
APSTIPRINĀTS 

ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājas 
2022.gada 19.septembra rīkojumu Nr.383-r 

         

Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu direktoru vietnieku izglītības jomā 

metodiskās apvienības darba plāns 2022./2023.mācību gadam   

 

Metodiskā darba prioritātes  

• Pozitīvas un emocionāli drošas mācīšanās vides veicināšana. 

• Kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas caurvijas aktualizēšana mācību procesā 

• Stundas efektivitātes palielināšana, kompleksu un metakognitīvu uzdevumu veidošana 

Nr. Aktivitāte, pasākums Mērķauditorija Laiks Atbildīgais 

1.  Informatīvā sanāksme 

par mācību gada 

organizācijas 

aktualitātēm. Aktuālie 

normatīvie akti 

izglītībā. 

izglītības iestāžu 

direktoru 

vietnieki 

izglītības jomā  

25.08. 2022. Izglītības satura 

nodaļas vadītāja 

I.Sprindžuka 

2. Seminārs par valsts 

pārbaudes darbu 

organizāciju 

izglītības iestāžu 

direktoru 

vietnieki 

izglītības jomā 

07.10.2022. 

ZOOM formātā 

 

VISC sadarbībā 

ar SKOLA 2030 

speciālistiem 

19.10.2022(pēc 

nepieciešamības) 

Izglītības satura 

nodaļas vadītāja 

I.Sprindžuka 

3.  Seminārs par 

komplekso uzdevumu 

veidošanas pieredzi. 

Starpdisciplinārais 

valsts pārbaudes darbs 

9.klasē. 

izglītības iestāžu 

direktoru 

vietnieki 

izglītības jomā 

23.11.2022. 

 

 

Izglītības satura 

nodaļas vadītāja 

I.Sprindžuka 

sadarbībā ar 

DPIP izglītības 

metodiķiem 

4. Vēroto mācību stundu 

analīze izglītības 

kvalitātes kontekstā 

izglītības iestāžu 

direktoru 

vietnieki 

izglītības jomā 

14.12.2022. Izglītības satura 

nodaļas vadītāja 

I.Sprindžuka 

sadarbībā ar 

DPIP izglītības 

kvalitātes 

eksperti 

J.Azareviču 



5. Seminārs “Lietpratībā 

balstītas izglītības 

īstenošana mācību un 

audzināšanas darbā 

plašākas skolēna 

izglītības kontekstā”. 

izglītības iestāžu 

direktoru 

vietnieki 

izglītības jomā 

25.01.2023.  Izglītības satura 

nodaļas vadītāja 

I.Sprindžuka 

direktoru 

vietnieku 

audzināšanas 

jomā MA 

vadītāja A.Jurģīte 

6. Seminārs par 

vērtēšanas pieejas 

maiņu pamata un 

vispārējās vidējās 

izglītības posmā 

(spēkā no 

01.09.2023.) 

izglītības iestāžu 

direktoru 

vietnieki 

izglītības jomā 

23.02.2023. Izglītības satura 

nodaļas vadītāja 

I.Sprindžuka 

7. Informatīvais 

seminārs “Aktuālais 

padziļināto kursu 

valsts pārbaudes 

darbu norisē” 

izglītības iestāžu 

direktoru 

vietnieki 

izglītības jomā 

22.03.2023. Izglītības satura 

nodaļas vadītāja 

I.Sprindžuka, ja 

nepieciešams-

izglītības 

metodiķi 

8. Vēroto mācību stundu 

analīze izglītības 

kvalitātes kontekstā 

izglītības iestāžu 

direktoru 

vietnieki 

izglītības jomā 

26.04.2023. Izglītības satura 

nodaļas vadītāja 

I.Sprindžuka 

sadarbībā ar 

DPIP izglītības 

kvalitātes 

eksperti 

J.Azareviču 

9. 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 


