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Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu bilingvālās 

izglītības koordinatoru metodiskās apvienības reglaments 
 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Daugavpils pilsētas bilingvālās izglītības koordinatoru metodiskās apvienības 

(turpmāk - MA) biedri ir Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu, 

kuras realizē mazākumtautību izglītības programmas, bilingvālās izglītības 

koordinatori. 

2. MA darbu vada Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes (turpmāk – 

Pārvaldes) izglītības metodiķis bilingvālās izglītības jautājumos. 

 

II. Bilingvālās izglītības koordinatoru MA darbības mērķis 

 

Nodrošināt bilingvālās izglītības koordinēšanu Daugavpils vispārizglītojošajās 

izglītības iestādēs, kuras realizē mazākumtautību izglītības programmas. 

     

III. Bilingvālās izglītības koordinatoru MA darbības uzdevumi, MA 

biedru pienākumi un tiesības. 

 

1. Bilingvālās izglītības koordinatoru MA darbības uzdevumi: 

1.1. Piedalīties pašvaldības izglītības politikas veidošanā. 

1.2. Plānot un nodrošināt bilingvālās izglītības pārraudzības procesu 

Daugavpils vispārizglītojošajās izglītības iestādēs, kuras realizē mazākumtautību 

izglītības programmas. 

1.3. Pētīt un analizēt situāciju daudzvalodu un starpkultūru izglītības jomā, 

popularizēt pozitīvo pieredzi. 

1.4. Veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi bilingvālās izglītības metodikas 

jomā. 

1.5. Sniegt konsultācijas un metodisko palīdzību izglītības iestāžu pedagogiem, 

skolēniem un viņu vecākiem par bilingvālā mācību procesa aspektiem. 

1.6.  Sadarboties ar citām mācību priekšmetu MA. 



 

 

2. Bilingvālās izglītības koordinatoru MA biedru tiesības: 

2.1. Izraudzīties darba formas un metodes savu uzdevumu veikšanai. 

2.2.  Paust un pārstāvēt MA biedru viedokli Daugavpils pilsētas izglītības 

iestādēs, pārvaldē, ISEC, IZM. 

2.3.  Organizēt pieredzes apmaiņas braucienus uz citām pašvaldībām. 

2.4. Izskatīt jautājumus par nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanu ar MA 

darbību saistīto jautājumu risināšanai. 

2.5. Uzaicināt uz MA sēdēm citu dienestu un organizāciju speciālistus. 

2.6.  Izteikt ierosinājumus bilingvālās izglītības īstenošanas kvalitātes 

pilnveidošanai. 

 

IV. Bilingvālās izglītības koordinatoru MA sastāvs un darba 

organizācija 

1. MA  darbību regalmentē šis reglaments un Metodiskā darba nodrošināšanas un 

koordinēšanas kārtība Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 

pedagogiem. 

2. Sanāksmes notiek ne retāk kā četras reizes gadā, nepieciešamības gadījumos tiek 

sasauktas pēc vajadzības. 

3. Par sanāksmēm MA locekļi tiek informēti ar Pārvaldes ciklogrammas palīdzību. 

 


