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Jomas vadītāji 

 

VITA SEŅKĀNE, RITA KĻAVIŅA 
 

 

1. 2019./2020.m.g. izvirzītās prioritātes mācību jomas darbībai: 
 

1) Sniegt metodisku  atbalstu pedagogiem kompetenču pieejā veidotā mācību satura 

pakāpeniskai ieviešanai mācību procesā. 
2) Veicināt dažādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbību vienas mācību  jomas ietvaros un 

starp dažādām mācību jomām jaunā mācību satura apguves plānošanai un īstenošanai.  
3) Ievērot  izglītojamo individuālās vajadzības mācību procesa organizēšanā, veicināt spēju un 

talantu attīstīšanu. 
4) Pilnveidot izglītojamo sadarbības un līdzdalības prasmes, veicinot ikvienā patriotisma un 

valstiskās identitātes apziņu. 
 

2. Galvenie uzdevumi 2019./2020.m.g.: 
 

 

1) piedāvāt pedagogiem padziļināt zināšanas par veselīgu dzīvesveidu, ar iespēju apgūt 

mūsdienu tendences un sagatavoties kompetenču pieejā veidotā mācību satura 

pakāpeniskai ieviešanai mācību procesā; 

2) organizēt tikšanās dažādu mācību priekšmetu pedagogiem ar mērķi jaunā mācību satura 

apguves plānošanai un īstenošanai vienas mācību jomas ietvaros un starp dažādām 

mācību jomām, rosinot pedagogus uz savstarpēju sadarbību; 

3) nodrošināt metodisko materiālu pieejamību, informāciju par kursiem un semināriem,  

pieredzes apmaiņu, lai pilnveidotu mācību stundu kvalitāti; 

4)  savlaicīgi informēt skolotājus par jaunāko izglītības normatīvajos dokumentos, mācību 

priekšmetu standartos un programmās. 

 

3. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas darbības plānojums 2019./2020.m.g. 

 

Pasākums Mērķauditorija Norises laiks, vieta Atbildīgais 

Sporta un veselības mācību jomas 

pedagogu sanāksme 

Sporta un veselības 

mācības pedagogi 

08.10.2019.,  

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

V.Seņkāne, 

R.Kļaviņa 

Seminārs „Sirds un asinsvadu 

slimības, to profilakse” 

(Neirohirurgs Kawshantha 

Malinka Rambadagalla) 

Sporta un veselības 

mācības pedagogi 
23.10.2019. 

V.Seņkāne, 

R.Kļaviņa 



Seminārs „Aktuālās jauniešu 

problēmas sabalansēta uztura 

plānošanā. Dinamiskie iesildīšanās 

vingrinājumi pie dažādām 

fiziskajām aktivitātēm” 

(Uztura zinātnes speciālists un 

Latvijas izlases sportists 

vieglatlētikā Jānis Leitis) 

Sporta pedagogi 

12.11.2019., 

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

 

 

 

 

 

V.Seņkāne, 

R.Kļaviņa 

Sporta un veselības mācību jomas 

pedagogu sanāksme 

Sporta un veselības 

mācības pedagogi 

2020.gada janvāris, 

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

 

V.Seņkāne, 

R.Kļaviņa 

 

Izglītojošs pieredzes apmaiņas 

seminārs Ropažu vidusskolā 

(sporta skolotāja Olga Ozola) 

Sporta un veselības 

mācības pedagogi 

2020.gada februāris,  

Ropaži, Ropažu 

vidusskola 

 

V.Seņkāne, 

R.Kļaviņa 

Praktiskā nodarbība 

„Sadarbības prasmju attīstīšana 

sporta stundās” 

(RV1Ģ Sporta skolotājas Vita 

Seņkāne un Lolita Malinovska) 

Sporta un veselības 

mācības pedagogi 

2020.gada marts, 

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

 

V.Seņkāne, 

R.Kļaviņa 

 

Sporta un veselības mācību jomas 

pedagogu sanāksme 

Sporta un veselības 

mācības pedagogi 

2020.gada maijs, 

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

V.Seņkāne, 

R.Kļaviņa 

 

 

Jomas vadītāji:                  Vita Seņkāne 

          

Rita Kļaviņa  

    

01.11.2019. 


