
                                                                                         APSTIPRINĀTS 

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

 

Daugavpils pilsētas 

pirmsskolas izglītības pedagogu un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju metodisko 

apvienību darba plāns  

2022./2023.mācību gadam 

 

Galvenās gada prioritātes: 

 

1. Pozitīvas un emocionāli drošas mācīšanās vides veicināšana. 

2. Kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas caurvijas aktualizēšana mācību procesā, 

3. Stundas efektivitātes palielināšana, kompleksu un metakognitīvu uzdevumu veidošana. 

 

Uzdevumi: 

✓ organizēt un koordinēt pieredzes apmaiņas pasākumus pilsētas pirmsskolas pedagogiem, 

ar mērķi pilnveidot skolotāju zināšanas un praktiskas iemaņas pozitīvas un emocionāli 

drošas mācīšanās vides veicināšanā; 

✓ organizēt un koordinēt pieredzes apmaiņas pasākumus pilsētas pirmsskolas pedagogiem 

par tēmām: "Metakognitīvo prasmju attīstīšana pirmsskolas 

vecuma bērniem", "Kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas caurviju prasmju 

attīstīšana, pirmsskolas programmā īstenojot Ekoskolu programmu" un "Pašvadītas 

mācīšanās organizēšana pirmsskolas izglītības iestādē", lai paplašināt skolotāju pieredzi 

kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas caurvijas aktualizēšanā mācību procesā; 

✓ organizēt un koordinēt konsultācijas pirmsskolas izglītības metodiķiem nodarbības 

efektivitātes palielināšanā; 

     

Nr. Aktivitāte, pasākums Mērķauditorija Laiks Atbildīgais Piezīmes  
Regulārie pasākumi 

    

1. Izglītības procesa 

monitorings 

“Kompetenču pieeja 

mācību saturā” 

Pirmsskolas 

pedagogi 

Visu mācību 

gadu 

I.Zeļenkova  DPIP 

2.  Individuālas 

konsultācijas 

“Kompetenču pieeja 

mācību saturā” 

Pirmsskolas 

pedagogi 

Visu mācību 

gadu 

I.Zeļenkova  DPIP 

3. Izglītības iestāžu 

vadītāju vietnieku 

pirmsskolas jomā 

sanāksmes 

Izglītības iestāžu 

vadītāju 

vietnieki 

pirmsskolas 

jomā 

Regulāri I.Zeļenkova DPIP 

4. Pirmsskolas izglītības 

metodiķu sanāksmes 

Pirmsskolas 

izglītības  

metodiķi 

Regulāri I.Zeļenkova  

 Augusts     

1. Izglītības iestāžu 

tehniskās gatavības 

nodrošināšana jaunajam 

mācību gadam 

Izglītības 

iestādes 

Saskaņā ar 

rīkojumu 

Izglītības 

iestāžu 

vadītāji, 

DPIP 

speciālisti 

 



 Septembris     

1. MA darba plāna 

sastādīšana un 

apspriešana  

Pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

vadītāju 

vietnieki 

Līdz 12.09. I.Zeļenkova DPIP 

2. Informatīvā darba 

sanāksme 

Iestāžu vadītāji 

un direktori 

28.09. 

plkst.09.00 

DPIP 
 

 Oktobris     

1. Pirmsskolas izglītības 

iestāžu darba plānu 

saskaņošana  

Iestāžu vadītāji Līdz 17.10. Izglītības 

iestāžu vadītāji 

 

2. Informatīvā darba 

sanāksme 

Iestāžu vadītāji 

un direktori 

28.10.  DPIP  

 Novembris     

1. Darba sanāksme 

“Mācību procesa 

aktuālie jautājumi”   

Izglītības iestāžu 

vadītāju 

vietnieki 

pirmsskolas 

jomā 

Novembra 

beigās 

I.Zeļenkova Datums tiks 

precizēts 

2. Darba sanāksme 

“Metodiskā darba 

aktuālie jautājumi” 

Pirmsskola 

izglītības 

metodiķi 

Novembra 

beigās 

I.Zeļenkova Datums tiks 

precizēts 

3. Konsultācija 

iekļaujošās izglītības 

jautājumos 

“Individuālo darba 

plānu izveide”   

Pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

pedagogi 

24.11., 

plkst.13.00 

I.Zeļenkova, 

I.Geriņa 

ZOOM 

platformā 

4. Informatīvā darba 

sanāksme 

Iestāžu vadītāji 

un direktori 

25.11.  DPIP  

 Decembris     

1. Informatīvā darba 

sanāksme 

Iestāžu vadītāji 

un direktori 

16.12. DPIP  

 Janvāris     

1. Pieredzes apmaiņas 

pasākums "Digitālo 

tehnoloģiju 

integrēšana mācību 

procesā pirmsskolā" 

Pirmsskolas 

izglītības 

pedagogi 

26.01., 

Laiks tiks 

precizēts 

27.PII 

J.Sivačova 

 

2. Pieredzes apmaiņas 

pasākums 

“Mijiedarbība  un 

atbalstoša 

komunikācija SEM 

(sociāli emocionālās 

mācīšanās) 

nodrošināšanai” 

Pirmsskolas 

izglītības 

pedagogi 

Datums tiks 

precizēts 

24.PII 

I.Skrimble 

 

3. Informatīvā darba 

sanāksme 

Iestāžu vadītāji 

un direktori 

27.01., 

 

DPIP  

 Februāris     

1. Praktiskais seminārs 

“Pozitīvas un 

Pirmsskolas 

izglītības 

16.02., 

plkst.13.00 

I.Zeļenkova, 

L.Vingre 

 



emocionāli drošas 

mācīšanās vides 

veicināšana” 

pedagogi 

2. Darba sanāksme par 

aktuālajiem 

jautājumiem 

Izglītības iestāžu 

vadītāju 

vietnieki 

pirmsskolas 

jomā 

Februāra 

beigās 

 

I.Zeļenkova Datums tiks 

precizēts 

3. Darba sanāksme par 

aktuālajiem 

jautājumiem 

Pirmsskola 

izglītības 

metodiķi 

Februāra 

beigās 

 

I.Zeļenkova Datums tiks 

precizēts 

4. Informatīvā darba 

sanāksme 

Iestāžu vadītāji 

un direktori 

24.02., 

 

DPIP  

 Marts     

1. Pieredzes apmaiņas 

pasākums 

 “Interaktīvās metodes 

"Stāstu stāstīšana" 

(angļu Storytelling)  

izmantošana 

pirmsskolā” 

Pirmsskolas 

izglītības 

pedagogi 

17.03., 

Laiks tiks 

precizēts 

15.PII 

A. Bolotņikova 

Viens 

pirmsskolas 

skolotājs vai 

skolotājs 

logopēds no 

iestādes 

2. Pieredzes apmaiņas 

pasākums 

„Mijiedarbība kā 

pozitīvas un emocionāli 

drošas mācīšanās vides 

veicinātāja” 

Pirmsskolas 

izglītības 

pedagogi 

Laiks un 

datums tiks 

precizēts 

12.PII 

S.Ondzule 

 

3. Pieredzes apmaiņas 

pasākums "Muzikālais 

globuss"- radošā 

muzikālā darbība 

multikulturālā 

kontekstā. 

Pirmsskolas 

izglītības 

pedagogi 

29.03., 

Laiks tiks 

precizēts 

Valstspilsētas 

vidusskola 

Ņ.Kondratjeva 

Strādnieku ielā 

56 

4. Pieredzes apmaiņas 

pasākums 

"Metakognitīvo 

prasmju attīstīšana 

pirmsskolas 

vecuma bērniem" 

Pirmsskolas 

izglītības 

pedagogi 

Laiks un 

datums tiks 

precizēts 

Zinātņu 

vidusskola 

M.Kalinka  

Stacijas 45 

5. Informatīvā darba 

sanāksme 

Iestāžu vadītāji 

un direktori 

24.03., 

 

DPIP  

 Aprīlis     

1. Pieredzes apmaiņas 

pasākums "Pašvadītas 

mācīšanās 

organizēšana 

pirmsskolas izglītības 

iestādē" 

Pirmsskolas 

izglītības 

pedagogi 

Laiks un 

datums tiks 

precizēts 

21.PII 

L.Fiļipova 

ZOOM 

platformā 

2. Pieredzes apmaiņas 

pasākums "Caurviju 

prasmju attīstīšana 

Pirmsskolas 

izglītības 

pedagogi 

20.04., 

Laiks tiks 

precizēts 

22.PII 

J. Griņeviča 

 

ZOOM 

platformā 



bērniem svētku 

plānošanā un 

organizēšanā" 

3. Pieredzes apmaiņas 

pasākums "Kritiskās 

domāšanas un 

problēmrisināšanas 

caurviju prasmju 

attīstīšana, pirmsskolas 

programmā īstenojot 

Ekoskolu programmu" 

Pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

pedagogi 

Laiks un 

datums tiks 

precizēts 

26.PII 

I.Zīle 

 

4. Pieredzes apmaiņas 

pasākums 

Rotaļnodarbību 

vērošana: 
 “Vide, kas sekmē 

pašvadītu mācīšanos” 
„Vide, kas 

sekmē kritiskās 

domāšanas un 

problēmrisināšanas 

caurvijas prasmes” 

Pirmsskolas 

izglītības 

pedagogi 

25.04., 

Laiks tiks 

precizēts 

 

 

Daugavpils 

Draudzīgā 

aicinājuma 

vidusskola 

M.Ozola 

 

Stāvā iela 41,  

Tartu 8 

5. Informatīvā darba 

sanāksme 

Iestāžu vadītāji 

un direktori 

28.04., 

 

DPIP  

 Maijs      
Jūnijs 

 
 

 
 

1. Mācību gada 

noslēguma darba 

sanāksme 

Iestāžu vadītāji 

un direktori 

Laiks un 

datums tiks 

precizēts  

DPIP  

Piedalīšanās metodiskajos pasākumos ir brīvprātīga 

 

Metodiskās apvienības vadītāja I.Zeļenkova, 65407425 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


