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2021.gada 17.septembra rīkojumu Nr.402 – r  

Daugavpils pilsētas
Izglītības pārvaldes pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu un pirmsskolas izglītības

iestāžu vadītāju metodisko apvienību darba plāns 
2021./2022.mācību gadam

Galvenās gada prioritātes:

1. Skolotāju kompetences pilnveidošana un sadarbības veicināšana jaunā mācību satura 
plānošanā un īstenošanā.
2. Atbalsta materiālu veidošana un pasākumu īstenošana personalizācijas veicināšanai mācību 
procesā.
3. Lokālpatriotisma un pilsoniskās līdzdalības veicināšana.
Uzdevumi:

 organizēt un koordinēt pieredzes apmaiņas pasākumus pilsētas pirmsskolas pedagogiem, 
ar mērķi pilnveidot skolotāju zināšanas un praktiskas iemaņas jaunā mācību satura 
īstenošanā;

 organizēt un koordinēt pieredzes apmaiņas pasākumus pilsētas pirmsskolas pedagogiem 
par tēmām: „Uz vērtībām balstīts mācību un audzināšanas darbs pirmskolā” un "Baltā 
galdauta svētki pirmsskolā integrējot Eko skolas programmu", lai paplašināt skolotāju 
pieredzi lokālpatriotisma un pilsoniskās līdzdalības veicināšanā;

 organizēt un koordinēt konsultācijas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem e-
klases lietošanā, mācīšanās organizācijas veicināšanā, metodiska plāna veidošanā, ārā 
vides izmantošanā, lai pilnveidot skolotāju kompetenci atbalsta materiālu veidošanā un 
personalizācijas veicināšanai mācību procesā;

 organizēt izglītojošo semināru pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem 
„Pedagogu profesionālās kompetences pašvērtējums”, ar mērķi pilnveidot iestāžu 
pašnovērtējuma sistēmas.   

    
Nr. Aktivitāte, pasākums Mērķauditorija Laiks Atbildīgais Piezīmes

Regulārie pasākumi
1. Izglītības procesa 

monitorings 
“Kompetenču pieeja 
mācību saturā”

Pirmsskolas 
pedagogi

Visu mācību 
gadu

MA vadītāja 
I.Zeļenkova 

DPIP

2. Konsultācijas 
“Kompetenču pieeja 
mācību saturā”

Pirmsskolas 
pedagogi

Visu mācību 
gadu

MA vadītāja 
I.Zeļenkova 

DPIP

3. Psihologu konsultācijas Pirmsskolas 
iestāžu pedagogi

Visu mācību 
gadu pēc 
pieprasījuma

DPIP 
L.Vingre,
N.Žekova

Pirmsskolas 
iestādēs

4. Informatīvās darba 
sanāksmes

Pirmsskolas 
izglītības iestāžu
vadītāji

Reizi mēnesī MA vadītāja 
I.Zeļenkova

DPIP

5. Pirmsskolas izglītības 
iestāžu vadītāju 
vietnieku sanāksmes

Pirmsskolas 
izglītības iestāžu
vadītāju 
vietnieki

Regulāri MA vadītāja 
I.Zeļenkova

DPIP

6. Konsultācijas Izglītības iestāžu Mācību gada DPIP Pēc 



juridiskajos jautājumos vadītāji un 
darbinieki, citi 
speciālisti

garumā speciālisti nepieciešamības

Septembris
1. MA darba plāna 

sastādīšana un 
apspriešana 

Pirmsskolas 
izglītības iestāžu
vadītāju 
vietnieki

26.08., 
plkst.13.00

MA vadītāja 
I.Zeļenkova

DPIP

2. Pirmsskolas izglītības 
iestāžu tehniskās 
gatavības 
nodrošināšana jaunajam
mācību gadam

Izglītības 
iestādes

07.09.-
11.09.2020.

Izglītības 
iestāžu 
vadītāji,
DPIP 
speciālisti

3. Pirmsskolas izglītības 
iestāžu darba plānu 
saskaņošana 

Iestāžu vadītāji 20.09.-08.10. Izglītības 
iestāžu vadītāji

DPIP

4. Informatīvā darba 
sanāksme

Iestāžu vadītāji 23.09. 
plkst.08.30

MA vadītāja 
I.Zeļenkova

DPIP

Oktobris
1. Skolotāju dienai veltīts 

pasākums 
Izglītības iestāžu
pedagogi

2021.gada 
5.oktobris

DPIP Laiks tiks 
precizēts

2. Konsultācija "e-klases 
jaunumi" - instrukcija 
pirmsskolas iestāžu 
virslietotājiem

Pirmsskolas 
izglītības iestāžu
vadītāju 
vietnieki

07.10., 
plkst.13.30

MA vadītāja 
I.Zeļenkova,
13.PII
A.Drancāne

3. Seminars " Pedagogu 
profesionālās 
kompetences 
pašvērtējums"

Pirmsskolas 
izglītības iestāžu
vadītāju 
vietnieki

26.10.
Plkst.13.00

I.Skrimble
K. Volodko-
Mitina

Vieta tiks 
precizēta

4. Informatīvā darba 
sanāksme

Iestāžu vadītāji 28.10. 
plkst.08.30

MA vadītāja 
I.Zeļenkova

DPIP

Novembris
1. Pieredzes apmaiņas 

pasākums 
"Pirmsskolas izglītības 
iestādes pasākumi 
"mācīšanās 
organizācijas" 
veicināšanai"

Pirmsskolas 
izglītības iestāžu
vadītāju 
vietnieki

10.11.,
plkst.9.15

MA vadītāja 
I.Zeļenkova
4.PII
J.Krankale

Vieta tiks 
precizēta

2. Darba sanāksme 
„Metodiskā darba 
plānošana”

Pirmsskolas 
izglītības iestāžu
vadītāju 
vietnieki

11.11. 
plkst.13.00

MA vadītāja 
I.Zeļenkova

Vieta tiks 
precizēta

3. Informatīvā darba 
sanāksme

Iestāžu vadītāji 25.11., 
plkst.8.30

MA vadītāja 
I.Zeļenkova

DPIP

Decembris
1. Informatīvā darba 

sanāksme
Iestāžu vadītāji MA vadītāja 

I.Zeļenkova
Vieta tiks 
precizēta

Janvāris
1. Pieredzes apmaiņas 

pasākums 
Pirmsskolas 
izglītības iestāžu

21.01. MA vadītāja 
I.Zeļenkova

Laiks tiks 
precizēts



''Matemātisko spēju 
attīstīšana  pirmsskolas
vecuma bērniem 
kompetenču ietvaros''

pedagogi 23.PII
V.Kazanova

2. Seminārs - praktikums  
" Mācību procesa 
pētīšana dabas 
programmu ietvaros" 
("Exploring the 
curriculum through 
nature programs")

Pirmsskolas 
izglītības iestāžu
vadītāju 
vietnieki un 
pedagogi

25.01.
plkst.9.30

MA vadītāja 
I.Zeļenkova
11.PII
A.Verbicka

3. Informatīvā darba 
sanāksme

Iestāžu vadītāji 27.01.,
plkst.8.30

MA vadītāja 
I.Zeļenkova

DPIP

Februāris
1. Pieredzes apmaiņas 

pasākums starptautiskā 
mērogā “Iekļaujošās 
izglītības īstenošana 
bērncentrētas pieejas 
ietvaros.”

Pirmsskolas 
izglītības 
skolotāji vai 
vadītāju 
vietnieki 

15.02. MA vadītāja 
I.Zeļenkova
9.PII
E.Radionova

Laiks un vieta 
tiks precizēta.
1 cilvēks no 
iestādes.

2. Pieredzes apmaiņas 
pasākums "Numikona 
izmantošanas iespējas 
kompeteņču izglītības 
kontekstā pirmsskolā"

Pirmsskolas 
izglītības iestāžu
pedagogi

Februāris MA vadītāja 
I.Zeļenkova
DSPAC
Z.Novicka

Laiks un datums
tiks precizēts.

3. Informatīvā darba 
sanāksme

Iestāžu vadītāji 24.02.,
plkst.8.30

MA vadītāja 
I.Zeļenkova

DPIP

Marts
1. Pieredzes apmaiņas 

pasākums
“Pirmsskolas iestāde 
un ģimene –inovatīvas 
sadarbības formas”

Pirmsskolas 
izglītības iestāžu
pedagogi

Martā MA vadītāja 
I.Zeļenkova
18.PII
I.Spirina

Laiks un datums
tiks precizēts 

2. Pieredzes apmaiņas 
pasākums " Uz 
vērtībām balstīts 
mācību un 
audzināšanas darbs 
pirmsskolā"

Pirmsskolas 
izglītības iestāžu
pedagogi

23.03.,
plkst. 13.00

MA vadītāja 
I.Zeļenkova
14.PII
E.Borodavko

ZOOM 
platformā

3.  Pieredzes apmaiņas 
pasākums   "Mācību 
satura plānošana un 
īstenošana mazbērnu 
grupās"

Pirmsskolas 
izglītības iestāžu
pedagogi

29.03. MA vadītāja 
I.Zeļenkova
Ruģeļu PII
J.Gorina

Laiks un vieta 
tiks precizēta.

4. Pieredzes apmaiņas 
pasākums: 
„Pedagoģiskās 
inovācijas „Kodēšana 
uz paklāja” īstenošana 

Pirmsskolas 
izglītības 
pedagogi

31.03. MA vadītāja 
I.Zeļenkova
29.PII
V.Apolione

Zoom platformā:
plkst. 13.30 vai 
29. poļu PII 
(Vienības 38b): 
plkst. 9.45



pirmsskolas izglītības 
iestādē”

5. Informatīvā darba 
sanāksme

Iestāžu vadītāji 24.03.,
plkst.8.30

MA vadītāja 
I.Zeļenkova

DPIP

Aprīlis
1. Pieredzes apmaiņas 

pasākums „Iekļaujošā 
komunikācija bērnu ar
īpašām vajadzībām 
integrācijai 
pirmsskolā”

Pirmsskolas 
izglītības iestāžu
pedagogi

6.04. MA vadītāja 
I.Zeļenkova
32.PII
K.Volodko-
Mitina

Laiks tiks 
precizēts

2. Pieredzes apmaiņas 
pasākums "Ārā vides 
izmantošana mācību 
procesa īstenošanai"

Pirmsskolas 
izglītības 
skolotāji, 
vadītāju 
vietnieki 

21.04.,
plkst.9.30

MA vadītāja 
I.Zeļenkova
3.PII
M.Pavlova

3. Informatīvā darba 
sanāksme

Iestāžu vadītāji 28.04.,
plkst.8.30

MA vadītāja 
I.Zeļenkova

DPIP

Maijs
1. Pieredzes apmaiņas 

pasākums „Mācīšanās 
procesa palīglīdzeklis 
un resurss pirmsskolā- 
video”

Pirmsskolas 
izglītības iestāžu
pedagogi

6.05. MA vadītāja 
I.Zeļenkova
7.PII
M.Ozola

Laiks tiks 
precizēts

2. Pieredzes apmaiņas 
pasākums "Bērnu 
jaunrade un 
uzņēmējspēja 
attīstīšana kultūras 
izpratnes un 
pašizpausmes mācību 
jomā"

Pirmsskolas 
izglītības iestāžu
mūzikas 
skolotāji

Maijā MA vadītāja 
I.Zeļenkova
28.PII
L.Beļikova

Laiks un datums
tiks precizēts

3. Pieredzes apmaiņas 
pasākums "Baltā 
galdauta svētki 
pirmsskolā integrējot 
Eko skolas 
programmu"

Pirmsskolas 
izglītības iestāžu
mūzikas 
skolotāji

Maijā MA vadītāja 
I.Zeļenkova
30.PII
A.Regža

Laiks un datums
tiks precizēts

Jūnijs
1. Mācību gada 

noslēguma darba 
sanāksme

Iestāžu vadītāji 07.06.,
plkst.8.30

MA vadītāja 
I.Zeļenkova

DPIP

Piedalīšanās metodiskajos pasākumos ir brīvprātīga

Metodiskās apvienības vadītāja I.Zeļenkova, 65407425 
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