
APSTIPRINĀTS  

ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes  

vadītājas 2014. gada 15.septembra rīkojumu Nr.433 – r  

 

Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu 

direktoru vietnieku audzināšanas jomā metodiskās apvienības  

darba plāns 

 2014./2015.mācību gadam 

2014./2015.mācību gadā Daugavpils pilsētā audzināšanas jomā tiek izvirzītas šādas galvenās darba prioritātes : 

 

 stiprināt skolēnu patriotismu un valstisko apziņu; 

 veicināt skolēnu kultūridentitātes apziņu, īpašu uzmanību pievēršot XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 

deju svētkiem, kā arī Daugavpils 740 gadu jubilejai; 

 veicināt izglītības iestādēs īstenoto audzināšanas darba formu dažādību; 

 turpināt pilnveidot, popularizēt humāno pedagoģiju pilsētas skolās un izzināt, apkopot labāko darba pieredzi 

humānajā pedagoģijā; 

 iepazīt skolu pieredzi interešu izglītības jomā, īpašu uzmanību pievēršot vizuālajai un vizuāli plastiskajai 

mākslai. 

 

 
 

N.p.k. Aktivitātes Mērķauditorija Izpildes laiks Atbildīgais Piezīmes 

Organizatoriskā darbība 

1.  Klašu audzinātāju MA sēdes Direktoru 

vietnieki audz. 

jomā, klašu audz. 

MK vadītāji 

Reizi mēnesī 

(mēneša pirmajā 

ceturtdienā plkst. 

15.00) 

A.Jansone 

A.Jurģīte 

 

2.  Audzināšanas darba prioritāšu 

izstrāde pilsētā 

Direktoru 

vietnieki audz.  

jomā, MK vadītāji  

25.augusts MC kolēģija  

3. Sistemātiska valsts un pilsētas 

informācijas aprites 

nodrošināšana izglītības 

iestādēs. 

 

Direktoru 

vietnieki audz.  

jomā, MK vadītāji 

Mācību gada 

laikā 

A.Jansone 

A.Jurģīte 

Semināri, 

e-pasts 

• MA vadītāju semināri Rīgā 

4. Izbraukuma seminārs Direktoru 

vietnieki 

audzināšanas 

jomā 

Aprīlis A.Jansone  

5. Direktoru vietnieku 

audzināšanas jomā MC 

pārvēlēšanas 

Direktoru 

vietnieki 

audzināšanas 

jomā 

 

11.septembris A.Jansone 

A.Jurģīte 

 



Tālākizglītība 

 

6. Sistemātiska nepieciešamā 

atbalsta sniegšana izglītības 

iestādēm audzināšanas darba 

tālākizglītības jautājumos. 

Direktoru 

vietnieki audz. 

jomā, klašu 

audzinātāji  

Mācību gada 

laikā 

A.Jurģīte  

7. Kursi audzināšanas jomā Direktoru 

vietnieki audz. 

jomā, klašu 

audzinātāji 

Mācību gada 

laikā 

A.Jurģīte  

8. Klašu audzinātāju klubiņš  

„ Audzini sevi!". 

        Direktoru 

vietnieki audz. 

jomā, klašu 

audzinātāji 

       Mācību gada 

laikā 

  

 Mediācijas process skolā 

 (2 nodarbības) 

 

A.Stankeviča  

 Praktiskās nodarbības ar 

psihologu klases saliedēšanai. 

L.Vingre  

Metodiskā darbība 

9. Atklātie ārpusstundu 

pasākumi un klases stundas 

pilsētas skolās.( Pēc skolu 

izvēles un iespējām) 

 

Pilsētas skolu 

pedagogi, 

direktoru 

vietnieki 

audzināšanas 

jomā 

Mācību gada 

laikā 

A.Jurģīte  

 Daugavpils 6.vidusskola 

„Motivācija” 

novembris L.Voitova  

 Daugavpils Centra vidusskola 

„Valsts svētku svinēšanas 

tradīcijas” 

novembris T.Zeiļa  

 Daugavpils 12.vidusskola 2.semestris L.Ivanova  

 Daugavpils 3.vidusskola „Atklātās 

stundas karjeras nedēļas ietvaros” 

oktobris N.Petrova  

10. Labākās darba pieredzes 

apmaiņa interešu izglītībā 

(atklātie pasākumi, koncerti, 

festivāli, u.c) 

Direktoru 

vietnieki 

audzināšanas 

jomā, interešu 

izglītības 

pedagogi, klašu 

audzinātāji 

Mācību gada 

laikā 

  

 BJC „Jaunība” A.Jansone  

 Daugavpils 10.vidusskola N.Rimoviča  

 Daugavpils Vienības 

pamatskola 

Ē.Locika  

11. Piedalīšanās valsts mēroga 

aktivitātēs 

Pilsētas skolu 

pedagogi 

   

 VIII starptautiskā Baltijas 

valstu humānās pedagoģijas 

konference 

oktobris A.Jurģīte  

 XIV Starptautiskie humānās 

pedagoģijas lasījumi Groznijā. 

marts A.Jurģīte  

 Labestības stundas marts A.Jurģīte  

 Pilsoniskā nedēļa novembris Direktoru 

vietnieki 

audzināšanas 

jomā 

 

 Karjeras nedēļa u.c. oktobris Direktoru  



vietnieki 

audzināšanas 

jomā, karjeras 

konsultanti 

12. XIV Starptautiskajos 

humānās pedagoģijas 

lasījumos iegūto atziņu 

popularizēšana 

 aprīlis A.Jurģīte  

13. Interešu izglītības skolotāju 

metodiskie lasījumi. 

Pilsētas 

pedagogi 

Laiks tiks 

precizēts 

A.Jurģīte  

14. Labāko klases audzinātāju 

apbalvošana. 

Klases 

audzinātāji 

Maijs MC kolēģija, 

direktoru 

vietnieki 

audzināšanas 

jomā 

 

15.  MA darba izvērtēšana Direktoru 

vietnieki audz. 

jomā 

Maijs A.Jurģīte Izvērtējuma 

anketas 

 

 

Direktoru vietnieku audzināšanas jomā MA vadītāja    A.Jurģīte 

t.20029945 


