
Apstiprinu____________vadītāja  N. Kozireva 

Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestādes ,,Ābelīte” 

 mēneša plāns 

2021. gada novembrim 

Datums Laiks Pasākumi Atbildīgie 

Pedagogiem 

01.11-

22.11 

  

Radošo darbu konkurss 

“LATVIJA manā sirdī 2021 

” 

vad. vietniece 

A.Verbicka, 

grupu pirmsskolas 

skolotājas 

01.11-

30.11 

  

Ekoprogramma 

“Cūkmena Detektīvi” 

 

vad.vietniece 

A.Verbicka, 

4.grupas pirmsskolas 

skolotājas 

01.11-

30.11 

  

 

 

“Zaļā josta” izlietotu bateriju vākšanas konkurss 

“Tīrai Latvijai” 

 

 

vad.vietniece 

A.Verbicka 

1,2,3,4,5, grupas. 

 

 

01.11-

30.11 

  

Atbalsta programma 

“Stop 4-7” 

 

vad.vietniece 

A.Verbicka 

 

01.11-

30.11  

Projekts 

"Videi draudzīga Eiropa Zaļajai pasaulei 

nākotnē"Project's title: "Eco-friendly Europe for 

a Future Green World" 

Vadītāja N.Kozireva 

vad. vietniece 

A.Verbicka, 

 pirmsskolas skolotājas 

 

01.11-

30.11  

Projekts 

"Dari savu skolu pats"/ "A do it yourself school" 

 

Vadītāja N.Kozireva 

vad. vietniece 

A.Verbicka, 

 pirmsskolas skolotājas 

01.11-

30.11  

Projekts 

“Daba mīl bērnus”/”Nature loves kids” 

Vadītāja N.Kozireva 

vad. vietniece 

A.Verbicka, 

 pirmsskolas skolotājas 

04.11 

 

 

13.30 

 

 

Tiešsaistes seminārs 

“Izglītības iestādes un ģimenes pozitīva 

sadarbība” 

 

Vadītāja N.Kozireva 

vad. vietniece 

A.Verbicka, 

 pirmsskolas skolotājas 



10.11. 

 

 

15.30-17.00 

 

 

Tematiskā pēcpusdiena 

 “Mārtiņdiena” 

 

vad. vietniece 

A.Verbicka, 

grupu pirmsskolas 

skolotājas 

 

10.11 

 

09.15 

 

Pieredzes apmaiņas pasākums izglītības iestāžu 

vadītāju vietniekiem 

 "Pirmsskolas izglītības iestādes pasākumi 

"mācīšanās organizācijas" veicināšanai" 

Vad.vietniece 

A.Verbicka 

 

11.11 

 

13.00 

 

Vad.vietnieku darba sanāksme  

“Metodiskā darba plānošana” 

vad. vietniece 

A.Verbicka 

 

11.11. 

 

 

 

 

9.00 

 

 

 

Tematiskā nodarbība 

“Lāčplēša diena” 

  

vad. vietniece 

A.Verbicka, 

5. grupas pirmsskolas 

skolotājas 

 

 

16.11. 

 

13.10 

 

Pedagoģiskā sēde 

“Aktuālie jautājumi Iestādē” 

 

Vadītāja N.Kozireva 

vad. vietniece 

A.Verbicka, 

grupu pirmsskolas 

skolotājas 

16.11 

 

 

 

 

Mūzikas 

nodarbību 

laikā 

 

 

 

 
Latvijas dzimšanas diena 

“Mana Dzimtene” 

vad. vietniece 

A.Verbicka, mūzikas 

skolotāja 

I.Nurmuhametova 

sadarbībā ar 

grupu pirmsskolas 

skolotājām 

 

22.11. 

 

9.00 

 

Pirmsskolas mācību procesa vērošana 

 

 

vad. vietniece 

A.Verbicka, 

grupu pirmsskolas 

skolotājas 

23.11. 

 

9.00 

 

Pirmsskolas mācību procesa vērošana 

 

vad. vietniece 

A.Verbicka, 

grupu pirmsskolas 

skolotājas 

24.11. 

 

9.00 

 
Pirmsskolas mācību procesa vērošana 

vad. vietniece 

A.Verbicka, 

grupu pirmsskolas 

skolotājas 

25.11. 

 

13.00 

 

Konsultācija pedagoģiem 

“Pedagogu profesionālās kompetences 

pašvērtējums” 

 

Vadītāja N.Kozireva 

vad. vietniece 

A.Verbicka, 

grupu pirmsskolas 

skolotājas 



26.11. 

 

9.00 

 
Pirmsskolas mācību procesa vērošana 

vad. vietniece 

A.Verbicka, 

grupu pirmsskolas 

skolotājas 

01.11.-

30.11. 

  

Individuālas konsultācijas pēc nepieciešamības 

(Pēc iepriekšējas vienošanās) 

 

Pirmsskolas izglītības 

skolotājas, mūzikas 

skolotāja, latviešu 

valodas skolotāja, 

skolotāja logopēde, 

izglītojamo vecāki. 

Sastādīja: vad. vietniece A.Verbicka 


