
 

 

                                                Jelgavas valstspilsētas mācību jomas 

“Veselība un fiziskās aktivitātes”  darba plāns 
 

Metodiskā darba prioritātes 2022./2023. m. g. 

Plānot kompetenču pieejā balstītu mācību saturu, tā īstenošanu, sadarbojoties mācību jomas skolotājiem. 

Pilnveidot pastāvošo vērtēšanas praksi, nodrošinot labākas mācīšanās iespējas un snieguma novērtējumu ikvienam izglītojamajam. 

 

Plānotais laiks Vieta Aktivitāte Mērķis/sasniedzamais rezultāts Mērķauditorija 

Izglītojošais darbs, informatīvais, konsultācijas 

05.09.2022. ZRKAC Sanāksme jomas  “Veselība un 
fiziskā aktivitāte” pedagogiem 

Jomas darba plānošana, plānotie 
pasākumi un nepieciešamā atbalsta 
apzināšana. 

Jomas skolotāji 

12.01.2023. ZRKAC MJ “Veselība un fiziskā aktivitāte” 
mācību satura plānošana -  
skolotāju tikšanās 

Dalīties pieredzē par mācību satura 
īstenošanu 1.semestrī un 
turpmākajiem uzdevumiem 3., 6., 9., 
12.klasēs 

Jomas skolotāji 

08.06.2023. ZRKAC Sanāksme jomas  “Veselība un 
fiziskā aktivitāte” pedagogiem 

Mācību gada izvērtējums,  aktivitātes 
vasarā 

Jomas skolotāji 

Pirmdienās 
15.00-17.00  
vai pēc 
pieprasījuma 

SSC vai 
izglītības 
iestāde 

Individuālas vai grupu 
konsultācijas sporta skolotājiem. 

Individuāls atbalsts skolotājam 
mācību procesa organizēšanai. 

Jomas skolotāji 

Analītiskais darbs 

Oktobris 
Decembris 
Marts 

Izglītības 
iestādes 

Labās prakses piemēru 
izzināšana un popularizēšana  

Iepazīties ar pedagogu darbību 
kompetenču pieejā balstītā mācību 
satura īstenošanā 

Jomas skolotāji 

10.11.2022. ZRKAC SLA veidošana un pielietošana 
“Sports un veselība” stundās 

Iepazīties ar dažādu skolu pieredzi 
vērtēšanas procesa organizēšanā, 
apzināt sadarbības iespējas jomas 
ietvaros. 

Jomas skolotāji 

16.02.2023. ZRKAC Formatīvās vērtēšanas piemēri 

13.04.2023. ZRKAC Summatīvās vērtēšanas piemēri 



 

Pasākumi skolēniem (olimpiādes, konkursi u.c. ja organizē joma) 

Visu mācību 
gadu 

Pēc 
sacensību 
kalendāra 

Jelgavas 52.skolēnu spartakiāde; 
Zemgales bērnu un jaunatnes 
sporta spēles; 

Gūt pieredzi iesaistoties ārpusstundu sporta 

aktivitātēs un pasākumos, to organizēšanā, 

ievērojot godīgas spēles principus, kas 
ietver vērtības un tikumus : cieņu, 

draudzību, vienlīdzību, iecietību, komandas 
garu un izcilību. 

Izglītojamie, pedagogi 

Visu mācību 
gadu 

Dažādi LOK projekta “Sporto visa klase” 
pasākumi 

Uzlabota skolēnu fiziskā sagatavotība, stāja, 

vienlaikus dodot motivāciju nodarboties ar 
sportu; metodiskais atbalsts skolotājiem 

Projektā pieteiktās 
klases, skolotāji 

Mācību jomas vadītāja dalība Skola2030,  VISC semināros  

12.10.2022. Rīga Skola 2030 mācību jomu 
koordinatoru seminārs 

Fizisko aktivitāšu pielāgošana veselības 

uzlabošanai un  
uzturēšanai; Izmaiņas skolēnu mācību 

snieguma vērtēšanā 

MJ vadītājs 

Visu gadu  Skola 2030 konsultācijas un 
vebināri skolotājiem 

Papildināt zināšanas par 
piedāvātajām tēmām 

MJ vadītājs 

 
Jomas vadītāja Maija Actiņa 


