
 

 
 

           Ventspils  novada  Izglītības pārvaldes un mācību priekšmetu Metodisko apvienību organizētie  

                                   pasākumi  novada pedagogiem un skolēniem 2020.g. martā 

 

 

Datums Pasākums 

 

Norises vieta, laiks Piezīmes, kontaktinformācija 

2. marts 

pirmdiena 

Novada Bērnu  mākslas svētki „Raibie raksti”  Tārgales pamatskolā 

10.00 

Informācija- S.Diebele 22002755 

 

 

 4. marts 

trešdiena 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 

kursi „Interneta lietošana pirmsskolas vecuma 

bērniem” 

 

Izglītības pārvaldē 

(Kuldīgas ielā 3) 

9.30 

Informācija- R.Kraule 29459678 

5.marts 

ceturtdiena 

Kursi „ Atbalsts matemātikas un dabaszinību 

pedagogiem mācību procesa pilnveidošanā” 

(pēc dalībnieku pieteikumiem) 

Ventspils 2. vidusskolā 

10.00-16.00 

Informācija- T.Kuciņa, 20234883 

 

 

6. marts 

piektdiena 

 

Kursi „Atbalsts matemātikas un dabaszinību 

pedagogiem mācību procesa pilnveidošanā” 

   

Novada tautas deju kolektīvu atlases skate 

                 

Ventspils 2. vidusskolā 

10.00 – 16.00 

 

Ventspils Jaunrades namā 

11.00 

 

 

 

 

Informācija – S.Diebele 22002755 

7. marts 

sestdiena 

 

Kursi „Atbalsts matemātikas un dabaszinību 

pedagogiem mācību procesa pilnveidošanā” 

 

Ventspils 2.vidusskolā 

9.00 – 15.00 

 

 

10. marts 

otrdiena 

Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu pieredzes 

apmaiņas brauciens uz Talsu novada PII 

„Pīlādzītis” 

Par izbraukšanu paziņos 

 

 

Informācija –R.Kraule 29459678 

11. marts 

trešdiena 

Ģeogrāfijas olimpiāde 7. kl. Izglītības pārvaldē 

10.00 

Informācija- D.Vesele 26103801 

Pieteikumi elektroniski –dacevesele@tvnet.lv līdz 9.martam 

 

 

mailto:–dacevesele@tvnet.lv


12.marts 

ceturtdiena 

Novada 5.-9.kl. un 2.-4.kl.koru koncerts- konkurss Ugāles vidusskolā 

11.00 

Informācija- S.Diebele 22002755 

 

 

 

13.marts 

piektdiena 

Angļu valodas olimpiāde 6.-9.kl. 

 

Tārgales pamatskolā 

10.00 

 

Informācija- Dz.Hartmane 26277405 

Pieteikumi elektroniski- dzintrah@tvnet.lv līdz 9.martam 

 

16.marts 

pirmdiena 

Mājturības un tehnoloģiju, vizuālās mākslas 

skolotāju profesionālās pilnveides un pieredzes 

apmaiņas pasākums Ogres 1.vidusskolā „Dizaina 

dienasgrāmatas izveide, sasnieguma līmeņu aprakstu 

izveide, darbs ar mācību priekšmetu programmām” 

 Ogres 1. vidusskolā 

 

Izbraukšana no Ventspils 

          

 

 

Informācija –L.Zariņa 26115064 

17.marts 

otrdiena 

Kursi „Kā mācīt un mācīties latviešu valodu aktīvā 

darbībā un sadarbībā” 

(pēc dalībnieku pieteikumiem) 

Ventspils 6.vidusskolā 

11.00 – 17.00 

Informācija – T.Kuciņa 20234883 

 

 

18.marts 

trešdiena 

Kursi „Kā mācīt un mācīties latviešu valodu aktīvā 

darbībā un sadarbībā” 

 

Kursi „Latviešu valodas apguve sākumskolā: 

atbalsts  pedagogam” 

(pēc dalībnieku pieteikumiem) 

Ventspils 6.vidusskolā 

10.00 – 16.40 

 

Izglītības pārvaldē  

10.00 – 16.40 

 

Informācija – T.Kuciņa 20234883 

19.marts 

ceturtdiena 

Kursi „Kā mācīt un mācīties latviešu valodu aktīvā 

darbībā un sadarbībā” 

 

Kursi „Latviešu valodas apguve sākumskolā: 

atbalsts  pedagogam” 

 

Kursi pirmsskolas skolotāju palīgiem 

„Audzināšana- efektīva mācību un audzināšanas 

procesa nodrošināšana” 

(pēc dalībnieku pieteikumiem) 

Ventspils 6.vidusskolā 

10.00- 16.40 

 

Izglītības pārvaldē 

10.00- 16.40 

 

Vietu paziņos 

 

 

 

 

 

 

 

Informācija –R.Kraule 29459678 

20.marts 

piektdiena 

Kursi „Latviešu valodas apguve sākumskolā: 

atbalsts  pedagogam”  

Izglītības pārvaldē 

10.00 – 15.45 

 

 

 

 

mailto:dzintrah@tvnet.lv


27.marts 

piektdiena 

Kursi „Atbalsts matemātikas un dabaszinību 

pedagogiem mācību procesa pilnveidošanā” 

 

Ventspils 2.vidusskolā 

10.00- 16.00 

Informācija- T.Kuciņa 20234883 

28.marts 

sestdiena 

Kursi „Atbalsts matemātikas un dabaszinību 

pedagogiem mācību procesa pilnveidošanā” 

 

Jauniešu forums „Mums” 

Ventspils 2.vidusskolā 

9.00 – 13.00 

 

Puzes pagasta Kultūras 

namā 

10.00 – 16.30 

 

 

 

Informācija – S.Veģe  25950734 

 

 

(Informācija nosūtīta pagastu koordinatoriem) 

 

 

 

• Vecāku organizācijas Mammamuntetiem.lv nodarbība „Bērna drošība un pirmā palīdzība”  Zūru pamatskolā   9.martā 17.30 

 

• 25.martā  Kurzemes reģionālais seminārs Liepājā „Par pārmaiņām akreditācijā vispārējā izglītībā” ( pēc dalībnieku pieteikumiem). 

 

 

 

 

 

 T.Kuciņa   20234883                                                                           


