
Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas darba plāns 2022./23.mācību gadam 

 

Pamatjoma: Mācību saturs  
 

Prioritāte:  

Turpināt ieviest jauno mācību saturu.  Realizēt sadarbības stundas.  Palielināt individualizācijas un diferenciācijas “pieeju” mācību procesā 

N.p.k. Pasākumi, uzdevumi Laiks Atbildīgais Pārraudzība 

1.  Iepazīšanās ar jaunākajiem skolas darbību 

reglamentējošajiem dokumentiem 

Augusts, septembris Skolotāji, MK vadītāji DVMD- Daina Garoza, 

Rūta Feldmane, Līga 

Kvāše 

2.  Skolas obligātās dokumentācijas sakārtošana: 

● Vielas tematiskā plānojuma izstrāde katrā 

mācību priekšmetā un katrā klasē atbilstoši 

paraugprogrammām; 

● Klašu audzinātāju darba plānu izstrāde 

(saskaņā ar izglītības programmu un skolā 

izstrādāto audzināšanas plānu); 

● Metodisko komisiju darba plānu izveide; 

 

● Mēneša mācību plāni katrai vecuma grupai; 

 

●  Individuālo plānu sagatavošana I 

semestrim mūzikas programmas 

audzēkņiem; 

● Metodisko darba plānu izstrāde  - mūzikas 

un mākslas programmām; 

● Individuālo izglītības plānu izstrāde 

(pamatizglītība), individuāla atbalsta 

nodrošināšana; 

● Talantu programmas realizēšana 

 

 

Līdz 15.09.  

 

 

 

Līdz 14.10. 

 

 

Līdz 21.10. 

 

Augusta beigas 

Līdz mēneša 

1.datumam 

 

Līdz 21.10. 

 

Līdz 06.09. 

 

Līdz 15.10. 

 

 

 

Līdz 23.09. 

 

Skolotāji 

 

 

Klašu audzinātāji 

 

 

MK vadītāji 

 

R.Feldmane - 

Pirmsskolas grupu 

pedagogi 

 

Specialitāšu pedagogi 

A.Troika 

L.Kvāše 

 

Priekšmetu pedagogi, 

atbalsta personāls 

 

 

Priekšmetu pedagogi 

 

DVMD- Daina Garoza 

 

 

DVMD- Aija Birze 

 

 

DVMD- Daina Garoza, 

Inese Kuduma 

DVMD- Rūta Feldmane 

 

 

DVMD- Līga Kvāše 

 

 

 

DVMD - Daina Garoza 

 

 

 

DVMD - Daina Garoza 
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3.  Skolotāju tālākizglītības nepieciešamības 

izzināšana 

Līdz oktobra beigām Skolotāji, DVMD- Daina 

Garoza, Rūta Feldmane, 

Līga Kvāše 

Direktors 

4.  Mācību priekšmetu metodiskajās komisijās strādāt 

pie izmantojamo programmu prasmīgas 

īstenošanas, realizēt skolotāju sadarbību stundas, 

diferencēt pārbaudes darbus izglītojamiem ar 

speciālajām mācīšanās programmām 

Visu gadu Skolotāji,  

MK vadītāji 

DVMD- Daina Garoza, 

Inese Kuduma, Rūta 

Feldmane 

5.  Turpināt pilnveidot prasmes mācību programmas 

saturu saistīt ar reālo dzīvi un risināt ar ikdienas 

dzīvi saistītus jautājumus mācību stundās (Skola 

2030) 

Visu gadu Skolotāji DVMD- Daina Garoza, 

Inese Kuduma, Rūta 

Feldmane 

6.  Vielas tematiskā plānojuma atbilstības ierakstiem klašu 

žurnālos kontrolēšana 

Katra semestra 

nobeigumā  

Mācību 

priekšmetu 

skolotāji 

DVMD- Daina Garoza, 

Rūta Feldmane, Līga 

Kvāše 

7.  ● Mācību rezultātu un audzināšanas darba analīze 

mācību gada beigās; 

●  Mācību  un audzināšanas darba izvērtēšana 

pirmsskolā 1.semestrī un 2.semestrī 

Maijā 

 

Decembrī;  

Maijā 

Skolotāji, klašu 

audzinātāji, 

pirmsskolas grupu 

pedagogi 

DVMD- Daina Garoza, 

Aija Birze, Līga Kvāše, 

Rūta Feldmane 

8.  Nākamajam mācību gadam nepieciešamo mācību 

līdzekļu (mācību grāmatu u. c. mācību līdzekļu) saraksta 

izveide, apstiprināšana un paziņošana vecākiem 

Līdz 28.04. Mācību 

priekšmetu 

skolotāji, MK 

vadītāji,  DVMD 

Direktors, DVMD 

9.  Vielas tematiskā plānojuma izpildes izvērtēšana, 

korekciju pieņemšana 

Decembrī Skolotāji DVMD- Daina Garoza 

10.  Mācību rezultātu un audzināšanas darba analīze 2. 

semestrī, gadā 

Jūnija sākumā Skolotāji, klašu 

audzinātāji 

DVMD- Daina Garoza, 

Aija Birze, Līga Kvāše 
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12. Nepieciešamo mācību un tehnisko līdzekļu iegādes 

plānošana (saskaņā ar standartu prasībām un 

skolotāju sniegto informāciju) 

Līdz 19.05. Skolotāji, DVMD Direktors 

Pamatjoma: Mācīšana un mācīšanās 

Prioritāte:  

● Individualizācija un diferenciācija mācību procesā ( darbs ar talantīgajiem izglītojamajiem un izglītojamajiem ar mācību grūtībām; stundu 

vērošanas veidlapas aktualizēšana; mācību materiālu, pārbaudījumu diferencēšana). 

N.p.k. Pasākumi, uzdevumi Laiks Atbildīgais Pārraudzība 

1.  Adaptācijas perioda organizēšana, tā rezultāti skolā un 

pirmsskolā 

 

Septembrī Skolotāji  DVMD - Daina 

Garoza, Rūta Feldmane 

2.  IKT izmantošana un inovāciju ieviešana mācību 

procesā 

Visu gadu Skolotāji, 

Sintija Lagzdiņa 

DVMD- Daina Garoza, 

Rūta Feldmane 

3.  Izglītojamo un viņu vecāku informēšana par valsts 

pārbaudes darbu kārtošanas procedūru, laikiem, 

atbrīvošanu no valsts pārbaudes darbiem (saskaņā 

ar MK noteikumiem) 

Līdz 1.semestra 

beigām 

DVMD- Daina 

Garoza 

Direktors 

4.  Stundu savstarpēja vērošana (pieredzes apmaiņa, 

jaunu mācību metožu apguve, starppriekšmetu 

saikne) 

Visu gadu (2 st. 

mācību gada laikā) 

Skolotāji, MK 

vadītāji 

DVMD-Daina Garoza, 

Līga Kvāše 

5.  • Stundu vērošana (SR un AS sniegšana); 

•  

• Rotaļnodarbību vērošana 

Visu gadu 

Visu gadu 

DVMD 

Grupu skolotāji 

Direktors, DVMD - 

Rūta Feldmane 

6.  Mācīšanas procesa saistīšana ar reālo dzīvi 

(stundās, mācību ekskursijās, u.c.), atskaiti 

publicējot skolas mājas lapā 

Visu gadu Skolotāji, MK 

vadītāji  

DVMD- Daina Garoza 

7.  Stundās un ārpusstundu laikā veicināt izglītojamo 

un pedagogu sadarbību, ievērojot sociāli 

Visu gadu Skolotāji, MK 

vadītāji 

DVMD- Daina Garoza, 

Aija Birze, Līga Kvāše 
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emocionālu mācīšanu (SEM) mācību procesa laikā, 

kā arī skolotāju savstarpējo sadarbību   

8.  Turpināt attīstīt izglītojamo prasmi pašvadīti 

mācīties un palielināt izglītojamo līdzatbildību par 

mācību sasniegumiem   

Visu gadu Skolotāji,  

atbalsta personāls 

DVMD - Daina Garoza, 

Līga Kvāše 

9.  Piedalīšanās novada un valsts olimpiādēs, 

konkursos un citos pasākumos 

Saskaņā ar novada 

plānu,  LNKC un 

grafiku VISC 

olimpiādēm  

Skolotāji DVMD- Daina Garoza, 

Līga Kvāše 

10.  Mācību stundās/ nodarbībās sasniedzamā rezultāta 

izvirzīšanas, realizēšanas un kvalitatīvas 

atgriezeniskās saites sniegšanas izvērtējums 

(mācību gada laikā vadības un skolotāju vērotās 

stundas, skolotāju pašvērtējums) 

 Pedagoģiskās 

padomes sēdē (2.sem.) 

Pedagogi  Direktors, 

DVMD- Daina Garoza, 

Inese Kuduma, Līga 

Kvāše, Rūta Feldmane 

11.  Valsts pārbaudes darbu norises organizācija 

saskaņā ar VISC izstrādāto norises kārtību 

2.semestrī DVMD- Daina 

Garoza 

Direktors 

Pamatjoma: Izglītojamo sasniegumi  

 
Prioritāte: 

 Noturēt audzēkņos vēlmi un interesi iesaistīties profesionālās ievirzes izglītības programmās, interešu izglītības pulciņos, sporta skolas aktivitātēs 

N.p.k. Pasākumi, uzdevumi Laiks Atbildīgais Pārraudzība 

1.  Skolēnu mācību sasniegumu dinamikas 

analizēšana: 

● Pirmsskolas izglītojamo, 1., 2.,3.klases 

skolēnu mācību sasniegumu pārrunāšana ar 

vecākiem; 

● Mācību priekšmetu skolotāji 

 

 

2 reizes gadā 

 

2 reizes gadā 

 

Pirmsskolas skolotāji, 1., 

2.,3.klases audzinātāji, 

mācību priekšmetu 

skolotāji 

DVMD- Rūta 

Feldmane, Daina 

Garoza 

Skolas logopēds - 

Gundega Daņilova 
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2.  Individuāls darbs mācību priekšmetu konsultācijās 

ar izglītojamiem, lai sekmētu katra izglītojamā 

izaugsmi 

Visu gadu Skolotāji DVMD- Daina Garoza 

3.  Individuālais darbs ar izglītojamiem, lai viņus 

kvalitatīvi sagatavotu mācību priekšmetu 

olimpiādēm, konkursiem (interešu izglītība, 

profesionālās ievirzes programmas) un citām 

sacensībām (sporta skola) 

Visu gadu Skolotāji DVMD- Daina Garoza, 

Līga Kvāše 

Pamatjoma: Atbalsts izglītojamiem 

Prioritāte: 
● nodrošināt atbalstu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem un mācīšanās grūtībām (atbildīgāka vecāku iesaiste); 

● audzēkņu piesaistīšana un ieinteresēšana profesionālās ievirzes programmu apguvē; 

● izzināt savas intereses un spējas kā arī darba tirgus tendences un prasības apgūt un attīstīt karjeras izvēles prasmes; 

● sociāli emocionālās mācīšanās (SEM) risinājumu apguve klases stundās; 

● veidot uz pozitīvām attiecībām orientētu skolas vidi; 

● Latvijas kultūras daudzveidības apgūšana, piedaloties iniciatīvas “Latvijas skolas soma” piedāvātajās aktivitātēs 

N.p.k. Pasākumi, uzdevumi Laiks Atbildīgais Pārraudzība 

1.  Izglītojamo ar mācīšanās traucējumiem un 

izglītojamo ar nepietiekamiem vērtējumiem 

individuālo plānu izveide un saskaņošana ar 

vecākiem 

Līdz 15.10. DVMD - Rūta 

Feldmane, 

skolotāji, atbalsta 

personāls 

DVMD- Daina Garoza 

2.  Individuālo plāna koriģēšana, sadarbojoties ar 

vecākiem 

Vismaz reizi gadā Skolotāji, 

DVMD- Daina 

Garoza,  Rūta 

Feldmane, 

atbalsta personāls 

DVMD- Daina Garoza 

3.  Atgādņu veidošana kopā ar izglītojamo un citu 

metodisko materiālu izstrāde 

Visu gadu Skolotāji DVMD- Daina Garoza 
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4.  Izglītojamo ar mācīšanās grūtībām spēju 

izvērtēšana 

Visu gadu Skolotāji, atbalsta 

personāls 

DVMD- Rūta 

Feldmane, Daina 

Garoza 

5.  Atbalsta personāla darbs un sadarbība ar 

skolotājiem mācīšanās procesa sekmīgai 

nodrošināšanai (logopēda, speciālā pedagoga un 

sociālā pedagoga darbs ar izglītojamiem, psihologa 

piesaiste izglītojamo izpētei) 

Visu gadu Atbalsta 

personāls, 

skolotāji 

DVMD- Rūta 

Feldmane, Daina 

Garoza 

6.  Pedagogu sadarbība mācību stundu,  projektu 

nedēļas plānošanā, norisē, lai optimizētu mācību 

satura apguvi 

Visu gadu Skolotāji, MK 

vadītāji 

DVMD- Daina Garoza 

7. ● Veicināt izglītojamo prasmi izprast sevi un 

citus, just empātiju (SEM)- uzdevumi 

skolas pašnovērtējuma ziņojumā; 

● Izzināt izglītojamo intereses un spējas kā arī 

darba tirgus tendences un prasības apgūt un 

attīstīt karjeras izvēles prasmes 

 

Visu gadu Skolotāji, atbalsta 

personāls 

 

Skolotāji, atbalsta 

personāls 

DVMD- Aija Birze 

 

 

 

DVMD- Aija Birze 

Pamatjoma: Izglītības iestādes vide 

 
Prioritāte: 

● Veidot uz pozitīvām attiecībām orientētu skolas vidi - pieklājība, uzvedība stundās, starpbrīžos, ģērbšanās uz svētkiem. Turpināt veiksmīgi 

iesākto sadarbību ar ģimenēm, lai pilnveidotu izglītojamo pozitīvo izaugsmi 

N.p.k. Pasākumi, uzdevumi Laiks Atbildīgais Pārraudzība 

1.  Skolotāju līdzdalība izglītojamiem labvēlīgas, 

drošas, veselību neapdraudošas uz mācīšanos 

orientētas vides pilnveidošanā un saglabāšanā, 

sadarbojoties ar vecākiem   

Visu gadu Skolotāji, klašu 

audzinātāji, Skolas 

padome 

Direktors 
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2.  Izglītojamo iesaistīšana viņiem patīkamas vides 

veidošanā gan skolas iekštelpās, gan ārpus skolas 

Visu gadu Skolēnu pašpārvalde, 

Skolas padome, klašu 

audzinātāji 

DVMD - Aija Birze 

3.  Labiekārtot skolas telpas: 

● Mēbeļu nomaiņa pēc gadā pieejamā 

finansējuma (nolietojamība); 

● Skaņas izolācijas uzlabošana mācību telpās 

(durvis) 

 

Visu gadu 

 

Saimniecības vadītājs 

 

Direktors 

4.  Regulāra vecāku informēšana par pasākumiem 

ārpus skolas 

Visu gadu Skolotāji DVMD, direktors 

Pamatjoma: Izglītības iestādes resursi 
Prioritāte: 

● skolotāju darba vietu modernizēšana; 

● inventāra un mācību līdzekļu iegāde mācību procesa pilnveidošanai; 

● skolas ēku energoefektivitātes uzlabošana 

N.p.k. Pasākumi, uzdevumi Laiks Atbildīgais Pārraudzība 

1.  Inventāra iegāde mācību procesa pilnveidošanai: 

1. Mērītāji (ķīmijā); 

2. B/d 2 grupām galdu nomaiņa; 

3. B/d skapīšu un krēslu nomaiņa 1 grupā; 

4. Ģitāras iegāde; 

5. Akordeona iegāde; 

6. Apskaņošanas iekārtu iegāde skolas 

pasākumu organizēšanai; 

7. Rotaļlietu iegāde b/d grupiņām; 

8. Sporta inventāra iegāde; 

9. Multifunkcionālā kopētāja iegāde; 

10. Lentzāģa iegāde; 

11. Interaktīvo tāfeļu iegāde; 

12. Mīkstā inventāra iegāde 

Visu gadu Direktors Direktors 
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2.  Sadarbībā ar Kalētu pagasta bibliotēkas vadītāju 

regulāra mācību un metodisko līdzekļu 

papildināšana 

Visu gadu MK vadītāji, 

DVMD, pagasta 

bibliotēkas 

vadītāja 

Direktors 

3.  Mācību telpu sakārtošana un papildināšana ar 

nepieciešamajiem mācību līdzekļiem 

Visu gadu Skolotāji Direktors 

 

4.  Remontu veikšana:  

● Veco logu nomaiņa skolas 1. stāvā; 

● Kosmētiskā remonta veikšana skolas 2. 

stāva gaitenī (sienas, grīdas segums); 

● B/d ēkā 2.stāva gaiteņa linoleja nomaiņa; 

● Skolas datorklases kosmētiskais remonts; 

● Dabaszinību kabineta kosmētiskais remonts 

 

Mācību gada laikā,  

vasarā 

 

 

Saimniecības 

vadītājs 

Direktors 

5.  Lielās skolas pamatu hidroizolācijas projekta 

izstrāde  

Visu gadu Saimniecības 

vadītājs 

Direktors 

6.  Pedagogu atbalstīšana dažādās sevis izglītojošās 

darbībās, lai dažādotu un ieviestu inovatīvas darba 

metodes 

Visu gadu Pedagogi DVMD- Daina Garoza, 

Rūta Feldmane, Līga 

Kvāše 

7.  Atbalsta personāla piesaistīšana - pilnvērtīgāka 

atbalsta sniegšanai izglītojamiem un pedagogiem 

Visu gadu Direktors Dienvidrkurzemes 

novada vadība 

Pamatjoma: Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Prioritāte: 

Vadības komandas stiprināšana, pienākumu sadale vadības līmenī 

N.p.k. Pasākumi, uzdevumi Laiks Atbildīgais Pārraudzība 

1. Kvalitatīva mācību un audzināšanas procesa 

organizēšana, atbildība par pedagogiem 

deliģētajiem pienākumiem ikdienas darbā 

Visu gadu Daina Garoza, Aija Birze, 

Līga Kvāše, Rūta 

Feldmane 

Paškontrole 
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2. Regulāra administrācijas apspriežu un skolotāju 

sapulču organizēšana 

Reizi nedēļā DVMD- Daina Garoza, 

Aija Birze, Līga Kvāše, 

Rūta Feldmane 

Direktors 

3.  Skolas padomes iesaistīšana skolas attīstības 

plānošanā 

Novembris, decembris Direktors Paškontrole 

4. Aktualizēt skolas iekšējos noteikumus un 

reglamentus 

Pēc nepieciešamības  DVMD, direktors Direktors 

5. Vecāku, skolotāju un skolas darbinieku 

priekšlikumu izstrādes organizēšana, lai veiktu 

skolas pašvērtējumu 

Līdz maija beigām Direktors Paškontrole 

6. Skolas pašvērtējuma veikšana un pašnovērtējuma 

ziņojuma sagatavošana 

Līdz 20. septembrim Administrācijas vadītas 

darba grupas 

DVMD, direktors 

 

26. 08. 2022. 

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktore:                        I.Sedola 

 


