
 

 

Sociālo zinību  un ekonomikas skolotāju MA darba plāns 

2020./2021. mācību gadam 
15.09.2020.  

 

Mērķis: Veicināt skolotāju profesionālās kompetences pilnveidi, lai ieviestu uz kompetencēm balstītu vispārējās izglītības mācību saturu. 

Prioritātes: Izstrādāt, vadīt un analizēt uz kompetencēm balstītas mācību stundas.  

Galvenie uzdevumi: 
1) Mācību procesa uzsākšana vadoties pēc jaunajiem standartiem un programmām. 

2. Atbalsts skolotājiem mācību priekšmeta pasniegšanas metodiskajos jautājumos. 

3) Veicināt sadarbību dažādu mācību priekšmetu skolotājiem, lai veidotu kopīgus, uz kompetencēm balstītus projektus. 

 

Norises 

datums  
Pasākums, aktivitāte Mērķauditorija Vieta, laiks Atbildīgais 

Augusts  

25.08.2020.  Sociālo zinību skolotāju seminārs.  
 

Sociālo zinību skolotāji Tukuma 2. vidusskola 

Spartaka iela 2A  

plkst. 13.00 

MA vad. V. Kaņepe 

Septembris  

Līdz 

15.09.2020. 

Sociālo zinību un ekonomikas skolotājiem 

MA darba plāns 

 

MA vadītāja IP MA vad. V. Kaņepe  

21.09.2020. 

Reģionālais seminārs "Jauno uzņēmēju 

skola 2020" 

Skolēni un skolotāji Saldus novads, Druvas kultūras 

nams 

 

Plašāka informācija: 

http://jalatvia.lv/bnews/global/

841 

A, Dembovska 
angelika.dembovska@tukums.lv 

 

Oktobris  

15.10.2020. 

 

Sociālo zinību skolotāju seminārs.  

 

Sociālo zinību skolotāji Tiešsaiste (ZOOM platforma)  

plkst. 15.30 

MA vad. V. Kaņepe 

29.10.2020. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 

(LIAA) un Junior Achievement rīkota 

uzņēmējdarbības iedvesmas konference 

”Uzdrīksties uzvarēt”. 

Skolēni un skolotāji Ķīpsalas izstāžu halle, Rīgāano 

9.00-17.00 

  

Klašu audzinātāji un mācību 

priekšmetu skolotāji 

mailto:angelika.dembovska@tukums.lv


 

 

oktobris - 

maijs 

Reģionālie SMU pasākumi. 

CITS  BAZĀRS visā Latvijā. 

 

 skat. 

www.jal.lv  

SMU konsultanti 

Novembris 

 Skolotāju tālākizglītības kursi Skolotāji skat. 

www.jal.lv  

Klašu audzinātāji un mācību 

priekšmetu skolotāji 

 

 Sociālo zinību skolotāju seminārs 

“Mācīšanās lietpratībai sociālā un 

pilsoniskā mācību jomā”. 

 

Sociālo zinību skolotāji Vieta un laiks tiks precizēti MA vad. V. Kaņepe 

Decembris  

5.12.2020. CITS BAZĀRS ziemā | Latvijas mēroga 

SMU pasākums 

 

Skolotāji, skolēni, vecāki TC Domina Shopping, Rīga SMU konsultanti 

15.12.2020. Ziemassvētku tirdziņš RIMI Skolotāji, skolēni, vecāki Tukums, RIMI Sociālo zinību, ekonomikas 

Skolotāji 

 

Janvāris  

 Gatavošanās 6. klašu sociālo zinību 

konkursam 

un 8. klašu sociālo zinību olimpiādei 

 

Sociālo zinību skolotāji Tukuma 2. vidusskola 

(Spartaka iela 2, Tukums) 

MA vad. V. Kaņepe 

 Informācija par konkursiem „Mana 

vārdnīciņa” un „Biznesa pasaku 

konkurss”. 

1.-4. klašu skolēni 

5.-9. klašu skolēni 

Skatīt nolikumu: 

http://www.jal.lv/konkurss 

Sākumskolas un sociālo 

zinību skolotāji 

 26.01.2021. Ekonomikas olimpiāde 10. – 12. klasēm   Tukuma, Engures un 

Jaunpils 

novadu 10.-12. klašu 

skolēni 

 

   MA vad. V. Kaņepe 

Februāris  

 Informācijas aprite  Sociālo zinību un 

ekonomikas skolotāji  

 

elektroniski MA vad. V. Kaņepe 

 

http://www.jal.lv/
http://www.jal.lv/
http://www.jal.lv/konkurss


 

 

Marts  

 Sociālo zinību konkurss 6. klasēm  

 

6. klašu skolēni Vieta un laiks tiks precizēti Konkursa rīcības 

komisija un sociālo zinību 

skolotāji 

Aprīlis 

 Sociālo zinību olimpiāde 8. klasēm  

 

8. klašu skolēni Vieta un laiks tiks precizēti Olimpiādes rīcības 

komisija un sociālo 

zinību skolotāji 

Maijs 

 Informācijas aprite  Sociālo zinību un 

ekonomikas skolotāji  

 

elektroniski MA vad. V. Kaņepe 

 

Jūnijs 

 MA darba rezultātu analīze un apkopojoši 

analītiska materiāla sagatavošana 

iesniegšanai  

 

MA vadītāja TIP MA vad. V. Kaņepe 

 

 

Tukuma novada    

Sociālo zinību un ekonomikas  

skolotāju MA vadītāja   

Vēsma Kaņepe 

vesmakanepe@t2v.lv  

 

 

 

 

mailto:vesmakanepe@t2v.lv

