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Prioritātes:  
1. Labas veselības izpratības veicināšana. 

2. Individuālās pieejas sekmēšana katram skolēnam. 

3. Labas prakses apkopošana un popularizēšana. 

4. Preventīva darba veikšana, lai palīdzētu bērniem apgūt sociālās prasmes. 

5. Sadarbības starp ģimeni, skolu un institūcijām, kuras ir atbildīgas par sociālo problēmu 

risināšanu, koordinēšana. 
 

 

Nr. Aktivitāte, pasākums Mērķaudi-

torija 

Laiks Atbildīgais Piezīmes 

 

1. Sanāksme 

Secinājumi par paveikto 

darbu iepriekšējā mācību 

gadā un nākamā mācību 

gada aktualitāšu 

apspriešana. Sociālā 

pedagoga loma skolēnu 

labas veselības izpratības 

veicināšanā 

Izglītības 

iestāžu 

sociālie 

pedagogi 

Augusts MA vadītāja 

M.Lazdāne 

Sadarbības iespējas ar 

Iekļaujošās izglītības centru. 

„Kā palīdzēt skolēnam 

adaptācijas periodā” 

2. Sanāksme 

Informācijas sagatavošana 

profilaktiskā darba 

veikšanai par skolēniem: 

kuri kavē mācības skolā 

neattaisnojošu iemeslu 

dēļ, dzīvo ārzemēs, 

kuriem vecāki aizbraukuši 

strādāt uz ārzemēm un  

bez vecāku gādības 

palikušajiem bērniem 

Datu bāzes papildināšana 

Izglītības 

iestāžu 

sociālie 

pedagogi 

Septembris MA vadītāja 

M.Lazdāne 

 

Informācijas apmaiņa ar 

klašu audzinātājiem, skolas 

administrāciju, atbalsta 

personālu. Identificēt, 

novērtēt un risināt sociālās 

un emocionālās grūtības, 

kuras bērniem rodas  

mācoties skolā 



3. Seminārs 

Sociālā pedagoga darbība 

26.pirmsskolas izglītības 

iestādē. 

Preventīva darba veikšana 

pirmsskolas izglītības 

iestādē, lai palīdzētu 

bērnam apgūt sociālās 

prasmes 

Izglītības 

iestāžu 

sociālie 

pedagogi 

Oktobris MA vadītāja 

M.Lazdāne 

Sociālā pedagoga sadarbība 

ar ģimeni un pašvaldības 

institūcijām  

4. Seminārs 

Atbalsta personāla 

sadarbība izglītības 

iestādē, risinot jautājumus 

par atbalsta pasākumu 

sniegšanu skolēnam. 

„Pašregulācijas metodes 

sociālā pedagoga darbā. 

Izdegšanas sindroma 

pārvarēšana” 

Izglītības 

iestāžu 

sociālie 

pedagogi 

Novembris MA vadītāja 

M.Lazdāne, 

sadarbībā ar 

psihologu 

MA 

Psihologu MA atbalsts 

izglītības iestāžu 

sociālajiem pedagogiem. 

Dalīšanās pieredzē 

5. Seminārs 

„Bāriņtiesas loma bērnu  

tiesību aizsardzībā. 

Starpinstitucionālā 

sadarbība” 

Izglītības 

iestāžu 

sociālie 

pedagogi, 

Bāriņtiesas 

darbinieki 

Decembris MA vadītāja 

M.Lazdāne 

Sadarbība starp ģimeni, 

skolu un institūcijām, kuras 

ir atbildīgas par sociālo 

problēmu risināšanu, 

koordinēšana 

6. Sanāksme  

Darbs  ar bērniem un 

vecākiem. 

Problēmu risināšanas 

iespējas. Sadarbība ar 

„Daugavpils pilsētas 

domes Starpinstitucionālo  

komisiju likumpārkāpumu 

profilakses darbam ar 

bērniem” 

Izglītības 

iestāžu 

sociālie 

pedagogi 

Janvāris MA vadītāja 

M.Lazdāne 

Informācijas apmaiņa 

Materiālu sagatavošana un 

iesniegšana komisijai. 

Piedalīšanās komisijas 

darbā un rekomendāciju 

pildīšana. 

7. Seminārs 

„Iestādes loma darbā ar 

ģimenēm ar bērniem” 

Starpinstitucionālā 

sadarbība” 

Izglītības 

iestāžu 

sociālie 

pedagogi, 

Sociālo lietu 

pārvaldes 

sociālie 

darbinieki, 

kuri strādā 

nodaļā 

ģimenēm ar 

bērniem 

 

Februāris MA vadītāja 

M.Lazdāne 

 

Iepriekšējo gadu sadarbības 

pieredze starp izglītības 

iestādi un Sociālo lietu 

pārvaldi. Informācijas 

apmaiņa  



8. Seminārs 

„Pašvaldības policijas 

profilaktiskais darbs ar 

bērniem. 

Starpinstitucionālā 

sadarbība” 

Izglītības 

iestāžu 

sociālie 

pedagogi, 

Pašvaldības 

policijas 

speciālisti 

Marts MA vadītāja 

M.Lazdāne 

Pašvaldības policijas  

profilaktiskais darbs ar 

bērniem. 

Starpinstitucionālā 

sadarbība 

9. Seminārs 

„Pašregulācijas metodes 

sociālā pedagoga darbā. 

Izdegšanas sindroma 

pārvarēšana”  

Izglītības 

iestāžu 

sociālie 

pedagogi 

Aprīlis MA vadītāja 

M.Lazdāne, 

sadarbībā ar 

psihologu 

MA 

Psihologu MA atbalsts 

izglītības iestāžu 

sociālajiem pedagogiem 

10. Sanāksme 

Atbalsta pasākumi 

skolēniem, kuriem ir 

problēmas  mācībās. 

Informācija par karjeras 

izvēles iespējām 

Izglītības 

iestāžu 

sociālie 

pedagogi 

Maijs MA vadītāja 

M.Lazdāne 

Informācijas apmaiņa. 

Darba jautājumi. 

11. Pieredzes apmaiņas 

seminārs 

Gūt pieredzi sociālo 

pedagogu darbā, bērnu 

tiesību aizsardzībā,  

likumpārkāpumu 

profilakses darba 

organizācijas pasākumu 

veikšanā 

Izglītības 

iestāžu 

sociālie 

pedagogi 

Maijs MA vadītāja 

M.Lazdāne 

 

 

 

Metodiskās apvienības vadītāja                                                    M.Lazdāne 


