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Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu direktoru vietnieku izglītības jomā

metodiskās apvienības darba plāns 2021./2022.mācību gadam  

Metodiskā darba prioritātes

 Skolotāju kompetences pilnveidošana un sadarbības veicināšana jaunā mācību satura 
plānošanā un īstenošanā;

 Atbalsta materiālu veidošana un pasākumu īstenošana personalizācijas veicinašanai 
mācību procesā

 Lokālpatriotisma un pilsoniskās līdzdalības veicināšana

Nr. Aktivitāte, pasākums Mērķauditorija Laiks Atbildīgais

1. Informatīvā sanāksme
par mācību gada 
organizācijas 
aktualitātēm. Prasības 
tarifikācijas 
veidošanai. 

izglītības iestāžu 
direktoru 
vietnieki 
izglītības jomā 

25.08. 2021. Izglītības satura 
nodaļas vadītāja 
I.Sprindžuka

2. Seminārs par 
diagnosticējošo darbu 
lomu mācību procesa 
īstenošanā; iegūto 
datu izmantošanas 
iespējas mācību 
procesa uzlabošanai.

izglītības iestāžu 
direktoru 
vietnieki 
izglītības jomā

27.10.2021.

ZOOM formātā

Izglītības satura 
nodaļas vadītāja 
I.Sprindžuka, 
sadarbībā ar 
SKOLA 2030 
speciālistiem

3.  Seminārs par 
diagnosticējošo darbu 
lomu mācību procesa 
īstenošanā; iegūto 
datu izmantošanas 
iespējas mācību 
procesa uzlabošanai; 
piemēri sociālās un 
pilsoniskās jomas 
ietvaros.

izglītības iestāžu 
direktoru 
vietnieki 
izglītības jomā

24.11.2021.

ZOOM formātā

Izglītības satura 
nodaļas vadītāja 
I.Sprindžuka, 
sadarbībā ar 
SKOLA 2030 
speciālistiem

4. Informatīvais 
seminārs par 
aktualitātēm IP 
(pasākumu 

izglītības iestāžu 
direktoru 
vietnieki 

26.01.2022.  Izglītības satura 
nodaļas vadītāja 
I.Sprindžuka



organizācijā, skolēnu 
zinātniskajā darbībā, 
valsts pārbaudes 
darbu organizēšanā 
izglītības iestādēs.)

izglītības jomā

5. Seminārs “Lietpratībā 
balstītas izglītības 
īstenošana mācību un 
audzināšanas 
darbā”.Mērķis- 
mācību stundu 
vērošana un analīze, 
apzinoties mācību  un 
audzināšanas darba 
vienotos mērķus

izglītības iestāžu 
direktoru 
vietnieki 
izglītības jomā

23.02.2022. Izglītības satura 
nodaļas vadītāja 
I.Sprindžuka, 
direktoru 
vietnieku 
audzināšanas 
jomā MA 
vadītāja A.Jurģīte

6. Informatīvais 
seminārs

izglītības iestāžu 
direktoru 
vietnieki 
izglītības jomā

20.04.2022. Izglītības satura 
nodaļas vadītāja 
I.Sprindžuka, ja 
nepieciešams-
izglītības 
metodiķi

7. Mācību gada 
noslēguma 
aktualitātes.

izglītības iestāžu 
direktoru 
vietnieki 
izglītības jomā

Datums tiks 
precizēts

Izglītības satura 
nodaļas vadītāja 
I.Sprindžuka, 

 Visos semināros ir paredzēta tēma „Aktualitātes izglītības darbā”.

 Direktoru vietnieki izglītības jomā izglītības iestāžu kolektīvos var izmantot SKOLA 
2030 piedāvātos atbalsta seminārus kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanai 

Direktoru vietnieku izglītības jomā MA vadītāja                       I.Sprindžuka
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