
 

APSTIPRINĀTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ar Daugavpils pilsētas Izglītības 

pārvaldes vadītājas  

2014.gada ____.septembra  

rīkojumu Nr.____                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes 

Izglītības atbalsta nodaļas 

darba plāns 

2014./2015.m.g. 

 

 

Prioritātes darbā: 

 

1. Atbalsta personāla kompetenču attīstība un pilnveide rezultatīva mācību procesa 

nodrošināšanā, draudzīgas mācību vides un skolēnu sociālo  prasmju  veidošanā 

kultūrvidē 

2. Atbalsts skolēnu Dziesmu un deju svētkiem 

3. Profesionālās, interešu, karjeras,  pieaugušo izglītības  un izglītības atbalsta  informācijas 

pieejamības nodrošināšana 

4. Sadarbības veicināšana starp pašvaldības, valsts un privātajiem uzņēmumiem, iestādēm 

 un sabiedrībām profesionālās un karjeras izglītības jautājumos 

5. Izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu, sabiedrības pārstāvju, uzņēmēju, asociāciju un 

 mediju iesaistīšana izglītības jautājumu risināšanā 

6. Izglītojamo vecāku iesaistīšanās  izglītības jautājumu risināšanā veicināšana  

7. Individuālas pieejas sekmēšana katram skolēnam karjeras plānošanā, atbalsta pasākumos 

8. Pieredzes uzkrāšana un  apmaiņa interešu, profesionālās,  karjeras,  pieaugušo izglītības 

un izglītības atbalsta  jomās 

 

 
Nr.

p.k. 

Pasākums/aktivitāte Mērķ-

auditorija 

Laiks Atbildīgais Piezīmes 

1. 1 Metodiskā darba analīze un 

prioritāšu noteikšana 

2014./2015.m.g. 

MA vadītāji Jūnijs  L.Plavinska  

2.  Darba plāna izstrāde Izglītības 

atbalsta 

nodaļas 

speciālisti, 

MA vadītāji 

Līdz 

16.septembrim 

L.Plavinska  

3.  Interešu izglītības programmu 

izvērtēšana un mērķdotācijas 

sadale 

Izglītības 

iestādes, BJC 

„Jaunība”, citi 

programmu 

pieteicēji 

01.09.-

14.09.2014. 

L.Plavinska, 

Izvērtēšanas 

komisija 

 

4.  Konkursa „Pedagoģiskās 

meistarības balva 2014” 

pretendentu atlase 

Izglītības 

iestāžu 

pedagogi 

Septembris L.Plavinska, 

Nodaļas 

speciālisti 

Saskaņā ar 

nolikumu 

5.  Izglītības iestāžu, MA, nodaļas 

speciālistu darba plānu 

Izglītības 

iestāžu un  

20.-30.oktobris 

 

L.Plavinska  



saskaņošana MA vadītāji, 

nodaļas 

speciālisti 

6.  Darba plānu realizēšana un to 

kontrole 

Izglītības 

iestāžu un  

MA vadītāji, 

nodaļas 

speciālisti 

Mācību gada 

laikā 

L.Plavinska  

7.  Nodaļas darbinieku sanāksmes pie 

nodaļas vadītājas 

Nodaļas 

darbinieki 

Reizi mēnesī L.Plavinska  

8.  1.,5.,8.,10.klases skolēnu vecāku 

aptauja 

Skolu 

izglītojamie, 

to vecāki 

2014.gada aprīlis L.Plavinska 

Skolu direktori 

Saskaņā ar  

Koncepciju 

9.  Aktuālās informācijas ievietošana 

Izglītības pārvaldes mājas lapā un 

citos masu saziņas līdzekļos 

Pilsētas 

iedzīvotāji, 

izglītojamie, 

skolu kolektīvi 

Mācību gada 

laikā 

L.Plavinska 

S.Čeirāne 

I.Onzule 

 

10.  Savstarpējās palīdzības 

nodrošināšana  valsts pārbaudes 

darbu norisē, uzaicinot 

vispārizglītojošo priekšmetu 

skolotājus uz semināriem, 

eksāmenu norises sapulcēm 

Profizglītības 

iestāžu 

skolotāji, 

direktoru 

vietnieki 

Mācību gada 

laikā 

L.Plavinska 

 

 

11.  Pedagogu profesionālās darbības 

kvalitātes novērtēšana 

Pedagogi- 

4.kvalitātes 

pakāpes 

pretendenti 

Oktobris- aprīlis Kvalitātes 

novērtēšanas 

komisija, 

nodaļas 

speciālisti 

Saskaņā ar 

pieteikumiem 

12.  Datu bāzes papildināšana par 

profesionālās, augstākās, interešu, 

pieaugušo izglītības iespējām 

Daugavpilī  

Vispārizglītoj

ošo skolu, 

profizglītības 

iestāžu 

izglītojamie, 

augstskolu  

studenti, 

pieaugušie  

Septembris-

oktobris, mācību 

gada laikā  

L.Plavinska 

S.Čeirāne 

I.Onzule 

 

13.  Informācijas sniegšana 

vispārizglītojošo un profesionālās 

izglītības iestāžu izglītojamajiem 

par profesionālās un  augstākās 

izglītības iegūšanas  iespējām 

Daugavpilī un  Latvijā 

Vispārizglītoj

ošo skolu, 

profizglītības 

iestāžu 

izglītojamie 

Mācību gada 

laikā 

S. Čeirāne  

14.  VIAA un citu organizāciju vai 

izglītības iestāžu organizēto 

semināru apmeklēšana   

IP pedagogs – 

karjeras 

konsultants, 

izglītības 

iestāžu 

karjeras 

konsultanti 

 Pēc 

nepieciešamības 

mācību gada 

laikā  

L. Plavinska 

S. Čeirāne 

 

15.  „Karjeras nedēļas” organizēšana Vispārizglītoj

ošo, 

profesionālās 

izglītības 

iestāžu 

izglītojamie, 

augstskolu  

13.10. – 

17.10.2014. 

S.Čeirāne,  

L.Plavinska  

Sadarbībā ar 

izglītības 

iestāžu 

pedagogiem – 

karjeras 

konsultantiem 



studenti. 

16.  Seminārs „ Karjeras kompass – 

dialoga metode fokusētām un 

virzītām sarunām ar jauniešiem„   

Vispārizglītoj

ošo un 

profesionālās 

izglītības 

iestāžu 

pedagogi – 

karjeras 

konsultanti 

30.10.2014. VIAA 

S. Čeirāne 

 

17.  Seminārs „Konkurētspējīgs 

jaunietis tūrisma nozarē ” 

Izglītības 

iestāžu 

pedagogi – 

karjeras 

konsultanti  

2014.gada  

novembris (7.11, 

8.11.) 

L.Plavinska 

S. Čeirāne 

Sadarbībā ar 

LTRK, 

DTPV 

 

 

18.  Seminārs – diskusija 

„Karjeras iespējas būvniecības 

nozarē” 

Izglītības 

iestāžu 

pedagogi – 

karjeras 

konsultanti  

2014. gada   

26. novembris 

L.Plavinska 

S. Čeirāne 

Sadarbībā ar 

VIAA, 

Latvijas 

Būvnieku 

asociāciju, 

DCPV 

19.  Profesionālās izglītības mācību 

iestāžu direktoru vietnieku 

sanāksmes karjeras jautājumu 

aktualizēšanā 

Profesionālās 

izglītības 

mācību iestāžu 

direktoru 

vietnieki 

Mācību gada 

laikā 

L.Plavinska 

S.Čeirāne 

 

20.  Sadarbības veicināšana ar pilsētā 

esošajiem valsts, pašvaldības, 

privātajiem uzņēmumiem darba 

pasaules iepazīšanai un karjeras 

perspektīvu izpratībai. 

(Mācību ekskursiju, diskusiju un 

tikšanās organizēšana). 

Vispārizglītoj

ošo, 

profesionālās 

izglītības 

iestāžu 

izglītojamie, 

izglītības 

iestāžu 

pedagogi, 

izglītojamie 

Mācību gada 

laikā 

L. Plavinska 

S. Čeirāne 

Sadarbībā ar 

uzņēmējiem, 

izglītības 

iestādēm. 

21.  Ziemassvētku pasākums 

labākajiem pilsētas skolu un 

profskolu izglītojamajiem 

Pilsētas skolu 

un profskolu 

izglītojamie 

Decembris L.Plavinska, 

S>čeirāne, 

I.Onzule 

Sadarbībā ar 

LKC, Kultūras 

pārvaldi, 

Jaunatnes 

departamentu 

22.  „ Ēnu dienas” organizēšana Vispārizglītoj

ošo, 

profesionālās 

izglītības 

iestāžu 

izglītojamie 

Februāris S. Čeirāne 

L.Plavinska 

 

23.  Izglītības izstādes „ Skola 2015” 

Rīgā apmeklējums 

Vispārizglītoj

ošo skolu  

izglītojamie 

Februāris/marts L. Plavinska 

S. Čeirāne 

 

24.  Izstādes „Izglītības iespējas 2015” 

Daugavpilī apmeklējums 

Vispārizglītoj

ošo skolu 

izglītojamie 

13. – 14.03.2015. S. Čeirāne 

L.Plavinska 

 

 

Sadarbībā ar 

Latvijas 

Tirdzniecības 

un rūpniecības 

kameru. 

25.  Profesionālās izglītības iestāžu un 

darba devēju sadarbības 

Profesionālās 

izglītības 

Mācību gada 

laikā 

L.Plavinska 

S.Čeirāne  

Pēc 

pieprasījuma 



veicināšana ar mērķi nodrošināt  

kvalitatīvu un pieejamu 

profesionālo izglītību, organizējot  

tikšanās, pārrunas, risinot  

jautājumus par prakses vietām 

pašvaldības teritorijā 

iestāžu 

pārstāvji un 

darba devēji 

26.  Profesionālās izglītības 

izglītojamo iesaistīšana dažādās 

apmaiņas programmās  ar mērķi 

iepazīstināt tos ar ES darba tirgu 

un prakses vietām. 

Profizglītības 

iestāžu 

izglītojamie 

Mācību gada 

laikā  

L.Plavinska Pēc 

pieprasījuma 

sadarbībā ar IP 

eksperti 

projektu 

jautājumos       

E. Balodi 

27.  Sadarbība ar profesionālās 

izglītības iestādēm to informatīvo 

dienu, Atvērto durvju dienu, 

meistarības konkursu, 

audzināšanas un sporta 

pasākumos, Amatnieku pilsētiņas 

izveidošanā Daugavpils pilsētas 

svētkos. 

Profizglītības 

iestāžu 

skolotāji, 

direktoru 

vietnieki  

Mācību gada 

laikā 

L.Plavinska 

 
 

28.  Augstāko un profesionālās 

izglītības iestāžu Atvērto durvju 

dienu apmeklējumi 

Vispārizglītoj

ošo skolu, 

profesionālās 

izglītības 

iestāžu 

izglītojamie 

Marts - maijs L. Plavinska 

S. Čeirāne 

 

29.  Pedagoģiski-medicīniskās 

komisijas sēdes 

Skolēni, 

vecāki un 

pedagogi 

Mācību gada 

laikā 

R.Latiša Pēc grafika 

30.  Iekļaujošās izglītības atbalsta 

centra konsultācijas un semināri 

Pedagogi un 

vecāki 

Mācību gada 

garumā 

R.Latiša Konsultatīvā 

atbalsta 

teritorijā 

31.  Pilsētas skolu un IP psihologu 

sanāksme „Vienota pieeja 

psiholoģiskajā izpētē” 

Izglītības 

iestāžu un IP 

psihologi 

06.10.2014. N.Petrovska, 

IP psihologi 

 

32.  Sadarbība ar Daugavpils pilsētas 

PII  pirmskolas vecuma bērnu 

gatavības skolai izvērtēšanā 

PII 

izglītojamie 

Aprīlis-maijs IP Psihologi  

33.  Sadarbība ar Daugavpils pilsētas 

PII  jaunākā vecuma grupu 

adaptācijas procesa izpētē 

PII 

izglītojamie 

Septembris-

decembris 

IP Psihologi  

34.  Psihologu konsultācijas, bērnu 

psiholoģiskā diagnostika, ģimenes 

situācijas izpēte, psiholoģiskā 

rehabilitācija bērniem, kuri cietuši 

no vardarbības 

Bērni un 

vecāki 

Pastāvīgi N.Žekova 

N.Klešča 

L.Vingre 

Pēc  

pieprasījuma, 

t.sk. – pēc 

Bāriņtiesas 

pieprasījuma 

35.  Metodiskā atbalsta sniegšana 

vispārizglītojošo un profesionālās 

izglītības sadarbības partneru 

atbalsta personālam 

Vispārizglītoj

ošo un 

profesionālās 

izglītības 

sadarbības 

partneru 

pedagogi 

Mācību gada 

laikā 

L.Plavinska   

IIC speciālisti 

 

36.  Atvērto durvju diena IP Izglītības Skolēni, vecāki, maijs L.Plavinska  



atbalsta nodaļā interesenti N.Fiļipova 

N.Žekova 

37.  Psiholoģijas nedēļa: iepazīšanās ar 

psihologa darbu, individuālās 

konsultācijas, dažāda veida 

treniņi. 

Pilsētas 

iedzīvotāji, 

vecāki, 

pedagogi, IP 

darbinieki, 

izglītojamie 

16.-20.03.2014. IP Psihologi, 

IIC darbinieki 

 

38. 4 Interešu izglītības programmu 

kvalitātes monitorings 

Interešu 

izglītības 

programmu 

īstenošanas 

izglītības 

iestādes 

Mācību gada 

garumā 

L.Plavinska 

I.Onzule 

 

39.  Labākās darba pieredzes apmaiņa 

interešu izglītībā (atklātie 

pasākumi, koncerti, festivāli, u.c) 

Interešu 

izglītības 

pedagogi 

Mācību gada 

laikā 

A.Jansone 

L.Plavinska 

 

40.  Piedalīšanās pilsētas svētku 

programmas veidošanā 

Skolu 

izglītojamie 

Janvāris- aprīlis L.Plavinska, 

Izglītības 

iestādes, MA 

 

41.  Skolēnu Dziesmu un deju svētku 

dalībnieku atbalsta  nodrošināšana 

Izglītojamie 

un pedagogi 

Mācību gada 

laikā 

A.Jansone 

L.Plavinska 

 

42.  XI Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētku repertuāra 

skate 

Radošie 

kolektīvi, 

vecāki 

8.martā 

plks.10.00 

Daugavpils KP 

N.Krivoguza 

A.Jansone 

L.Plavinska 

 

43.  Daugavpils pilsētas svētki  Vispārizglītoj

ošo skolu un 

profizglītības 

iestāžu   

kolektīvi, 

vecāki, BJC 

“Jaunība” 

Jūnijs  

(Daugavpils) 

L.Plavinska 

A.Jansone  

 

Sadarbībā ar 

LKC, Kultūras 

pārvaldi, 

Jaunatnes 

departamentu 

44.  Skolēnu Dziesmu un deju svētki Skolu 

izglītojamie 

6.07.-10.07. 

2015. 

BJC „Jaunība” 

L.Plavinska 

 

45.  Individuālo konsultāciju sniegšana 

pieaugušo izglītības organizācijām 

un iestādēm metodikas jautājumos 

Pieaugušo 

izglītības 

organizāciju  

un iestāžu 

darbinieki 

Mācību gada 

laikā 

L.Plavinska 

I.Onzule 

Pēc 

pieprasījuma 

46.  Konsultācijas neformālās 

izglītības programmu izveidē, to 

apkopošana un popularizēšana 

iedzīvotājiem 

Pieaugušo 

izglītības 

organizāciju  

un iestāžu 

darbinieki 

Mācību gada 

laikā 

I.Onzule Pēc 

pieprasījuma 

47.  Sadarbībā ar Daugavpils pilsētas 

Domes licencēšanas komisiju 

neformālās izglītības programmu 

izskatīšana un licencēšana.  

Pieaugušo 

izglītības 

organizāciju  

un iestāžu 

darbinieki 

Mācību gada 

laikā 

I.Onzule  

48.  Semināri vecākiem 

 

Vecāki 1 reizi mēnesī: 

septembris 

oktobris 

novembris 

decembris 

I.Onzule Tēmas tiek 

izvēlētas pēc 

vecāku 

pieprasījuma 



49.  Vecāku koordinācijas padomes 

sēdes  

No katras 

skolas pa 1 

vecākam 

Reizi 2 mēnešos  I.Onzule  

50.  Vecāku forums vecāki aprīlis I.Onzule  

  

Izglītības atbalsta  nodaļas vadītāja L. Plavinska   t.28330063 


