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RĒZEKNES VALSTSPILSĒTAS PIRMSSKOLAS MĀCĪBU JOMAS 

 

2021./2022.m.g. DARBA PLĀNS  
 

 

Pirmsskolas mācību jomas koordinatore Linda Gevaļa, linda_leiduma@inbox.lv, +371 26414666 

 

Mērķis – veicināt kompetenču pieejā balstīta mācību satura īstenošanu pirmsskolā. 

Prioritāte – veicināt pirmsskolas skolotāju darba profesionalitāti, paplašinot zināšanas 

VESELĪBAS UN FIZISKĀS AKTIVITĀTES MĀCĪBU JOMĀ, attīstot un pilnveidojot 

izglītojamo PAŠVADĪTĀS MĀCĪŠANAS un/vai SADARBĪBAS PRASMES. 

Uzdevumi – 

Sekmēt labās prakses piemēru popularizēšanu Rēzeknes valstspilsētas izglītības iestādēs; 

Organizēt skolotāju mācīšanās un sadarbības grupu, lai praksē panāktu konkrētus 

uzlabojumus (sasniegtu konkrētus individualizētus mērķus); 

Atbalstīt  izglītības iestāžu vadību skolotāju profesionālās mācīšanās vajadzību 

diagnosticēšanā. 

Darba plānojums: 

Pasākums Norises vieta, 

laiks 

Atbildīgais  Piezīmes 

 

Izglītojošs seminārs pirmsskolas 

izglītības iestāžu vadītājiem un 

metodiķiem “Pirmsskolas izglītības 

iestādes vadības organizēts efektīvs un 

pirmsskolas vadlīnijām atbilstošs 

mācību process attālinātā darba 

situācijās” 

 

 

2021.gada 

12.oktobrī  

plkst.13:00  

 

Tiešsaiste 

ZOOM 

aplikācijā 

 

 

 

N.Ančupāne 

L.Gevaļa 

 

 

Izglītojošs seminārs pirmsskolas 

izglītības iestāžu pedagogiem un 

metodiķiem 

“Bērni ar jauktiem attīstības 

traucējumiem pirmsskolas izglītības 

programmās. Atbalsta pasākumu 

īstenošana pirmsskolas izglītības 

programmās bērniem ar attīstības 

traucējumiem” 

 

 

 

2021.gada 

20.oktobrī 

plkst.13:00 

 

Tiešsaiste 

ZOOM 

aplikācijā 

 

 

 

 

 

N.Ančupāne 

 

 

Aptaujas veikšana pirmsskolas izglītības 

iestādēm par profesionālās kompetences 

pilnveides kursu nepieciešamību 

valstiskās un tikumiskās audzināšanas 

jautājumos 

 

 

 

Katrā 

pirmsskolas 

izglītības 

iestāde 

 

 

 

L.Gevaļa 

 

mailto:linda_leiduma@inbox.lv
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Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības 

iestādes “Namiņš” labās prakses 

piemērs “Es zinu, kā būt veselam!” 

 

 

2021.gada 

3.novembrī 

 

 

 

L.Gevaļa 

V.Jakovenko 

I.Zimova 

I.Tarune 

N.Jakovenko 

 

Laiks un veids 

tiks precizēts 

Konsultācija  

Pirmsskolas izglītības iestāžu 

skolotājiem un metodiķiem 

”PEDAGOGA M IJIEDARBĪBA AR 

BĒRNU- viens no skolotāja darba 

kvalitātes novērtēšanas 

instrumentiem”.  

 

 

2021.gada 

15.novermbrī 

 Tiešsaiste 

ZOOM 

aplikācijā 

 

 

 

N.Ančupāne 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības 

iestādes “Auseklītis” labās prakses 

piemērs “Pašgatavota inventāra 

izmantošana veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību jomā, attīstot 

sadarbības prasmi” 

 

 

2021.gada 

26.novembris 

Tiešsaiste 

ZOOM 

aplikācijā 

 

 

 

 

L.Gevaļa 

A.Ratnika 

L.Andersone 

 

 

 

Konsultācija 

 Pirmsskolas izglītības iestāžu 

skolotājiem un metodiķiem 

“Viens no skolotāja darba kvalitātes 

novērtēšanas instrumentiem- 

SADARBĪBA AR ĢIMENI UN 

APKĀRTĒJO SABIEDRĪBU” 

2021.gada 13. 

decembrī 

 Tiešsaiste 

ZOOM 

aplikācijā 

 

 

 

N.Ančupāne 

 
 

Konsultācija  

Pirmsskolas izglītības iestāžu 

skolotājiem un metodiķiem 

“Skolotāja darba kvalitātes 

novērtēšanas instruments- 

IEKĻAUŠANA, DAUDZVEIDĪBA 

UN DEMOKRĀTIJAS VĒRTĪBAS” 

2022. gada 

janvāris 

Tiešsaiste 

ZOOM 

aplikācijā  

 

 

 

N.Ančupāne 

 

Laiks, datums 

tiks 

precizēts 

Konsultācija 

Pirmsskolas izglītības iestāžu 

skolotājiem un metodiķiem  
“NOVĒRTĒŠANA UN 

PLĀNOŠANA-viens no skolotāja 

darba kvalitātes novērtēšanas 

instrumentiem” 

2022. gada 

februāris 

Tiešsaiste 

ZOOM 

aplikācijā 

 

 

N.Ančupāne 

 

Laiks, datums 

tiks 

precizēts 

 

Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādes 

“Pasaka” labās prakses piemērs 

“Ziemas sports āra vidē kā veselības 

nostiprinātājs, kur bērni pašvadītas 

mācīšanās ceļā veido sportiskas 

aktivitātes” 

 

 

 

2022.gada 

marts 

 

 

L.Gevaļa 

V.Uršuļska 

V.Pujate 

 

 

 

Laiks, datums un 

veids tiks 

precizēts 

Konsultācija     



3 
 

Pirmsskolas izglītības iestāžu 

skolotājiem un metodiķiem 

“MĀCĪŠANAS STRATĒĢIJAS-viens 

no skolotāja darba kvalitātes 

novērtēšanas instrumentiem” 

 

2022. gada 

marts 
 

 

N.Ančupāne 

Laiks, datums un 

veids tiks 

precizēts 

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības 

iestādes “Rūķītis” labās prakses piemērs 

“Esi pats kustību autors” 

 

2022.gada 

marts 

 

L.Gevaļa 

E.Koverina 

J.Masaļska 

 

Laiks, datums un 

veids tiks 

precizēts 

 

Konsultācija  

Pirmsskolas izglītības iestāžu 

skolotājiem un metodiķiem 

“MĀCĪBU VIDE- viens no skolotāja 

darba kvalitātes novērtēšanas 

instrumentiem” 

2022. gada 

aprīlis 

Tiešsaiste 

ZOOM 

aplikācijā 

 

 

 

N.Ančupāne 

 

 

Laiks, datums  
 

 

Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas radošā 

tikšanās sporta zālē “Visi kopā 

varam!”, draudzīgais starts ar 

nākamajām klases audzinātājām – 

aizraujošs finišs ar pirmsskolas 

skolotāju 

 

 

 

2022.gada 4.-

7.aprīlis 

 

 

L.Gevaļa 

M.Gražule 

L.Elenska 

 

Laiks, datums un 

veids tiks 

precizēts 

 

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības 

iestādes “Bitīte” labās prakses piemērs 

“Norūdīšanās – veselīga dzīvesveida 

pamats” 

 

2022.gada 

aprīlis 

 

L.Gevaļa 

V.Lustika 

I.Golovinska 

 

 

Laiks, datums un 

veids tiks 

precizēts 

Konsultācija 

 Pirmsskolas izglītības iestāžu 

skolotājiem un metodiķiem 

”PEDAGOGA PROFESIONĀLĀ 

PILNVEIDE-viens no skolotāja 

darba kvalitātes novērtēšanas 

instrumentiem” 

 

 

2022. gada 

maijs 
 

 

 

 

N.Ančupāne 

 

Laiks, datums un 

veids tiks 

precizēts 

Atgriezeniskās saites no PII iestādēm 

par 2021./2022.m.g.darbu 

 

Katrā 

pirmsskolas 

izglītības 

iestāde 

L.Gevaļa 

 

PII iestāžu 

metodiķi 

Iesniegt līdz 

2022.gada 

maijam 

Aptaujas veikšana – priekšlikumi, 

ieteikumi no iestāžu vadības komandas 

par labās prakses piemēru 

popularizēšanas tematiem, virzieniem 

jaunajā mācību gadā 

 

 

Katrā 

pirmsskolas 

izglītības 

iestāde 

 

L.Gevaļa 

PII iestāžu 

vadītāji 

 

 

Iesniegt līdz 

2022.gada 

maijam 

 
 

05.10.2021.           L.Gevaļa 


