
Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs
*VPD 
rezult.analīze un 
priorit.izvirzīšana 
19./20.m.g. 
(29.08.)

*1.sem. rezultātu 
analīze (20.12.)

*Par pārcelšanu 
nāk.klasē (27.05.)

*Mācību gada 
noslēg. (10.06.)

Katru pirmdienu Katru pirmdienu Katru pirmdienu Katru pirmdienu Katru pirmdienu Katru pirmdienu Katru pirmdienu Katru pirmdienu Katru pirmdienu
Katru trešdienu Katru trešdienu Katru trešdienu Katru trešdienu Katru trešdienu Katru trešdienu Katru trešdienu Katru trešdienu Katru trešdienu

*Iepazīšanās ar 
aktualitātēm 
mācību saturā un 
valsts 
pārbaudījumos 
2019./2020.m.g. 
*Vienotas 
vērtēšanas 
kārtības 
aktualizācija 
sasniegumu 
uzlabošanas 
veicināšanai

*MK darba plānošana, 
akcentējot pedagogu 
savstarpējo sadarbību 
starpriekšmetu saiknes 
nodrošināšanai 
*Atbalsta pasākumu 
plānošana skolēniem ar 
speciālām vajadzībām 
*Mācību sasniegumu 
korekcijas vai 
individuālā plāna 
izstrāde projektā 
“PuMPuRS”

*Mācību satura apguves 
plānošanas un 
vērtēšanas turpināšana, 
sadarbojoties dažādu 
mācību priekšmetu 
skolotājiem   jomas 
ietvaros un starp 
mācību priekšmetu 
jomām,  vienas klases, 
skolas ietvaros, 
akcentējot caurviju 
prasmju iekļaušanu 
*Pedagogu  digitālo 
kompetenču pilnveide, 
daudzveidīgu  IT rīku 
izmantošana mācību 
procesā *Efektīva ESF  
izmantošana mācību 
procesa dažādošanā un 
skolēnu individuālo 
spēju    uzlabošanā 
*1.un 5. klases 

*Pedagogu savstarpējā 
stundu vērošana 
*Pedagogu  digitālo 
kompetenču pilnveide, 
dalīšanās pieredzē 
*Komplekso uzdevumu 
aktualizācija 
*Pilsoniskās apziņa un 
piederība savai valstij

*Kompetenču pieejas 
ieviešana mācību 
procesā – labās prakses 
piemēru izzināšana un 
popularizēšana 
*Atgriezeniskās saites 
nozīmības aktualizēšana 
un iedzīvināšanas 
turpināšana pedagogu 
profesionālajā pilnveidē 
*Pedagogu savstarpējā 
stundu vērošana 
*Komplekso uzdevumu 
aktualizācija

*Snieguma līmeņa 
apraksta aktualizēšana 
*1.semestra mācību 
sasniegumu analīze 
*Skolēnu sagatavošana 
starpnovadu 
olimpiādēm             
*Pedagogu savstarpējā 
stundu vērošana 
*Komplekso uzdevumu 
aktualizācija

*Pašvadīta mācīšanās 
procesa izpratnes 
veicināšana, sistēmiska 
iedzīvināšana *9. un 12. 
klases skolēnu mācīšanās 
motivācijas analīze, 
gatavība VPD darbiem 
*Pedagogu savstarpējā 
stundu vērošana             
*Sekot līdzi aktualitātēm 
“Skola 2030”

*Diagnosticējošo darbu 
3. un 6. klasei rezultātu 
izvērtējums,  sadarbības 
nepieciešamība  rezultātu 
uzlabošanai           
*Komplekso uzdevumu 
aktualizācija                    
*Sekot līdzi aktualitātēm 
“Skola 2030” 

*Mācību stundas 
organizēšana ārpus 
skolas, labās prakses 
piemēri                    
*Pedagogu  ieguvumi no  
savstarpējo stundu 
vērošanas                         
*Sekot līdzi aktualitātēm 
“Skola 2030”

*Materiāli tehniskās 
bāzes un mācību 
līdzekļu nodrošinājums 
virzībai uz kompetencēs 
balstītu mācību procesu 
*VPD  norises 9. un 12. 
klasei  organizēšana 
*Sekot līdzi 
aktualitātēm “Skola 
2030”

*VPD  norises 9. 
un 12. klasei  
organizēšana 
*2019./2020. 
mācību gada 
rezultātu 
izvērtēšana, MK 
darba atskaite 
*Pedagogu labās 
prakses piemēru 
apkopošana

Pāvilostas vidusskolas DARBA PLĀNS 2019./2020.m.g.
Pasākums /Laiks

Pedagoģiskās sēdes

Administrācijas sanāksmes
Darba (informatīvās) sanāksmes

Metodiskais darbs

*1.un 5. klases 
adaptācija

Tehnoloģijas un 
zinātņu pamati

*MK sēdes 
"Konferences 
materiālu analīze", 
"Darba plāna 
sastādīšana"

*MK sēde "Plāna 
pilnveisoāsna"

*Skolas telpas 
noformēšana (Skolotāju 
dienā)                               
*Pedagogu, skolēnu  
savstarpējā sadarbība                         
*Pedagogu 
tālākizglītība - 
starppriekšmetu saiknes 
īstenošana 

*MK sapulce                    
*Pedagogu, skolēnu  
savstarpējā sadarbība                        
*Pedagogu 
tālākizglītība

*Skolas telpas 
noformēšana                
*Pedagogu, skolēnu  
savstarpējā sadarbība                         
*Pedagogu 
tālākizglītība

*Pedagogu, skolēnu  
savstarpējā sadarbība 
(olimpiādēm, 
diagnosticējošiem 
darbiem)              
*Pedagogu 
tālākizglītība

*Pedagogu, skolēnu  
savstarpējā sadarbība 
(olimpiādēm, 
diagnosticējošiem 
darbiem)                       
*Pieredzes apmaiņas 
vizīte                                  
*Pedagogu tālākizglītība

*"Dabaszinību 
pēcpusdiena" - "Mēri"                    
*Pedagogu, skolēnu  
savstarpējā sadarbība                          
*Pedagogu tālākizglītība

*Pedagogu, skolēnu  
savstarpējā sadarbība                
*Savstarpējā stundu 
vērošana          
*Pedagogu tālākizglītība

*Pedagogu, skolēnu  
savstarpējā sadarbība                
*Metodisko komisiju 
darba izvērtēšana           
*Pedagogu 
tālākizglītība

Starppriekšmetu 

*MK vadītāja 
pārvēlēšana              
*MK darba 
plānošana *Dalība 
semināros, kursos

*Starptautiskā skolotāju 
apmācības konference 
"Training of techers on 
digital tools. Evolution 
and testing" *Pedagogu 
tālākizglītība                  
*Mācību stundu 
vērošana un analīze 
*Dalīšanās savā 
pieredzē 
māc.st.organizēšanā, 
izmantojot kompetenšu 
pieeju                                  
*Sadarbība ar 
Pāvilostas pilsētas 
iestādēm

*MK sapulce                                 
*Dalība seminārā 
"Domāšanas veidi un 
attīstības iespējas" 
*Mācību stundu 
vērošana un analīze 
*Dalīšanās savā 
pieredzē 
māc.st.organizēšanā, 
izmantojot kompetenšu 
pieeju                            
*Sadarbība ar 
Pāvilostas pilsētas 
iestādēm

* Lāčplēša dienai veltīts 
sporta pasākums 
"Spēkavīri"              
*Pedagogu 
tālākizglītība                  
*Mācību stundu 
vērošana un analīze 
*Dalīšanās savā 
pieredzē 
māc.st.organizēšanā, 
izmantojot kompetenšu 
pieeju                                  
*Sadarbība ar 
Pāvilostas pilsētas 
iestādēm

*Dalība skolas 
Ziemassvētku eglē" 
*Pedagogu 
tālākizglītība                              
*Mācību stundu 
vērošana un analīze 
*Dalīšanās savā 
pieredzē 
māc.st.organizēšanā, 
izmantojot kompetenšu 
pieeju                         
*Sadarbība ar 
Pāvilostas pilsētas 
iestādēm

*MK sapulce 
*Pedagogu 
tālākizglītība                     
*Mācību stundu 
vērošana un analīze 
*Dalīšanās savā 
pieredzē 
māc.st.organizēšanā, 
izmantojot kompetenšu 
pieeju                          
*Sadarbība ar 
Pāvilostas pilsētas 
iestādēm

*"Ēnu diena"                  
*Pieredzes apmaiņas 
vizīte                              
*Pedagogu tālākizglītība   
*Mācību stundu vērošana 
un analīze *Dalīšanās 
savā pieredzē 
māc.st.organizēšanā, 
izmantojot kompetenšu 
pieeju                             
*Sadarbība ar Pāvilostas 
pilsētas iestādēm

"Pavasara koncerts veltīts 
A.Žilinskim - 115, 
F.Bārdam - 140 
*Pedagogu tālākizglītība 
*Mācību stundu vērošana 
un analīze *Dalīšanās 
savā pieredzē 
māc.st.organizēšanā, 
izmantojot kompetenšu 
pieeju                              
*Sadarbība ar Pāvilostas 
pilsētas iestādēm

*Dalība Vecāku dienā 
*Pedagogu tālākizglītība 
*Mācību stundu 
vērošana un analīze 
*Dalīšanās savā pieredzē 
māc.st.organizēšanā, 
izmantojot kompetenšu 
pieeju                                  
*Sadarbība ar Pāvilostas 
pilsētas iestādēm

*MK sapulce   
*Pedagogu 
tālākizglītība                     
*Mācību stundu 
vērošana un analīze                                    
*MK atskaite PP sēdē 
*Dalīšanās savā 
pieredzē 
māc.st.organizēšanā, 
izmantojot kompetenšu 
pieeju                             
*Sadarbība ar 
Pāvilostas pilsētas 
iestādēm

Metodiskās 
komisijas 

darbs



Humanitārā

*Dzejas dienas     
*Sadarbība ar 
Pāvilostas 
novadp.muzeju, 
Pāvilostas bibliotēku 
*Humanitāro māc.pr. 
MK darbības 
atspoguļojums 
*Regulāras MK 
sapulces                 
*SMU darbība

*Pieredzes apmaiņa, 
starppriekšmetu 
sadarbība *Tikumiskās 
vēsrtības (soc.zin.+lit.)             
*Sadarbība ar 
Pāvilostas 
novadp.muzeju, 
Pāvilostas bibliotēku 
*Humanitāro māc.pr. 
MK darbības 
atspoguļojums 
*Regulāras MK 
sapulces                   
*SMU darbība

*Sadarbības kontaktu 
paplašināšana ar 
Vērgales 
pamatsk.kolēģiem  
*Dalība pilsētas 
Lāčplēša dienas 
pasākumā                
*"Latvijas 101 mirklis"     
*Sadarbība ar 
Pāvilostas 
novadp.muzeju, 
Pāvilostas bibliotēku 
*Humanitāro māc.pr. 
MK darbības 
atspoguļojums  
*Regulāras MK 
sapulces                   
*SMU darbība

*Sadarbība ar 
Pāvilostas 
novadp.muzeju, 
Pāvilostas bibliotēku 
*Humanitāro māc.pr. 
MK darbības 
atspoguļojums       
*Regulāras MK 
sapulces                     
*SMU darbība

*Sadarbība ar 
Pāvilostas 
novadp.muzeju, 
Pāvilostas bibliotēku 
*Humanitāro māc.pr. 
MK darbības 
atspoguļojums   
*Regulāras MK 
sapulces                  
*SMU darbība

*NEPs, izpausmes, 
nozīme mūsdienās 
*Dalība Ēnu dienā 
*Sadarbība ar Pāvilostas 
novadp.muzeju, 
Pāvilostas bibliotēku 
*Humanitāro māc.pr. MK 
darbības atspoguļojums 
*Regulāras MK sapulces      
*SMU darbība

*Valodu diena 
*Sadarbība ar Pāvilostas 
novadp.muzeju, 
Pāvilostas bibliotēku 
*Humanitāro māc.pr. MK 
darbības atspoguļojums 
*Regulāras MK sapulces      
*SMU darbība

*Sadarbība ar Pāvilostas 
novadp.muzeju, 
Pāvilostas bibliotēku 
*Humanitāro māc.pr. 
MK darbības 
atspoguļojums 
*Regulāras MK sapulces                        
*SMU darbība

*Skolēnu darbu izstāde 
*Sadarbība ar 
Pāvilostas 
novadp.muzeju, 
Pāvilostas bibliotēku 
*Humanitāro māc.pr. 
MK darbības 
atspoguļojums  
*Regulāras MK 
sapulces                    
*SMU darbība

*1.kl.vecāku sap. 
*2.kl.vecāku sap.      
*3.kl.vecāku sap. 
*4.kl.vecāku sap.  
*Individ.sarunas ar 
vecākiem - pēc 
vajadzības

*1.kl.vecāku sap.  
*2.kl.vecāku sap.  
*5.kl.vecāku sap. 
*6.kl.vecāku sap. 
*7.kl.vecāku sap. 
*9.kl.vecāku sap.  
*Individ.sarunas ar 
vecākiem - pēc 
vajadzības

*1.kl.vecāku sap.      
*3.kl.vecāku sap. 
*4.kl.vecāku sap.      
*8.kl. vecāku sap. 
*Individ.sarunas ar 
vecākiem - pēc 
vajadzības

*Individ.sarunas ar 
vecākiem - pēc 
vajadzības

*Individ.sarunas ar 
vecākiem - pēc 
vajadzības

*Individ.sarunas ar 
vecākiem - pēc vajadzības

*3.kl.vecāku sap. 
*5.kl.vecāku sap.            
*8.kl. vecāku sap. 
*Individ.sarunas ar 
vecākiem - pēc 
vajadzības

*7.kl.vecāku sap.       
*9.kl.vecāku sap.    
*Individ.sarunas ar 
vecākiem - pēc 
vajadzības

*1.kl.vecāku sap. 
*4.kl.vecāku sap. 
*9.kl.vecāku sap.  
*Individ.sarunas ar 
vecākiem - pēc 
vajadzības

*Ieskaite latv.v.6.kl. 
*Ieskaite latv.v.3.kl. 
*Ieskaite mat.6.kl. 
*Ieskaite mat.3.kl. 

*Ieskaite dabaszin.6.kl.            
*CE angļu v.12.kl.             
*CE krievu v.12.kl.

*CE latv.v.12.kl. 
*Latv.v. eksām. 9.kl.                     
*CE mat.12.kl.            
*CE vēsture 12.kl. 
*Svešval.eks.9.kl.     
*CE ķīmija 12.kl. 

*Matem eks.9.kl. 
*CE bioloģ. 12.kl. 
*CE fizika 12.kl.          
*Vēstures eks. 9.kl. 

Sadarbība ar vecākiem

Valsts pārbaudes darbi

*CE ķīmija 12.kl. 

*Angļu valoda 10.-
12.kl.

*Krievu valoda 9.-12.kl.    
*Bioloģija 9.-12.kl.

*Vēsture 9., 10.-12.kl.

*Fizika 9.-12.kl. 
*Latv.val. un lit. 8.-9.kl. 
*Latv.val. un lit.11.-
12.kl.                      
*Matemātika 9.-12.kl.

*Ķīmija 9.-12.kl.     
*Matemātika 5.-8.kl.

*ESF  projekts "Atbalsts 
izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai”  
Nr.8.3.2/16/I/001         
*ESF projekts “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas 
samazināšanai” 
Nr.8.3.4.0/16/I/001 
*Robotika

*ESF  projekts "Atbalsts 
izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai”  
Nr.8.3.2/16/I/001         
*ESF projekts “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas 
samazināšanai” 
Nr.8.3.4.0/16/I/001 
*Robotika

*ESF  projekts "Atbalsts 
izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai”  
Nr.8.3.2/16/I/001         
*ESF projekts “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas 
samazināšanai” 
Nr.8.3.4.0/16/I/001 
*Robotika

*ESF  projekts "Atbalsts 
izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai”  
Nr.8.3.2/16/I/001         
*ESF projekts “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas 
samazināšanai” 
Nr.8.3.4.0/16/I/001 
*Robotika

*ESF  projekts 
"Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču 
attīstībai”  
Nr.8.3.2/16/I/001         
*ESF projekts “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas 
samazināšanai” 
Nr.8.3.4.0/16/I/001 
*Robotika

*ESF  projekts "Atbalsts 
izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai”  
Nr.8.3.2/16/I/001         
*ESF projekts “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas 
samazināšanai” 
Nr.8.3.4.0/16/I/001 
*Robotika

*ESF  projekts "Atbalsts 
izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai”  
Nr.8.3.2/16/I/001         
*ESF projekts “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas 
samazināšanai” 
Nr.8.3.4.0/16/I/001 
*Robotika

*ESF  projekts "Atbalsts 
izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai”  
Nr.8.3.2/16/I/001         
*ESF projekts “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas 
samazināšanai” 
Nr.8.3.4.0/16/I/001 
*Robotika

*ESF  projekts "Atbalsts 
izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai”  
Nr.8.3.2/16/I/001         
*ESF projekts “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas 
samazināšanai” 
Nr.8.3.4.0/16/I/001 
*Robotika

*Sanāksme *Sanāksme
*Sanāksmes katru 
piektdienu

*Sanāksmes katru 
piektdienu

*Sanāksmes katru 
piektdienu

*Sanāksmes katru 
piektdienu

*Sanāksmes katru 
piektdienu

*Sanāksmes katru 
piektdienu

*Sanāksmes katru 
piektdienu

*Sanāksmes katru 
piektdienu

*Sanāksmes katru 
piektdienu

*Zinību diena    
*Pārgājiena diena             
*Rīta rosme Olimpiskās 
dienas ietvaros              
*Olimpiskā diena 
*CSDD projekts 
"Iegūsti velosipēda 
vadītāja apliecību savā 
skolā"                                                    
*Citi neparedzamie 

*Skolotāju diena  
*Drošības diena 
sākumskolai       
*Tikšanās ar 
nepilng.lietu inspektori               
*Balto spieķu diena  
*Pasākumi saistībā ar 
"Latvijas skolas soma" 
6., 7.kl.                            
*CSDD projekts 
"Iegūsti velosipēda 
vadītāja apliecību savā 

*Mošķu diskotēka 
*Mārtiņdienas tirgus               
*Lāčplēša d.pasākums 
"Gaismas ceļš"  *Medus 
diena   *Latvijas nedēļa  
*Drošības diena 5.-
12.kl.                
*Fotogrāfēšanās   
*Pasākumi saistībā ar 
"Latvijas skolas soma" 
5., 9.kl.                           
*CSDD projekts 
"Iegūsti velosipēda 

*Pasaules AIDS diena 
(viktorīna)                    
*Sporta diena ar 
orientēšanās 
elementiem telpā 
*Pasākumi saistībā ar 
"Latvijas skolas soma" 
1., 2.kl.                       
*Radošās darbnīcas  
*PuMPuRS pedagogu 
kursi                                    
*Jaungada egle, balle 
*CSDD projekts 

*Barikāžu atceres diena              
*CSDD projekts 
"Iegūsti velosipēda 
vadītāja apliecību savā 
skolā"                                     
*Citi neparedzamie 
pasākumi

*Sārto siržu nedēļa  
*Diskotēka  
*Profesionālās 
orientācijas diena - ēnu 
diena                                     
*CSDD projekts "Iegūsti 
velosipēda vadītāja 
apliecību savā skolā" 
*Citi neparedzamie 

*ANO Sieviešu tiesību 
un Starptautiskā miera 
diena                                      
*Represēto atceres diena            
*CSDD projekts "Iegūsti 
velosipēda vadītāja 
apliecību savā skolā" 
*Citi neparedzamie 
pasākumi

*Starptautiskā Zemes 
diena                                      
*Interešu izglītības 
koncerts                                 
*Joku diena                        
*Pavasara talka 
*Lieldienu gaidīšana 
pasākumi                   
*CSDD projekts "Iegūsti 
velosipēda vadītāja 
apliecību savā skolā" 

*Darba svētki              
*Eiropas diena Latvijā    
*Ģimenes dienas 
koncerts                 
*Pēdējais zvans  
*Pāvilostas dzimšanas 
dienas svinības 
*Pārgājiena diena  
*CSDD projekts 
"Iegūsti velosipēda 
vadītāja apliecību savā 

*9.kl. izlaidums                 
*12.kl. izlaidums

Olimpiādes, konkursi

Projekta darbs

Skolas padome

Skolēnu līdzpārvalde

Ārpusklases darbs, interešu 
izglītība

*Citi neparedzamie 
pasākumi

vadītāja apliecību savā 
skolā"                                 
*Citi neparedzamie 
pasākumi                       

"Iegūsti velosipēda 
vadītāja apliecību savā 
skolā"                                 
*Citi neparedzamie 
pasākumi             

*CSDD projekts 
"Iegūsti velosipēda 
vadītāja apliecību savā 
skolā"                                    
*Citi neparedzamie 
pasākumi                              

*Citi neparedzamie 
pasākumi

pasākumi apliecību savā skolā" 
*Citi neparedzamie 
pasākumi

vadītāja apliecību savā 
skolā"                                 
*Citi neparedzamie 
pasākumi



Skolas māsa

*Veikt skolēnu 
prof.apskates 1.-12.kl. 
*Informēt kl.audz.par 
apskates rez.             
*Instruēt skolas 
apkopējas par 
dezinf.līdz.lietošanu 
*Skolas tīrības un 
kārtības pārbaudes 
*Skolas pusdienu 
kvalitāte                              
*Sniegt 
neatl.med.palīdz.skolēni
em, personālam līdz 
specializētas 
palīdz.sniegšanas 
brīdim

*Pieprasījums un 
atskaites ES programmā 
"Piens un auglis" skolai           
*Pedikulozes pārbaudes 
1.-4.kl.                        
*Skolas pusdienu 
kvalitāte                         
*Skolas tīrības un 
kārtības pārbaudes                           
*Skolu māsu semināra 
apmeklējums                
*Sniegt 
neatl.med.palīdz.skolēni
em, personālam līdz 
specializētas 
palīdz.sniegšanas 
brīdim                      

*Pieprasījums un 
atskaites ES programmā 
"Piens un auglis" skolai               
*Pedikulozes pārbaudes 
1.-4.kl.                        
*Skolas pusdienu 
kvalitāte                          
*Skolas tīrības un 
kārtības pārbaudes                             
*Sniegt 
neatl.med.palīdz.skolēni
em, personālam līdz 
specializētas 
palīdz.sniegšanas 
brīdim               

*Pieprasījums un 
atskaites ES programmā 
"Piens un auglis" skolai               
*Pedikulozes pārbaudes 
1.-4.kl.                        
*Skolas pusdienu 
kvalitāte                         
*Skolas tīrības un 
kārtības pārbaudes 
*Izglītot skolēnus par 
gripas profilaksi                           
*Sniegt 
neatl.med.palīdz.skolēni
em, personālam līdz 
specializētas 
palīdz.sniegšanas 
brīdim       

*Pieprasījums un 
atskaites ES programmā 
"Piens un auglis" skolai.                   
*Pedikulozes pārbaudes 
1.-4.kl.                        
*Skolas pusdienu 
kvalitāte                         
*Skolas tīrības un 
kārtības pārbaudes   
*Izglītot skolēnus par 
gripas profilaksi                                
*Sniegt 
neatl.med.palīdz.skolēni
em, personālam līdz 
specializētas 
palīdz.sniegšanas 
brīdim           

*Pieprasījums un 
atskaites ES programmā 
"Piens un auglis" skolai                   
*Pedikulozes pārbaudes 
1.-4.kl.                        
*Skolas pusdienu 
kvalitāte                         
*Skolas tīrības un 
kārtības pārbaudes                             
*Sniegt 
neatl.med.palīdz.skolēnie
m, personālam līdz 
specializētas 
palīdz.sniegšanas brīdim           

*Pieprasījums un 
atskaites ES programmā 
"Piens un auglis" skolai                   
*Pedikulozes pārbaudes 
1.-4.kl.                        
*Skolas pusdienu 
kvalitāte                         
*Skolas tīrības un 
kārtības pārbaudes                             
*Sniegt 
neatl.med.palīdz.skolēnie
m, personālam līdz 
specializētas 
palīdz.sniegšanas brīdim           

*Pieprasījums un 
atskaites ES programmā 
"Piens un auglis" skolai                
*Pedikulozes pārbaudes 
1.-4.kl.                        
*Skolas pusdienu 
kvalitāte                         
*Skolas tīrības un 
kārtības pārbaudes                             
*Sniegt 
neatl.med.palīdz.skolēnie
m, personālam līdz 
specializētas 
palīdz.sniegšanas brīdim           

*Pedikulozes pārbaudes 
1.-4.kl.                        
*Skolas pusdienu 
kvalitāte                         
*Skolas tīrības un 
kārtības pārbaudes                             
*Sniegt 
neatl.med.palīdz.skolēni
em, personālam līdz 
specializētas 
palīdz.sniegšanas 
brīdim                          
*Izglītot skolēnus 
pirmās palīdzības 
sniegšanā ABC                     
*Tikšanās ar 
1.kl.vecākiem      

Sociālais 
pedagogs

*Darbu plānošana, 
izstrāde                    
*Pedagogu iepazīstin. 
"Kas ir soc.riska 
grupa?"                     
*Identificēt un palīdzēt 
risināt dažādas 
problēmas                      
*Dalība apspriedēs 

*1.-9.kl.māc.st.vērošana 
pēc nepieciešamības 
*Kavējumu un 
nesekmības uzskaite 
*5.kl. skolēnu mācību 
un emocionālo grūtību 
apzināšana 
adaptāc.procesā  
*Pedagou iepazīst.ar 
BTA likumu                 
*Nodarbība 6.-7.kl - 
tiesības un pienākumi 
*Identificēt un palīdzēt 
risināt dažādas 

*1.-9.kl.māc.st.vērošana 
pēc nepieciešamības 
*Kavējumu un 
nesekmības uzskaite     
*1.-9.kl.skol.anketēšana 
*Nodarb.9.kl - tiesības 
un pienākumi    
*Identificēt un palīdzēt 
risināt dažādas 
problēmas       
*Nodarbība 4.kl. - savu 
emociju atpazīšana 
*5.kl.vecāku aptauja par 

*1.-9.kl.māc.st.vērošana 
pēc nepieciešamības 
*Kavējumu un 
nesekmības uzskaite 
*Nodarbība 5.kl - 
tiesības un pienākumi   
*Nodarbība 3.kl. - savu 
emociju atpazīšana 
*Identificēt un palīdzēt 
risināt dažādas 
problēmas                           

*1.-9.kl.māc.st.vērošana 
pēc nepieciešamības  
*Identificēt un palīdzēt 
risināt dažādas 
problēmas     
*Nodarbība 6.kl - 
dusmu kontrole    
*Dalība apspriedēs 
*Sadarbība ar klašu 

*1.-9.kl.māc.st.vērošana 
pēc nepieciešamības 
*Kavējumu un 
nesekmības uzskaite 
*Identificēt un palīdzēt 
risināt dažādas problēmas     
*Nodarbība 7.kl - 
saskarsme un pozitīvisms  
*Dalība apspriedēs 

*1.-9.kl.māc.st.vērošana 
pēc nepieciešamības 
*Kavējumu un 
nesekmības uzskaite 
*Identificēt un palīdzēt 
risināt dažādas problēmas         
*Nodarbība 7.-9.kl - 
atkarību izraisošās vielas  
*Dalība apspriedēs  

*1.-9.kl.māc.st.vērošana 
pēc nepieciešamības 
*Kavējumu un 
nesekmības uzskaite 
*Identificēt un palīdzēt 
risināt dažādas 
problēmas                    
*Nodarbība 5.kl                      
*1.-9.kl.skolēnu 
anketēšana                      

*1.-9.kl.māc.st.vērošana 
pēc nepieciešamības 
*Kavējumu un 
nesekmības uzskaite 
*Identificēt un palīdzēt 
risināt dažādas 
problēmas                       
*Darba izvērtējums  
*Dalība apspriedēs *Dalība apspriedēs 

*Sadarbība ar klašu 
audzin., priekšmetu 
skolotājiem, skolas 
māsu, vadību

risināt dažādas 
problēmas                      
*Izveidot uzskaiti ar 
skol.no soc.riska 
ģimenēm                          
*Dalība apspriedēs 
*Sadarbība ar klašu 
audzin., priekšmetu 
skolotājiem, skolas 
māsu, vadību

*5.kl.vecāku aptauja par 
adaptācijas procesa 
norisi                                  
*Dalība apspriedēs 
*Sadarbība ar klašu 
audzin., priekšmetu 
skolotājiem, skolas 
māsu, vadību

problēmas                           
*Dalība apspriedēs 
*Sadarbība ar klašu 
audzin., priekšmetu 
skolotājiem, skolas 
māsu, vadību

*Sadarbība ar klašu 
audzin., priekšmetu 
skolotājiem, skolas 
māsu, vadību

*Dalība apspriedēs 
*Sadarbība ar klašu 
audzin., priekšmetu 
skolotājiem, skolas māsu, 
vadību  

*Dalība apspriedēs  
*Sadarbība ar klašu 
audzin., priekšmetu 
skolotājiem, skolas māsu, 
vadību  

anketēšana                      
*Dalība apspriedēs 
*Sadarbība ar klašu 
audzin., priekšmetu 
skolotājiem, skolas 
māsu, vadību

*Dalība apspriedēs 
*Sadarbība ar klašu 
audzin., priekšmetu 
skolotājiem, skolas 
māsu, vadību

Speciālais 
pedagogs

*DIBELS Next 2.kl. 
*Stundu plāna izveide 
(kods 21015811) 
*Ātrlasīšanas pārbaude 
3.kl.

*DIBELS Next 
2.kl.,3.kl. 
*Ped.med.dokumentācij
as gatavošana      
*Tikšanās ar 
sākumsk.skolot., ar PII 
"Dzintariņš" ped., ar  
8.kl. māc.priekš. skolot.

*Ped.med. - Liepāja 
*Tikšanās ar 
sākumsk.skolot, ar 8.kl. 
māc.priekš. skolot. 
*Ātrlasīšanas pārbaude 
3.kl.

*DIBELS Next 
2.kl.,3.kl.  *Tikšanās ar 
sākumsk.skolot, ar 8.kl. 
māc.priekš. skolot. 
*Ātrlasīšanas pārbaude 
3.kl.

*Psiholoģiskā testēšana   
*Ātrlasīšanas pārbaude 
3.kl.

*DIBELS Next 2.kl.  
*Tikšanās ar 
sākumsk.skolot, ar 8.kl. 
māc.priekš. skolot. 
*Ātrlasīšanas pārbaude 
3.kl.

*DIBELS Next 2.kl.  
*Tikšanās ar 
sākumsk.skolot, ar 8.kl. 
māc.priekš. skolot. 
*Ātrlasīšanas pārbaude 
3.kl.

*DIBELS Next 3.kl.  
*Tikšanās ar 
sākumsk.skolot, ar 8.kl. 
māc.priekš. skolot. 
*Ātrlasīšanas pārbaude 
3.kl.

*Tikšanās ar PII 
"Dzintariņš" ped., ar  
8.kl. māc.priekš. skolot. 
*Ātrlasīšanas pārbaude 
3.kl.

Atbalsta 
personāls



Logopēds 

*1.-4.kl. skolēnu runas 
un rakstu valodas 
frontāla pārbaude 
*Padziļināta individ. 1.-
4.kl. sk. valodas 
pārbaude                         
*Grupu komplektēšana 
*Metodisko materiālu 
sagatavošana 
nodarbībām *Sadarbība, 
konsultatīvais darbs ar 
klašu audz., skolotājiem 
*Darbs ar 
dokumentāciju

*1.-4.kl. skolēnu 
valodas traucējumu 
korekcijas darbs 
*Grupu logopēdisko 
nodarbību veikšana  
*Metodisko materiālu 
sagatavošana 
nodarbībām *Sadarbība, 
konsultatīvais darbs ar 
klašu audz., skolotājiem 
*Informācijas 
sagatavošana, sniegšana 
skolēnu vecākiem 
*Individ.konsultāciju 
nodrošināšana 
vecākiem                              
*Darbs ar 
dokumentāciju

*1.-4.kl. skolēnu 
valodas traucējumu 
korekcijas darbs 
*Grupu logopēdisko 
nodarbību veikšana  
*Metodisko materiālu 
sagatavošana 
nodarbībām *Sadarbība, 
konsultatīvais darbs ar 
klašu audz., skolotājiem 
*Individ.konsultāciju 
nodrošināšana 
vecākiem                              
*Darbs ar 
dokumentāciju

*1.-4.kl. skolēnu 
valodas traucējumu 
korekcijas darbs 
*Grupu logopēdisko 
nodarbību veikšana  
*Metodisko materiālu 
sagatavošana 
nodarbībām *Sadarbība, 
konsultatīvais darbs ar 
klašu audz., skolotājiem 
*Individ.konsultāciju 
nodrošināšana 
vecākiem                              
*Darbs ar 
dokumentāciju 
*Piedalīšanās skolas 
pedag.sēdē

*1.-4.kl. skolēnu 
valodas traucējumu 
korekcijas darbs 
*Grupu logopēdisko 
nodarbību veikšana  
*Metodisko materiālu 
sagatavošana 
nodarbībām 
*Sadarbība, 
konsultatīvais darbs ar 
klašu audz., skolotājiem 
*Individ.konsultāciju 
nodrošināšana 
vecākiem                              
*Darbs ar 
dokumentāciju

*1.-4.kl. skolēnu valodas 
traucējumu korekcijas 
darbs                                          
*Grupu logopēdisko 
nodarbību veikšana  
*Metodisko materiālu 
sagatavošana nodarbībām                              
*Sadarbība, 
konsultatīvais darbs ar 
klašu audz., skolotājiem 
*Individ.konsultāciju 
nodrošināšana vecākiem                              
*Darbs ar dokumentāciju

*Sadarbība, 
konsultatīvais darbs ar 
klašu audz., skolotājiem 
*Darbs ar dokumentāciju

*1.-4.kl. skolēnu valodas 
traucējumu korekcijas 
darbs                                
*Grupu logopēdisko 
nodarbību veikšana  
*Metodisko materiālu 
sagatavošana 
nodarbībām                          
*Sadarbība, 
konsultatīvais darbs ar 
klašu audz., skolotājiem 
*Informācijas 
sagatavošana, sniegšana 
skolēnu vecākiem 
*Individ.konsultāciju 
nodrošināšana vecākiem                              
*Darbs ar dokumentāciju

*1.-4.kl. skolēnu 
valodas traucējumu 
korekcijas darbs 
*Grupu logopēdisko 
nodarbību veikšana  
*Metodisko materiālu 
sagatavošana 
nodarbībām *Sadarbība, 
konsultatīvais darbs ar 
klašu audz., skolotājiem 
*Individ.konsultāciju 
nodrošināšana 
vecākiem                              
*Darbs ar 
dokumentāciju                  
*Darba atskaite un 
analīze

*Sadarbība, 
konsultatīvais darbs 
ar klašu audz., 
skolotājiem *Darbs 
ar dokumentāciju 
*Piedalīšanās 
skolas pedag.sēdē


