
 

 

                                                           Jelgavas valstspilsētas  
“Plašākas skolēna izglītības pieredzes” jomas darba plāns 

 

 
Metodiskā darba prioritātes 2022./2023. m. g. 
Diferencēta, individualizēta un personalizēta metodiskā atbalsta nodrošināšana vispārējās izglītības iestādēm kompetenču pieejas 
īstenošanā.  
Plašākas skolēna izglītības pieredzes jomas darbība kā resurss kompetenču pieejas īstenošanā.  
 

Plānotais 
laiks 

Vieta Aktivitāte Mērķis/sasniedzamais rezultāts Mērķauditorija 

Izglītojošais darbs, informatīvais, konsultācijas 

18.10.2022. Jelgavas 
Valsts 
ģimnāzija 

PSIP jomas sanāksme (dalīšanās 
pieredzē): 
labās prakses piemērs karjeras 
izglītībā. 

Jelgavas Valsts ģimnāzija iepazīstina 
ar aktivitātēm karjeras izglītībā un 
mācību saturā iekļaujošas aktivitātes 
no karjeras izglītības.  

PSIP jomas izglītības 
iestāžu koordinatori. 

02.11.2022.  Jomu koordinatoru sanāksme. Izpratne par: “Mācīšanās procesā ir 
mācību satura, audzināšanas, 
ārpusstundu un ārpusklases darba 
vienotība”. 

Mācību jomu vadītāji.  

04.11.2022., 
1430-1530 

Pēc 
pieprasījuma 
(tiešsaiste vai 
Zemgales 
prospekts 7, 
Jelgava) 

Konsultācijas. Rast risinājumus PSIP jomas darbībā 
izglītības iestādē. 

PSIP jomas izglītības 
iestāžu koordinatori. 

22.11.2022. Vieta tiks 
precizēta vai 
tiešsaistē 

PSIP jomas sanāksme (dalīšanās 
pieredzē): 
mācību satura realizācija 
izglītības iestādes pasākumos.  

Tēma: 
18. novembris – Latvijas Republikas 
proklamēšanas diena. 
Pasākuma plānošana sasaistē ar 
mācību priekšmetiem, klašu grupām. 

PSIP jomas izglītības 
iestāžu koordinatori. 

02.12.2022., 
1430-1530 

Pēc 
pieprasījuma 
(tiešsaiste vai 

Konsultācijas. Rast risinājumus PSIP jomas darbībā 
izglītības iestādē. 

PSIP jomas izglītības 
iestāžu koordinatori. 



Plānotais 
laiks 

Vieta Aktivitāte Mērķis/sasniedzamais rezultāts Mērķauditorija 

Zemgales 
prospekts 7, 
Jelgava) 

Datums tiks 
precizēts 

Vieta tiks 
precizēta 

Jomu koordinatoru sanāksme Mācību procesa sasaiste ar izglītības 
iestādē norisošajām ārpusstundu 
aktivitātēm.  

Mācību jomu vadītāji. 

13.12.2022. Vieta tiks 
precizēta vai 
tiešsaistē 

PSIP jomas sanāksme (dalīšanās 
pieredzē): 
Efektīvākie ceļi darba 
plānošanā PSIP jomā izglītības 
iestādē (ar uzskati). 

Izglītības iestāžu PSIP jomu 
koordinatori dalījušies pieredzē, kā 
noris sadarbība starp skolotājiem 
(citiem amatiem) mācību satura un 
pieejas plānošanā un īstenošanā 
PSIP jomā. 

PSIP jomas izglītības 
iestāžu koordinatori: 
Jelgavas Valsts ģimnāzija  
Jelgavas Spīdolas Valsts 
ģimnāzija  
Jelgavas Tehnoloģiju 
vidusskola  
Jelgavas 4. vidusskola  
Jelgavas 5. vidusskola  
Jelgavas Amatu vidusskola 

14.12.2022. Vieta tiks 
precizēta vai 
tiešsaistē 

PSIP joma sanāksme (dalīšanās 
pieredzē: 
efektīvākie ceļi darba 
plānošanā PSII jomā izglītības 
iestādē (ar uzskati). 

Izglītības iestāžu PSIP jomu 
koordinatori dalījušies pieredzē, kā 
noris sadarbība starp skolotājiem 
(citiem amatiem) mācību satura un 
pieejas plānošanā un īstenošanā 
PSIP jomā. 

PSIP jomas izglītības 
iestāžu koordinatori:  
Jelgavas 4. sākumskola  
Jelgavas Pārlielupes 
vidusskola  
Jelgavas pamatskola 
“Valdeka”- attīstības centrs  
Jelgavas Paula Bendrupa 
pamatskola  

Jelgavas Centra pamatskola  

06.01.2023., 
1430-1530 

Pēc 
pieprasījuma 
(tiešsaiste vai 
Zemgales 
prospekts 7, 
Jelgava) 

Konsultācijas. Rast risinājumus PSIP jomas darbībā 
izglītības iestādē. 

PSIP jomas izglītības 
iestāžu koordinatori. 

Datums tiks 
precizēts 

Vieta tiks 
precizēta vai 
tiešsaistē 

PSIP jomas sanāksme (dalīšanās 
pieredzē:  
labās prakses piemēri “Skola 
2030” reģiona konferencēm. 

Uzklausīt no katras izglītības iestādes 
labās prakses piemērus un divu 
skolu kategorijās izvirzīt labās 
prakses piemērus PSIP jomā “Skola 
2030”. 

PSIP jomas izglītības 
iestāžu koordinatori, 
labās prakses 
prezentētāji. 

03.02.2023., Pēc Konsultācijas. Rast risinājumus PSIP jomas darbībā PSIP jomas izglītības 



Plānotais 
laiks 

Vieta Aktivitāte Mērķis/sasniedzamais rezultāts Mērķauditorija 

1430-1530  pieprasījuma 
(tiešsaiste vai 
Zemgales 
prospekts 7, 
Jelgava) 

izglītības iestādē. iestāžu koordinatori. 

03.03.2023., 
1430-1530 

Pēc 
pieprasījuma 
(tiešsaiste vai 
Zemgales 
prospekts 7, 
Jelgava) 

Konsultācijas. Rast risinājumus PSIP jomas darbībā 
izglītības iestādē. 

PSIP jomas izglītības 
iestāžu koordinatori. 

14.04.2023., 
1430-1530  

Pēc 
pieprasījuma 
(tiešsaiste vai 
Zemgales 
prospekts 7, 
Jelgava) 

Konsultācijas. Rast risinājumus PSIP jomas darbībā 
izglītības iestādē. 

PSIP jomas izglītības 
iestāžu koordinatori. 

Datums tiks 
precizēts 

Vieta tiks 
precizēta vai 
tiešsaistē 

PSIP jomas sanāksme (dalīšanās 
pieredzē):  
labās prakses piemēri “Skola 
2030” reģiona konferencēm. 

Atziņas par “Skola2030” reģionālajās 
konferencēs dzirdēto. 

PSIP jomas izglītības 
iestāžu koordinatori. 

05.05.2023., 
1430-1530 

Pēc 
pieprasījuma 
(tiešsaiste vai 
Zemgales 
prospekts 7, 
Jelgava) 

Konsultācijas. Rast risinājumus PSIP jomas darbībā 
izglītības iestādē. 

PSIP jomas izglītības 
iestāžu koordinatori. 

Datums tiks 
precizēts 

Vieta tiks 
precizēta vai 
tiešsaistē 

PSIP jomas sanāksme. Izvirzīt 2023/.2024. mācību gada 
PSIP jomas kopīgos mērķus. 

PSIP jomas izglītības 
iestāžu koordinatori. 

02.06.2023., 
1430-1530 

Pēc 
pieprasījuma 
(tiešsaiste vai 
Zemgales 

Konsultācijas. Rast risinājumus PSIP jomas darbībā 
izglītības iestādē. 

PSIP jomas izglītības 
iestāžu koordinatori. 



Plānotais 
laiks 

Vieta Aktivitāte Mērķis/sasniedzamais rezultāts Mērķauditorija 

prospekts 7, 
Jelgava) 

Datums tiks 
precizēts 

Dobele PSIP jomas sanāksme (labās 
prakses piemērs), izbraukums. 
 

Iepazīties kā PSIP jomas darbību 
organizē tuvējā novada izglītības 
iestāde. 

PSIP jomas izglītības 
iestāžu koordinatori. 

Analītiskais darbs 

Novembris Tiks precizēts Aptauja: PSIP jomas izaicinājumi. Kāds atbalsts nepieciešams PSIP 
jomas koordinatoram izglītības 
iestādē? 

PSIP jomas izglītības 
iestāžu koordinatori. 

Februāris Tiks precizēts Aptauja: PSIP jomas izaicinājumi. Kāds atbalsts nepieciešams PSIP 
jomas koordinatoram izglītības 
iestādē? 

PSIP jomas izglītības 
iestāžu koordinatori. 

Maijs Tiks precizēts Aptauja: PSIP jomas izaicinājumi. 2023./2024. mācību gadam izvirzītās 
prioritātes.  

PSIP jomas izglītības 
iestāžu koordinatori. 

Mācību jomas vadītāja dalība Skola2030,  VISC semināros  

22.09.2022. Rīga VISC seminārs  Informācija, kura noderīga plašākās 
skolēna izglītības pieredzes gūšanai.  

Interesenti, interešu 
izglītības iestāžu 
vadītāji un speciālisti 

27.09.2022. Tiešsaistē VISC vides izglītības seminārs  Informācija, kura noderīga plašākās 
skolēna izglītības pieredzes gūšanai. 

Interesenti, interešu 
izglītības iestāžu 
vadītāji un speciālisti 

28.09.2022.  Tiešsaistē VISC vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas seminārs 

Informācija, kura noderīga plašākās 
skolēna izglītības pieredzes gūšanai. 

Interesenti, interešu 
izglītības iestāžu 
vadītāji un speciālisti 

12.10.2022.  “Atta centrs”, 
Rīga 

PSIP jomas koordinatoru 
seminārs “Plašāka skolēna 
izglītības pieredzes joma, mācību 
jomas koordinatora loma un 
mācību satura un skolas 
pasākumu vienotība mācīšanās 
procesā”. 

Dalīšanās pieredzē jomas vadīšanā. 
Labās prakses piemēri. Aktualitātes 
PSIP jomas vadīšanā. 

Pašvaldību PSIP jomu 
koordinatori. 

15.02.2023. Tiešsaiste “Skola2030” reģionālā 
konference 

Gūt priekštatu par labās prakses 
piemēriem PSIP jomā. 

Interesenti 

22.02.2023. Tiešsaiste “Skola2030” reģionālā Gūt priekštatu par labās prakses Interesenti 



Plānotais 
laiks 

Vieta Aktivitāte Mērķis/sasniedzamais rezultāts Mērķauditorija 

konference piemēriem PSIP jomā. 

01.03.2023. Tiešsaiste “Skola2030” reģionālā 
konference 

Gūt priekštatu par labās prakses 
piemēriem PSIP jomā. 

Interesenti 

08.03.2023. Tiešsaiste “Skola2030” reģionālā 
konference 

Gūt priekštatu par labās prakses 
piemēriem PSIP jomā. 

Interesenti 

15.03.2023. Tiešsaiste “Skola2030” reģionālā 
konference 

Gūt priekštatu par labās prakses 
piemēriem PSIP jomā. 

Interesenti 

 
Jomas vadītāja Ilze Jaunzeme 


