
 
 

                                                Jelgavas valstspilsētas  
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas darba plāns 

 
Metodiskā darba prioritātes 2022./2023. m. g. 
 
- Diferencēta, individualizēta un personalizēta metodiskā atbalsta nodrošināšana vispārējās izglītības iestādēm kompetenču pieejas īstenošanā; 
- Sniegt metodisku atbalstu pedagogiem mācīšanas, mācīšanās procesa organizēšanā un vadīšanā, kas sekmētu kvalitatīva mācību procesa 

plānošanu un īstenošanu. 
 

Plānotais laiks Vieta Aktivitāte Mērķis/sasniedzamais rezultāts Mērķauditorija 

Izglītojošais darbs, informatīvais, konsultācijas 

septembris Attālināti  Mācību jomas darba plāna 
2022./2023.m.g. sagatavošana 

Jomas skolotāju u.c. interesentu 
informēšana par plānotajām 
aktivitātēm. 
 

 

1 reize mēnesī ZRKAC Mācību jomu vadītāju sanāksmes  Mācību jomu vadītāju profesionālā 
pilnveide 
 

Mācību jomu vadītāji 

Visu mācību 
gadu 

attālināti/klātiene Jomas skolotāju sanāksmes Jomas skolotāju tikšanās kādā aktuālā 
jautājumā 
 

Jomas skolotāji 

Visu mācību 
gadu 

Attālināti  Regulāra iepazīšanās ar 
kompetenču izglītības 
aktualitātēm: vietnē, materiāliem, 
vebināriem u.c. informāciju  
 

Mācību jomas vadītāju informētība  
par aktuālo kompetenču izglītībā 

Jomas skolotāji 

 
Visu mācību 
gadu 

 Skolu mācību priekšmetu skolotāju 
informēšana par aktualitātēm 
mācību jomas saturā (mācību 
priekšmetu programmas, 
mācīšanas un mācīšanās pieejas, 
mācību un metodiskā literatūra).  
 

Mācību jomas skolotāju profesionālā 
pilnveide. 
 

Jomas skolotāji 

Visu mācību 
gadu pēc 
pieprasījuma 
L.Vēvere: katra 

attālināti/klātiene Individuālas attālinātas/klātienes 
konsultācijas ar mācību jomas 
vadītājām L.Vēveri un E.Lukjansku 

Mācību jomas skolotāju profesionālā 
pilnveide. Individuāls atbalsts 
skolotājam profesionālajai izaugsmei. 

 



mēneša pirmā 
pirmdiena; 
E.Lukjanska:  
Katra mēneša 
pirmdiena 

Visu mācību 
gadu   
 
 

01.11. 

attālināti/klātiene Mācīšanās grupu veidošana. 
1. grupa: metodiskā tēma: 

mākslas darbu vērošana un 
analīze: 
1.1.ekskursija uz Jelgavas Sv. 
Trīsvienības baznīcas 
zvanu torņa jaunajām 
ekspozīcijām; 
1.2. dalīšanās pieredzē un 
pieredzes materiālu 
apkopošana 
 

Jomas skolotāju profesionālā izaugsme 
tieši katram nepieciešamajā segmentā. 

Jomas skolotāji 

2.semestris  attālināti Gatavošanās Skola2030 Pavasara 
konferencei 

Jomas skolotāju profesionālā izaugsme Jomas skolotāji 

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

1.decembris Jelgavas Spīdolas 
Valsts ģimnāzija 

Latvijas Kultūras kanona konkursa 
Otrās kārtas organizēšana 

 10.-12.klašu skolēni 

     

Mācību jomas vadītāja dalība Skola2030,  VISC semināros  

1 reizi semestrī  
 
 

09.11. 

Attālināti/klātiene 
 
 
klātiene 

Mācību jomu koordinatoru 
sanāksmes 
 
Mācību jomas seminārs klātienē 

Mācību jomu koordinatoru 
informēšana un profesionālā pilnveide 
 
1.Saņemt plašāku informāciju un 
atbildes uz jautājumiem par 
priekšmeta Kultūras un mākslas II 
aktualitātēm - digitālajiem mācību 
līdzekļiem Skolo. lv vidē un eksāmenu.  
2. Iegūt padziļinātu izpratni par 
iekļaujošo izglītību un vieglo valodu.  
3. Iegūt jaunu informāciju par mākslas 
izglītībai veltītās konferences “Mākslai 
ir nozīme” pieejamajiem materiāliem. 
4. Pārrunāt aktualitātes savā mācību 
jomā 
 

Mācību jomu 
koordinatori 



26.10. 
 
27.10. 

Rīga 
 
Jelgava  

 Mācību satura Ieviešanas 
seminārs klātienē Rīgai. 
Ieviešanas 
seminārs klātienē Zemgales 
reģionam  

- sniegt atbalstu  pilnveidotā mācību 
satura un pieejas īstenošanā - 
praktizētu digitālo mācību līdzekļu 
izmantošanu mācību procesā,  

- sarunātos par mācību satura 
īstenošanas un pieejas 
jautājumiem,  mācību sasniegumu 
vērtēšanas aspektiem un praksi, 
eksamināciju.    

Jomas skolotāji Rīgā  
 
 
 
 
Jomas skolotāji 
Zemgalē 

Lita Vēvere kā Skola 2030 eksperte ir viena no 
nodarbību vadītājām 

 
Jomas vadītājs/ji 


