
             

                                       

           Ventspils  novada  Izglītības pārvaldes un mācību priekšmetu jomu koordinatoru organizētie  

                                   pasākumi  pedagogiem un skolēniem 2022.g. maijs 

Datums Pasākums Norises vieta, laiks Piezīmes, kontaktinformācija 

 3.maijs 

otrdiena 

Ventspils novada BJSS sacensības vieglatlētikā  

U10 grupā 

Tārgales pamatskolas 

sporta laukumā 

11.00 

Informācija- J.Ziemele 26533674 

10.maijs 

otrdiena 

Pirmsskolas pedagogu sanāksme „Vienotas 

vērtēšanas sistēmas ieviešana Ventspils novada 

pirmsskolas izglītības iestādēs” 

CE angļu valodā 12.kl. (optimālais līmenis) 

 

Puzes pamatskolā 

10.00 

Informācija – R.Kraule 29459678 

11.maijs 

trešdiena 

CE angļu valodā 12.kl. (optimālais līmenis) 

 

Sociālo pedagogu tikšanās ar Ventspils novada 

Sociālā dienesta vadītāju A.Vītolu 

 

Logopēdu tikšanās „Aktualitātes logopēdijā” 

 

Ventspils novada BJSS sacensības vieglatlētikā  

U12, U14 grupā 

 

 

 

Tārgales pamatskolā 

10.00 

 

Tārgales pamatskolā  

10.00 

Zūru pamatskolas sporta 

laukumā 

10.30 

 

 

Informācija- I.Judzika 25411196 

 

 

Informācija – I.Judzika 25411196 

 

Informācija- J.Ziemele 26533674 

18.maijs 

trešdiena 

 

Sākumskolas jomas sanāksme „Tekstpratības 

attīstīšana 1.-3.klasē” 

 

 Tiešsaistē 

15.00 

 

Informācija- I.Bloka 26317335 

21.maijs 

sestdiena 

Ventspils novada BJSS sacensības vieglatlētikā  

U16, U18 grupā 

Piltenes stadionā 

11.00 

Informācija – J.Ziemele 26533674 

24.,25.maijs Eksāmens latviešu valodā 9.kl.  

 

 

25.maijs 

trešdiena 

Pedagoģiski medicīniskā komisija 

(Ierašanās laiki izglītības iestādēm tiks paziņoti) 

 

Popes pamatskolā 

10.00 

Informācija –T.Kuciņa 20234883 

26.maijs 

ceturtdiena 

Eksāmena latviešu valodā 9.kl.darbu vienota 

vērtēšana 

Popes pamatskolā 

10.00 

Informācija –M.Plūksna 26330470 

27.maijs 

piektdiena 

Eksāmens matemātikā 9.kl.   

30.maijs 

pirmdiena 

Eksāmena matemātikā 9.kl. darbu vienota 

vērtēšana 

Ventspils 4.vidusskolā 

9.30 

Informācija- I.Runča 29779063 

 

• Olimpiāžu un konkursu uzvarētāju svinīga pieņemšana 1.jūnijā plkst.18.00 Tārgales pamatskolā (Ielūgumi tiks izsūtīti) 

• 6.06. Popes pamatskolā plkst.10.00 visu novada izglītības iestāžu vadītāju seminārs par aktualitātēm, noslēdzot 2021./2022.m.g. un 

pašnovērtējuma ziņojuma izstrādi, par jauno pedagogu darba samaksas noteikumiem 

• Līdz 10.05. izglītības iestāde iesniedz tamara.kucina@ventspilsnd.lv konstatējumu, kādu iemeslu dēļ izglītojamajam nepieciešama 

Pedagoģiski medicīniskā komisija. 

• Līdz 18.05. izglītības iestāde iesniedz IP Pedagoģiski medicīniskajai komisijai pieprasīto informāciju (dokumenti iesniedzami personīgi, 

slēgtā aploksnē). 

mailto:tamara.kucina@ventspilsnd.lv


 

• 1., 2.jūnijā eksāmens svešvalodā (angļu, krievu val.) 9.klasei 

          Eksāmena svešvalodā (angļu, krievu val.) 9.kl.vienota vērtēšana 3.jūnijā 9.30 Ugāles vidusskolā ( Dz. Hartmane 26277405) 

• 7.jūnijā eksāmens vēsturē 9.klasei 

          Eksāmena vēsturē 9.kl.vienota vērtēšana 8.jūnijā 10.00 Ventspils 4.vidusskolā (A.Krūmiņa 26825367) 

• Dabaszinību jomas sanāksme „Mana pieredze, realizējot jauno mācību saturu 2021./2022.m.g.” 3.jūnijā 13.00 tiešsaistē (D.Vesele 26103801) 

• Dizaina un tehnoloģiju jomas sanāksme „Metodisko līdzekļu izveide un atlase” .Jomas darba izvērtējums. 9.jūnijā  10.00 tiešsaistē(U.Ķemers 

29124771) 

• Līdz 20.05. iesniegt IP pieteikumu pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtējumam PII „Lācītis”,”Zemenīte”, 

„Rūķītis”, „Zīļuks”                          

• Līdz 30.05. iesūtīt PII programmas zināšanu un prasmju novērtējuma apkopojumu revitakraule@gmail.com         

• Līdz  7.06. iesūtīt pieteikumus apbalvojumam „ Gada skolotājs” aina.klimovica@ventspilsnd.lv 

• Skolas beigšanas dokumentu veidlapas būs saņemamas maijā (datumi tiks paziņoti).   

• Līdz 4.06. iesniegt IP  Valsts pārbaudes darbu 3.un 6.klasei rezultātu analīzi                        

                           

          

     T.Kuciņa   20234883 
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