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Prioritātes: 

 Pedagogu kompetences pilnveidošana un sadarbības veicināšana jaunā mācību satura plānošanā un īstenošanā izglītojamiem ar dažādiem 

funkcionāliem traucējumiem; 

 Izglītības iestādes komandas darba pilnveidošana veiksmīgai sadarbībai pedagogu starpā ar mērķi nodrošināt izglītojamiem 

individuālizētu un diferencētu pieeju; 

 Metodiskais atbalsts citu izglītības iestāžu pedagogiem, individuālais atbalsts izglītojamiem, lai pilnveidotu individuālos izglītības 

programmas apguves plānus, nodrošinot visus pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma ieteikumus, kompetenču apguvē 

izglītojamiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem; 

 Vides pielāgošana ar mērķi modernizēt mācību telpas, aprīkot ar jauniem nepieciešamiem mācību tehniskiem līdzekļiem, sadalīt mācību 

un atpūtas zonas klašu telpās, uzkrāt līdzekļus izglītības iestādes ēdnīcas ēkas renovēšanai; 

 Lokālpatriotisma un pilsoniskās līdzdalības veicināšana. 

 

Nr. 

p.k. 

Pasākums/ aktivitāte Mērķauditorija Laiks Atbildīgais Piezīmes (mērķi) 

 Regulārie pasākumi     

 Izglītības procesa monitorings “Kompetenču pieeja 

mācību saturā” 

PII pedagogi Visu mācību 

gadu 

Direktora 

vietniece 

Z.Novicka 

Nodrošināt kompetencēs 

balstīta mācību procesa 

organizāciju. 

 Bērnu apmeklējuma kontrole un analīze PII izglītojamie Visu mācību 

gadu 

Direktora 

vietniece 

Z.Novicka, 

Pirmsskolas 

Pārraudzīt izglītības 

iestādes apmeklējumu. 



iestāžu un skolu 

māsa 

 Speciālā pedagoga individuālā konsultācija PII izglītojamo 

vecākiem 

Visu mācību 

gadu pēc 

pieprasījuma 

Speciālais 

pedagogs 

Nodrošināt vecāku un 

speciālās pedagoga 

sadarbību bērna 

pedagoģiskās korekcijas 

darbā. 

 Izglītības psihologu individuālā konsultācijas PII izglītojamo 

vecākiem 

Visu mācību 

gadu pēc 

pieprasījuma 

Izglītības 

psihologs 

Nodrošināt vecāku un 

izglītības psihologa 

sadarbību bērna 

pedagoģiskās korekcijas 

darbā. 

 Skolotāja – logopēda individuālā konsultācija PII izglītojamo 

vecākiem 

Visu mācību 

gadu pēc 

pieprasījuma 

Skolotājs- 

logopēds 

Nodrošināt vecāku un 

skolotāja -logopēda 

sadarbību bērna 

pedagoģiskās korekcijas 

darbā. 

 Esošo projektu un projektu partnerību īstenošanas 

nodrošināšana. 

Izglītības 

iestādes 

darbinieki, 

izglītojamie 

Regulāri  Direktora 

vietniece 

Z.Novicka, 

Speciālais 

pedagogs 

J.Ņikiforova 

Nodrošināt starptautiskās 

pieredzes apmaiņas 

iespējā.  

 Jaunu projektu iespēju, jaunus projektu tipu un 

sadarbības iespēju identificēšana 

Izglītības 

iestādes 

darbinieki, 

izglītojamie 

Regulāri Direktora 

vietniece 

Z.Novicka, 

Speciālais 

pedagogs 

J.Ņikiforova 

Meklēt iespējas un 

resursus darba pieredzes 

apmaiņai, mācību 

procesa uzlabošanai vai 

dažādošanai. 



 Individuālās konsultācijas „Mācību procesa 

plānošana, vadīšana un sasniegumu izvērtēšana” 

PII pedagogi Visu mācību 

gadu pēc 

pieprasījuma 

Direktora 

vietniece 

Z.Novicka 

Sniegt atbalstu 

pedagogiem mācību 

procesa plānošanā un 

organizēšanā, izglītojamo 

sasniegumu izvērtēšanā.  

 Mācību satura plānošanas uzraudzība PII pedagogi Visu mācību 

gadu 

Direktora 

vietniece 

Z.Novicka 

Pedagogu kompetences 

pilnveidošana un 

sadarbības veicināšana 

jaunā mācību satura 

plānošanā. 

 Iekšējā kontrole atbilstoši iekšējās kontrolēs plānam 

pirmsskolas programmās 

PII darbinieki Regulāri Direktora 

vietniece 

Z.Novicka, 

Saimniecības 

vadītāja, 

Pirmsskolas 

iestāžu un skolu 

māsa 

Nodrošināt izglītības 

iestādes darbu atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

 Vecāku klubiņa sanāksmes PII izglītojamo 

vecāki, aizbildņi 

Reizi mēnesī Izglītības 

psihologs 

Sniegt atbalstu vecākiem, 

kuri audzina bērnus ar 

funkcionāliem attīstības 

traucējumiem. 

 Kvalifikācijas paaugstināšanas kursi, semināri PII darbinieki Visu mācību 

gadu 

Direktora 

vietniece 

Z.Novicka 

Veicināt darbinieku 

kvalifikācijas celšanu. 

 Saimniecības preču iegāde pēc nepieciešamības. PII Regulāri Saimniecības 

vadītāja  

Ēkas un inventāra 

uzturēšanai. 

 Darbinieku obligātās veselības pārbaudes 

organizācija  

PII darbinieki Visu mācību 

gadu 

Darba 

aizsardzības 

Nodrošināt darbinieku 

obligātās veselības 



 speciālists pārbaudes. 

 Septembris     

 Svētki „Zinību diena” PII izglītojamie 01.09.2021. Pirmsskolas 

mūzikas 

skolotāja, 

pirmsskolas 

skolotājas 

Veicināt piederības 

sajūtu savai izglītības 

iestādei. 

 Izglītojamo spēju diagnostika PII izglītojamie Septembra 1. 

un 2.nedēļa 

Direktora 

vietniece 

Z.Novicka, 

Speciālais 

pedagogs, 

Logopēds, 

izglītības 

psihologs, 

pirmsskolas 

skolotājs 

Noteikt izglītojamo spēju 

un zināšanu līmeni. 

 Darbinieku plānveida instruēšana PII darbinieki Septembra 

1.nedēļa 

Direktora 

vietniece 

Z.Novicka. 

Aktualizēt drošības un 

kartības noteikumus 

mācību procesa 

organizēšanai telpās. 

 Tematisko plānu izstrāde ievērojot vecumposma 

īpatnības, aktualitātes, attieksmes, veicina izpratni 

par sabiedrību 

PII pedagogi Septembra 

1.nedēļa 

Direktora 

vietniece 

Z.Novicka 

Veicināt skolotāju 

sadarbību plānojot 

kvalitatīvu, bērnu 

zināšanām, spējām, 

aktualitātēm atbilstošu 

mācību saturu. 

 Konsultācija „Mācību procesa plānošanas 

sadarbībā” 

PII 

pedagoģiskais 

Septembra 

1.nedēļa 

Direktora 

vietniece 

Pedagogu kompetences 

pilnveidošana un 



personāls Z.Novicka sadarbības veicināšana 

mācību satura plānošanā. 

 Pedagoģiskās padomes sēde “Gatavība 

2021./2022.mācību gadam un tā darba prioritātes” 

PII 

pedagoģiskais 

personāls  

Septembra  

2. nedēļa 

Direktora 

vietniece 

Z.Novicka 

Veicināt pedagogu 

izpratni par pedagoģiskā 

darba norisi 

2021./2022.m.g. 

 Konsultācijas tehniskajām personālām: „Sanitārā 

režīma ievērošana ir galvenais līdzeklis bērnu 

saslimšanas profilaksē.” 

PII aukles, 

skolotāju palīgi 

Septembra  

2. nedēļa 

Pirmsskolas 

iestāžu un skolu 

māsa 

Veicināt izpratni par 

sanitāro prasību 

nodrošināšanas nozīmību 

bērnu veselības 

veicināšanā. 

 Bērnu darbu izstāde „Zelta rudens manās mājās” PII izglītojamie Septembra 

2.nedēļa 

Pirmsskolas 

skolotāji 

Veicināt 

lokālpatriotismu.  

 Konsultācija „Sasniedzamā rezultāta izvērtēšanas 

iespējas.” 

PII 

pedagoģiskais 

personāls 

Septembra 

3.nedēlā 

Direktora 

vietniece 

Z.Novicka 

Pedagogu kompetences 

pilnveidošana 

izglītojamo vērtēšanā. 

 Sporta svētki „Stiprs kā tētis” PII izglītojamie  15.09.2021. Pirmsskolas 

sporta skolotājs 

Veicināt pozitīvu 

attieksmi pret fiziskām 

aktivitātēm.  

 Tematiskā nodarbība „Miķeļa gadatirgus” PII izglītojamie 29.09.2021. Pirmsskolas 

mūzikas 

skolotājs 

Veicināt pilsonisko 

līdzdalību, piedaloties 

latviešu tradīciju 

svinēšanā. 

 Vecāku sapulces organizēšana PII izglītojamo 

vecāki, aizbildņi 

Septembris Direktora 

vietniece 

Z.Novicka, 

Pirmsskolas 

skolotāji 

Iepazīstināt vecākus ar 

PII darba organizāciju un 

darbības principiem. 

 Individuālo izglītības plānu izstrāde PII izglītojamie Līdz Speciālai Definēt pedagoģiskās 



2021.gada 

20.septembri

m 

pedagogs korekcijas darba 

individuālos mērķus 

izglītojamajiem. 

 Vecāku anketēšanas par nepieciešamo teorētisko  

atbalstu bērna ar speciālām vajadzīgām 

audzināšanā. 

PII izglītojamo 

vecāki 

Līdz 

2021.gada 

30.septembri

m 

Izglītības 

psihologs 

Noskaidrotu vecākus 

interesējošus jautājumus 

vecāku klubiņa tematikas 

izvirzīšanai. 

 Ziņojumu dēļu nomaiņas visu grupu gaiteņos. PII  izglītojamo 

vecāki 

Septembris Saimniecības 

vadītāja 

Iekārtot un atjaunot vietu 

bērnu darbu izvietošanai 

grupu gaiteņos. 

 Mācību evakuācijas organizācija ar VUGD 

speciālistu pieaicināšanu 

PII izglītojamie 

un darbinieki 

Septembris Saimniecības 

vadītāja 

Evakuācijas procesa 

apguve. 

 Oktobris     

 Individuālās pārrunas par bērnu individuālajiem 

izglītības plāniem. 

PII izglītojamo 

vecāki 

Oktobris Direktora 

vietniece 

Z.Novicka, 

Speciālais 

pedagogs 

Iepazīstināt vecākus ar 

bērna individuālo 

izglītības plānu un 

uzstādītajiem 

sasniedzamajiem 

rezultātiem. 

 Kolektīva saliedēšanas pasākums „Skolotāju diena” PII darbinieki 01.10.2021. Direktora 

vietniece 

Z.Novicka 

Sniegt iespēju darbinieku 

savstarpējās sapratnes 

veidošanā svinīgā 

atmosfērā.  

 Konsultācija „Sasniedzamā rezultāta izvērtēšanas 

datu fiksēšana” 

PII 

pedagoģiskais 

personāls 

Oktobra 

1.nedēļa 

Direktora 

vietniece 

Z.Novicka 

Pedagogu kompetences 

pilnveidošana pamatotā 

datu vākšanā par bērnu 

sasniegumiem. 

 Radošo darbu izstāde no dabas materiāliem „Mana 

māja” 

PII izglītojamie Oktobra 

2.nedēļa 

Pirmsskolas 

skolotāji 

Veicināt 

lokālpatriotismu. 



 Tematiskā rotaļdarbība „Vispasaules roku 

mazgāšanas diena.” 

PII izglītojamie 15.10.2021. Pirmsskolas 

skolotāji 

Aktualizēt roku 

mazgāšanas nozīmi 

ikdienā. 

 Konsultācija „Numikona algoritms pielietošana” PII 

pedagoģiskais 

personāls 

Oktobra 

4.nedēļa 

Direktora 

vietniece 

Z.Novicka 

Pedagogu kompetences 

pilnveidošana pielietojot 

Numikona algaritmu. 

 Žāvēšanas skapju uzstādīšana veļas mazgātava. PII darbinieki Oktobris Saimniecības 

vadītāja 

Uzlabot veļas žāvēšanas 

iesējas, samazinot 

mitruma izdali telpā. 

 Gada inventarizācijas vadīšana. PII Oktobris Saimniecības 

vadītāja 

Iestādes inventāra 

uzturēšana. 

 Mīkstā inventāra iegādāšana saskaņā ar tāmi. PII Oktobris Veļas pārzinis Iestādes vides 

uzlabošana. 

 Novembris     

 Tematiskā kompetencēs balstīta rotaļdarbība 

„Lāčplēša diena” (grupās). 

 

PII izglītojamie 11.11.2021. Pirmsskolas 

mūzikas 

skolotājs, 

Pirmsskolas 

skolotāji 

Veicināt patriotiskuma 

veidošanos, un 

iepazīstināt par Latvijas 

armijas profesiju un 

nozīmi. 

 Tematiskā ekskursija „Mana pilsētas” PII izglītojamie Novembra 

2.nedēļa 

Pirmsskolas 

skolotāji 

Tuvākās pilsētvides 

iepazīšana. 

 Konsultācija „Numikona starpdisciplinārā 

izmantošana” 

PII 

pedagoģiskais 

personāls 

Novembra  

2.nedēļa 

Direktora 

vietniece 

Z.Novicka 

Pedagogu sadarbības 

veicināšana metodes 

pilnvērtīgā ieviešanā 

pirmsskolā. 

 Bērnu zīmējumu izstāde „Es savā Latvijā” PII izglītojamie Novembra 

3.nedēļa 

Pirmsskolas 

skolotāji 

Veicināt 

lokālpatriotismu, sevis 

apzināšanos valstī . 

 Svētki „Latvijas dzimšanas diena” PII izglītojamie 18.11.2021. Pirmsskolas Veicināt patriotiskuma 



mūzikas 

skolotājs, 

Pirmsskolas 

skolotāji 

veidošanos, veidojot 

izpratni par dzimšanas 

dienu svinēšanas 

tradīcijām. 

 Atklātās nodarbības „Numikona izmantošanas 

rotaļdarbībā” 

PII 

pedagoģiskais 

personāls 

Līdz 

23.11.2021. 

Direktora 

vietniece 

Z.Novicka 

Skolotāju kompetences 

celšanas savstarpējās 

pieredzes apmaiņas 

rezultātā. 

 Pedagoģiskās padomes sēde “Numikona 

izmantošanas iespējas kompetenču izglītības 

kontekstā” 

PII 

pedagoģiskais 

personāls  

25.11.2021. Direktora 

vietniece 

Z.Novicka 

Apkopot metodes 

Numikon pielietošanas 

iespējas un apguves 

efektivitāti izglītojamo 

zināšanu un prasmju 

attīstībā. 

 Mitruma nosūcēja iegāde pagrabstāvā. PII darbinieki Novembris Saimniecības 

vadītāja 

Pagrabstāva telpu 

labvēlīga klimata 

uzturēšana, mitruma 

samazināšana. 

 Decembris     

 Darba drošības instruktāža PII darbinieki Decembris Darba 

aizsardzības 

speciālists 

Veicināt darbinieku 

izpratni par darba drošību 

darba vietā. 

 Bērnu radošo darbu izstāde „Adventes laiks”  

 

PII izglītojamie Decembra  

1.nedēļa 

Pirmsskolas 

skolotāji 

Gadskārtas paražu un 

simbolu apguve. 

 Ekskursija „Pie Ziemassvētku eglītes” PII izglītojamie Decembra  

1.nedēļa 

Pirmsskolas 

skolotāji 

Apkārtējās vides 

iepazīšana, 

lokālpatriotisma 

veidošana. 

 Instruktāža „Ugunsdrošības noteikumu ievērošanu” PII darbinieki Decembra Atbildīgais par Ugunsdrošības 



2.nedēļa ugunsdrošību noteikumu aktualizēšana 

pirms Ziemassvētku 

laika. 

 Tematiskā nodarbība ar vecākiem „Klusais vakars” PII izglītojamie,  

Izglītojamo 

vecāki, aizbildņi 

Decembra 

2.nedēļa 

Pirmsskolas 

skolotāji 

Vecāku un skolotāju 

sadarbības veicināšana 

bērnu izglītošanā. 

 Svētki „Jaungada masku balle” PII izglītojamie,  

Izglītojamo 

vecāki, aizbildņi 

Decembra 

3.nedēļa 

Pirmsskolas 

skolotāji, 

Pirmsskolas 

mūzikas 

skolotāja 

Gadskārtu svētku 

svinēšana. 

 Konsultācija „Mācību motivācijas, tās nozīme un 

veidi bērniem ar funkcionāliem attīstības 

traucējumiem” 

PII pedagogi Decembra 

3.nedēla 

Direktora 

vietniece 

Z.Novicka, 

Pedagogu kompetences 

pilnveidošana mācību 

procesa īstenošanā. 

 Kolektīva saliedēšanas pasākums „Jaungada balle” PII darbinieki Decembra 

4.nedēļa 

Direktora 

vietniece 

Z.Novicka, 

Pirmsskolas 

mūzikas 

skolotāja 

Darbinieku sadarbības 

veicināšana un komandas 

gara uzturēšana. 

 Rokturu uzstādīšana pagrabstāva kāpņu ejā PII darbinieki Decembris Saimniecības 

vadītāja 

Iestādes vides un 

drošības uzlabošana. 

 Janvāris     

 Izglītojamo spēju atkārtota diagnostika PII izglītojamie Janvāris 1. un 

2.nedēļa 

Direktora 

vietniece 

Z.Novicka, 

Speciālais 

pedagogs, 

Logopēds, 

Noskaidrot bērnu 

attīstības dinamiku 

salīdzinājumā ar 

septembra rādītājiem. 



izglītības 

psihologs, 

pirmsskolas 

skolotājs 

 Individuālo izglītības plānu realizācijas, 

sasniegumu analīze. 

PII pedagogi Janvāra  

2.nedēļa 

Direktora 

vietniece 

Z.Novicka, 

Speciālais 

pedagogs, 

Logopēds, 

izglītības 

psihologs, 

pirmsskolas 

skolotājs 

Izvērtēt individuālā 

izglītības plāna 

realizāciju un 

sasniedzamo rezultātu 

apguvi. 

 Eksperimentu nedēļa „Sniega izaicinājums” PII izglītojamie Janvāra  

2.nedēļa 

Pirmsskolas 

skolotāju 

Patstāvīgas darbības 

prasmju nostiprināšana 

un izziņas intereses 

attīstīšana. 

 Konsultācija „Apbalvojumu sistēmā, kā mācību 

motivācijas attīstīšanas metode pirmsskolā” 

PII pedagogi Janvāra 

2.nedēļa 

Direktora 

vietniece 

Z.Novicka 

Pedagogu kompetences 

pilnveidošana  

 Konsultācija „Dezinfekcijas šķīdumi un to 

pielietošana” 

PII aukles, 

skolotāju palīgi 

Janvāra 

3.nedēļa 

Pirmsskolas 

izstāžu un skolu 

māsa 

Aktualizēt dezinfekcijas 

līdzekļu lietošanu grupās. 

 Sporta svētki „Sniega diena” PII izglītojamie Janvāra 

3.nedēļa 

Pirmsskolas 

sporta skolotājs 

Veicināt veselīgu 

dzīvesveidu ar fizisku 

aktivitāti. 

 Vecāku anketēšanas par nepieciešamo teorētisko  

atbalstu bērna ar speciālām vajadzīgām 

PII izglītojamo 

vecāki 

Līdz 

2021.gada 

Izglītības 

psihologs 

Noskaidrotu vecākus 

interesējošus jautājumus 



audzināšanā. 21.janvārim vecāku klubiņa tematikas 

izvirzīšanai. 

 Jaunu informatīvo stendu ierīkošana „Šonedēļ mēs 

mācamies.” grupu gaiteņos.  

PII pedagogi Līdz 

2022.gada 

28.janvārim 

Saimniecības 

vadītāja, 

pirmsskolas 

skolotāji 

Vides uzlabošana, 

nodrošinot pārredzamu 

vēcāku informētību par 

apgūstamo vielu. 

 Individuālās tikšanās ar vecākiem par izmaiņām 

izglītojamo individuālajos izglītības plānos. 

PII izglītojamo 

vecāki 

Līdz 

2022.gada 

28.janvārim 

Speciālais 

pedagogs 

Iepazīstināt vecākus ar 

individuālā izglītības 

plāna realizāciju un 

ieviestajām izmaiņām. 

 Vecāku sapulce „Diskusija par bērna gatavību 

skolai, un kā izvēlēties piemērotāko skolu savam 

bērnam.” 

PII izglītojamo 

vecāki 

Līdz 

2022.gada 

28.janvārim 

Direktora 

vietniece 

Z.Novicka, 

Speciālais 

pedagogs 

Sniegt ieskatu par 

turpmākās izglītības 

iespējām un piedāvājumu 

Daugavpils pilsētā. 

 Informatīvā dēļa izgatavošana un uzstādīšana pie 

ieejas pirmsskolā. 

PII izglītojamo 

vecākiem 

Janvāris Saimniecības 

vadītāja 

Informācijas izvietošana 

PII apmeklētājiem pie 

ieejas ēkā. 

 Februāris     

 Pieredzes apmaiņas pasākums "Numikona 

izmantošanas iespējas kompetenču izglītības 

kontekstā pirmsskolā" 

Pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

pedagogi 

Februāris Direktora 

vietniece 

Z.Novicka 

Metodiskā atbalsta 

sniegšana pirmsskolas 

izglītības skolotājiem. 

 Konsultācija „Higiēnas prasības pirmsskolas 

izglītības iestādē„  

PII tehniskais 

personāls 

Februāra 

1.nedēļa 

Pirmsskolas 

izstāžu un skolu 

māsa 

Aktualizēt higiēnas 

prasību ievērošanas 

nozīmīgumu izglītības 

iestādē. 

 Konsultācija „Žetonu sistēma, tās mērķis un 

ieviešanas secība balstoties uz ABA terapijas 

principiem.” 

PII pedagogi Februāra 

1.nedēļa 

Direktora 

vietniece 

Z.Novicka 

Pedagogu kompetences 

pilnveidošana  



 Pirmsskolas programmu darbinieku atvaļinājumu 

grafiku sastādīšana 

PII darbinieki Februāris Direktora 

vietniece 

Z.Novicka 

Plānot darba organizāciju 

vasaras atveseļošanās 

periodā.  

 Tematiskā rotaļdarbība „Meteņi”  PII izglītojamie 07.02.2022. Pirmsskolas 

mūzikas, 

pirmsskolas 

sporta skolotājs 

Piedalīties gadskārtu un 

latviešu tautas tradīciju 

svinēšanā. 

 Tematiskā izprieca „ Tu un es, draugi esam mēs” PII izglītojamie 14.02.2022 Pirmsskolas 

izglītības 

skolotājs, 

Speciālais 

pedagogs  

Sociālās mijiedarbības 

prasmju pilnveidošanas 

rotaļā ar vienaudžiem. 

 Atklātās rotaļdarbības „Apbalvojumu sistēmas 

izmantošana” 

PII pedagogi Līdz  

2022.gada 

22.februārim 

Direktora 

vietniece 

Z.Novicka 

Pedagogu pieredzes 

apmaiņa, sadarbības 

veicināšana veiksmīgai 

apbalvojumu sistēmas 

ieviešanā pirmsskolā.  

 Pedagoģiskās padomes sēde „Mācību motivācijas 

veidošana pielietojot žetonu sistēmu” 

PII pedagogi 24.02.2022. Direktora 

vietniece 

Z.Novicka 

Mācību motivācijas 

ieviešanas 

nepieciešamības, gūto 

rezultātu un turpmākās 

attīstības analīze. 

 Bērnu pārsienamo galdu nomaiņa grupās PII izglītojamie Februāris Saimniecības 

vadītāja 

Uzlabot bērnu 

pārsiešanas vietu katrā 

grupā. 

 Portatīvo datoru iegāde PII 2.un 4.grupa Februāris Saimniecības 

vadītāja 

Mācību vides 

uzlabošana. 

 Marts     

 Konsultācija „Teatralizācijas nozīme bērniem ar PII pedagogi Marts 1. Direktora Aktualizēt teatralizācijas 



smagiem attīstības traucējumiem” nedēļa vietniece 

Z.Novicka 

nozīmi speciālajā 

izglītībā. 

 Konsultācijas, teatralizācijas scenāriju pielāgošana 

bērnu spējām. 

PII pedagogi Līdz 

10.martam 

Direktora 

vietniece 

Z.Novicka 

Saskaņot teatralizācijas 

scenārijus. 

 “Nāc un skaties!’’ grupu dramatizējumi, 

dramatizācijas rotaļas. 

PII izglītojamie Marts 

3.nedēļa 

Pirmsskolas 

skolotājs, 

Pirmsskolas 

mūzikas 

skolotāja 

Sociālās mijiedarbības 

spēju uzlabošana. 

 Kolektīva saliedēšanas pasākums pēc aktualitātes PII darbinieki Marts Direktora 

vietniece 

Z.Novicka 

Kolektīva saliedēšana, 

sadarbības veicināšana. 

 Konsultācija „Arī es strādāju skolā”. PII tehniskais 

personāls 

Marts Direktora 

vietniece 

Z.Novicka 

Akcentēt tehniskā 

personāla lomu mācību 

procesa nodrošināšanā. 

 Bērnu krēsliņu nomaiņa 3.grupā PII izglītojamie Marts Saimniecības 

vadītāja 

Mācību vides uzlabošana 

 Aprīlis     

  Konsultācija „Kompetencēs balstītas āra 

rotaļdarbības plānošanas” 

PII pedagogi Aprīļa 

1.nedēļa 

Direktora 

vietniece 

Z.Novicka 

Pedagogu kompetences 

celšana,gatavošanās 

mācību procesa vadīšanai 

āra atveseļošanās 

periodā. 

 Bērnu darbu izstāde „Lieldienu zaķīša sapnis” PII izglītojamie 14.04.2022. Pirmsskolas 

skolotāji 

Veicināt bērnu jaunradi 

un uzņēmējspējas. 

 Tematiskā rotaļdarbība „Lieldienas” PII izglītojamie 17.04.2022. Pirmsskolas 

skolotāji, 

Pirmsskolas 

Tradīciju un paražu 

apguve. 



mūzikas 

skolotāja 

 Dalība UNESCO projektā „Pasaules grāmatu un 

autortiesību diena” 

PII izglītojamie 23.04.2022. Pirmsskolas 

skolotājs 

Veidot cieņu pret 

grāmatu un mudināt lasīt. 

 Konsultācija „Sporta izpriecas un sporta spēles 

vasarā” 

PII pedagogi 28.04.2022. Direktora 

vietniece 

Z.Novicka 

Pedagogu kompetences 

celšana, gatavošanās 

mācību procesa vadīšanai 

āra atveseļošanās 

periodā. 

 Dzejoļu deklamēšanas konkurss PII izglītojamie Aprīlī Pirmsskolas 

skolotājs 

Veicināt mācību 

motivāciju caur 

sasniegumu gūšanu.  

 Ekskursija „Pavasaris dabā” PII izglītojamie Aprīlī Pirmsskolas 

skolotājs 

Lokālpatriotisma 

veidošana, apkārtnes 

iepazīšana. 

 Novecojušo bērnu skapīšu nomaiņa PII  Aprīlis Saimniecības 

vadītāja 

Mācību vides 

uzlabošana. 

 Maijs     

 Zīmējumu izstāde „Mīļās māmiņas portrets” PII izglītojamie Maija 

2.nedēļa 

Pirmsskolas 

skolotājs, 

 

Ģimenisko vērtību 

veicināšana 

 Tematiskais pasākums „Mātes dienas”  PII izglītojamie 

un vecāki 

Maija 

2.nedēļa 

Pirmsskolas 

skolotājs, 

Pirmsskolas 

mūzikas 

skolotāja 

Ģimenisko vērtību 

veicināšana 

 Izglītojamo spēju atkārtota diagnostika PII izglītojamie Maija 2. un 

3.nedēļa 

Direktora 

vietniece 

Z.Novicka, 

Noskaidrot bērnu 

attīstības dinamiku. 



Speciālais 

pedagogs, 

Logopēds, 

izglītības 

psihologs, 

pirmsskolas 

skolotājs 

 Gada atskaites par pedagoģiskās korekcijas darbu 

rezultātiem sastādīšana, individuālo izglītības plānu 

realizācijas izvērtējums. 

PII pedagogi Maija 

4.nedēļa 

Direktora 

vietniece 

Z.Novicka, 

Speciālais 

pedagogs, 

Logopēds, 

izglītības 

psihologs, 

pirmsskolas 

skolotājs 

Analizēt izglītības 

iestādes pedagoģiskās 

korekcijas darba 

efektivitāti. 

 Grupu dārziņu iekārtošanas darbi “Pavasara 

stādījumi sakņu dārzā”. 

PII izglītojamie Maijs Pirmsskolas 

skolotājs 

Veicināt 

lokālpatriotismu, 

veidojot rūpēs par tuvāko 

apkārtni un piederības 

sajūtu. 

 6-7 gadīgo bērnu gatavības skolai izvērtēšana  PII izglītojamie Maijs Izglītības 

psihologs 

Izvērtēt bērna spējas 

uzsākt apmācību skolā.  

 Pedagoģiskās padomes sēde „2021./2022. Mācību 

gada rezultātu apkopošana” 

PII pedagogi Maijs Direktora 

vietniece 

Z.Novicka. 

Izvērtēt izglītības 

iestādes darba 

efektivitāti, izvirzīt 

turpmākās darbības 

virzienus. 



 Kolektīva sapulce „Darba organizācija vasaras 

periodā” 

PII darbinieki Maijs Direktora 

vietniece 

Z.Novicka. 

Iepazīstināt ar darba 

organizāciju, 

paredzētajiem 

pasākumiem vasaras 

periodā. 

 Darbinieku plānveida instruēšana gatavojoties 

vasaras atveseļošanās periodam 

PII darbinieki Maijs Direktora 

vietniece 

Z.Novicka. 

Aktualizēt drošības un 

kartības noteikumus 

mācību procesa 

organizēšanai ārā. 

 Svētki „Izlaidums” PII izglītojamie 

un vecāki 

Līdz 

2022.gada 

31.maijam 

Pirmsskolas 

skolotājs, 

Pirmsskolas 

mūzikas 

skolotāja 

Atzīmēt pirmsskolas 

programmas 

absolvēšanu. 

 Iestādes gatavošana vasaras atveseļošanas 

periodam. 

PII Līdz 

2022.gada 

31.maijam 

Direktora 

vietniece 

Z.Novicka, 

Saimniecības 

vadītāja 

Sagatavoties mācību 

procesam vasarā, rotaļu 

laukumiņu atjaunošana, 

uzlabošana. 

 Jūnijs     

 Svētki „Bērnu aizsardzības diena” PII izglītojamie 01.06.2022. Pirmsskolas 

mūzikas 

skolotāja 

Labvēlīgas vides 

nodrošināšana pārejai uz 

mācībām apvienotajās 

vasaras grupās. 

 Svētki “Saulgrieži” PII izglītojamie 22.06.2022. Pirmsskolas 

skolotāja 

Latviešu tradīciju 

apguve. 

 Konsultācija „Rotaļas ar ūdeni ir jautras un drošas” PII pedagogi Jūnijs Direktora 

vietniece 

Z.Novicka 

Pedagogu kompetences 

celšana. 



 Vecāku sapulce „Darba organizācija vasaras 

atveseļošanās periodā” 

PII izglītojamo 

vecāki 

Jūnijs Direktora 

vietniece 

Z.Novicka 

Iepazīstināt vecākus ar 

darba organizāciju 

vasaras atveseļošanas 

periodā. 

 Konsultācija medicīnas jautājumos „Pirmās 

palīdzības sniegšana” 

PII darbinieki Jūnijs Pirmsskolas 

iestāžu un skolu 

māsa. 

Aktualizēt informāciju 

par pirmās palīdzības 

sniegšanu 

izglītojamajiem. 

 Verandu grīdas seguma atjaunošana PII Jūnijs Saimniecības 

vadītāja 

Uzlabot mācību vidi. 

 Jūlijs     

 Ekskursija „Tūrista diena” PII izglītojamie Jūlijs Pirmsskolas 

skolotāja 

Lokālpatriotisma 

attīstīšana, apkārtnes 

iepazīšana. 

 Vasaras sporta svētki PII izglītojamie Jūlijs Pirmsskolas 

sporta skolotājs 

Fiziski aktīva 

dzīvesveida 

aktualizēšana 

 Izprieca „Manas sapņu pilis” PII izglītojamie Jūlijs Pirmsskolas 

skolotāja 

 

 Augusts     

 Grupu sagatavošana jaunajam mācību gadam. PII Līdz 

20.08.2022. 

Saimniecības 

vadītāja 

Noteikt un veikt 

nepieciešamos 

uzlabojumus iestādē 

jaunajam mācību gadam. 

 Pirmsskolas grupu piepildījumu un 

nokomplektējumu analizē 

PII Augusts Direktora 

vietniece 

Z.Novicka 

Nokomplektēt grupas 

jaunajam mācību gadam. 

 Tikšanās ar potenciālo izglītojamo vecākiem. PII jauno 

izglītojamo 

Augusts Direktora 

vietniece 

Dokumentu 

noformēšana. 



vecāki Z.Novicka 

 


