
Labdien, cienījamās kolēģes!  
 

Tā kā 7.novembrī vizuālās mākslas MA sanāksmē notiks pieteikto tēmu prezentācija, lūdzu līdz 5.novembrim tās iesūtīt man uz e-pasta 
adresi  ilzetislere@inbox.lv! 

Lūdzu Jūs atrast laiku aizpildīt Tukuma novada izglītības iestāžu metodisko apvienību darbības nolikuma 5.pielikumu pēc dotā parauga 
sniedzot precīzu informāciju par sevi un iesūtīt līdz 5.novembrim uz e-pasta adresi  ilzetislere@inbox.lv! 

  
MA sanāksmes darba kārtība: 

1. Aktualitātes vizuālās mākslas jomā. 
2. Pieteikto tēmu prezentācija. 
3. Vizuālās mākslas olimpiādes nolikuma un tēmu izveide (lūdzu iepriekš sagatavot 3 iespējamās tēmas). 

 

Nr.p.k. Pieteiktā tēma Skolotājs  Skola  
1. Perspektīva.  

5.-7.klase 
A.Pumpure Engures vidusskola 

2. Zīme un zīmols.  
10.-11.klase 

A.Antule Tumes vidusskola 

3. Divu mākslu mijiedarbība – krāsa 
un skaņa. 

J.Balode Tukuma 3.pamatskola 
Sēmes sākumskola 

4. Darbs ar ģipsi. L.Vanaga Tukuma internātskola 
 

5. Arhitektūra.  
1.-4.klase 

S.Vīndedze Milzkalnes sākumskola 

6. Ainava, ainavas vēsture. I.Rasa Tukuma vakara un 
neklātienes vidusskola 

7. Etnogrāfija, tautastērpi. I.Kuple Pūres pamatskola 
 

8. Apģērba dizains, stili.  
10.-11.klases 

I.Dakša Jaunpils vidusskola 

9. Ornaments. 
6.-7.klases 

A.Pavlovska Zemgales vidusskola 

10. Tēlniecība. S.Subota Džūkstes pamatskola 
 

11. Vaska krītiņu tehnika. M.Dumbre Lapmežciema pamatskola 
 

12. Sirreālisms. 
9.klase 

S.Breide Irlavas vidusskola 

13. Līnija, laukums 
1.-4.klases 

I.Noreika Dzirciema internātskola 
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5.pielikums 

2013./2014.mācību gada vizuālās mākslas pedagogu kvalitatīvā sastāva analīze  

(aizpildīt pēc dotā parauga) 

 

N. 

p. 

k. Vārds, 

uzvārds 

Skolas 

nosaukums 

Iegūtā izglītība, 

kvalifikācija 

(iestāde, 

specialitāte, grāds, 

gads) 

Kursi (pēdējie 3 gadi: 

nosaukums, iestāde, gads, 

stundu skaits) 

Papildspeciali

tāte (iestāde, 

specialitāte,  

gads, vai 

studē) 

Piešķirtā 

pedagogu 

profesionālās 

darbības 

kvalitātes 

pakāpe 

Darba 

stāžs 

Klases, 

mācību 

priekšmeti 

(kurās 

šogad 

māca) 

1. Aija 

Silakaktiņa 

Tukuma 

……….. 

Latvijas 

Universitāte 

Maģistra grāds 

baltu filoloģijā 

25.06.1998. 

Kvalifikācija 

„Vidusskolas 

latviešu valodas un 

literatūras 

skolotāja”(1998) 

Vispārējās izglītības pedag. 

kompetences paaugstināšana un 

prasmju atjaunošana angļu 

valodā (SIA „Biznesa augstskola 

Turība”, B1, 2012.g.janv.-jūnijs, 

120 stundas) 

Tekstveides jautājumi 

pamatskolā (LVA, 2012.g.marts, 

12 stundas) 

Mācīšanās un domāšanas 

prasmju attīstīšana 

latv.val.stundās  

(LVA, 2011.g.augustā, 12 stundas) 

Jaunā visp. vid. izgl. standarta 

latv. val. ieviešana māc. proc. un 

tā prasību realizācija, strādājot 

ar topošo māc. kompl. 

„I.Urbanoviča, R.Šūpola, 

A.Vanaga. Latv. val. 

10.klasei”(12st.) 

- 3.pakāpe 10 Latviešu 

val. un lit. 

10.a, b 

11.a,b,c,d 

         

         

         
 
 

Vizuālās mākslas skolotāju MA vadītāja 
 Sņežana Tišlere , mob. tālrunis 29423401 

 ilzetislere@inbox.lv  
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