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*VISC aktualitātes un prioritātes audzināšanas darbā un interešu 

izglītībā (E.Korna) 

 

*Aktualitātes interešu izglītībā un Multifunkcionālā jaunatnes 
iniciatīvu centra darbībā (D.Laukmane un interešu izglītības metodiķi) 

 

*Paveiktais audzināšanas jomā Tukuma, Engures, Jaunpils 
novados 2011./2012.m.g. (E.Korna) 

 

*Audzināšanas darba speciālistu MA darba plāns un prioritārie 
jautājumi novadā 2012./2013.m.g. (E.Korna) 

 

*Cita informācija, diskusijas, sarunas  



*Lai sakrātā saules gaisma 

*Man palīdz ik dienu, ik brīdi 

*No iesāktā nenovērsties 

*Un vienmēr teikt možu „Labrīt!” 

*Un lai šai dienā pēc gadiem, 

*Kad zvaigznes un āboli krīt, 

*Es atzītos kaut vai sev vienam, 

*Ka gribas uz skolu iet rīt. 

    /M.Svīķe./ 
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*Radīt iespējas skolēnu pilsoniskās apziņas, valstiskās 

identitātes un patriotisma stiprināšanai. 

*Veidot un nostiprināt izpratni par ģimenes vērtībām un 

ģimenes nozīmi cilvēka dzīvē, stiprinot paaudžu vienotību un 

savstarpējo sapratni. 

*Veicināt izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem, 

sekmējot savai un līdzcilvēku fiziskajai, garīgajai un sociālajai 

veselībai un drošībai labvēlīgu rīcību. 



*Rudeni, rūgto pīlādžu laiks.... 

* ....Atļauj man košai kā sarkanai kļavai 

*Spoguļoties dzidrumā tavā..... 

* ....Ļauj man gar peļķēm smaidot iet garām, 

*Labu domāt un labu darīt, 

*Ļauj man ar stingru un vēsu roku 

*Trakajam lapkritim galvu noglaust 

*Un, kad atkal cīruļi zvanīs, 

*Savu gaišumu atstāj tad manī...   

     (Ā.Elksne) 
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*1) Audzināšanas darba pilnveide novadā un atsevišķi izglītības 

iestādēs:  

- audzināšanas darba speciālistu tālākizglītības jautājumu 

risināšana (semināri vai kursi) (8 skolās un ārpus tām 

tālākizglītības pasākumos izsniegtas 100 apliecības); 

- aktuālu audzināšanas jautājumu pārrunāšana un pieredzes 

apmaiņa (notikušas 2 MA sanāksmes,1 pieredzes apmaiņas 

seminārs Pūres pamatskolā, un 1 anketēšana). 
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skolu skaits apliecību skaits

Tukuma, Engures, Jaunpils novadu skolu  
audzināšanas darba speciālistu tālākizglītība 

2009./10.m.g. 2010./11.m.g. 2011./2012.m.g.



* MA sanāksme 2011./2012.m.g. sākumā (26.08.2011.) 

* MA sanāksme (12.10.2011.) 

* Metodisko izstrādņu un labās prakses piemēru prezentācijas pasākums (16.02.2012.) 

* Pieredzes apmaiņas seminārs (18.04.2012.) 

* Audzināšanas darba speciālistu MA un skolu audzināšanas darba izvērtēšanas anketa par 

2011./2012.m.g. (līdz 08.06.2012.) 
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Skolu piedalīšanās audzināšanas darba speciālistu  
MA darbības aktivitātēs 2011./2012.m.g. 
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*2) Audzināšanas darba speciālistu un interešu izglītības pedagogu 
pieredzes apkopošana un radošās darbības popularizēšana 
Tukuma, Engures un Jaunpils novados, kā arī pedagoģiskajos 
izdevumos valstī. 

*Tukuma, Engures un Jaunpils novadu audzināšanas un interešu 
izglītības metodisko izstrādņu skate: pedagogu metodisko izstrādņu 
audzināšanā un interešu izglītībā un labās prakses piemēru 
prezentācija. CD nr.7 „Audzināšanas un interešu izglītības pieredzes 
materiāli un labās prakses piemēri 2011/2012”). Iesniegtas 34 
metodiskās izstrādnes (26 audzināšanā un 8 interešu izglītībā) un 24 
labās prakses piemēri no 13 Tukuma novada izglītības iestādēm. 

* Inovāciju diena klašu audzinātājiem - darba grupas vadīja E.Korna, 
Tukuma 2.vsk., par karjeras izglītību klašu audzinātāju darbā un 
A.Gleizupa, Tukuma 2.vsk., par iesaistīšanos vides izglītības 
aktivitātēs. 
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Iesniegto metodisko izstrādņu un LPP skaits 2011./2012.m.g. 



*Zemgales reģiona Mācību filmu konkurss (ZRKAC):  

* Initra Rubena (Pūres psk.) – atzinība par veiksmīgu patriotiskās audzināšanas 
jautājumu risinājumu,  

* Vēsma Kaņepe (Tukuma 2.vsk.) – atzinība par veselīga dzīves veida 
popularizēšanu. 

*  Zemgales reģiona pedagoģiskie lasījumi (ZRKAC) un Pedagogu 
metodisko izstrādņu skate valstī (VISC): 

* Dace Lāce „Mākslu metožu un tehniku izmantošana klases stundās pamatskolā” 
(Engures vsk.) – 1.pakāpe  

* Inga Vīgante „Veselīgs uzturs projekta „Skolas auglis” ietvaros” (Engures vsk.) - 
pateicība 

* Gaisma Mukāne, kl.audz. Mk „Audzināšanas stunda dabā” (Džūkstes psk.) - 
pateicība 

* Aivika Draveniece „Skolēnu TV skatīšanās paradumi” (klases stunda 5.klasei) 
(Engures vsk.) – 2.pakāpe 

* Ilze Rasa „Mākslas pulciņa nozīme pedagoģiskajā procesā Tukuma Vakara un 
neklātienes vidusskolā” (Tukuma VNVSK) – 3.pakāpe 

* Maruta Fogule „Aušanas tradīcijas mūsdienu pusaudžu personības attīstībā” 
(Engures vsk.) – 3.pakāpe 
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*3) VISC aktualitāšu un prioritāšu audzināšanas darbā un interešu izglītībā 
2011./2012.m.g. ievērošana izglītības iestāžu darba plānošanā un 
organizēšanā. 

* Iepazīstināšana MA sanāksmēs novadā un Mk sanāksmēs skolās. 

* Ievērošana plānojot izglītības iestāžu darbu kopumā, kā arī konkrēti 
audzināšanas darbu skolā un klasēs. 

* Ievērota informācijas aprite: VISC – novads – izglītības iestāde – pedagogi. 

*Tiek pilnīgoti un izvērtēti saziņas veidi, lai nodrošinātu informācijas 
apriti: 

* Elektroniskā saziņa, 

* IP mājas lapa www.tip.edu.lv , 

* IP skolu plauktiņi, 

* MA sanāksmes u.c. tikšanās, 

* Telefoniskā saziņa (sarunas, sms). 

 

 

http://www.tip.edu.lv/
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*Pēc 2011./2012.m.g. skolu audzināšanas darba izvērtēšanas anketas 
izkristalizējas vairāki problēmjautājumi, kam jāpievērš uzmanība plānojot 
darbu 2012./2013.m.g. (skatīt izdales materiālu). 

*Audzināšanas darba speciālistu MA darba galvenie jautājumi, ņemot vērā 
VISC aktualitātes un prioritātes un novada skolu vajadzības: 

*1) Audzināšanas darba pilnveide novadā un atsevišķi izglītības iestādēs, 
pārrunājot aktuālus audzināšanas jautājumus, meklējot tiem risinājumus 
pārrunāšana un daloties pieredzē. 

*2) Audzināšanas darba speciālistu un interešu izglītības pedagogu pieredzes 
apkopošana un radošās darbības popularizēšana dažādos pasākumos 
Tukuma, Engures un Jaunpils novados, reģionā, kā arī pedagoģiskajos 
izdevumos valstī. 

*3) Valsts un novada audzināšanas darba un interešu izglītības aktualitāšu 
un prioritāšu ievērošana izglītības iestāžu darba plānošanā un 
organizēšanā. 

 



*Ir klāt rudens ar visām brīnišķajām lietām 
- vēju un krāsainām lapām, pīlādžiem un 
kastaņiem, lietusdienām un mežonīgi 
sadriskātiem mākoņiem.  

*Noteikti saveriet krelles no pīlādžiem un 
uztaisiet kastaņu gotiņu kā bērnībā!  

*Vai arī vienkārši izlobiet kastani un 
ielieciet kabatā! Laba sajūta.  

*Jauku rudeni! 

 
Veiksmīgu sadarbību vēlot -  

Tukuma, Engures, Jaunpils novada  

audzināšanas darba speciālistu MA vadītāja Evita Korna  

 


