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Tukuma novada Izglītības pārvaldes saskaņotās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas 

Gads 
Komisijas sēdes 

datums 

Protokola 

numurs 

Progra

mmas 

numurs 

Programmas nosaukums 
Stundu 

skaits 
Mērķauditorija Programmas iesniedzējs 

2013 2013.gada 

14.oktobrī 

Nr.1  Talanta, emocionālās inteliģences, 

tolerances, radošuma izmantošana un 

starpkultūru sadarbība efektīvam 

pedagoģiskajam darbam 

36 Novadu pedagogi Tukuma 2.pamatskola 

2014 2014.gada 

5.martā 

Nr.1 1 Aktualitātes skolotāja logopēda darbā 12 Novadu pedagogi - logopēdi PII "Taurenītis" 

2014.gada 

6.martā 

Nr.2 2 Vispārējās izglītības iestāžu vadītāju 

juridiskās kompetences pilnveide 

vispārējās izglītības iestādes 

dokumentu sistēmas pārvaldībā 

36 Izglītības iestāžu vadītāji, 

vadītāju vietnieki 

Tukuma 2.pamatskola 

2014.gada 

10.martā 

Nr.3 3 Latvijas saimniecības ģeogrāfijas 

kursa mācīšanas iespēju paplašināšana 

6 Novadu ģeogrāfijas skolotāji Tukuma Raiņa ģimnāzija 

2014.gada 

11.martā 

Nr.4 4 Radošums. Iedvesma. Profesionalitāte 8 Novadu pedagogi Tukuma 2.pamatskola 

2014.gada 

12.jūnijā 

Nr.5 5 Glezniecisko vērtību pievienošana 

sadzīviski necilām lietām 

36 Novadu vizuālās mākslas 

skolotāji 

Tukuma muzejs 

2014.gada 

10.oktobrī 

Nr.6 6 iPad planšetdatora izmantošana 

mācību procesā. Ievadnodarbība. 

6 Novadu pedagogi - logopēdi Pieaugušo neformālās 

izglītības iestādes „Sapiens”  

2014.gada 

21.oktobrī 

Nr.7 7 Latvijas saimniecības ģeogrāfija 6 Novadu ģeogrāfijas skolotāji Tukuma Raiņa ģimnāzija 

2015 2015.gada 

9.februārī 

Nr.8 8 Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju 

juridiskās kompetences pilnveide 

pirmsskolas izglītības iestādes 

dokumentu sistēmas pārvaldībā 

24 PII vadītāji Tukuma 2.pamatskola 

2015.gada 

6.martā 

Nr.9 9 Latvijas saimniecības ģeogrāfija 6 Novadu ģeogrāfijas skolotāji Tukuma Raiņa ģimnāzija 
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2015.gada 

16.martā 

Nr.10 10 Radošums. Iedvesma. Profesionalitāte 8 Novadu pedagogi Tukuma 2.pamatskola 

2015.gada 

8.aprīlī 

Nr.11 11 Taisnīguma atjaunošana un izlīgums 

darba vidē 

8 Izglītības iestāžu vadītāji, 

pedagogi 

Tukuma 2.pamatskola 

2015.gada 

20.aprīlī 

Nr.12 12 Krievu valodas, kā svešvalodas 

skolotāju profesionālā pilnveide 

36 Novadu krievu valodas 

pedagogi 

Zemgales vidusskola 

2015.gada 

21.maijā 

Nr.13 13 Psiholoģiskā komforta 

priekšnosacījumi pedagogu darbā 

12 Novadu pedagogi Rīga Izglītības un informatīvi 

metodiskais centrs  

2015.gada 

21.maijā 

Nr.14 14 Stundu vērošana skolotāju 

profesionālās darbības pilnveidei un 

profesionālo resursu izvērtēšanai 

12 Tukuma Raiņa ģimnāzijas 

pedagogi 

Tukuma Raiņa ģimnāzija 

2015.gada 

21.maijā 

Nr.15 15 Scenogrāfija laikā un telpā 12 Novadu vizuālās mākslas 

skolotāji 

Tukuma muzejs 

2015.gada 

16.jūnijā 

Nr.16 16 Speciālās zināšanas bērnu tiesību 

aizsardzības jomā  

12 Novadu pedagogi Rīga Izglītības un informatīvi 

metodiskais centrs  

2015.gada 

21.augustā 

Nr.17 17 Programmas „Hot Potatoes” 

pielietošanas iespējas sākumskolā 

12 Novadu pedagogi Rīga Izglītības un informatīvi 

metodiskais centrs  

2015.gada 

22.septembrī 

Nr.1 18 Mācību satura un formu diferenciācija 

mācību stundā skolēnu motivēšanai 

mācībām 

16 Novadu matemātikas 

pedagogi 

Rīga Izglītības un informatīvi 

metodiskais centrs  

2015.gada 

12.oktobrī 

Nr.2 19 Speciālās zināšanas bērnu tiesību 

aizsardzības jomā  

8 Pedagogi SIA BUTS 

2015.gada 

12.oktobrī 

 20 Speciālās zināšanas bērnu tiesību 

aizsardzības jomā  

8 Novadu pedagogi Tukuma 2.pamatskola 

2015.gada 

12.oktobrī 

 21 Kultūrvēsturiskā mantojuma 

izmantošana muzejpedagoģijā 

programmu “Ceļojums laikā“ 

veidošanā 

16 Novadu vēstures, sociālo 

zinību, kulturoloģijas, 

latviešu valodas pedagogi 

Tukuma muzejs 

2015.gada 

12.oktobrī 

 22 Dažādi mūsdienīgi metodiskie 

paņēmieni un pieejas efektīvas fizikas 

mācību stundas realizācijai 

12 Novadu fizikas pedagogi Tukuma 2.vidusskola 
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2015.gada 

12.oktobrī 

 23 Vesels, aktīvs un dzīvespriecīgs bērns. 12 Pirmsskolas izglītības sporta 

skolotāji un pirmsskolas 

izglītības skolotāji. 

Tukuma pirmsskolas 

izglītības iestāde „Pepija” 

2015.gada 

23.novembrī 

Nr.3 24 Pedagoģiskā procesa plānošana un 

organizēšana, īstenojot valstī aktuālus 

izglītības aspektus 

36 Izglītības iestādes vadītāja 

vietnieki izglītības jomā 

Jaunpils vidusskola 

2015.gada 

23.novembrī 

 

 

25 Inovatīvu ideju izmantošana mācību 

procesa dažādošanā. 

36 Tukuma 2.vidusskolas 

pedagogi 

Tukuma 2.vidusskola 

2015.gada 

23.novembrī 

 

 

26 Audzināšanas procesa realizācija, 

dažādošana un pilnveide skolā 

24 Tukuma, Engures, Jaunpils 

novada pedagogi 

(audzināšanas darba 

speciālisti) 

Tukuma 2.vidusskola 

2015.gada 28. 

decembrī 

Nr.4 27 Krāsu izjūtas un kompozīcijas 

veidošanas metodika mācību procesā 

12 Vispārizglītojošo skolu 

sākumskolas mājturības un 

vizuālās mākslas pedagogi 

Tukuma 2.vidusskola 

2016 2016.gada 

26.janvārī 

Nr.1 28 Alkohola prevencijas metodes 12 5. - 12.klasū audzinātāji, 

sociālo un veselības mācības 

skolotāji, sociālie pedagogi 

Neformālās izglītības iestāde 

“Mācību centrs “Humulus” “  

2016.gada 

7.martā 

Nr.2 29 Skolēnu motivēšana un 

disciplinēšanas stratēģijas labvēlīgas 

mācību vides veicināšanai 

12 Tukuma internātpamatskolas 

pedagogi 

Rīga Izglītības un informatīvi 

metodiskais centrs  

2016.gada 

7.martā 

 30 Latvijas saimniecības ekonomiskās 

ģeogrāfijas kursa mācīšanas iespēju 

paplašināšana 

6 Tukuma, Engures, Jaunpils un 

Kandavas novadu ģeogrāfijas 

un ekonomikas skolotāji 

Tukuma Vakara un 

neklātienes vidusskola 

2016.gada 

7.martā 

 31 Personības attīstības psiholoģiskie 

aspekti 

6 Tukuma novada izglītības 

iestāžu pedagogi 

(vispārizglītojošo skolu 

pedagogi) 

Tukuma Raiņa ģimnāzija 

2016.gada 

7.martā 

 32 Muzikālās darbības integrācija pirmskolas 

vecuma bērnu ikdienā, rotaļnodarbībās un 

pavasara svētkos 

8 Tukuma PII "Pepija" Tukuma PII "Pepija" 

2016.gada 

29.aprīlī 

Nr.3 33 Bioloģijas skolotāju mācīšanās un 

mācīšanas iespēju paplašināšana. 

6 Tukuma, Engures un Jaunpils 

novada bioloģijas skolotāji 

Tukuma Raiņa ģimnāzija 

2016.gada 

29.aprīlī 

 34 Pilsētvides plastiskās vīzijas  36 Vispārizglītojošo skolu un 

mākslas skolu, kā arī interešu 

izglītības vizuālās mākslas 

pedagogi 

Tukuma muzejs 
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2016.gada 

9.maijā 

Nr.4 35 Psiholoģiskā komforta 

priekšnosacījumi pedagogu darbā 

12 Tukuma internātpamatskolas 

pedagogi 

Rīga Izglītības un informatīvi 

metodiskais centrs  

2016.gada 

9.maijā 

 36 Palīdzības organizēšana izglītojamiem 

ar speciālām vajadzībām 

8 Izglītības iestāžu atbalsta 

komandas speciālisti 

(psihologi, speciālās izglītības 

skolotājas, logopēdi, sociālie 

pedagogi) 

Tukuma 2.vidusskola 

2016.gada 

24.maijā 

Nr.5 37 Pedagoģiskā procesa organizācija 

klasē, kurā iekļauti skolēni ar 

speciālām vajadzībām 

36 Pedagogi, kuri īsteno 

pamatizglītības programmas 

izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām (Tumes vsk.) 

Biedrības "Dažādība 

izglītībā" Studiju centrs 

2016.gada 

24.maijā 

 38 Speciālās zināšanas bērnu tiesību 

aizsardzības jomā  

8 Tukuma novada izglītības 

iestāžu pedagogi 

Tukuma profesionālās 

tālākizglītības un profesionālās 

pilnveides izglītības iestāde 

2016.gada 

24.maijā 

 39 Speciālās zināšanas bērnu tiesību 

aizsardzības jomā  

8 Tukuma novada izglītības 

iestāžu tehniskie darbinieki 

Tukuma profesionālās 

tālākizglītības un profesionālās 

pilnveides izglītības iestāde 

2016.gada 

24.maijā 

 40 Iekļaujošas izglītības aspekti darbā ar 

izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem 

36 Pedagogi, kuri īsteno 

pamatizglītības programmas 

izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām (Smārdes psk.) 

Biedrības "Dažādība 

izglītībā" Studiju centrs 

2016.gada 

22.septembrī 

Nr.6 41 Gaiša bērnība - drošs pamats nākotnei 8 Jaunpils vidusskolas 

pirmsskolas izglītības 

pedagogi, vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības skolotāji 

Jaunpils vidusskola 

  42 Fiziskās aktivitātes "Dinamiskā 

pauze" saturs un didaktika mācību 

procesā pirmsskolas un pamatskolas 

sporta pedagogiem 

12 pirmsskolas un pamatskolas 

sporta skolotāji 

Rīga Izglītības un informatīvi 

metodiskais centrs  

  43 Iekļaujošās un speciālās izglītības 

nodrošināšana izglītojamiem ar 

speciālām vajadzībām 

12 pedagogi, atbalsta personāls Tukuma 3.pamatskola 

2016.gada 

3.oktobrī 

Nr.7 44 Pedagogu profesionālās  sadarbības un 

atbalsta sistēmas veidošana, stundu 

vērošana skolotāju profesionālai 

36 Skolu direktoriem un direktoru 

vietniekiem izglītības jomā 

Tukuma 2.vidusskola 
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izaugsmei skolēnu mācīšanās 

kvalitātes uzlabošanai 
  45 Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes 

attīstīšanai 

16 Latviešu valodas un literatūras 

skolotāji, sākumskolas skolotāji 

Tukuma 2.vidusskola 

  45.1. Pozitīvas uzvedības veicināšana 

bērniem ar institucionālās aprūpes 

pieredzi 

64 Irlavas bērnunama - patversmes 

darbinieki ar pedagoģisko 

izglītību 

Tukuma 2.vidusskola 

  45.2. Sociāli emocionālā attīstība un 

audzināšana bērna aprūpes institūcijās 

16 Irlavas bērnunama - patversmes 

darbinieki ar pedagoģisko 

izglītību 

Tukuma 2.vidusskola 

  45.3. Skolotāju profesionāla darbība 

skolēnu mācīšanās rezultātu 

uzlabošanai 

36 Tukuma Vakara un neklātienes 

vidusskolas skolotājiem 

Tukuma Vakara un neklātienes 

vidusskola 

  46 Metodisko apvienību vadītāju 

profesionālās kompetences 

paaugstināšana 

24 Metodisko apvienību vadītājiem Tukuma 2.vidusskola 

2016.gada 

20.oktobrī 

Nr.8 47 Lasītprasmes attīstīšana sākumskolā 12 pirmsskolas un sākumskolas 

skolotāji 

Zemgales vidusskola 

  48 Informācijas tehnoloģiju izmantošana 

mācību stundā un ārpusstundu darbā 

8 visi pedagogi Tukuma 2.vidusskola 

2016.gada 

16.novembrī 

Nr.9 49 Pilsoniskās izglītības un audzināšanas 

nozīme jauniešu pilsoniskās līdzdalības 

veicināšanā 

6 audz.d. speciālistiem, soc.zin. un 

vēstures skolotājiem  

Tukuma 2.vidusskola 

  50 Fiziskās aktivitātes rotaļnodarbībās un 

ikdienā 

8 Pirmsskolas izglītības sporta 

skolotāji, pirmsskolas izglītības 

skolotāji 

Tukuma PII "Vālodzīte"  

 2016.gada 

13.decembrī 

Nr.10 51 Iekļaujošās un speciālās izglītības 

nodrošināšana izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām 

36 Pedagogi, atbalsta personāls Tukuma E.Birznieka - Upīša 

1.pamatskola 

2017 2017.gada 

13.janvārī 

Nr.1 1 Mana radošā ideja mūzikas pasākumu 

organizēšanas pirmsskolā. 

8 Pirmsskolas izglītības mūzikas 

skolotāji, pirmsskolas izglītības 

skolotāji 

 Tukuma PII "Pasaciņa" 

 2017.gada 

08.februārī 

Nr.2 2 Mūzika mūsdienu izglītības sistēmā 8 mūzikas skolotāji Tukuma 2.pamatskola 
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  3 Mūsdienīgas un netradicionālas 

metodes vizuālajā mākslā pirmsskolā 

16 Pirmsskolas izglītības skolotāji Tukuma PII "Lotte" 

  4 Inovatīvu ideju izmantošana mācību 

procesa dažādošanā. 

16 Pūres pamatskolas un Pūres 

pamatskolas Jaunsātu filiāles 

skolotāji 

Pūres pamatskola 

2017.gada 

14.februārī 

Nr.3 5 21. gadsimta pedagogu kompetences 

un efektīvas apmācību metodes 

6 pedagogi Tukuma profesionālās 

tālākizglītības un profesionālās 

pilnveides izglītības iestāde 

  6 Profesionālā pilnveide izglītības iestāžu 

klašu audzinātājiem 

12 klašu audzinātāji Tukuma profesionālās 

tālākizglītības un profesionālās 

pilnveides izglītības iestāde 

2017.gada 

27.februārī 

Nr.4 7 Labā prakse rotaļmetožu un 

rotaļpaņēmienu pielietojumā lasītpasmes 

sekmēšanā pirmsskolā. 

8 Pirmsskolas izglītības skolotāji Tukuma PII "Karlsons" 

2017.gada 

8.martā 

Nr.5 8 Pedagoga loma paštēla un skolas tēla 

veidošanā 

6 pedagogi Tukuma Raiņa ģimnāzija 

  9 Seminārs par izglītojamo audzināšanu 

"Tas, ko daru šodien, ir tas, ko saņemšu 

rīt!" 

16 skolotāji Straupes pilsētas atdzimšanas 

biedrības Narmadas tautskola 

2017.gads 

16.martā  

Nr.6 10 Atbalsts izglītojamiem ar 

komunikācijas un uzvedības 

problēmām 

8 pirmsskolas izglītības, 

sākumskolas izglītības un 

pamatizglītības skolotāji 

Tukuma 2.vidusskola 

2017.gada 

9.jūnijā  

Nr.7 11 Literāro darbu izmantošanas iespējas 

pedagoģiskajā procesā pirmsskolā 

8 Pirmsskolas izglītības pedagogi Tukuma PII "Lotte" 

  12 Eksperimenti - domu, ideju virzītājs 36 vispārizglītojošos skolu un 

mākslas skolu, kā arī interešu 

izglītības vizuālās mākslas 

pedagogi 

Tukuma muzejs 

2017.gada 

16.oktobrī 

Nr.8 13 Karjeras vadības prasmju attīstīšana 

mācību priekšmetu saturā 

6 Vispārizglītojošo skolu 5.-

12.klašu skolotāji priekšmetu 

grupā tehnoloģijas un zinātņu 

pamati (datorika, informātika, 

bioloģija, dabas zinības, fizika, 

ģeogrāfija, ķīmija, matemātika) 

Tukuma 2.vidusskola 
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  14 Pozitīvi risinājumi audzināšanas darbā 6 Pirmsskolas izglītības, vispārējās 

pamatizglītības, vispārējās 

vidējās izglītības, interešu 

izglītības skolotāji 

Jaunpils vidusskola 

  15 Radošums. Iedvesma. Profesionalitāte. 6 vispārizglītojošo skolu pedagogi Tukuma Raiņa ģimnāzija 

2017.gada 

30.oktobrī 

Nr.9 16 Preventīvās metodes vardarbības pret 

bērnu novēršanai "Džimbas deviņu soļu 

drošības programma" 

16 Pirmsskolas, sākumskolas, 

sociālie, skolu pedagogi 

Tukuma pirmsskolas izglītības 

iestādē “Vālodzīte” 

  17 Saskarsmes kultūras veidošana 

pirmsskolas un sākumskolas 

(pamatizglītības sākumposma 1.-4.klase) 

bērnu grupās 

6 Pirmsskolas izglītības skolotāji, 

pirmsskolas izglītības skolotāju 

palīgi, pamatizglītības 

sākumposma skolotāji 

Lapmežciema pamatskola 

  18 Svarīgākie pamatnoteikumi labu runas 

prasmju apguvei 

6 Vispārizglītojošo skolu 

literatūras un latviešu valodas 

skolotāji, skatuves runas un 

teātra pulciņu pedagogi 

Tukuma 2.vidusskola 

2017.gada 

15.decembrī 

Nr.10 19 Mērķu noteikšana un sasniegšana ikdienas 

pedagoģiskajā darbā 

6 5.-12.klašu skolotāji, klašu 

audzinātāji 

Biedrība “Izcilības akadēmija” 

  20 Iekļaujošās un speciālās izglītības 

nodrošināšana izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām  

36 Pedagogi, atbalsta personāls Zemgales vidusskola 

2018 2018.gada 

12.janvārī 

Nr.1 21 Semināru cikls par datu vākšanas un 

savākto datu analīzes īstenošanu 

izglītības iestādēs, izmantojot Edurio 

platformu, un savāktajos datos un to 

analīzē balstītu rīcību 

12 Izglītības iestāžu vadības un 

administrācijas pārstāvji, 

skolotāji, pašvaldības 

izglītības speciālisti  

Tukuma Raiņa ģimnāzija 

2018.gada 

30.janvārī 

Nr.2 22 Pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās 

līdzdalības sekmēšana izglītības iestādē 

8 Vispārizglītojošo izglītības 

iestāžu pedagogi  

Tukuma 3.pamatskola 

  23 Pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveidošana audzināšanas jautājumos 

6 Vispārizglītojošo un 

profesionālo izglītības iestāžu 

pedagogi, pirmsskolas izglītības 

iestāžu pedagogi 

Tukuma profesionālās 

tālākizglītības un profesionālās 

pilnveides izglītības iestāde 

2018.gada 

19.februārī 

Nr.3 24 Pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās 

līdzdalības sekmēšana izglītības iestādē 

8 Vispārizglītojošo un 

profesionālo izglītības iestāžu 

pedagogi, pirmsskolas pedagogi  

Tumes vidusskola 
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  25 Pirmsskolas pedagogu rūpes par sevi un 

emocionāla noturība ikdienas darbā ar 

bērniem 

4 Pirmsskolas pedagogi Profesionālās pilnveides un tālāk 

izglītības iestāde “Droša skola” 

2018.gada 

8.martā 

Nr.4 26 Kompetenču pieeja mācību stundā 12 Pedagogi, atbalsta personāls Tukuma E.Birznieka-Upīša 

1.pamatskola 

  27 Pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās 

līdzdalības sekmēšana izglītības iestādē 

12 Tukuma Raiņa ģimnāzijas 

pedagogi 

Tukuma Raiņa ģimnāzija 

  28 Pedagogs-skolas vides galvenais 

pārmaiņu resurss 

6 Tukuma, Engures un Jaunpils 

novadu izglītības iestāžu 

pedagogi (vispārizglītojošo 

skolu pedagogi) 

Tukuma Raiņa ģimnāzija 

  29 Metodisko paņēmienu izmantošana 

sākumskolēnu lasītprasmes attīstības 

veicināšanā 

6 pirmsskolas un sākumskolas 

skolotāji 

Jaunpils vidusskola 

  30 Efektīvs mācību process Izglītības satura 

un didaktikas modulis 

12 Tukuma novada izglītības 

iestāžu pedagogi  

Tukuma Raiņa ģimnāzija 

 


