapņu profesija.”  A.Vasiļjeva 

Aprīlis 3.klasēs nodarbība karjeras izglītībā ”Profesiju daudzveidība.”  A.Vasiļjeva 
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4.klasēs nodarbība karjeras izglītībā ” Profesiju daudzveidība.” 
 Pasākumi:   

Oktobris Karjeras nedēļa. 

 4. – 6. klasēm klases stundā – izglītojošs konkurss ”No senatnes līdz mūsdienām”(par darb 

rīku un instrumentu izmantošanu senatnē un šodien dažādās profesijās, no roku darba līdz 

darbam ar modernām tehnoloģijām). 

1. – 3. klasēm  klases stundā diskusija par vecāku profesijām. 

15.10.2021. 

Plkst.8.30 

 

 

A.Vasiļjeva, 

klašu audzinātāji 

 

11.10.-15.10.2021. A.Vasiļjeva, 

klašu audzinātāji 

Māc.g.laikā  4. – 6.klasēm – klases stunda Karjeras izglītībā, piesaistot karjeras konsultantu. Saskaņojot ar 

kl.audz. 

Klašu audzinātāji 

Marts Radošuma nedēļa 

Skolēnu iepazīstināšana ar Liepājas uzņēmumiem un ekonomikas procesiem pilsētā. 

1.-3.kl.grupām – plānoti radošas darbošanās pasākumi saskaņā ar kl.audz. 

4.- 6.klašu skolēniem skolā tikšanās ar skolēnu vecākiem, ar skolēniem  interesējošo profesiju 

pārstāvjiem, un praktiska darbošanās speciālistu vadībā. 

 

  .03.2022. 

 

  .03.2022.   

 

 

 

A.Vasiļjeva 

Visu māc.g. Informācijas stends par aktualitātēm karjeras izglītībā Skolas bibliotēkā Toma ielā 19  Visu māc.g. A.Vasiļjeva 

B.Saimniece 

Visu māc.g. Izglītojamo izpētes un metodiskā darba veikšana  A.Vasiļjeva 

Visu māc.g. Individuālas konsultācijas pie karjeras konsultanta pēc vienošanās Pirmdienās 

13.30 – 14.30 

O.,T.,C. 

13.00 – 14.00 

A.Vasiļjeva 

1xmēn. Piedalīšanās pilsētas skolu karjeras konsultantu sanāksmēs, semināros  A.Vasiļjeva 
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Medicīnas māsas darba plāns 

Mēnesis                                  Aktivitāte Datums Laiks Piezīmes 

Septembris  Telpu uzkopšanas plāna izstrāde. 2 -7  R Lagzdiņa. 

  Instruktāža tehniskajiem darbiniekiem par telpu uzkopšanu un  

dezinfekcijas līdzekļu pielietošanu virsmām un inventāram. 

8  R. Lagzdiņa, L.Hotunceva 

 Skolas telpu higiēnas prasību kontrole atbilstoši Noteikumiem 

par higiēnas prasībām vispārizglītojošās skolās. 

Katru darba 

dienu 

 R.Lagzdiņa, L. Hotunceva 

  Pedikulozes un kašķa pārbaude skolēniem 13-24  R.Lagzdiņa, L.Hotunceva 

  Roku mazgāšanas ābece. Personīgās higiēnas ievērošana, 

drošības pasākumi Covid -19  infekcijas izplatības 

ierobežošanai. 

2-20                         R.Lagzdiņa ,L.Hotunceva 

  Skolēnu medicīnas dokumentācijas pārbaude un sagatavošana 

atbilstoši prasībām. 

6-17  R.Lagzdiņa , L.Hotunceva 

 Sekot higiēnas prasību un veselīga uztura principu ievērošanai 

skolas ēdināšanas blokā, saskaņot  un pārbaudīt ēdienkartes,  

Katru dienu  R.Lagzdiņa, L.Hotunceva 

  Skolas telpu higiēnas un dezinfekcijas kontrole atbilstoši 

noteikumiem par higiēnas prasībām vispār izglītojošās skolās. 

Katru dienu  R.Lagzdiņa. L.Hotunceva  

  Klašu audzinātāju un sporta skolotāju informēšana par skolēnu 

veselības stāvokli un fiziskās sagatavotības grupām. 

8  R.Lagzdiņa, LHotunceva 

  Instruktāža skolēniem par pirmo palīdzību.  2-24 Klašu 

stundās 

R.Lagzdiņa, L.Hotunceva 

  Pārrunas,,,Drošiba un traumatisms skolā.’’ 13-30 Klašu 

stundās 

R. Lagzdiņa, LHotunceva 

 Masku dalīšana skolēniem 1.-3.kl. un 4.-6 .kl. 6-10  L.Hotunceva R.Lagzdiņa 

 Skolēnu testēšana ar Covid-19  siekalu parauga savākšanu Katru otrdienu 8.00-10.00 R.Lagzdiņa, L.Hotunceva 

Oktobris  Skolēnu optometrisko mērījumu dokumentēšana, bērnu 

medicīnas dokumentācijas sagatavošana atbilstoši prasībām. 

4-17  R.Lagzdiņa,.L.Hotunceva 
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 Pārrunas ar skolēniem par traumatismu un to sekām. 25-29 Klašu 

stundās 

R.Lagzdiņa,L.Hotunceva 

 Vecāku informēšana par profilaktisko pošu nozīmi un  

nosūtīšana pie ģimenes ārsta to veikšanai 

 

11-15  R. Lagzdiņa,LHotunceva 

                             

 

                  

Pārrunas .Veselīgs uzturs .Skolas augļa un Skolas piena 

programma. 

25-29 Klašu 

stundās 

R.Lagzdiņa, L.Hotunceva 

 Pārrunas par drošību  brīvlaikā( ceļu satiksmes drošība, ūdens 

drošība) 

15 Klašu 

stundā 

R.Lagzdiņa, L.Hotunceva 

 Skolēnu testēšana ar Covid-19  siekalu parauga savākšanu Katru otrdienu 8.00-10.00 R.Lagzdiņa, L.Hotunceva 

Novembris Praktiskā nodarbība ,, Viss par veselību’’.  (visās klašu grupās) 1-12 Klašu 

stundās 

R.Lagzdiņa,L.Hotunceva 

 

 

 

 

Man ir tīri zobi, pārrunas 1-2 klasēm 15-26 Klašu 

stundās 

R.Lagzdiņa 

 

 Pusaudžu personiskā higiēna 5-6.klasēm 22-26  L.Hotunceva 

 Skolēnu testēšana ar Covid-19  siekalu parauga savākšanu Katru otrdienu 8.00-10.00 R.Lagzdiņa, L.Hotunceva 

Decembris  Pārrunas,, Kā izsargāties no infekciju  saslimšanām ziemas 

periodā? 

1-10 Klašu 

stundās 

R.Lagzdiņa,L.Hotunceva 

  13-17 Klašu R.Lagzdiņa.,L.Hotunceva 
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Pārrunas par drošību ziemas brīvlaikā( pirotehnika, drošība uz 

ledus ziemas sporta atrakcijas.) 

stundās 

 1.semesra darba analīze, atskaites 20-30  R.Lagzdiņa, L. Hotunceva 

 Traumatisma cēloņu analīze 1. semestrī 27-30  R.Lagzdiņa,L.Hotunceva 

 Skolēnu testēšana ar Covid-19  siekalu parauga savākšanu Katru otrdienu 8.00-10.00 R.Lagzdiņa, L.Hotunceva 

Janvāris Skolas inventāra marķējuma pārbaude 3-7  R.Lagzdiņa, L.Hotunceva 

                          

 

 Pārrunas Profilaktiskie pasākumi gripas novēršanai. Visu mēnesi  R. Lagzdiņa,L.Hotunceva 

 Roku mazgāšanas ābece 5-14 Klašu 

stundās 

R.Lagzdiņa,L.Hotunceva 

 Skolēnu testēšana ar Covid-19  siekalu parauga savākšanu Katru otrdienu 8.00-10.00 R.Lagzdiņa, L.Hotunceva 

Februāris  Pārrunas .Veselīgs uzturs .Skolas augļa un Skolas piena 

programma. 

1-11  R.Lagzdiņa, L.Hotunceva 

  

  Netīro infekciju slimības. 14-25 Klašu 

stundās 

R.Lagzdiņa,L.Hotunceva 

 

 Skolēnu testēšana ar Covid-19  siekalu parauga savākšanu Katru otrdienu 8.00-10.00 R.Lagzdiņa, L.Hotunceva 

Marts Pārrunas par drošību uz ledus pavasarī. 1-11 Klašu 

stundās 

R.LagzdiņaL.Hotunceva 

  Praktiskā nodarbība,,Kā izsaukt NMP? 7-11 Klašu 

stundās 

R.Lagzdiņa,L.Hotunceva 

 

   Mazgāsim rokas pareizi 21-31 Klašu 

stundās 

R.Lagzdiņa, L.Hotunceva 

  Pārrunas -Uzmanību ērces mostas! 

 

21-31 Klašu 

stundās 

R.Lagzdiņa,L.Hotunceva 

 Skolēnu testēšana ar Covid-19  siekalu parauga savākšanu Katru otrdienu 8.00-10.00 R.Lagzdiņa, L.Hotunceva 
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Aprīlis Pārrunas atkarības profilakse 5-6.klasēm 1-14 Klasu 

stundas 

L.Hotunceva 

  Pedikulozes un kašķa pārbaude skolēniem 19-30  R.Lagzdiņa, L.Hotunceva 

Maijs  Pārrunas,,Vasaras traumatisms.’’ 5-14 Klašu 

stundās 

R.Lagzdiņa,LHotunceva 

 Gada rezultātu analīze. 23-31  R.Lagzdiņa,L.Hotunceva 

 Medikamentu derīguma termiņa pārbaude 23-31.  R.Lagzdiņa, L.Hotunceva 

 Medikamentu norakstīšana, dokumentācijas noformēšana 31  R.Lagzdiņa 

Jūnijs Pirmo klašu vecāku informēšana par medicīniskiem  

dokumentiem sākot mācīties skolā. Vecāku sapulce. 

Pēc plāna  R.Lagzdiņa, 

Augusts Skolas inventāra marķēšana un pārbaude atbilstībai sanitārām 

prasībām. 

22-31  R.Lagzdiņa LHotunceva. 

 Pirmās palīdzības aptieciņas satura iegāde un dezinfekcijas 

līdzekļu iegāde. 

15-19  R.Lagzdiņa. 

  

 Kabineta iekārtošana, jaunajam mācību gadam 

 22-30  R.Lagzdiņa,L.Hotunceva 

 Sanitāro grāmatiņu pieņemšana no skolas darbiniekiem Visu mēnesi  R. Lagzdiņa. 

 

 

 

 


