
Tukuma, Engures, Jaunpils novada audzināšanas darba speciālistu  

pieredzes apmaiņas seminārs  

Vieta: Tukuma 2.vidusskola 

Laiks: 2012.gada 31.oktobrī plkst.10.00 – 13.00 

Pasākuma norises atskaite 

Dalībnieki: 19 

Nr. Skola Vārds, uzvārds 
1.  Tukuma Raiņa ģimnāzija Inese Bērziņa 
2.  Tukuma 2. vidusskola Evita Korna 
3.  Engures vidusskola Ina Puzanova 
4.  Irlavas vidusskola Guntra Belova 
5.  Jaunpils vidusskola NEPIEDALĪJĀS 
6.  Tumes vidusskola Daiga Elpere 
7.  Zemgales vidusskola Ilze Učelniece 
8.  Tukuma Vakara un neklātienes vsk. Silva Vēvere 
9.  Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskola Inga Orbidāne 
10.  Tukuma 2. pamatskola Pārsla Ivane 
11.  Tukuma 3. pamatskola NEPIEDALĪJĀS 
12.  Džūkstes pamatskola NEPIEDALĪJĀS 
13.  Lapmežciema pamatskola Daina Jansone 
14.  Pūres pamatskola Initra Rubena 

Iveta Baumane  Jaunsātu skola 
15.  Sēmes sākumskola NEPIEDALĪJĀS 
16.  Smārdes pamatskola Anita Ramoliņa 
17.  Milzkalnes sākumskola Sanita Pidere 
18.  Tukuma speciālā internātpamatskola Silvija Rubļevska 
19.  Dzirciema speciālā internātpamatskola Dzintra Novika 
20.  Tukuma Izglītības pārvalde Jolanta Lerķe 

Angelika Dembovska 
21.  Tukuma Multifunkcionālais jauniešu centrs Dace Laukmane 

 
Darba forma 
  Pieredzes apmaiņas un informatīvais seminārs 

Tēma, darba saturs 

- Nolikumi, pasākumi, aktualitātes interešu izglītībā (vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, radošās 

industrijas, tehniskā jaunrade, vides izglītība) 2012./2013.m.g. (IP metodiķe A.Dembovska). 

- Tukuma Multifunkcionālā jauniešu centra aktualitātes (IP metodiķe D.Laukmane). 

- Aktuāli audzināšanas jautājumi novadā un valstī (VISC audzināšanas darba koordinatoru semināra 

atziņas) (MA vadītāja E.Korna). 

- Novadu pasākumu plānošana (darbs grupās, ideju apkopošana): 

• I.Ziedonim veltītie pasākumi skolās, 

• Metodiskā diena novadā. 

- VISC prioritātes 2012./2013.m.g. – veidot un nostiprināt izpratni par ģimenes vērtībām un ģimenes 

nozīmi cilvēka dzīvē, stiprinot paaudžu vienotību un savstarpējo sapratni  - realizēšanas pieredze 

skolā (izsakās vidus skolu audzināšanas darba speciālisti). 

Secinājumi, priekšlikumi 

- Informācija par novada interešu izglītības pasākumiem (nolikumi) tiek ievietoti IP mājas 

lapā un arī skolu plauktiņos IP, kā arī sanāksmes laikā tika izsniegti skolu audzināšanas 

darba speciālistiem. 



- Ir izstrādāts darba plāns par vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, radošo industriju, 

tehniskās jaunrades un vides izglītības pasākumiem 2012./2013.m.g. (pieejams IP mājas 

lapā). 

- Tuvākajā laikā tiks izveidoti nolikumi un darba plāns mūzikas un teātra interešu izglītības 

pasākumiem (būs pieejami IP mājas lapā). 

- Interešu izglītības programmās jālabo norādītās kļūdas, jāveic korekcijas un jāatrāda 

D.Laukmanei un A.Dembovskai. 

- Novada Skolēnu parlamenta tikšanās  notiek 2 reizes mēnesī (aktīvistu tikšanās un 

izglītojošas nodarbības – mācības), tiek ieteikts mainīt tikšanos laikus uz 15.00 un mainīt 

nedēļas dienas, lai nav tikai trešdienas. 

- Izveidota Tukuma Multifunkcionālā jauniešu centra mājas lapa 

www.tukumajauniesucentrs.lv, kurā pieejama aktuāla informācija par aktivitātēm 

jauniešiem, kā arī par iespējām tajās iesaistīties (būtiski prezentēt šo mājas lapu skolēniem 

un klašu audzinātājiem). 

- Audzināšanas darba koordinatoru VISC semināra norises pārskats pieejams IP mājas lapā, 

prezentācijas pieejamas VISC mājas lapā. 

- Izstrādāt ieteikumus Metodiskās dienas organizēšanai novadā, popularizējot skolu 

audzināšanas darba pieredzi un iesniegt tos IP vadītājas vietniecei M.Bērziņai. 

- Apkopot informāciju par I.Ziedonim veltītajiem pasākumiem, iesniegt to apkopojumu un  

vajadzības finansējumam, kā arī idejas novada pasākumiem, kuros iesaistīt skolēnus 

Tukuma novada Domes Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītajai 

I.Smirnovai. 

- 2012.gada 27.novembrī tiek plānota audzināšanas darba speciālistu konsultatīvās padomes 

sanāksme (piedalās E.Korna, I.Bērziņa, S.Vēvere, I.Puzanova, D.Elpere, G.Mukāne), kurā 

tiks izveidots nolikuma projekts skolu audzināšanas darba pieredzes materiālu „Mēs 

darām tā!” apkopošanai un prezentēšanai novada Metodiskajā dienā. 

-  Apkopota skolu pieredze VISC prioritātes 2012./2013.m.g. – veidot un nostiprināt izpratni par 

ģimenes vērtībām un ģimenes nozīmi cilvēka dzīvē, stiprinot paaudžu vienotību un savstarpējo 

sapratni  - realizēšanai (apkopojums  publicēts IP mājas lapas sadaļā „Metodiskās apvienības”  pie 

audzināšanas darba MA informācijas). 

- Nepieciešams apkopot informāciju par dažādiem interesantiem lektoriem, apskates objektiem u.c. 

audzināšanas darbā izmantojamu praktisko informāciju (8.novembrī aptaujas jautājumi izsūtīti uz 

personīgajiem e-pastiem, informāciju no skolām iesūtīt līdz 20.novmebrim). Apkopotā informācija 

tiks izsūtīta tām skolām, kuras būs iesūtījušas no sevis kādus datus. 
 

 

Tukuma, Engures, Jaunpils novadu 

 audzināšanas darba speciālistu MA vadītāja Evita Korna 

2012.gada 7.novembrī 

   

  



SANĀKSMES NORISES APRAKSTS 

1. Nolikumi, pasākumi, aktualitātes interešu izglītībā (vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, 

radošās industrijas, tehniskā jaunrade, vides izglītība) 2012./2013.m.g. (IP metodiķe 

Angelika Dembovska) 

- VISC vēstule izsūtīta skolām (interešu izglītības finansējuma sadalījums, arī par 

fakultatīva nodarbībām u.c., kurās tiek realizēta interešu izglītība). Līdz 7.novembrim 

iesūtīt ziņas Excel tabulā. 

- Viktorīna par zobu higiēnu „Esi gudrs, būsi vesels!” 5.kl. (nolikums pieejams IP mājas 

lapā: http://www.tip.edu.lv/faili/II_VVPM_n_P4.pdf) 

- Metodiskā tikšanās vizuālās mākslas pedagogiem 15.11.2011. (gan vizuālās mākslas 

pedagogiem, gan vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības pedagogiem). 

Informācija pieejama IP mājas lapā: http://www.tip.edu.lv/faili/II_VVPM_P8.pdf) 

- Interešu izglītības programmās jālabo norādītās kļūdas, jāveic korekcijas un jāatrāda 

D.Laukmanei un A.Dembovskai. 

- Informācija par IP organizētajiem interešu izglītības pasākumiem, to norisi un par 

konkursiem, to nolikumi pieejami IP mājas lapā, kā arī tiek ielikti skolu plauktiņos IP. 

- Novadā Starptautiskā mākslas skolu audzēkņu darbu izstāde „Iekāp Rīgas mākslā!”, kurā 

skatāmas vecmeistaru gleznu iedvesmas skolēnu darbos, interpretācijas). Izstāde skatāma 

IP, Tukuma Mākslas skolā un Tukuma pilsētas bibliotēkā. 

2. Tukuma Multifunkcionālā jauniešu centra aktualitātes (IP matodiķe Dace Laukmane) 

- Teātra un teātra pulciņu skates notiks kopā ar skatuves runas konkursu 14.martā. Gada 

plāns tiks ievietots IP mājas lapā. Zemgales reģiona skate notiks mūsu novadā. 

- Novadu Skolēnu parlamenta tikšanās notiek 2 reizes mēnesī trešdienās (aktīvistu tikšanās 

un izglītojošas nodarbības). 

- No audzināšanas darba speciālistiem izskanēja ierosinājums mainīt tikšanās laikus uz 

15.00, lai skolēni nekavētu mācību stundas, vai arī mainīt tikšanās dienu, lai nekavētu 

vienas un tās pašas stundas. 

- Skolēnu parlamenta apmācību aktivitātes rosināt novadīt skolas pašpārvaldes skolēniem. 

Parlamenta jauniešu var aicināt uz klasēm. 

- Tapusi Tukuma Multifunkcionālā jauniešu centra mājas lapa: 

 www.tukumajauniesucentrs.lv, kurā nepieciešams reģistrēties, lai pēc iespējas pilnīgāk 

varētu to izmantot. 

Ieiet mājas lapā var arī caur IP mājas lapas sadaļu „Jauniešiem”. 

Tajā ir gan informācija par novada Skolēnu parlamenta aktivitātēm, gan par citiem 

pasākumiem, skatot kalendāru. Tāpat arī informācija par centra telpu lietošanas grafiku, 

lai organizētu klases vai skolas pasākumus tieši jauniešu centrā, iepriekš caur mājas lapu 

rezervējot telpas, ja ir reģistrēts lietotājs (gan skolotājs, gan jaunieši paši). 

Var sekot līdzi centra mājas lapai portālā www.draugiem.lv (arī tie, kas nav „draugos”). 

Iespēja veidot blogus jeb interešu rakstus. Forums. 

- Materiāls „Grupu metode” pieejams Jauniešu centrā. 

3. Audzināšanas darba koordinatoru VISC semināra atziņas (MA vadītāja E.Korna) 

- Kopsavilkums par VISC  semināru pieejams IP mājas lapā, kurā ir norādītas saites gan uz 

prezentācijām, gan arī uz elektroniski pieejamiem metodiskajiem materiāliem u.c ar 

audzināšanu saistītām aktivitātēm: http://www.tip.edu.lv/faili/MA_ADS_P3.pdf 

4. Novada pasākumu plānošana (grupu darbs, ideju apkopošana) (vada MA vadītāja 

E.Korna, izsakās sanāksmes dalībnieki) 

Metodiskā diena 



- Tiks prezentēta skolu metodiskā pieredze audzināšanas jomā „Mēs darām tā!”. 

- Tiks sagatavots nolikums skolu audzināšanas darba pieredzes materiālu „Mēs darām tā!” 

apkopošanai un prezentēšanai novada Metodiskajā dienā. 

- Tēmas: 2012./2013.m.g. prioritātes valstī (patriotiskā un pilsoniskā audzināšana, skolas un 

ģimenes sadarbība, brīvprātīgais darbs un paaudžu sadarbības veicināšana, cilvēkdrošība 

u.tml.). 

- Iecere: katra skola izstrādā un līdz februāra beigām iesūta 3 prezentācijas / materiālus / 

filmu u.tml., piemēram, kādu veiksmīgu pasākuma scenāriju, klases stundas plānu ar 

izmantotajiem materiāliem, labi izstrādātu dokumentu, kas tiek realizēts skolā u.tml. 

- Marta sākumā iesūtītie pieredzes materiāli tiek vērtēti, piedāvājot vairākām skolām, kuru 

pieredze varētu noderēt citiem (ņemot vērā oriģinalitāti, novitāti, aktualitāti u.c. būtiskus 

kritērijus), savus darbus prezentēt Metodiskajā dienā. 

- Skolu pieredze tiek apkopota elektroniski, veidojot CD un/vai izdevumu „Mēs darām tā!”. 

Ieceres un idejas par I.Ziedonim veltītajiem pasākumiem skolās un novadā. 

Skola Pasākums Norises laiks 
un vieta 

Papildus 
informācija 

Kontakt-
persona 

skolā 
Tukuma 
Raiņa 
ģimnāzija 

Literāri muzikāla 
kompozīcija, veltīta I.Ziedoņa 
daiļradei. 

Pavasarī. 
Varētu būt 
izbraukumi uz 
novada skolām 
un/vai 
pasākums 
Kultūras namā. 

Nepieciešams 
finansējums 
(izbraukumiem uz 
novada skolām) 

Inese 
Bērziņa, 
direkt.vietn. 
audz.d. 

„Krāsainā nedēļa” caur 
mācību priekšmetiem. 

Skolā  

Tukuma 
2.vidusskola 

Latviešu valodas un 
literatūras mēnesis, veltīts 
I.Ziedoņa daiļradei (skolēnu 
veidotas prezentācijas/ filmas 
/ uzvedumi). 

Janvāris. 
Skolā. 

Ja būs iespēja 
sarunāt kādu 
pārstāvi no 
I.Ziedoņa fonda 
„Viegli” vai no 
„Mazās kavalērijas”, 
tad ceļa izdevumu 
apmaksa. 

Evita Korna, 
direkt.vietn. 
audz.d. 

E.Birznieka 
– Upīša 
1.pamatskola 

Skolas muzeja izstāde, veltīta 
I.Ziedonim. 

Visu gadu.  
Skolā. 

Ja būtu finansējums, 
to varētu uztaisīt kā 
ceļojošo izstādi. 
Varētu sagatavot 
bukletus. 

Inga 
Orbidāne, 
direkt.vietn. 
audz.darbā 

Tumes 
vidusskola 

Literāri muzikāla 
kompozīcija par maizi. 

2012.gada 
novembrī 
skolas valsts 
svētku 
koncertā. 

  

Jaunsātu 
skola. 
Milzkalnes 
sākumskola. 

Dzejas dienu pasākums un 
izteiksmīgās runas konkurss 

2012.gada 
septembrī. 

  

  



IDEJAS!!! 
Kopā sanākšana skolēniem (skolu pārstāvji, 
interesenti). Skolu vai viesu muzikālie 
priekšnesumi, uzstāšanās. 
Katra skola papildina ķiršu dārzu, iestādot 1 
ķiršu koku. 

Pavasarī 
Ķiršu kalnā 

Apskaņošana 

Brīvdabas koncerts, veltīts I.Ziedoņa 
daiļradei. 

Durbes estrāde Režija, apskaņošana, vadīšana utt. 

Strūklakas modināšana „Ziedoņa pieskāriens” 
(ideja – ziedonis kā pavasaris, ziedu laiks, 
Ziedonis kā dzejnieks). 

Brīvības 
laukums 

Piedalās skolu kolektīvi – brīvā 
skatuve – dzeja, dziesmas, dejas 
u.tml. 
Krāsainās pasakas – krāsaini 
baloni.  

 

5. VISC prioritātes 2012./2013.m.g. – veidot un nostiprināt izpratni par ģimenes vērtībām un ģimenes 

nozīmi cilvēka dzīvē, stiprinot paaudžu vienotību un savstarpējo sapratni  - realizēšanas pieredze skolā 

(vada MA vadītāja E.Korna, izsakās sanāksmes dalībnieki). 

- Katrs skolas pārstāvis prezentē savu pieredzi, kā veicināt skolas un skolēnu ģimeņu sadarbību, 

izmantojot jaunas darba formas un metodes vai uzlabojot, mainot tradicionālās. 

Skola Pieredzes apraksts 
Milzkalnes 
sākumskola 

Uz 8.martu skolā tiek organizēta „Sarkano tulpju balle” vecākiem kopā ar 
skolotājiem. 
Klases vakaru organizēšana kopā ar vecākiem. 
Līdz ar to veidojas pozitīvā atgriezeniskā saite, piemēram, vecāki (uzņēmēji) finansē 
(sponsorē) skolēnu aktivitātēm piepūšamo pili. 

Engures  
vidusskola 

Olimpiskā diena skolēniem kopā ar vecvecākiem (paaudžu solidaritātes aktivitāte). 

Tukuma 
2.vidusskola 

Klases vecāku sapulce tiek rīkota vienlaikus ar klases vakaru skolēniem (skolēni 
atved vecākus uz skolu, lai paši varētu piedalīties klases vakarā). 
Skolas vecāku sapulce pa klašu grupām (gan kopsapulce, gan tematiskās 
sanāksmes). 
Vidusskolā mazāk rīko klases vecāku sanāksmes, bet vairāk organizē individuālās 
tikšanās ar klases audzinātāju. 
Informatīvs izdevums vecākiem (rudenī). 

Smārdes 
pamatskola 

Vecāku diena – sportošana. 

E.Birznieka – 
Upīša 1.psk. 

Tiek veidoti dzimtu koki – cik paaudzēs caur skolu gājis šīs ģimenes koks. Plānots 
noslēguma pasākums skolēniem kopā ar ģimenēm. 

Tumes 
vidusskola 

Tēvu un dēlu futbols Olimpiskajā dienā. 
Pasākumu cikls sadarbībai ar vecākiem (projekta ietvaros to daļēji atbalsta Hipotēku 
banka): 

- Sporta diena, veltīta Tēvu dienai (septembrī), 
- Ziemassvētku noskaņās pasākums visai ģimenei (piparkūku cepšana), 
- Izglītojošas nodarbības karjeras izglītībā (martā). 

Atteikšanās no skolas vecāku sapulces, bet tās organizēt pa klašu grupām 
(informatīvi vai tematiski); 
Svarīgi uzaicinājumi (kā varam palīdzēt, ko varam piedāvāt u.tml.); 
Individuāli aicinājumi dažādās jomās atbalstīt pasākumus (vecāku resursu 
ieguldījums, sarunas ar vecākiem – uzņēmējiem (uzrunāt par pasākuma 
līdzfinansējumu)). 

  



 
Tukuma 
Speciālā 

internātpsk. 

Problemātiski ir tas, ka daudz vecāku dzīvo laukos, pārējie pilsētā. Lai redzētu savus 
bērnus uzstājamies, tiek organizēti pasākumi jau no rīta. Pasākumos uzstājas visi 
skolēni, lai vecāki katru bērnu redzētu. 
Sociāli izglītojošās nodarbības vecākiem (praktiskais ieguvums) – teorētiskā daļa un 
praktiskās nodarbības, piemēram, kā no lētākiem produktiem kaut ko pagatavot. 

Tukuma 
Vakara un 
neklātienes 

vsk. 

Vecāku sapulce ārpus skolas (Kultūras namā): direktora uzruna, koncerts, kafija, 
individuālas konsultācijas ar mācību priekšmetu skolotājiem. Apmeklējums bija 
lielāks, iespējams, tāpēc, ka nebija skolā. 
Saziņai populāri kļūst e-pasti. 

Zemgales 
vidusskola 

Atvērto durvju diena: vecāki var piedalīties stundās, interešu izglītības nodarbībās; 
individuālas sarunas ar pedagogiem; klases sapulces un skolas sapulce; iespējams 
degustēt pusdienas (par maksu). 
Vecāku līdzdarbība: 

- Labo darbu nedēļa (skolēni vāc ozolzīles, vecāki aizgādā; vecāks, kas 
strādā Briežu dārzā ierodas skolā, izstāsta par šo darbu, rāda 
prezentāciju, tad Ziemassvētkos skolēni dodas svinēt svētkus mežā pie 
zvēriem), 

- Miķeļdiena – salmu skulptūru festivāls (vecāki sagādā un atved salmus, 
skolēni veido skulptūras), 

- Makulatūras vākšana (vecāki atved; skolēni paši palīdz vecākiem 
cilvēkiem pagrabus iztīrīt no makulatūras). 

Dzirciema 
Speciālā 

internātpsk. 

„C” grupā reizi gadā dodas ekskursijā kopā ar vecākiem (mācās braukt ar vilcienu, 
ar autobusu), kā arī reizi gadā ciemošanās pie kāda no vecākiem. 
Vecāku diena – katra klase uzstājas saviem vecākiem (ģimenes pasākums), 
bezmaksas pusdienas vecākiem. 

Smārdes 
pamatskola 

Sestdienās pasākums vecākiem (apmaksātas pusdienas) pirms skolas vecāku 
sapulces (pēc tam individuālas tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem). 

Tukuma 
2.pamatskola 

Vecāku diena 2 reizes gadā (pirms rudens un pirms pavasara brīvdienām): 
- 2 stundas tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, 
- Skolas pilnsapulce (izglītojoša lekcija ar vieslektoru), 
- Klases vecāku sapulces , 
- Individuālas sarunas ar klases audzinātāju. 

Informācija mājas lapā un dienasgrāmatās ielīmes. 
Lapmežciema 

pamatskola 
Nav atsaucības skolas padomē. 

Jaunsātu skola Nav Mātes dienas, bet ir Ģimenes dienas pasākums kā atskaites koncerts. 
 

  



SANĀKSMES NORISES FOTOAPSKATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Dembovska stāsta par aktualitātēm interešu izglītībā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.Laukmane stāsta par jauniešu centra aktivitātēm un prezentē jauno mājas lapu 

www.tukumajauneisucentrs.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieradušies 16 skolu audzināšanas darba speciālisti 

Grupās apspriežam gan aktualitātes ikdienā, gan arī pārrunājam sanāksmes darba kārtības jautājumus, 

gan arī stāstām savu skolas pieredzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: E.Korna 


