
 

 

 

Skolu direktoru MA darba plāns 

2020./2021. mācību gadam 
 

14.09.2020.  

 

Mērķis: veicināt skolu direktoru kā mācīšanās līderu kapacitātes paaugstināšanu, īstenojot skolā kompetenču pieejā balstītu mācību saturu. 

  

Norises 

datums 
Pasākums, aktivitāte Mērķauditorija Vieta, laiks Atbildīgais 

Augusts  

19.08.2020. Skolu direktoru un pašvaldības izglītības 

speciālistu conference 

 

Izglītības pārvaldes darbinieki, 

skolu direktori 

Tiešsaiste Visi skolu direktori 

20.08.2020. Skolu direktoru un pašvaldības izglītības 

speciālistu seminārs par aktuāliem jautājumiem, 

uzsākot mācību gadu. Covid-19 ierobežošanas 

noteikumu apspriešana. 

 

Izglītības pārvaldes darbinieki, 

skolu direktori 

Tiešsaiste Zoom MA vad. A.Locāne 

27.08.2020. Jaunā mācību gada ieskaņas pasākums izglītības 

iestāžu vadītājiem, vietniekiem, MA vadītājiem 

un AK priekšsēdētājiem.  

 

Izglītības pārvaldes darbinieki, 

skolu direktori un direktoru 

vietnieki izglītības jomā. 

Slampes Kultūras nams plkst.11.00,  Visi skolu direktori 

Septembris  

 Direktoru metodiskās apvienības darbības 

virzienu, mērķu un uzdevumu saskaņošana. 

Tarifikāciju apstiprināšana. 

 

  IP vadītāja p.i. 

M.Bērziņa 

MA vad. A.Locāne 

25.09.2020. Seminārs: projektu īstenošana skolās, kļūdas un 

ieteikumi. 

Skolu direktori Tukuma novada bibliotēkas 

konferenču zāle 

 

IP speciālisti 

Oktobris  

09.10.2020. Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu 

direktoru seminārs  

 “Centralizētās grāmatvedības ieviešana no 

Izglītības pārvaldes darbinieki, 

skolu direktori. 

Tukuma novada bibliotēkas 

konferenču zāle 

 

IP vadītāja p.i. 

M.Bērziņa 

MA vad. A.Locāne 



 

 

2021.gada 1.janvāra” 

 Izmaiņas izglītības iestāžu nolikumos 

Tukuma novada 

Domes speciālisti 

IP juriste K.Logina 

Novembris 

06.11.2020. Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu 

direktoru seminārs  

 Edurio platformas izmantošana; 

 

 Iekļaujošā izglītība un pedagogu palīgu 

darba loma. 

Izglītības pārvaldes darbinieki, 

skolu direktori. 

Tukuma novada bibliotēkas 

konferenču zāle 

IP vadītāja p.i. 

M.Bērziņa 

MA vad. A.Locāne 

Gatis Narvaišs 

Edurio 

Pieaicināts lektors 

Decembris  

04. - 

11.12.2020. 

 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu 

direktoru pieredzes apmaiņas izbraukuma 

seminārs.  

Izglītības pārvaldes darbinieki, 

skolu direktori. 

 IP vadītāja p.i. 

M.Bērziņa 

MA vad. A.Locāne 

 

Janvāris  

 15.01.2021. Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu 

direktoru seminārs.  

 Skolu direktoru kā mācīšanās līderu 

kapacitātes paaugstināšanu. Vērtēšana, lai 

mācītos. 

 Jaunais skolas pašnovērtējuma modelis. 

Skolas izvirzīto uzdevumu realizēšana un 

analīze. 

 

Izglītības pārvaldes darbinieki, 

skolu direktori. 

 IP vadītāja p.i. 

M.Bērziņa 

MA vad. A.Locāne 

 (Skola 2030) 

 

Februāris  

12.02.2021. Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu 

direktoru pieredzes apmaiņas nodarbības Smārdes 

pamatskolā. Pieredze kompetenču pieejā balstīta 

mācību satura ieviešanā. 

Izglītības pārvaldes darbinieki, 

skolu direktori. 

Smārdes pamatskola  IP vadītāja p.i. 

M.Bērziņa 

MA vad. A.Locāne 

Smārdes 

pamatskolas 

direktore G.Lāce 

15.02-

19.02.2021. 

Nodarbību organizēšana vecākiem.    



 

 

Marts  

06.03.2021. Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu 

direktoru pieredzes apmaiņas nodarbības Pūres 

pamatskolā. Pieredze kompetenču pieejā balstīta 

mācību satura ieviešanā. 

Izglītības pārvaldes darbinieki, 

skolu direktori. 

Pūres pamatskola  IP vadītāja p.i. 

M.Bērziņa 

MA vad. A.Locāne 

Pūres 

pamatskolas 

direktore 

D.Strazdiņa 

Aprīlis 

(Datums tiks 

precizēts) 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu 

direktoru pieredzes apmaiņas seminārs Kuldīgas 

IP 

 

  IP vadītāja p.i. 

M.Bērziņa 

MA vad. A.Locāne 

Maijs 

Pēdējā zvana diena, eksāmenu sesija 9.-12.klašu skolēniem. 

 

Jūnijs 

(Datums tiks 

precizēts) 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu 

direktoru pieredzes apmaiņas izbraukuma 

seminārs. 

 

Izglītības pārvaldes darbinieki, 

skolu direktori. 

 IP vadītāja p.i. 

M.Bērziņa 

MA vad. A.Locāne 

 

 

Tukuma novada skolu direktoru metodiskās apvienības vadītāja Anita Locāne 

 

 

 

 

 


