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saskaņota 
Siguldas 

novada IP. 
13.10.2020 

Saskaņojums 
Nr. 125 

16.03.2021. – 
17.03.2021 

Pedagogu profesionālās pilnveides 
kursi “Efektīva sadarbība 
audzināšanas procesā skolēnu 
individuālo kompetenču 
pilnveidei” 

Nodarbību laikā pedagogi iepazīstas ar 
ieradumu nozīmi, komunikācijas veidiem, 
domāšanas procesa daudzpusību, veidojot 
izpratni par tās realizēšanu mācību aspektā. 
Pedagogi iepazīst  pieredzes piemērus, 
modelē savas pieejas.  
Īstenojot kompetenču pieeju izglītībā, skola 
darbojas kā mācīšanās organizācija, kura 
pastāvīgi mainās un pielāgojas jauniem 
apstākļiem. Tajā skolēni, skolotāji kopīgi 
mācās un darbojas, lai domāšanas procesu 
padarītu par katram saprotamu darbību 
kopumu. Kā šo procesu padarīt jēgpilnu 
skolēnam? Uz šiem jautājumiem meklējam 
atbildes nodarbībā. 

52 Lektores:  
 I. Zlaugotne – SVĢ direktora 
vietniece, 
 I. Celmiņa – SVĢ klases audzinātāja 

Programma 
saskaņota 
Siguldas 
novada IP 
06.09.2021. 
Saskaņojums 
Nr. 133 

24.08.2021. Pedagogu profesionālās pilnveides 
kursi”Garīgās veselības 
veicināšana skolās” 

Projekta “Promehs” izveidotā, pierādījumos 
balstītā garīgās veselības veicināšanas 
programma izglītības iestādēm un 
rekomendācijas šīs programmas ieviešanai 
skolā. Programmas piedāvātie nodarbību 
plāni, skolēnu, pedagogu, vecāku un 
politikas veidotāju rokasgrāmatas par trīs 
garīgās veselības stūrakmeņiem –sociāli 
emocionālo prasmju attīstīšanu, dzīvesspēka 
veicināšanu un uzvedības problēmu riska 
mazināšanu. 

42 Dr.psych. Baiba Martinsone - 
Latvijas Universitātes profesore, 
psiholoģe 

Programma 
saskaņota 
Siguldas 
novada IP. 
06.10.2021 
Saskaņojums 
Nr. 135 

24.08.2021. Pedagogu profesionālās pilnveides 
kursi “Kompetencēs balstītas 
metodes valodu attīstībā” 

Radošās domāšanas metodes valodu 
apguvē, kinestētiskās spēles apguves līmeņa 
izpratnei. Radošās metodes mācīšanās 
dažādošanai. 8 atslēgu kompetences. Tekstu 
klasificēšana. Viens teksts – 7 dažādi 
uzdevumi. Video materiāla – īsfilmu 
izmantošana kritiskās domāšanas un iztēles 
attīstīšanai. Multiplās inteliģences 8 veidi. 
Kognitīvās komunikācijas un sadarbības 
veidi. Pāru darbs 8 stūros, radošuma 
veicināšana ar dabas materiāliem. 

29 Lektore - Inese Aide 
H. Dorbes memoriālā muzeja vadītāja 



 25.08.2021. Siguldas novada pedagogu 
metodiskā diena “Kritiskās 
domāšanas kā caurviju prasmes 
realizēšanas iespējas sociālās un 
pilsoniskās jomas mācību 
priekšmetos”. 

Caurviju prasmes. Caurviju prasme – 
kritiskā domāšana, sociālās un pilsoniskās 
jomas priekšmetos – tēmas, uzdevumi, 
metodes. 

17 Mg. hist. Inese Berga – SVĢ vēstures 
skolotāja, Skola2030 eksperte 

 25.08.2021. Siguldas novada pedagogu 
metodiskā diena”Daudzveidīgu 
projektu izveide un realizācija 
inženierzinībās.”  
   

Inženierzinības ir viens no 
pamatpriekšmetiem problēmrisināšanas 
prasmju attīstīšanai caur projektu 
realizāciju. 
Konkrēti projektu piemēri klātienes darbam 
un darbam attālināti.Projektu  realizācijas 
gaita, nepieciešamie materiāli. 

10 Solvita Lapiņa - SVĢ fizikas un 
inženierzinību skolotāja 

 25.08.2021. Siguldas novada pedagogu 
metodiskā diena “Dizaina 
domāšanas, kā metodes (pieejas), 
izmantošana mācību stundas un 
uzdevumu veidošanā”. 

Dizaina domāšana kā process, domāšanas 
veids un metožu kopums radošu alternatīvu 
ģenerēšanai,problēmu identificēšanai, 
risinājumu radīšanai.Prototipēšana un 
testēšana, kā arī risinājumu ieviešana – 
mācību stundu piemēri, uzdevumu piemēri.  

14 Kristīne Apine – SVĢ dizaina un 
tehnoloģiju skolotāja  

 25.08.2021. Siguldas novada pedagogu 
metodiskā diena “Ieguvumi un 
nākotnes redzējums matemātikas 
apguvei” 

Matemātikas satura pēctecība sākumskolā  
pamatskolā un vidusskolā. Svarīgākie 
akcenti jaunajā mācību saturā. 

32 Lektore: Aira Kumerdanka  - LU 
fizikas, matemātikas un optometrijas 
fakultātes metodiķe, SIIC lektore 

 05.10.2021. Seminārs Siguldas reģiona latviešu 
valodas un literatūras skolotājiem 
“Valsts pārbaudes darbi latviešu 
valodā - koncepcija un saturs” 

Jaunā kompetencēs balstītā satura latviešu 
valodā un literatūrā akcenti mācību saturā 
un pārbaudes darbos. 

24 Lektore: Doc. Dr. phil. Inta 
Urbanoviča - Latvijas Universitātes 
Humanitāro zinātņu fakultātes 
docētāja 

Programma 
saskaņota 
Siguldas 
novada IP 
15.10.2021. 
Saskaņojums 
Nr. 138 

25.10.2021. Reģionāla metodiska konference  
“Problēma – kā to risināt?” 
 

Programma aktualizē caurviju prasmju un 
konkrētās caurvijas “Kritiskā domāšana un 
problēmrisināšana” prasmju attīstīšanas 
iespējas mācību procesā dažādos mācību 
priekšmetos. Skolotāji apgūst daudzveidīgu 
stratēģiju un uzdevumu nozīmi kritiskās 
domāšanas un problēmrisināšanas prasmju 
attīstīšanā, pilnveido prasmi papildināt un 
pielāgot esošo mācību līdzekļu uzdevumus 
un veidot jaunus uzdevumus, lai rosinātu 
skolēnus domāt dziļāk, iepazīstas ar 
stratēģijām, kuras iespējams izmantot, un kā 
vērtēt skolēnu problēmrisināšanas prasmes, 
kā attīstīt skolēna spējas analizēt kognitīvus 
uzdevumus. 

197 Dr. sc. admin., Siguldas Valsts 
ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns 
 Mg. biol., bioloģijas skolotāja,  
Līga Sausiņa, SVĢ 
 Prof., Dr. paed. Karine Oganisjana, 
RTU 
Dr. psych., prof. Baiba Martinsone, 
LU 
Dr. math., LU SIIC vadošā pētniece 
Ilze France, SIIC 
Fizikas skolotāja Solvita Lapiņa, 
SVĢ 
Mag. paed., LU SIIC eksperte 
 Iveta Irbe,  
“Skola 2030” Tehnoloģiju mācību 
jomas vecākais eksperts 
 Edgars Bajaruns 
Mg. hum. Liene Ozoliņa, 



Franču licejs, Starpnozaru izglītības 
inovāciju centrs 
“Skola2030” eksperte, matemātikas 
skolotāja Liene Krieviņa,  
Jelgavas Valsts ģimnāzija 

 17.08.2021 
 
 
 
 
 

Seminārs dabaszinātņu skolotājiem 
"Skolēns mācās un konstruē 
zināšanas, balstoties uz 
pētniecību."    

Pētniecisko darbu piemēri. Pētniecisko darbu 
veikšanai nepieciešamās prasmes un to 
attīstīšanas pieredze.IT rīki, kas palīdz 
pētniecisko darbu realizēšanai attālinātajā 
mācību procesā  

17 Jānis Bukins - SVĢ fizikas skolotājs 

Programma 
saskaņota 
Siguldas 
novada IP 
16.10.2021. 
Saskaņojums 
Nr. 141 

2.11.2021. un 
22.12.2021. 

Pedagogu profesionālās pilnveides 
kursi 
“Komunikācija un sadarbība 
skolēnu individuālo kompetenču 
attīstīšanai 8. klases bioloģijas 
kursā” 

Mācību procesa daudzpakāpju plānošana, 
akcentējot skolēnu mācīšanās aktivitāšu un 
sasniedzamo rezultātu plānošanu, tai skaitā 
caurviju prasmju attīstīšanu 
Mūsdienīgs, inovatīvs, kompetenču pieejai 
izglītībā atbilstošs mācību process, 
akcentējot mācīšanās aktivitātes, kas attīsta 
vispārējās prasmes un caurviju prasmes, 
īpaši komunikāciju un sadarbību. 
Dažādu pētniecības elementu integrēšana 
mācību procesā, lai attīstītu skolēnu 
vispārējās prasmes un caurviju prasmes. 
Mūsdienīga, inovatīva, kompetenču pieejai 
izglītībā atbilstoša mācību procesa 
organizēšana, izmantojot Zvaigzne ABC 
mācību grāmatu “Bioloģija 8. klasei”, 
2021.gads. 

56 Programmas vadītāja: Mg. biol. Līga 
Sausiņa – SVĢ bioloģijas skolotāja 

Programma 
saskaņota 
Siguldas 
novada IP 
16.10.2021. 
Saskaņojums 
Nr. 140 

8.11.2021. un 
2.12.2021. 

Pedagogu profesionālās pilnveides 
kursi “Personalizēta atgriezeniskā 
saite skolēna individuālo 
kompetenču attīstībai un mācību 
sasniegumu uzlabošanai”  
 
 

Kursu dalībniekiem ir izpratne par 
mūsdienīgas mācību stundas teorētiskajiem 
un praktiskajiem aspektiem, par mācību 
stundu atgriezeniskās saites veidošanas 
instrumentiem. Kursu dalībnieki ir ieguvuši 
idejas un pilnveidojuši prasmi plānot un 
sniegt noderīgu atgriezenisko saiti skolēniem 
mācību procesā. Patstāvīgs darbs – stundas 
plāns. 

26 Lektore:  Ilze Gaile – LU, SIIC 

 22.12.2021.  Siguldas un Cēsu Valsts ģimnāziju 
pieredzes seminārs Cēsu un 
Siguldas reģionu skolu pedagogiem 
“Metodisko ideju laboratorija” 

Pētniecības prasmes fizikā un  
pētnieciskie darbi pamatskolā un vidusskolā 
“Taisnes un plaknes telpā, daudzskaldņi” - 
temata apguves plānojums 
Interaktīvās programmas “GeoGebra” 
izmantošanas iespējas Matemātika I - 
(optimālais līmenis) tematos 

219 Pieredzē dalās:  
Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotāji: 
Ivars Dominiks Zeps 
Jānis Bukins 
Solvita Lapiņa 
Ilona Brakovska 
Gunārs Kanbergs 
Iveta Celmiņa 



Matemātikas un fizikas mijiedarbība 
pamatskolā 8. klašu matemātikas tēmās 
”Pakāpes” un “Funkcija” 
Matemātikas un fizikas starppriekšmetu 
saikne vidusskolas kursā Matemātika I 
tematos 10. Klasē 
Medijpratības apguve pamatskolā un 
vidusskolā jaunā kompetenču satura  
ietvaros. 
Pašvadītas mācīšanās prasmju attīstīšana  
literatūras stundās 
Argumentēta eseja  
Mācīšanās iedziļinoties pieejas izmantošana 
mācību uzdevumu izveidē  
sociālajā un pilsoniskajā jomā (vēsturē). 
Padziļinātas izpratnes veidošana par  
politiskajām partijām kursā” Sociālās zinības 
un vēsture” 
“Personība un es” - izvēle, rīcība un atbildība 
(Sociālās zinības) 
 Atmiņas kā vēstures avots 
Aprobēts materiāls par tēmu „Mana nākotnes 
profesija” (sociālās zinības/klases stundas) 
Tulkošanas prasmju pakāpeniska apguve 
angļu valodā 
Dažādas bloku programmēšanas vides  
aizraujošākai programmēšanas pamatu  
apguvei 
Tehnoloģiju mācību jomā izmantojamās 
darba vides 
Videomateriālu izmantošana 2. svešvalodas 
(vācu un krievu valoda)  
apguvē 
Pārbaudes darbi krievu valodā vidusskolas 
posmā pēc filmu skatīšanās, kā motivācijas 
metode svešvalodas mācīšanā. 
 Cēsu tagadne un pagātne spēlfilmā un Pils 
parka skulptūrās 
Pētniecisko prasmju attīstīšana pašvadītā  
mācību procesā ķīmijā 
Modeļu izmantošana ģeogrāfijas apguvē 
Lasītprasme, teksta izpratne, cēloņu un seku 
noteikšana, analizējot ekoloģiskas 
problēmas. 
Pētījums “Dabas katastrofas pasaulē”,  

Inta Janule 
Ilze Zīriņa – Eglīte 
Inese Ērmane – Peiča 
Inese Berga 
Inta Romanovska 
Anita Ūdre 
Jolanta šaknere 
Kaspars Lācis  
Alla Komarkoviča 
Kristīne Apine 
Ilze Koļesnikova 
Anda Vīksna 
Ineta Lapacinska 
 
Cēsu Valsts ģimnāzijas skolotāji  
Agrita Bartuševica 
Ligita Neimane 
Ina Gaiķe 
Inga Mudele 
Inese Sīmane  
Inga Ivanova 
Aivars Lamberts 
Diāna Siliņa 
Ruta Amoliņa 
Erna Suharževska 
Sarmīte Dreijalte 
Inguna Gaile 
Karīna Rutmane  
Anita Alhimova  



izmantojot videoresursus. 
Vērtēšana sportā -pieredze un problēmas 
Darbs sporta stundās attālināti 
Interaktīvo rīku “Nearpod”, “Padlet” 
“Flipgrid” izmantošana mācību procesā 

Programma 
saskaņota 
Siguldas 
novada IP 
14.12.2021. 
Saskaņojums 
Nr. 145 

27.12.2021. 
un  

28. 12.2021. 

Pedagogu profesionālās pilnveides 
kursi”Mācīšanās plānošana un 
organizēšana attālinātajā mācību 
procesā. Uzdevumu un pārbaudes 
darbu veidošana digitālajā vidē” 
 

Skolotāji, izmantojot mācību procesa trīs 
līmeņu plānošanu (standarts, programma, 
tematiskais plāns), veido tematisko plānu 
attālinātam mācību procesam vienai mācību 
priekšmeta tēmai, akcentējot svarīgākos 
sasniedzamos rezultātus. 
Pedagogi izveido Google Clasroom vidē 
savu mācību priekšmetu. Strādājot grupās, 
apgūst materiālu, uzdevumu nosūtīšanu 
skolēniem un komentāru pievienošanu 
izpildītiem darbiem. veido interaktīvas 
darba lapas ar uzdevumiem skolēna 
zināšanu vērtēšanai classkick.com un 
liveworksheets.com vidē, tiek iepazīstināti 
ar Moodle vides priekšrocībām uzdevumu 
un pārbaudes darbu veidošanā. 

24 Lektori – Jānis Bukins, Solvita 
Lapiņa 

Programma 
saskaņota 
Siguldas 
novada IP 
14.12.2021. 
Saskaņojums 
Nr. 144 

27.12.2021. 
un  

28. 12.2021. 

Pedagogu profesionālās pilnveides 
kursi „ Audzināšanas un mācību 
darba sinerģija rakstura 
veidošanas kontekstā” 

Programmā apskatīti  personību veidojošie 
aspekti no dažādiem skatu punktiem gan 
pedagoga ietekmes skatu punkta,  gan sevis 
izzināšana un pilnveidošanas puses, 
izmantojot dažādus rakstura veidošanas 
principus, ieradumu maiņas paņēmienus u.c. 
Diskusija par caurviju prasmju realizēšanu 
un lietojumu audzināšanas darbā, un kā 
pamanīt dažādo bērnos un palīdzēt viņiem 
izmantot savas stiprās puses un attīstīt tos 
aspektus, kas nav tik izteikti, bet ir 
nepieciešami mērķu sasniegšanai. Šo 
metožu rezultātā skolēns labāk apzinās sevi, 
spēj veidot savu raksturu. Programmas 
pamatā praktiskas idejas mācību un 
audzināšanas darbam (Paņēmieni, atziņas, 
izaicinājumi, pašiniciatīva u.c.) Diskusijas 
par metožu efektivitāti, pieredzes apmaiņa. 

54 Lektori: Inese Zlaugotne – SVĢ 
direktora vietniece, Iveta Celmiņa – 
SVĢ audzinātāja 

 


