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Kas ir metodiskā komisija? Kādi ir tās uzdevumi? 

 

 

„Metodiskais darbs skolā. Quo vadis?”  

Autori: S.Neimane, A.Gleizups, D.Kupča 

 
 

Metodiskās komisijas 



Ministru kabineta noteikumi Nr.779  

 
Rīgā 2005.gada 18.oktobrī (prot. Nr.60 10.§) 

Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu 

pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo 

obligāto dokumentāciju 

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4.panta 

17.punktu 

 

3.5. mācību priekšmetu metodisko komisiju dokumenti 

(darba plāni, sanāksmju protokoli). Šo dokumentu 

saturu un noformēšanas prasības nosaka izglītības 

iestādes direktors. 

http://likumi.lv/doc.php?id=20243


Pamatizglītības jomas 

Avots: Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, 

pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un 

pamatizglītības programmu paraugiem 

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 

6.augusta noteikumi Nr.530 

Vispārējās vidējās izglītības jomas 

Avots: Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības 

standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības 

programmu paraugiem 

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 

21.maija noteikumi Nr.281 

Tehnoloģiju un zinātņu pamati 

matemātika 

dabaszinības 

fizika 

ķīmija 

bioloģija 

ģeogrāfija 

informātika 

Dabaszinātņu joma  

fizika 

ķīmija 

bioloģija  

dabaszinības 

Matemātikas un datorikas joma  

matemātika 

informātika 

programmēšanas pamati  

tehniskā grafika 

Valoda 

latviešu valoda 

svešvaloda 

Valodu joma  

latviešu valoda  

svešvalodas 

Māksla 

literatūra 

mūzika 

vizuālā māksla 

Mākslas joma  

literatūra  

mūzika 

vizuālā māksla 

Cilvēks un sabiedrība 

Latvijas un pasaules vēsture 

sociālās zinības 

mājturība un tehnoloģijas 

sports 

Sociālo zinātņu joma  

Latvijas un pasaules vēsture  

ekonomika  

filozofija  

ģeogrāfija  

psiholoģija 

politika un tiesības 

kulturoloģija 

  Sporta un veselības joma  

sports 

veselības mācība 

http://likumi.lv/doc.php?id=259125
http://likumi.lv/doc.php?id=259125
http://likumi.lv/doc.php?id=259125
http://likumi.lv/doc.php?id=257229
http://likumi.lv/doc.php?id=257229
http://likumi.lv/doc.php?id=257229


Dabaszinātņu MK 

(L.Lepse) 

 fizika 

 ķīmija 

 bioloģija 

 (dabaszinības) 

 sports 

Matemātikas un datorikas 

MK 

 (A.Freimanis) 

matemātika 

informātika 

programmēšanas pamati 

tehniskā grafika 

Latviešu valodas un mākslu 

priekšmetu MK 

 (L.Tālberga)  

latviešu valoda 

literatūra 

mūzika 

vizuālā māksla 

Otro svešvalodu MK 

 (L.Seredina) 

krievu valoda 

vācu valoda 

Angļu val. MK  

(D.Groduma-Vīriņa) 

Sociālo zinātņu MK 

(I.Drēže) 

Latvijas un pasaules vēsture 

sociālās zinības 

mājturība un tehnoloģijas 

ekonomika 

filozofija 

ģeogrāfija 

politika un tiesības 

Metodiskās komisijas 



• Metodiskās komisijas uzdevums ir veicināt pedagogu 

meistarības un radošās pieredzes pilnveidošanu. 

• Metodiskā komisija 

• nodrošina padziļinātu mācību priekšmetu standartu, programmu 

un citu normatīvo dokumentu studēšanu un ieviešanu praksē; 

• analizē un apkopo pedagogu metodisko pieredzi; 

• izzina pedagogu un skolēnu darbības rezultātus: analizē valsts 

pārbaudes darbu rezultātus, izvērtē stiprās un vājās puses, nosaka 

cēloņsakarības, izsaka priekšlikumus un plāno konkrētus 

pasākumus sasniegumu uzlabošanai; 

• piedalās skolai svarīgu jautājumu apspriešanā, lēmumu un 

normatīvo dokumentu izstrādāšanā un  pieņemšanā. 

 

Metodiskās komisijas nolikums 



Darba 
virzieni 

Metodika 

Plānošana 

Mācību 
saturs 

Sadarbība 
ar 

vecākiem 

Vērtēšana 

Metodisko komisiju darba virzieni 
Avots: IAC projekts «Pedagogu profesionālās kompetences  pilnveide» 



  

 

 

 

Pieredzes apmaiņa 

 Semināri MK 

ietvaros 

 Pieredzes braucieni/ 

ciemiņu uzņemšana 

 Publikācijas 

 Metodiskās 

izstrādnes 

 Kopīga mācīšanās 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2002./2003.m.g. 

  

• Normunds Dzintars 
„Pārbaudes darbi un 
diktāti 9. klasei” 
metodiska izstrādne 

• Aira Mazure „Jauno 
mācīšanas stratēģiju 
izmantošana matemātikā” 
metodiska izstrādne 

• Valentīna Snipke 
„Alternatīvās mācību 
metodes” metodiska 
izstrādne 

•  Kristīne Roze 
„Dramaturģijas mācīšana 
9. klasē” metodiska 
izstrādne 

  

2004./2005. m.g. 

  

• Agita Bargā „Mājturības 
mācīšana”: metodiska 
izstrādne 

• Elizabete Sirotina 
„Pārbaudes darbi ķīmijā 
11. klasei” metodiska 
izstrādne 

• Normunds Dzintars 
„Pārbaudes darbi 
interpunkcijā 10. -12. 
klasei” metodiska 
izstrādne 

 

 

2005./2006.m.g. 

  

• Maija Jaunzeme 
„Skolēnu pastāvīgā darba 
iespējas filosofijas 
stundās” metodiska 
izstrādne 

  

2006./2007.m.g. 

  

• Līga Tetere „Kontinentu 
ģeogrāfija 7. klasei” 
metodiska izstrādne 

  

2007./08.m.g. 

  

• Elita Balčus „ Atklāj 
gramatiku pats!”: 
metodiska izstrādne vācu 
val. 

   

2008./09.m.g. 

  

• Dace Groduma – Vīriņa 
„Nebaidies runāt!”: 
runāšanas prasmju 
attīstīšana stundās, 
izmantojot debates kā 
metodi 

 

 

 

 

  

 

2009./10.m.g. 

 

• Skolas kolektīva 
kopdarbs – metodiska 
izstrādne „Mācību 
procesa 
individualizācija un 
diferenciācija praksē” 

  

2010./11.m.g. 

 

• Skolas kolektīva 
kopdarbs – metodiska 
izstrādne „ Es daru tā: 
labās prakses piemēri” 

Metodika 



• Vērtēšanas nolikuma veidošana, apspriešana 

Individuāli 

MK 

Metodiskajā padomē (1+1) 

Pedagoģiskajā sēdē 

 

• Vērtēšanas jautājumu aktualizēšana MK 

sanāksmēs 

Vērtēšana 



• MK tiek pieņemti lēmumi par izmantojamām 

priekšmetu programmām – pedagogs ir tiesīgs 

izstrādāt mācību priekšmetu programmas atbilstoši 

mācību priekšmeta standartam vai izraudzīties no 

Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātājiem 

mācību priekšmetu programmu paraugiem. 

• MK pieņem lēmumu par mācību līdzekļu izvēli. 

• MK vadītājs organizē tematisku sanāksmi, kurā tiek 

apspriesti aktuāli jautājumi mācību satura aspektā. 

Mācību 
saturs 



Plānošana 

DABASZINĀTŅU 

MK 

MATEMĀTIKAS 

UN DATORIKAS 

MK 

LATVIEŠU VAL. 

UN MĀKSLU 

PRIEKŠMETU MK 

OTRO SVEŠVALODU MK ANGĻU VAL. MK 
SOCIĀLO 

ZINĀTŅU MK 

CITI SKOLAS 

PASĀKUMI 

Skolas olimpiāde 

bioloģijā 

9.,10.,11.,12.klasē

m 7.11.13. 

6. novembris. 7. - 

9. klašu 

daiļlasītāju 

konkurss "Es 

Latvijā". 

Pilsētas 

diagnosticējošais 

darbs 11.klasem krievu 

valodā 21.10.2013-

27.10.2013 

8.novembris 

13.30 Pilsētas 

daiļlasīšanas 

konkurss 7.-

8.klasēm 

5.11. plkst.13.00 

Seminārs sociālo 

zin. skolotājiem un 

klašu audz. 

"Vardarbība 

internetā" 

Novada olimpiāde 

bioloģijā 22.11.13. 

12. novembris. 

Literāri muzikāla 

kompozīcija 

"Cilvēk, vispirms 

uzkāp pats sevī - 

cilvēkā, pēc tam, 

kur gribi, vari kāpt" 

(0. Vācietis.) 

Pilsētas tulkošanas 

konkurss vidusskolai 

23.11.2013 

5.novembris Skolas 

Daiļlasīšanas 

konkurss 7.-

8.klasēm 

8.11. "Puiku 

spēles  

Skolas olimpiāde 

fizikā 

Konkurss «Русский 

медвежонок » 

11.11.2013. 7.-12.kl. 

22. novembris 

Skolas olimpiāde 

11.-12.klasēm 

6.11. DC 

organizētais 

publiskās runas 

konkurss 

vidusskolēniem  

26.11.pieredzes 

apmaiņa - 

integrēto stundu/ 

latv.lit., 

ekonomika/ 

vērošana DALP 

5.vidusskolā 

13. novembris. 

Izmēģinājuma 

eksāmens latviešu 

valodā 12. klasēm. 

Pilsētas olimpiāde 

krievu valodā 10.-12. 

kl.(pilsētā)14.11.2013 

23.novembris 

Pilsētas tulkošanas 

konkurss 

vidusskolai 

26.-29.nov. skolas 

vēstures olimpiāde 

9. un 12.kl. 

8.11. DC 

organizētais 

debašu turnīrs 

vidusskolēniem 



 

• 2012. gada 11. decembrī 

• Sadarbība metodiskajās komisijās. 

• 2013. gada 29. janvārī 

• Erudītu konkursa organizēšana. 

• Metodiskā darba pilnveidošanas iespējas 

skolā. 

• Skolotāju tālākizglītības kursos gūto ideju 

pielietojums ikdienas darbā: informācijas 

apkopojums. 

• Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas 

nolikums: labojumi papildinājumi. 

• 2013. gada 25. februārī 

• Skolotāju tālākizglītības kursos gūto ideju 

pielietojums ikdienas darbā.  

• Skolas metodiskās pieredzes prezentēšanas 

idejas. 

• Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas 

nolikuma problēmjautājumi. 

 

• 2013. gada 3. aprīlī 

• Zinātniski pētniecisko darbu jomu vadītāju 

informācija skolotājiem par skolas lasījumiem, 

„Ģimnāzijas rakstiem” Nr.1. 

• IKVD pārbaudes aktualitātes par ierakstiem 

klašu žurnālos. 

• MK vadītāju priekšlikumi par skolas darba 

prioritātēm, mērķiem 2013./14.m.g. 

• 2013. gada 15. maijā 

• Pilsētas nolikuma par konkursu GADA 

SKOLOTĀJS apspriešana. 

• Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 

LV1Ģ (beigu lasījums). 

• Metodiskās komisijas LV1Ģ. 

• MK sanāksmju plānošana. 

• Skolas gada un mēneša darba plāns. 

 

 

Plānošana Metodiskās padomes tikšanās 



• 2013. gada 4. septembrī 

• MK izvērtējums par 2102./13.m.g. paveikto. 

• IT ieviešana mācību procesā 2013./14.m.g. 

• Uzdevumi MK 2013./14.m.g. 

• Skolas darba plāns. 

• 2013. gada 21.oktobrī 

• Skolas komandas izveide digitālajām 

apmācībām skolotājiem „Samsung nākotnē” 

• MK darba plānošana pa mēnešiem e- vidē. 

• Konference „Radoši meklējumi mūsdienu 

pedagoģijā: teorija un prakse”. Idejas saturam. 

• MK darbība Moodle vidē. 

• „Ģimnāzijas rakstu” Nr.2. saturs. 

• 2013. gada 21. novembrī. 

• Konference „Radoši meklējumi mūsdienu 

pedagoģijā: teorija un prakse”: MK loma 

darbu plānošanas procesā.  

• „ĢIMNĀZIJAS RAKSTU” Nr.2. tapšana: 

metodiskā  materiāla apspriešana. 

Plānošana 



Skolas darba prioritāte 
1.Mērķtiecīga un motivējoša mācību procesa organizēšana un kvalitatīva rezultāta 

sasniegšana 

1. Veicināt daudzveidīgu 
patstāvīgās mācīšanās 
iemaņu attīstību un to 
efektīvu izmantošanu 
izglītošanās procesā. 

2. Veidot starppriekšmetu 
saikni dažādos mācību 

priekšmetos. 



Skolas darba prioritāte 
2. Pozitīvas un daudzpusīgas sadarbības  pilnveidošana un skolas iespēju 

popularizēšana 

1. Aktualizēt pozitīvas un inovatīvas 
pieredzes apmaiņu skolas kolektīvā un 

tās popularizēšanā Liepājā un valsts 
ģimnāziju vidē. 

2. Izkopt mūsdienīgas un skolas 
tradīcijās balstītas sadarbības formas 
ar vecākiem, absolventiem un citām 

sabiedrības grupām. 

3.Pilnveidot visu mācību procesa 
dalībnieku izpratni par viņu 

pienākumiem un panākt to ievērošanu. 



• Skolas pasākumi: 

• Literāri muzikālo kompozīciju konkurss 

• Radošo darbu krājuma “Laiks nekur nepazūd” 

atvēršana 

 

Sadarbība 
ar 

vecākiem 




