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Dagdas novada pedagoģisko darbinieku metodisko apvienību darbības 

 

NOLIKUMS 

1. Vispārējie noteikumi.  

Metodiskā apvienība ir novada izglītības iestādēs strādājošo pedagoģisko darbinieku 

grupa, kas aptver noteiktas specialitātes pedagoģiskos darbiniekus vai pedagoģiskā 

amata izpildītājus. Metodiskā apvienība īsteno pedagoģisko darbinieku zinātniski 

metodisko darbību novadā.  

 

2. Metodisko apvienību (turpmāk MA) darbības galvenie virzieni.  

2.1. Sistemātiska pedagoģisko darbinieku tālākizglītošana un profesionālās 

meistarības pilnveide.  

2.2. Pedagoģisko darbinieku zinātniskās un radošās darbības veicināšana, mācību 

metodisko materiālu, rekomendāciju izstrāde, izvērtēšana, popularizēšana.  

2.3. Mācību priekšmetam atbilstošu metodisko līdzekļu (programmu, mācību grāmatu 

u.c.) atlase un apguve valsts izglītības politikas realizācijai un inovāciju ieviešanai.  

2.4. Labākās pedagoģiskās pieredzes izzināšana, apkopošana un popularizēšana.  

2.5. Pedagoģisko darbinieku profesionālās sadarbības veicināšana starppriekšmetu 

saites veidošanai, mācību satura integrācijai, komandas darba pilnveidošanai un 

psiholoģiskā klimata uzlabošanai u.c.  

2.6. Skolēnu izglītības kvalitātes izpēte, analīze.  

2.7. Skolēnu zinātniski pētnieciskās un projektu darbības veicināšana.  

2.8. Iesaistīšanās metodisko un sadarbības projektu darbā, to izstrādē un īstenošanā. 

  

3. Metodisko apvienību darba formas.  

3.1. Pedagoģisko darbinieku sanāksmes, semināri- praktikumi, lekcijas, kursi, 

metodiskās dienas, radošās darbnīcas, priekšlasījumi, skolēnu projektu nedēļas, 



metodisko ideju apmaiņas pasākumi, konferences, radošo grupu darbs, izziņas un 

pieredzes mācību braucieni.  

3.2. Dalība novada, valsts skolēnu mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursi.  

3.3. Radošās pēcpusdienas, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences, 

nometnes u.c.  

3.4. Jaunākās informācijas ievietošana metodisko apvienību darba mapēs un 

informatīvajās vēstulēs metodisko apvienību skolotājiem, saskaņojot ar Dagdas 

novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļa (turpmāk IKSN). 

 

4. Metodisko apvienību vadība.  

4.1. Metodisko apvienību vadītāju darbību koordinē Dagdas novada IKSN.  

4.2. Metodisko apvienību vadītāju vēlēšanās uzaicina Dagdas novada IKSN pārstāvi. 

Pārstāvim ir tiesības izvirzīt kandidātu MA vadītāja vietai, kā arī ierosināt MA 

vadītāja pārvēlēšanas. Vēlēšanu norise tiek protokolēta.  

4.3. MA vada demokrātiski ievēlēts apvienības vadītājs, kuru ievēl apvienības 

dalībnieki aizklātā balsošanā ar balsu vairākumu; MA dalībnieki tiek iepriekš 

informēti par MA vadītāja pārvēlēšanām.  

 

5. Metodiskās apvienības vadītāja pienākumi.  

5.1. Plānot un vadīt metodiskās apvienības darbu.  

5.2. Septembrī (līdz 15.09.) iesniegt MA darba plānu visam mācību gadam.  

5.3. Ja MA darba plānā ir izmaiņas, tad līdz tekošā mēneša 20.datumam par to 

informēt IKSN. 

5.4. Līdz 16.06. 2017. MA vadītājs iesniedz atskaiti PDF formā  par paveikto 

2016./2017. m.g., tā tiek publiskota http://www.dagda.lv/izglitiba/izglitibas-kulturas-

un-sporta-nodala/metodiskais-darbs.html  un pārskata atskaiti pielikums Nr. 1 

Iesniedz  elektroniski: karina.karvele@inbox.lv  

5.5. Organizēt MA pedagoģisko darbinieku kopīgus pasākumus ne mazāk kā 3 reizes 

mācību gadā, ievērojot ieteiktās mācību priekšmetu metodiskās dienas un skolēnu 

brīvdienas (t.i. pēc iespējas mazāk traucējot stundu darbu skolās).  

5.5.1.Pasākumus ieteicams nerīkot septembrī, februārī (izņemot VISC rīkotās mācību 

priekšmetu olimpiādes) un maijā. 

5.5.2 .MA semināru gaita ir jāprotokolē un jāveic dalībnieku reģistrācija.  

5.5.3.Iespēju robežās apmeklēt VISC u.c. valsts līmenī rīkotos seminārus un 

pasākumus.  

http://www.dagda.lv/izglitiba/izglitibas-kulturas-un-sporta-nodala/metodiskais-darbs.html
http://www.dagda.lv/izglitiba/izglitibas-kulturas-un-sporta-nodala/metodiskais-darbs.html


5.5.4.Pēc VISC rīkoto semināru apmeklējuma , organizēt MA semināru, kurā 

iepazīstināt kolēģus ar novitātēm.  

5.5.5. MA vadītājam ne mazāk kā 3 reizes māc. g. jāsagatavo rakstisks pārskats par 

pasākuma norisi.  

5.6. Kopā ar MA dalībniekiem plānot un organizēt mācību gada laikā vienu novada 

pārbaudes darbu un/vai olimpiādi kādā no klašu grupām (izņemot 3.,6.,9.,12.kl.).  

5.7. Apzināt MA pedagoģisko darbinieku tālākizglītības vajadzības, atbilstoši tam 

organizēt pasākumus sadarbībā ar Dagdas novada IKSN. 

5.7.1. Sniegt ieteikumus pedagogu profesionālās meistarības pilnveidei.  

5.8. Apkopot un analizēt valsts pārbaudes darbu rezultātus, iesniegt priekšlikumus 

Dagdas novada IKSN, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura 

centram.  

5.9. Piedalīties un organizēt VISC rīkotās mācību priekšmetu olimpiādes novadā, 

piedalīties darbu labošanā, kā arī konkursus, skolēnu zinātniskos lasījumus.  

5.10. Piedalīties metodisko ideju apmaiņas pasākumos, konferenču u.c. pasākumu 

organizēšanā.  

5.11. Pēc pašvaldības, izglītības iestāžu vadītāju, Dagdas novada IKSN aicinājuma, 

piedalīties pedagogu darba novērtēšanā.  

5.12. Piedalīties normatīvo dokumentu, projektu u.c. izstrādē.  

5.13..Konsultēt pedagoģiskos darbiniekus , skolu administrācijas, pašvaldības 

pārstāvjus par mācību priekšmeta mācīšanas metodiku, saturu, programmām, mācību 

un metodisko literatūru.  

5.14.Veidot un regulāri papildināt mācību priekšmeta metodiskos materiālus Dagdas 

novada IKSN informatīvajās MA mapēs.  

5.15. Piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas vai tās pakļautībā esošo iestāžu, 

profesionālo asociāciju organizētajos pasākumos metodisko apvienību vadītājiem.  

5.16.Iepazīstināt Dagdas novada IKSN ar jaunāko metodisko informāciju nedēļas 

laikā un MA pedagogus mēneša laikā pēc pasākuma (klātienē un sūtot e-pastus).  

5.17.Iesaistīties mācību priekšmeta asociāciju darbā, nodrošinot saikni starp 

asociāciju darbību un novada izglītības darbiniekiem.  

 

6. Metodiskās apvienības vadītāja tiesības:  

6.1. Iesniegt priekšlikumus Dagdas novada IKSN , izglītības iestāžu vadībai par 

izglītības kvalitātes uzlabošanu, pedagoģisko darbinieku darba novērtēšanu un 

profesionālās meistarības pilnveidi.  

6.2. Piedalīties MA vadītāju kursos, semināros u.c. pasākumos. 



6.3.Saņemt atalgojumu par paveikto darbu, atbilstoši noteikumiem (Dagdas novada 

pašvaldības domes 2016.gada 18.augusta sēde, protokols Nr.9.1.).  

6.4. Izmantot Dagdas novada datu bāzes informāciju par novada pedagoģiskajiem 

darbiniekiem.  

6.5. Pieprasīt valsts pārbaudes darbu rezultātus no novada pedagogiem darbu analīzei;  

6.6. Publicēt presē, www.dagda.lv informāciju par metodiskās apvienības darbības 

aktualitātēm.  

6.7. Izmantot Dagdas novada domes kopējamo iekārtu informatīvo, metodisko un uz 

skolām izplatāmo materiālu pavairošanai, saskaņojot ar Dagdas novada IKSN.  

 

7. Metodiskās apvienības vadītāja dokumentācija:  

7.1 MA skolotāju saraksti.  

7.2 MA darba plāns pa semestriem( saskaņā ar 5.2.p.).  

7.3.MA atskaites (pielikums Nr. 1). 

7.4 MA sanāksmju protokoli( ne mazāk kā 3) un apmeklējuma reģistrācijas lapas.  

7.5. MA darba analīze –prezentācija (mācību gada beigās).  

7.6. Valsts un novada pārbaudes darbu, olimpiāžu ,SZPD darbu rezultātu analītiskie 

materiāli.  

Metodiskās apvienības dokumentācija atrodas pie MA vadītāja.  

K. Karvele 

tel.: 65653240  

e-pasts: karina.karvele@inbox.lv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:karina.karvele@inbox.lv


Pielikums Nr.1. 

………………………………………………………………MA 

 darbības analīze par  2016./2017m.g. 

1. MA sanāksmes (protokolu konspektīvās atskaites) 

N.p.k. Datums Sanāksmes  mērķis, apspriestie jautājumi Secinājumi, perspektīva 

    

    

    

    

 

2.Darbs ar skolēniem (olimpiādes, konkursi, SZPD) 

 

Olimpiādes 

 

Rezultāts Secinājumi, perspektīva 

Dal.sk. I vieta II vieta III vieta Atzinība  

Novadā      

Starpnovadu      

Reģionā      

Valstī      

 

 

ZPD 

 

Rezultāts Secinājumi, perspektīva 

Dal.sk. I vieta II vieta III vieta Atzinība  

Novadā      

Starpnovadu      

Reģionā      

Valstī      

 

Konkursi Rezultāts Secinājumi, perspektīva 

Dal.sk. I vieta II vieta III vieta Atzinība  

Novadā      

Starpnovadu      



Reģionā      

Valstī      

3. Mācību priekšmeta pasniegšanas problēmas (novada, valsts pārbaudes darbi, 

mācību stundas, mājas darbi u.c.) 

Problēma Risinājums, secinājums 

  

  

  

 

4.Atbalsta pasākumi pedagogiem (kursi, semināri ) 

N.p.k. Datums Kursu, semināra tēma, stundu skaits Dalībnieku skaits 

    

    

    

    

 

 

5. Skolotāju radošā darbība - metodiskās izstrādnes, dalība skolotāju lasījumu 

konferencēs, meistarklases vai kādas citas aktivitātes 

N.p.k. Skolotājs Metodiskās izstrādnes nosaukums/lasījuma tēma/meistarklases tēma 

   

   

   

   

6. Secinājumi un ieteikumi sadarbībai ar skolām un IKSN. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Metodiskās apvienības vadītāja  _______________________________________ 

2017. gada jūnijs. 


