
Pedagogu metodisko izstrādņu skates rezultāti 

 

Apsveicam Tukuma, Engures, Jaunpils novada pedagogu metodiskās izstrādņu skates 

laureātus: 

1.vieta –  

Gunda Kupča (Tukuma Raiņa ģimnāzijas klases audzinātāja), 

Lienīte Zaperecka, Sandra Rēķe, Aija Zonberga (Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas 

klašu audzinātājas), 

Antra Brinkmane – Brimane, Paulis Čimurs, Vēsma Balode (Tukuma Vakara un neklātienes 

vidusskolas skolotāji); 

2.vieta –  

Ilze Rasa (Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas vizuālās mākslas skolotāja), 

Jolanta Ventlande, Velta Jastrebova, Rita Helviga (Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas 

skolotājas); 

3.vieta –  

Ingrīda Freimane (Tukuma 2.vidusskolas klases audzinātāja), 

Natālija Kroškina (Tukuma 2.vidusskolas klases audzinātāja), 

Aija Miezīte (Tukuma 2.pamatskolas vēstures skolotāja); 

Atzinības –  

Aija Anmane (Tukuma internātpamatskolas skolotāja), 

Maija Skuja (Tukuma Raiņa ģimnāzijas klases audzinātāja), 

Sarma Skujiņa (Engures vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja), 

Kristīne Gereiša (Tukuma 2.vidusskolas angļu valodas skolotāja), 

Sanita Baumane (Tukuma 2.pamatskolas klases audzinātāja). 

Liels paldies tiem pedagogiem, kuri prezentēja savus darbus novada Metodiskajā dienā:  

- S.Skujiņai (Engures vsk.) par darba „Audzināšanas tēmu integrēšana ģeogrāfijas stundās” 

prezentēšanu, 

- V.Balodei, A.Brinkmanei-Brimanei, P.Čimuram (Tukuma VNVSK) par darba „Konkurss „Rīga – 

Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014”” prezentēšanu, 

- J.Ventlandei, V.Jastrebovai, R.Helvigai (Tukuma VNVSK) par darba „Trešās atmodas notikumu 

un Latvijas Tautas frontes darbības atspoguļojums – patriotiskās audzināšanas veicinātājs” 

prezentēšanu,  

- N.Kroškinai (Tukuma 2.vsk.) par darba „Etiķete un mēs” prezentēšanu, 

- L.Zapereckai, S.Rēķei, A.Zonbergai (Tukuma VNVSK) par darba „Veselīgs dzīvesveids, tā 

integrēšana matemātikas stundās” prezentēšanu,  

- I.Rasai (Tukuma VNVSK) par darba „Audzināšanas tēmas „Cilvēks un vide” integrēšana 

vizuālās mākslas nodarbībās” prezentēšanu, 



- I.Zanderei (Tukuma internātpsk.) par darba „Latvijas parastā egle” prezentēšanu. 

Prezentēšanai tika izvēlēti tie darbi, kuros, vērtētājuprāt, bija sava „odziņa”, tas ir, tajos tika 

saskatīta oriģinalitāte, novitāte tēmas risinājumā, interesantas un radošas idejas, kuras var noderēt 

dažādu vecumposmu skolēnu mācību un audzināšanas procesā. Kā prioritātes tēmu izvēlē tikai 

noteikti divi aspekti: IKT izmantošana un audzināšanas jautājumu integrēšana dažādu mācību 

priekšmetu (ģeogrāfija, vēsture, kulturoloģija, politika un tiesības, sociālās zinības, ētika, 

veselības mācība, matemātika, vizuālā māksla, bioloģija, dabaszinības, rokdarbi, latviešu 

valoda un literatūra) apguvē un ārpusstundu pasākumos, klases stundās, projektu nedēļā. 

Pateicība par piedalīšanos metodisko izstrādņu skatē: Pūres pamatskolas skolotājām 

Ingai Kļaviņai – Zariņai, Vēsmai Čerpinskai, Lapmežciema pamatskolas sākumskolas 

skolotājai, klases audzinātājai Zaigai Kauķei, Tukuma Raiņa ģimnāzijas klases audzinātājai 

Karīnai Helmanei, Lapmežciema pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotājai, klases 

audzinātājai Ilzei Tomelei, Tukuma internātpamatskolas skolotājai Inetai Zanderei, Tukuma 

2.pamatskolas skolotājai Vinetai Rozenbergai, Zemgales vidusskolas sākumskolas skolotājai 

Evijai Baumanei, Irlavas vidusskolas klases audzinātājai Līgai Bierandei.  

Kopumā metodisko izstrādņu skatē tika iesniegts 21 darbs (28 autori) no 10 Tukuma un 

Engures novada izglītības iestādēm (skatīt prezentāciju www.tip.edu.lv / vispārējā izglītība / 

metodiskās apvienības / Audzināšanas darba speciālistu MA). 

Paldies par metodisko darbu vērtēšanu audzināšanas darba speciālistu MA konsultatīvajai 
padomei:  

- S.Vēverei, Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas direktora vietniecei audzināšanas 
darbā, 

- I.Bērziņai, Tukuma Raiņa ģimnāzijas direktora vietniecei audzināšanas darbā, 

- G.Mukānei, Džūkstes pamatskolas direktora vietniecei audzināšanas darbā, 

- I.Puzanovai, Engures vidusskolas direktora vietniecei audzināšanas darbā, 

- D.Elperei, Tumes vidusskolas direktora vietniecei audzināšanas darbā. 

 Visi darbi pēc izstādes Metodiskajā dienā ir pieejami Tukuma novada Izglītības pārvaldes 
bibliotēkā, kā arī elektroniski – diskā, kas ir katras dalībskolas rīcībā. 

 

Tukuma novada audzināšanas darba speciālistu MA vadītāja,  

Tukuma 2.vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā Evita Korna 

 

http://www.tip.edu.lv/

