
APSTIPRINĀTS 
ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājas 

2022.gada 19.septembra rīkojumu Nr.383-r 

 

Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu 

 direktoru vietnieku audzināšanas jomā metodiskās apvienības  

DARBA PLĀNS  

2022./2023.mācību gadam 

 
2022./2023. mācību gadā Daugavpils pilsētā audzināšanas jomā tiek izvirzītas šādas galvenās darba prioritātes : 

 

1) Pilsoniskās pozīcijas un patriotisma aktualizēšana audzināšanas procesā; 

2) Plašākas skolēna izglītības pieredzes jēgpilnas un mērķtiecīgas sistēmas izveidošana un īstenošana; 

3) Labbūtības kā skolas vērtības aktualizēšana. 

 

Metodiskās apvienības moto: Ceļš vienmēr ir jauns. 

Metodiskās apvienības vērtības: Sadarbība un atbalsts 

 Aktivitātes Mērķauditorija Norises laiks Atbildīgais Izpildes plānotais 
rezultāts/rezultatīvais rādītājs 

 

Mērķis: Nodrošināt sistemātisku informācijas apriti, darba plānošanu un izvērtēšanu. 
 

Organizatoriskā darbība 

1. Direktoru vietnieku MA sēdes. Direktoru vietnieki  

audzināšanas jomā, plašākas 

skolēna izglītības pieredzes 

koordinatori, klašu 

audzinātāju MK vadītāji 

Visa mācību 

gada laikā 

ceturtdienās 

plkst.15.00. 

A.Jurģīte Ir nodrošināta regulāra 

informācijas aprite Daugavpils 

pilsētā. 

2. Audzināšanas darba prioritāšu 

izstrāde pilsētā, MA plāna 

saskaņošana. 

 

Direktoru vietnieki  

audzināšanas jomā, klašu 

audz. MK vadītāji 

Līdz 

15.septembrim. 

A.Jurģīte Ir izstrādātas audzināšanas darba 

prioritātes, tās tiek ņemtas vērā, 

plānojot skolu darbu. 



3. Sistemātiska informācijas 

aprites: valsts- pilsēta- izglītības 

iestāde nodrošināšana. 

 

Direktoru vietnieki  

audzināšanas jomā, klašu 

audz. MK vadītāji 

Visa mācību 

gada laikā. 

A.Jurģīte Ir nodrošināta regulāra 

informācijas aprite, informējot 

par aktualitātēm valstī.  

4. Pieredzes apmaiņas izbraukuma 

semināri (Valmieras skolas, 

Līvānu 1.vidusskolā u.c pēc 

iespējas). 

 

Direktoru vietnieki  

audzināšanas  jomā 

Laiks tiks  

precizēts. 

A.Jurģīte Tiek veicināta MA dalībnieku 

pieredzes apmaiņa. 

Mērķis: Nodrošināt pedagogu tālāizglītību, pedagoģisko prasmju pilnveidošanu. 

Tālākizglītība 

5. Sistemātiska nepieciešamā atbalsta 

sniegšana izglītības iestādēm, 

audzināšanas darba tālākizglītības 

jautājumos. 

 

Direktoru vietnieki  

audzināšanas jomā, klašu 

audzinātāji 

Visa mācību 

gada laikā. 

A.Jurģīte Tiek sniegts atbalsts direktoru 

vietniekiem audzināšanas un 

plašākas skolēna izglītības 

jautājumos. 

6. Reģionālās mācības pašpārvalžu 

konsultantiem Atbalstīt 

pašpārvaldi 2022.  

 

Pašpārvalžu koordinatori 14.10.22. A.Jurģīte 

VISC 

Tiek pilnveidotas koordinatoru 

zināšanas par skolu pašpārvalžu 

darbības dažādošanas iespējām. 

7. Tālākizglītības kursi sadarbībā ar 

Daugavpils Valsts ģimnāzijas 

tālākizglītības centru.Pilsoniskās 

audzināšanas un pilsoniskās 

līdzdalības sekmēšana izglītības 

iestādē (8h). 

 

Daugavpils pilsētas skolu 

pedagogi 

Pēc skolu 

pieteikuma. 

Daugavpils Valsts 

ģimnāzijas 

metodiskais centrs, 

A.Jurģīte 

Pēc nepieciešamības tiek 

organizēti pilsoniskās 

audzināšanas kursi atbilstoši 

MK.not.Nr.480 prasībām. 

Mērķis: Paaugstināt pašvaldības izglītības iestāžu izglītības procesa kvalitāti un pedagogu profesionālās kompetences. 

Metodiskā darbība 

8. Skola 2030 un VISC audzināšanas 

darba aktualitāšu 

semināri/vebināri. 

 

Daugavpils pilsētas skolu 

pedagogi 

Visa mācību  

gada laikā. 

A.Jurģīte 

 

Ir iegūta jaunākā informācija par 

aktualitātēm valstī izglītības 

jomā. 

9. Iniciatīvas Latvijas skolas soma 

plānu izstrāde un īstenošana. 

 

Direktoru vietnieki  

audzināšanas jomā 

Visa mācību  

gada laikā. 

L.Plavinska,  

iniciatīvas 

koordinatori 

Ir izstrādāti un tiek realizēti 

saturiski pilnvērtīgi iniciatīvas 

īstenošanas plāni. 



10. Plašākas skolēna izglītības 

pieredzes iespēju popularizēšana 

Daugavpils Inovāciju centrā. 

 

Daugavpils izglītības iestāžu   

direktoru vietnieki 

1.semestris. A.Jurģīte, 

V.Kozlovska 

Ir sniegts ieskats par plašākas 

skolēna izglītības pieredzes 

atklāšanas iespējām DIC. 

11. Direktoru vietnieku sadarbības  

darba semināri Lietpratībā 

balstītas izglītības īstenošana 

mācību un audzināšanas darbā 

plašākas skolēna izglītības 

kontekstā. 

 

Direktoru vietnieki izglītības 

jomā 

Visa mācību  

gada laikā. 

A.Jurģīte, 

I.Sprindžuka 

Ir aktualizēta  lietpratībā balstītas 

izglītības īstenošanas 

nepieciešamība mācību un 

audzināšanas darbā, apzinoties to 

vienotību. 

12 Pieredzes apmaiņas pasākumi 

Metodisko rozīņu pēcpusdienas. 

Direktoru vietnieki izglītības 

jomā 

Visa mācību  

gada laikā. 

A.Jurģīte, 

 

Ir aktualizēti plašākas skolēna 

izglītības pieredzes risinājumi 

Latvijas izglītības iestādēs. Ir 

notikušas vismaz 2 aktivitātes. 

13. Sadarbība ar Europe direct 

Dienvidlatgale centra Eiropas 

aktualitāšu jautājumos. 

Direktoru vietnieki izglītības 

jomā, skolu pedagogi 

Visa mācību  

gada laikā. 

A.Jurģīte Ir aktualizēti demokrātijas un 

Eiropas svarīgākie jautājumi, 

notikuši vismaz 2 kopīgas 

aktivitātes pedagogiem. 

14. Pieredzes apmaiņas seminārs ar 

Valmieras 2.vidusskolas kolēģiem. 

Valmieras 2.vidusskolas 

 un  

Daugavpils BJC “Jaunība” 

pedagogi. 

14.09.22. A.Jurģīte Ir noticis pieredzes apmaiņas 

pasākums, kura laikā Valmieras 

kolēģi ir iepazīstināti ar 

Daugavpils pieredzi audzināšanas 

procesu īstenošanā. 

15. XXII Starptautiskie humānās 

pedagoģijas lasījumi. 

Daugavpils izglītības iestāžu 

pedagogi  

 

Laiks tiks precizēts. V.Rudņeva Tiek turpināts darbs pie humānās 

pedagoģijas ideju 

popularizēšanas.  

16. Humānās pedagoģijas vasaras 

skola. 

Daugavpils izglītības iestāžu 

pedagogi  

 

Laiks tiks precizēts. V.Rudņeva Tiek turpināts darbs pie humānās 

pedagoģijas ideju 

popularizēšanas. Vasaras skolā ir 

piedalījušies vismaz 4 pedagogi. 

17.  Daugavpils pilsētas izglītības 

iestāžu interešu izglītības 

programmu statistiskās 

informācijas analīze. 

 

Daugavpils izglītības iestāžu   

direktoru vietnieki 

1.semestris A.Jurģīte Tiek analizētas interešu izglītības 

programmu piedāvājums un 

izglītojamo skaits. 

Mērķis: Piedāvāt skolēniem un skolotājiem jēgpilnas aktivitātes, izglītojamo plašākas izglītības pieredzei. 



 

Sagatavoja: 

Direktoru vietnieku audzināšanas jomā MA vadītāja A.Jurģīte , e-pasts: jurgite@jauniba.lv   

Pasākumi, aktivitātes 

18. Atklātie pasākumi, aktivitātes un 

klases stundas. 

 

 

Daugavpils pilsētas izglītības 

iestāžu pedagogi, izglītojamie, 

direktoru vietnieki 

audzināšanas jomā. 

Visa mācību  

gada laikā atbilstoši 

epidemioloģiskajām 

prasībām atbilstoši 

izglītības iestāžu  

piedāvājumam.  

 

A.Jurģīte Iespēju robežās piedāvāt 

skolēniem un skolotājiem 

plašākas skolēnu izglītības 

pieredzes pasākumus. 

19. Demokrātijas jautājumu 

pasākumi sadarbībā ar  Europe 

direct Dienvidlatgale (Prāta 

spēles, Viedokļu festivāls u.c.) 

 

Daugavpils pilsētas izglītības 

iestāžu izglītojamie 

Laiks tiks precizēts. A.Jurģīte 

 

Ir notikuši vismaz 2 pasākumi, 

kuru laikā tiek aktualizētas 

zināšanas par Eiropas un 

demokrātijas aktualitātēm. 

20. Plašākas skolēna izglītības 

pieredzes pasākumi sadarbībā ar 

Daugavpils Inovāciju centru. 

 

Daugavpils pilsētas izglītības 

iestāžu izglītojamie 

Laiks tiks precizēts. A.Jurģīte, 

V.Kozlovska 

Ir organizēti plašākas skolēna 

izglītības pieredzes pasākumi, 

veicināta līdzdalība. 

21.  Tematiskās nedēļas izglītības 

iestādēs  

Daugavpils pilsētas izglītības 

iestāžu pedagogi, izglītojamie 

Atbilstoši norises 

laikam 

Direktoru vietnieki Tiek īstenots sistemātisks 

audzināšanas darbs, paplašinot 

skolēnu izglītības pieredzi. 

22.  Iniciatīvas Latvijas skolas soma 

īstenošanas pasākumi. 

Daugavpils pilsētas izglītības 

iestāžu pedagogi, izglītojamie 

Atbilstoši izglītības 

iestāžu plānam 

Atbildīgie par 

iniciatīvas īstenošanu 

Tiek piedāvāti jēgpilni pasākumi 

izglītojamajiem, nodrošinot visas 

likumā ietvertās normas. 

23. BJC “Jaunība” interešu izglītības 

programmu pedagogu pasākumi  

Daugavpils pilsētas izglītības 

iestāžu izglītojamie 

Laiks tiks precizēts. A.Jurģīte, BJC 

“Jaunība” metodiķi 

Tiek piedāvāti jēgpilni pasākumi 

izglītojamajiem. Ir notikuši 

vismaz 4 pasākumi. 

24. Skolēnu skatuves runas konkurss Daugavpils pilsētas izglītības 

iestāžu izglītojamie 

Februāris -aprīlis A.Jurģīte Skolēni ir papildinājuši savas 

uzstāšanās prasmes. Valsts 

posmam ir izvirzīti labākie 

runātāji. 

25. VI Latvijas skolu teātru 

salidojums  

Daugavpils pilsētas izglītības 

iestāžu teātru pulciņu 

izglītojamie 

Laiks tiks precizēts. A.Jurģīte Ir nodrošināta  teātru interešu 

izglītības programmu dalībnieku 

iespēja nonākt valsts nozīmes 

pasākumā. 

mailto:jurgite@jauniba.lv

