
Tukuma, Jaunpils un Engures novadu  

pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu, kas realizē pirmsskolas programmas, direktoru MA darba plāns 

2020./2021. mācību gadam 
15.09.2020.  

 

Mērķis:  Pirmsskolas iestāžu vadības komandas izpratne par kompetenču pieejā veidotā mācību satura darbību izglītības iestādē. 

Prioritāte:  Organizēt satura un pieejas plānošanu mācību procesā, veidojot mūsdienīgu izglītības ieguves procesu pirmsskolā. 

Galvenie uzdevumi: 

1.Veicināt pirmsskolas iestāžu vadītāju profesionālo pilnveidi un tālāku izglītošanos, 

2.Veicināt pirmsskolas izglītības iestāžu sadarbību, pielietojot dažādas metodes: labās prakses, pieredzes apmaiņu, u.c.. 

 

Norises 

datums. 
Pasākums, aktivitāte Mērķauditorija Vieta, laiks Atbildīgais 

Augusts  

     

Septembris  

16.09.2020. Sanāksme pirmsskolas izglītības iestāžu 

vadītājiem un skolu, kas realizē pirmsskolas 

programmas, direktoriem. 

 

Izglītības pārvaldes 

darbinieki, vadītāji 

Tukuma bibliotēkas 

konferenču zāle  

Izglītības pārvaldes 

darbinieki 

 25.09.2020. Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un skolu, 

kas realizē pirmsskolas programmas, direktoru  

darba grupas tikšanās:  

 Pirmsskolas pedagogu aizvietošana.  

 Problēmas un iespējamie risinājumi. 

 

 Darba grupa  Izglītības pārvalde, 

plkst.13:30 

 Izglītības 

pārvaldes 

darbinieki, 

MA vad. 

I.Riežniece 

Pēc 

nepieciešamības 

Darbs E-klasē. Individuālas konsultācijas.   MA vad. 

I.Riežniece 



Oktobris  

09.10.2020. Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju tikšanās 

par centralizētās grāmatvedības ieviešanu no 

2021.gada 1.janvāra. 

Izglītības pārvaldes 

darbinieki, vadītāji 

Tukuma bibliotēkas 

konferenču zāle 

IP vad.p.i. 

M.Bērziņa, 

MA vad. 

I.Riežniece 

Novembris 

06.11.2020. Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības 

iestāžu vadītāju seminārs: 

 Edurio platformas īstenošana. 

 Iekļaujošā izglītība un pedagogu palīgu 

darba loma. 

IP darbinieki, 

PII vadītāji 

Tukuma bibliotēkas 

konferenču zāle 

IP vad.p.i. 

M.Bērziņa, 

MA vad. 

I.Riežniece 

Gatis Narvaišs 

(Edurio) 

 

Decembris  

10.12.2020. Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju 

tiešsaistes tikšanās par aktualitātēm pirmsskolu 

darbā. 

Izglītības pārvaldes 

darbinieki, vadītāji 

13:00 MA vad. 

I.Riežniece 

Janvāris  

 31.01.2021. Darba grupas sanāksme par pirmsskolas 

pedagogu aizvietošanas problēmām un 

iespējamiem risinājumiem. 

 Darba grupā iesaistītie  13:00 MA vad. 

I.Riežniece 

Februāris  

18.02.2021. Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju 

tiešsaistes tikšanās par aktualitātēm pirmsskolu 

darbā. 

Izglītības pārvaldes 

darbinieki, vadītāji 

13:00 MA vad. 

I.Riežniece 

Marts  

Tiks precizēts Lekcija  pirmsskolas izglītības iestāžu 

vadītājiem un skolu, kas realizē pirmsskolas 

Vadītāji Tiks precizēts MA vad. 

I.Riežniece 



programmas, direktoriem. 

 

Aprīlis 

Tiks precizēts Pieredzes apmaiņas brauciens  pirmsskolas 

izglītības iestāžu vadītājiem un skolu, kas 

realizē pirmsskolas programmas, direktoriem.  
 

Izglītības pārvaldes 

darbinieki, vadītāji  

Tiks precizēts MA vad. 

I.Riežniece 

Tiks precizēts Seminārs - Darbs ar Google dokumentiem. Vadītāji  Tiks precizēts  MA vad. 

I.Riežniece 

Maijs 

Tiks precizēts Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju 

tiešsaistes tikšanās – normatīvie dokumenti.  

Vadītāji Tiks precizēts MA vad. 

I.Riežniece 

Jūnijs 

Tiks precizēts Pieredzes apmaiņas brauciens  pirmsskolas 

izglītības iestāžu vadītājiem un skolu, kas 

realizē pirmsskolas programmas, direktoriem.  
 

Izglītības pārvaldes 

darbinieki, vadītāji  

Tiks precizēts MA vad. 

I.Riežniece 

 

 

 Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un skolu, kas realizē pirmsskolas programmas,  

direktoru metodiskās apvienības vadītāja  Inga Riežniece 

 

 

 
 


