
Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku izglītības jomā  MA  

darba plāns  

2020./2021. mācību gadam 
15.09.2020.  

 

Mērķis: veicināt kompetenču pieejā balstīta mācību satura nodrošināšanu pirmsskolā. 

  

Prioritāte: Kompetenču pieeja pirmsskolas izglītībā. 
 

Galvenie uzdevumi:  

1. Stiprināt pirmsskolas izglītības iestāžu personāla profesionālo pilnveidi. 

2. Profesionāli pilnveidoties, gūt informāciju par svarīgākām aktualitātēm profesionālajā jomā. 

3. Veicināt pieredzes apmaiņu starp pirmsskolas izglītības iestādēm jaunā mācību satura pakāpeniskā ieviešanā. 

 

 

Norises 

datums 
Pasākums, aktivitāte Mērķauditorija Vieta, laiks Atbildīgais 

Septembris  

05.09.2020. Kompetenču pieeja pedagoģijā – mūzikas 

vieta un loma pedagoģiskajā procesā 

Pirmsskolas, interešu izglītības 

iestāžu un profesionālās ievirzes 

iestāžu mūzikas skolotāji, 

pirmsskolas skolotāji 

 

Tukuma pirmsskolas 

izglītības iestāde “Vālodzīte” 

pl.9.00-16.00 

MA vad. E.Upmane 

26.09.2020. Kompetenču pieeja pedagoģijā – mūzikas 

vieta un loma pedagoģiskajā procesā 

Pirmsskolas, interešu izglītības 

iestāžu un profesionālās ievirzes 

iestāžu mūzikas skolotāji, 

pirmsskolas skolotāji 

 

Tukuma pirmsskolas 

izglītības iestāde “Vālodzīte” 

pl.9.00-16.00 

MA vad. E.Upmane 

Oktobris  

07.10.2020. 

Tiks precizēts! 

Seminārs pirmsskolu vadītāju vietniekiem 

izglītības jomā 

PII vadītāju vietnieki izglītības 

jomā 

 

Tukuma IP apspriežu zāle,  

Tiks precizēts! 

MA vad. E.Upmane 

__.10.2019. 

Tiks precizēts! 

Sekmīgas pēctecības nodrošināšana pārejā 

no pirmsskolas izglītības uz pamatizglītības 

apguvi, realizējot kompetenču pieeju 

izglītības jomā 

 

Sākumskolas skolotāji, 

pirmsskolu vadītāju vietnieki 

izglītības jomā.un pirmsskolas 

skolotāji 

Tukuma Domes konferenču 

zāle 

no pl.15.00-16.00 

Tiks precizēts! 

MA vad. E.Upmane 



Novembris 

Tiks precizēts! Iekļaujošās un speciālās izglītības 

nodrošināšana izglītojamajiem ar speciālām 

vajadzībām 

Pedagogi, atbalsta personāls 

 

Tukuma bibliotēkas 

konferenču zāle 

Tiks precizēts! 

MA vad. E.Upmane 

 04.11.2020. 

Tiks precizēts! 

 PII vadītāju vietnieku izglītības jomā 

pieredzes apmaiņas pasākums 

“Kompetenču pieejā balstīta mācību satura 

realizācija pirmsskolā”  

 Vadītāju vietnieki izglītības 

jomā 

 Tukuma PII “Vālodzīte” 

Tiks precizēts! 

 MA vad. E.Upmane 

Janvāris  

Tiks precizēts! Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju 

seminārs  “Kompetenču pieeja pasākumos 

un ikdienas darbā” 

Pirmsskolas skolotāji, logopēdi, 

mūzikas skolotāji 

Tiks precizēts! MA vad. E.Upmane 

Februāris  

Tiks precizēts! Pirmsskolas izglītības skolotāju un sporta 

skolotāju seminārs - “Kompetenču pieejā 

balstīts veselības un fiziskās aktivitātes 

jomu saturs” 

Pirmsskolas skolotāji, logopēdi, 

sporta skolotāji 

 Tiks precizēts! 

 

MA vad. E.Upmane 

         

Marts  

     

Aprīlis 

     

Maijs 

          

Jūnijs 

     

 

                                                                                                          Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku izglītības jomā MA vadītāja Eva Upmane 

https://www.tip.edu.lv/lv/?option=com_content&view=article&id=1943:pirmsskolas-izgl%C4%ABt%C4%ABbas-iest%C4%81%C5%BEu-vad%C4%ABt%C4%81ju-un-vietnieku-metodisk%C4%81-apvien%C4%ABba-ma&catid=2:uncategorised&Itemid=108

