
Direktoru vietnieku audzināšanas darbā/audzināšanas darba speciālistu MA darba plāns 

2019./2020. mācību gadam 

 

 

 

Mērķis: audzināšanas darba pilnveide novadā un tā izglītības iestādēs, lai realizētu Izglītojamo audzināšanas vadlīnijās (15.07.2016. MK noteikumos 

nr.480) izvirzīto mērķi un uzdevumus. 

 

Galvenie uzdevumi: 

 aktualizēt VISC informāciju un materiālus, lai tos izmantotu audzināšanas darba pilnveidei skolās; 

 nodrošināt skolēniem karjeras atbalstu, turpinot pilnveidot sistēmisku un plānveidīgu pedagogu – karjeras konsultantu un karjeras konsultantu 

darbu skolās un sekmējot karjeras attīstības atbalsta koncepcijas pilnveidi Tukuma, Engures, Jaunpils novadā; 

 veikt aktivitātes, vadoties pēc VISC aktualitātēm izglītībā 2019./2020.m.g., kā arī pēc VISC piedāvājumiem ārpusstundu pasākumu 

organizēšanā izglītības iestādē un ārpus tās; 

 pilnveidot pieredzes apmaiņas aktivitātes audzināšanas jomā, apkopojot un popularizējot audzināšanas darba speciālistu un interešu izglītības 

pedagogu pieredzi un radošo darbību. 

 

Norises 

datums 

dd.mm.gggg. 

Pasākums, aktivitāte Mērķauditorija Vieta, laiks Atbildīgais 

Augusts  

Pēc 

nepieciešamības 

Aktuāla informācija no VISC u.c. 

sadarbības iestādēm, organizācijām un 

uzņēmumiem 

 

Atbildīgie par audzināšanas 

darbu izglītības iestādēs 

Elektroniski  E.Korna-Opincāne 

 

Septembris  

19.09.2019. VISC seminārs pašvaldību interešu 

izglītības speciālistiem un audzināšanas 

darba koordinatoriem 

 

Audzināšanas darba 

speciālistu MA vadītāja 

Rīgas Latviešu biedrības 

Baltajā zālē, Merķeļa ielā 13 

plkst.10.30 – 14.30 

E.Korna-Opincāne 

25.09.2019. Tukuma, Engures un Jaunpils novadu Atbildīgie par audzināšanas Tukuma novada Domes E.Korna-Opincāne 



skolu audzināšanas darba speciālistu MA 

sanāksme “Aktualitātes audzināšanas 

darbā un interešu izglītībā”  

darbu izglītības iestādēs Vitrāžu zāle  

plkst. 14.00 – 16.00 

 

A.Dembovska 

 

 

Septembris, 

oktobris 

VP Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma 

iecirkņa “Drošības dienas” 1.-12.kl. 

Atbildīgie par audzināšanas 

darbu izglītības iestādēs, 

klašu audzinātāji, izglītības 

iestāžu skolēni 

Pēc izglītības iestāžu darba 

plāna 

Atbildīgie par 

audzināšanas darbu 

izglītības iestādēs 

Pēc 

nepieciešamības 

Aktuāla informācija no VISC u.c. 

sadarbības iestādēm, organizācijām un 

uzņēmumiem.     

Atbildīgie par audzināšanas 

darbu izglītības iestādēs 

Elektroniski  E.Korna-Opincāne 

 

Oktobris  

14.-18.10. 

2019. 

Karjeras nedēļa “Nākotnes profesijas – 

Ielogojies nākotnē!”: 

1) Profesiju diena (5-6 gadīgo 

pirmsskolas izglītības grupas, 

nodarbības vada 4.-12.klašu 

skolēni); 

2) Zīmējumu un infografiku 

konkurss “Mana nākotnes 

profesija” – izstāde skolās un 

tērpu skates laikā; 

3) Tērpu konkurss – skate 

“Tagadnes profesijas nākotnes 

spogulī”; 

4) citi pasākumi pēc katras izglītības 

iestādes izvēles. 

Atbildīgie par karjeras 

atbalstu izglītības iestādēs, 

klašu audzinātāji 

Vietas un laiki tiks precizēti 

IP mājas lapā un skolu e-

pastos 

 

Nolikumi būs ievietoti IP 

mājas lapā un izsūtīti 

elektroniski. 

E.Korna-Opincāne 

17.10.2019. Karjeras izvēles pasākums “Tagadnes 

profesijas nākotnes spogulī” 

Atbildīgie par karjeras 

atbalstu izglītības iestādēs 

Pie Tukuma novada Domes 

ēkas,  

Talsu ielas 4 stāvlaukuma 

pusē  

plkst. 11.00 – 14.00 

E.Korna-Opincāne 

Novembris 

Pēc Aktuāla informācija no VISC u.c. Atbildīgie par audzināšanas Elektroniski  E.Korna-Opincāne  



nepieciešamības sadarbības iestādēm, organizācijām un 

uzņēmumiem. 

darbu izglītības iestādēs 

Decembris  

Visu mēnesi Novada 8.-12.klašu skolēnu interešu 

apzināšanas un karjeras dienas norises 

plānošana 

Atbildīgie par karjeras 

izglītības darbu skolās 

Elektroniski un uz vietas 

izglītības iestādēs 

E.Korna-Opincāne 

Janvāris  

Līdz 

22.01.2020. 

Novada karjeras dienas norises 

plānošana un organizēšana 

Atbildīgie par karjeras 

izglītības darbu skolās 

Elektroniski  E.Korna-Opincāne 

23.01.2020. Karjeras diena “Atnāc un uzzini!” – 

koledžu un augstskolu prezentāciju diena 

10.-12.klašu skolēniem  

Novada skolu 10.-12.klašu 

skolēni 

Tukums 

Precizēta informācija par 

norisi un pieteikšanos sekos 

IP mājas lapā. 

E.Korna-Opincāne 

Februāris  

Līdz 

05.02.2020. 

Novada karjeras dienas norises 

plānošana un organizēšana 

Atbildīgie par karjeras 

izglītības darbu skolās 

Elektroniski  E.Korna-Opincāne 

05.02.2020. Karjeras diena “Atnāc un uzzini!” – 

profesionālo vidusskolu un tehnikumu 

prezentāciju diena 8.-9.klašu skolēniem  

Novada skolu 8.-9.klašu 

skolēni 

Tukums 

Precizēta informācija par 

norisi un pieteikšanos sekos 

IP mājas lapā. 

E.Korna-Opincāne 

12.02.2020. Konsultatīvās padomes sanāksme par 

pieredzes apmaiņas nodarbības un 

pieredzes apmaiņas semināra 

organizēšanu 

Audzināšanas darba 

speciālistu konsultatīvā 

padome 

Tukuma 2.vsk. (Spartaka ielā 

2a) plkst.14.30 

E.Korna-Opincāne 

Marts  

18.03.2020. 

 

Tematiska pieredzes apmaiņas nodarbība 

“Mums tas izdevās!” – labās prakses 

piemēru prezentācija.  

Atbildīgie par audzināšanas 

darbu izglītības iestādēs 

Tukuma bibliotēkas zāle 

plkst.10.00 

E.Korna-Opincāne 

Aprīlis 

Pēc VISC plāna VISC seminārs audzināšanas darba 

koordinatoriem pašvaldībās 

Audzināšanas darba 

speciālistu MA vadītāja 

VISC, Strūgu iela 4 (laiks tiks 

precizēts) 

E.Korna-Opincāne 

Datums tiks 

precizēts 

Pieredzes apmaiņas izbraukuma 

seminārs un ekskursija 

Atbildīgie par audzināšanas 

darbu izglītības iestādēs 

Vieta un laiks tiks precizēti 

 

E.Korna-Opincāne 



 

Pēc 

nepieciešamības 

Aktuāla informācija no VISC u.c. 

sadarbības iestādēm, organizācijām un 

uzņēmumiem. 

Atbildīgie par audzināšanas 

darbu izglītības iestādēs 

Elektroniski  E.Korna-Opincāne  

Maijs 

     

Jūnijs 

Līdz 

05.06.2020. 

Skolu audzināšanas darba izvērtējuma 

anketa 

Atbildīgie par audzināšanas 

darbu izglītības iestādēs 

Elektroniski 

evita.korna@t2v.lv 

E.Korna-Opincāne 

Pēc IP plāna Audzināšanas darba speciālistu MA 

darba analīze 

MA vadītāja Iesūtīt IP metodiķei 

L.Ingevicai 

E.Korna-Opincāne 

 Pēc VISC 

plāna 

 Novada audzināšanas darba analīze  MA vadītāja  Iesūtīt VISC  

 

 E.Korna-Opincāne 

Pēc 

nepieciešamības 

Aktuāla informācija no VISC u.c. 

sadarbības iestādēm, organizācijām un 

uzņēmumiem. 

Atbildīgie par audzināšanas 

darbu izglītības iestādēs 

Elektroniski  E.Korna-Opincāne  

 

 

Tukuma novada Direktora vietnieku audzināšanas darbā/audzināšanas darba speciālistu MA vadītāja Evita Korna-Opincāne, 

 

 

 

 


