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I. Vispārīgie noteikumi 

1. Iekšējie noteikumi “Metodiskā darba kārtība” (turpmāk – kārtība) nosaka 
kārtību, kādā Mežciema pamatskolā (turpmāk – Skola) organizē pedagogu 
metodisko darbu un metodisko atbalstu. 

2. Metodisko darbu Skolā vada Metodiskā padome, kas darbojas saskaņā ar 
Metodiskās padomes reglamentu.  

3. Metodiskā darba mērķi: 
3.1. nodrošināt izglītības kvalitātes paaugstināšanu, veicinot pedagogu 

profesionālo kompetenču pilnveidi; 
3.2. sekmēt pedagogu sadarbību izglītojamo izaugsmei; 
3.3. sniegt metodisko atbalstu pedagogiem, lai veicinātu pedagogu labbūtību 

skolā. 
 
II. Metodiskā atbalsta veidi un metodiskā darba struktūra 

4. Pedagogu metodiskajam atbalstam skola organizē pedagogu sadarbību 
metodiskā darba grupās: 
4.1. mācību jomu sadarbības grupas; 
4.2.  mācību un audzināšanas satura plānošanas grupas; 



4.3. atbalsta personāla komisija; 
4.4. pedagogu mācīšanās grupas. 

5. Metodiskā darba struktūra un metodisko grupu koordinatori mācību gadam 
tiek noteikti ar direktora rīkojumu. 

6. Individuālu metodisko atbalstu pedagogiem  pēc pedagoga lūguma vai 
Skolas vadības norādījuma nodrošina mācīšanās konsultants: 
6.1. sniedz individuālu konsultatīvu atbalstu; 
6.2. veic mācību stundu vērošanu, sniedz pedagogam atgriezenisko saiti, 

kopā ar pedagogu analizē mācību stundas; 
6.3. ievēro konfidencialitāti. 

7. Atbilstoši Skolas prioritātēm un pedagogu vajadzībām, Skolā tiek piedāvātas 
profesionālās pilnveides aktivitātes (nodarbības, semināri, pieredzes 
apmaiņa): 
7.1. ārēju ekspertu vadīti profesionālās pilnveides pasākumi vismaz reizi 

semestrī; 
7.2. dalīšanās ar labās prakses piemēriem vismaz reizi semestrī. 

 
III. Mācību jomu sadarbības grupas 

8. Mācību jomu sadarbības grupu (turpmāk – jomu grupa) darbības mērķis ir 
skolotājiem sniegt savstarpēju metodisku atbalstu mācību jomai specifiska 
mācību satura un metožu realizēšanā. 

9. Jomu grupu darbu Skolā pārrauga Skolas direktora vietnieks izglītības jomā. 
10. Skolā darbojas šādas jomu grupas: 

10.1. valodu; 
10.2. sociālā un pilsoniskā; 
10.3. tehnoloģiju; 
10.4. kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā; 
10.5. matemātikas;  
10.6. dabaszinātņu; 
10.7. veselības un fiziskās aktivitātes. 

11. Jomu grupu darba uzdevumi: 
11.1. izvirzīt un īstenot Skolas prioritātēm atbilstošu mērķi un 

uzdevumus konkrētajam mācību gadam: 
11.1.1. analizēt skolēnu sniegumu un sasniegumus mācību pamatjomai 

nozīmīgās kompetencēm, plānot darbu snieguma uzlabošanai; 
11.1.2. dalīties ar labās prakses piemēriem; 



11.1.3. veikt savstarpēju stundu vērošanu; 
11.2. sniegt metodisko palīdzību jaunajiem skolotājiem; 
11.3. izpētīt un apspriest valsts standartu, mācību programmas, mācību 

līdzekļus un citus metodiskos materiālus; 
11.4. analizēt un izvērtēt izdevniecību piedāvāto jaunāko mācību 

literatūru un vienoties par piemērotākās mācību literatūras un mācību 
līdzekļu izmantošanu, iesniegt Skolas direktoram līdz katra mācību gada 
1. novembrim mācību literatūras pieprasījumu nākamajam mācību 
gadam. 

11.5. izvērtēt materiāli tehniskās vajadzības un iesniegt skolas 
direktoram pieprasījumu par nepieciešamajiem uzlabojumiem, ņemot 
vērā Skolas finansiālās un praktiskās iespējas. 

12. Jomas grupas darbu organizē koordinators (turpmāk – jomas koordinators). 
13. Jomas koordinatora pienākumi: 

13.1. organizēt mācību jomas tikšanās reizes, regulāri sazināties ar 
grupas dalībniekiem starp tikšanās reizēm; 

13.2. apkopot skolotāju mācīšanās un metodiskā atbalsta vajadzības.  
13.3. piedalīties Skolas metodiskās padomes darbā; 
13.4. sniegt informāciju skolas vadībai un metodiskajai padomei par 

mācību jomas darbības aktualitātēm; 
13.5. atspoguļo jomas sadarbību tiešsaistes dienasgrāmatā.  
13.6. piedalīties sadarbībā un informācijas apmaiņā ar pašvaldības 

mācību jomu koordinatoriem. 
14. Jomas koordinatora tiesības: 

14.1. saņemt atlīdzību par papildu veikto pedagoģisko darbu, kas saistīts 
ar pamatjomas grupas darba organizēšanu; 

14.2. saņemt Skolas vadības atbalstu jomu grupas darba un pasākumu 
organizēšanā. 

15. Skolotājs iesaistās vienas jomas grupas darbā atbilstoši mācību priekšmetam. 
16. Pirmsskolas skolotāji un pamatizglītības skolotāji, kas māca vairākus mācību 

priekšmetus, izvēlas savām profesionālajām interesēm un vajadzībām 
atbilstošas jomas grupu. Katra mācību gada augustā skolotājs informē 
atbildīgo direktora vietnieku izglītības jomā un atbilstošās jomas grupas 
koordinatoru par dalību izvēlētajā grupā. 

17. Jomu grupu sanāksmes notiek pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā divas 
reizes semestrī. 

18. Jomas grupas darba plāns ir daļa no skolas darba plāna. 
19. Jomu sadarbības dienasgrāmata visiem pedagogiem ir pieejama e-klasē. 



20.  Jomas grupas sanāksmē nepieciešamības gadījumā var piedalīties arī skolas 
vadības pārstāvji, atbalsta personāla speciālisti vai citu mācību jomu 
skolotāji. 
 

IV. Mācību un audzināšanas satura plānošanas grupas 

21. Mācību un audzināšanas satura plānošanas grupu (turpmāk – paralēļu 
sadarbības grupa) darbības mērķis ir: 
21.1.  saskaņot mācību satura tēmas, izmantotās metodes, vienoties par 

prasībām; 
21.2. risināt problēmas, ar kurām saskaras vairāki skolotāji, kas strādā 

ar vienu klasi, grupu vai viena vecumposma izglītojamiem; 
21.3. sadarboties individuālo atbalsta pasākumu organizēšanā 

skolēniem. 
22. Skolotājs iesaistās paralēļu sadarbības grupu darbā atbilstoši izglītojamo 

vecumposmiem, ar kuriem skolotājs strādā. Skolotājs var būt vairākās 
plānošanas grupās. 

23. Paralēļu sadarbības grupu darbu Skolā pārrauga Skolas direktora vietnieks 
izglītības jomā.  

24.  Skolā darbojas šādas paralēļu sadarbības grupas: 
24.1. pirmsskolas grupa; 
24.2. 1.-3. klašu grupa; 
24.3. 4.-6. klašu grupa; 
24.4. 7.-9. klašu grupa. 

25. Paralēļu sadarbības grupas darbu organizē koordinators. 
26. Paralēļu sadarbības grupas koordinatora pienākumi: 

26.1. organizēt grupas tikšanās reizes, nepieciešamības gadījumā 
sazināties ar grupas dalībniekiem starp tikšanās reizēm; 

26.2. tikšanās reizēs radīt atbalstošu atmosfēru, veicināt sarunas, 
iesaistīt visus grupas dalībniekus. 

26.3. apkopot skolotāju jautājumus un profesionālās vajadzības, 
informēt par tām Skolas vadību. 

26.4. grupas sanāksmes atspoguļot sadarbības dienasgrāmatā tiešsaistē. 
27. Paralēļu sadarbības grupas koordinatora tiesības: 

27.1. saņemt atlīdzību par papildu veikto pedagoģisko darbu, kas saistīts 
ar plānošanas grupas darba organizēšanu; 

27.2. saņemt Skolas vadības atbalstu grupas darba organizēšanā. 



28. 1.-9. klašu paralēļu sadarbības grupās skolotāji veido kopīgu sadarbības 
plānu tiešsaistē, kurā tiek atspoguļoti būtiskākie sasniedzamie rezultāti katrā 
mācību priekšmetā, caurviju prasmes un realizētā starppriekšmetu sadarbība. 
Sadarbības plāns skolotājiem ir pieejams e-klasē. 

29. Klašu audzinātāji klašu paralēlēs izstrādā un īsteno vienotu plānu darbam 
audzināmajā klasē. Tajā iekļauj: 
29.1. klases stundu tematus un sasniedzamos rezultātus (sevis 

izzināšana, piederība valstij, pilsoniskā līdzdalība, karjeras izvēle, 
veselība un vide, drošība); 

29.2. sociāli emocionālās mācīšanās (SEM) nodarbības plānus; 
29.3. klases, ārpusklases un Skolas aktivitātes; 
29.4. dalību projektos; 
29.5. sadarbību ar ģimeni un atbalsta personālu; 
29.6. skolēna personības izpēti. 

30. Paralēļu sadarbības grupu sanāksmes notiek pēc nepieciešamības, bet ne 
retāk kā divas reizes semestrī. 
 

V. Atbalsta personāla komisija 

31. Atbalsta personāla komisija darbojas saskaņā ar Mežciema pamatskolas 
atbalsta personāla komisijas reglamentu. 
 

VI. Pedagogu mācīšanās grupas 

32. Atbilstoši Skolas prioritātēm tiek veidotas pedagogu mācīšanās grupas. 
33. Mācīšanās grupas darbu organizē Skolas mācīšanās konsultants. 
34. Mācīšanās grupas tēmu vai tēmas piedāvā mācīšanās konsultants, saskaņojot 

to ar Skolas vadību un Metodisko padomi, ņemot vērā pedagogu 
profesionālās vajadzības un Skolas prioritātes. 

35.  Pedagogs pēc savas iniciatīvas, saskaņojot ar Skolas vadību un metodisko 
padomi, var veidot mācīšanās grupu atbilstoši savām un kolēģu vajadzībām. 
Ja grupa ir veidojusies pēc pedagogu pašiniciatīvas, tad grupa izvēlas 
koordinatoru. 

36.  Pedagogi darbojas mācīšanās grupās brīvprātīgi. 
37. Mācīšanās grupas tiekas pēc nepieciešamības, vidēji reizi mēnesī. Tikšanās 

ilgums 2 stundas. 
38. Mācīšanās grupā ir 6 – 10 pedagogi. 
39. Mācīšanās grupas dalībnieki definē grupas darbības mērķi un izvēlas 

piemērotākās darba formas: 
39.1. saruna; 



39.2. literatūras analīze; 
39.3. dalīšanās ar pieredzi; 
39.4. metožu un paņēmienu aprobācija; 
39.5. eksperta pieaicināšana; 
39.6. savstarpējā stundu vērošana. 

40.  Mācīšanās grupas darbību mācīšanās konsultants vai grupas koordinators 
atspoguļo sadarbības dienasgrāmatā tiešsaistē. 
 

VII. Atbalsts jaunajiem pedagogiem 

41. Katram pedagogam, kurš uzsāk darbu, Skola piešķir: 
41.1. atbilstošās mācību jomas vai radniecīgas jomas mentoru – pirmajā 

mācību gadā. 
41.2. mācīšanās konsultantu – pirmajā un otrajā mācību gadā. 

42. Mentora pienākumi: 
42.1. atbalsta jauno pedagogu mācību priekšmeta satura un metodikas 

jautājumos; 
42.2. atbalsta jauno pedagogu tematisko plānu veidošanā un mācību 

satura saskaņošanā gan mācību jomas, gan klašu paralēles ietvaros; 
42.3. iepazīstina jauno pedagogu ar Skolas iekšējiem noteikumiem 

(vērtēšanas kārtība, e-klases aizpildīšana u.c.) un praktiskiem skolas 
dzīves aspektiem; 

42.4. vēro un analizē vismaz divas jaunā pedagoga vadītas mācību 
stundas semestrī; 

42.5. jaunais pedagogs vēro vismaz divas mentora vadītas mācību 
stundas semestrī. 

43. Mācīšanās konsultanta pienākumi: 
43.1. atbalstīt pedagogu mācību stundas struktūras un stundas 

efektivitātes jautājumos; 
43.2. konsultēt pedagogu klasvadības jautājumu risināšanā; 
43.3. vērot un analizēt vismaz divas stundas mēnesī.  

44. Mācīšanās konsultants organizē Jauno pedagogu mācīšanās grupu pedagogu 
savstarpējam atbalstam. Grupā piedalās pirmā gada skolotāji un pēc 
brīvprātības principa otrā gada skolotāji. 

 

 



VIII. Noslēguma jautājumi 

45. Grozījumus un izmaiņas kārtībā var tikt ierosinātas Metodiskās padomes vai 
Pedagoģiskās padomes sēdē. 

46. Atzīt par spēku zaudējušu 21.11.2015.gada reglamentu  Nr. PSM- 15-1-rgs  
“Metodisko komisiju organizēšanas un darbības reglaments”. 

47. Kārtība  stājas spēkā 2021.g. 1. novembrī.  
 

 

Direktore   A. Priedīte 


