
                     Ventspils  novada  Izglītības pārvaldes un mācību priekšmetu jomu koordinatoru organizētie  

                                                  pasākumi  pedagogiem un skolēniem 2022.g. oktobris 

Datums Pasākums Norises vieta, laiks Piezīmes, kontaktinformācija 

  5.oktobris 

  trešdiena 

BJSS vieglatlētikas sacensības mešanas disciplīnās 

U16,U18 grupām 

 

Matemātikas jomas sanāksme „2021./2022.m.g. 

valsts pārbaudes darbu rezultāti. Aktualitātes 

2022./2023.m.g.” 

 

Piltenes stadionā 

10.30 

 

Tiešsaistē 

15.30 

Informācija- J.Ziemele 26533674 

 

 

Informācija- I.Runča 29779063 

10.oktobris 

pirmdiena 

BJSS un vispārizglītojošo skolu sacensības rudens 

krosā 

Ventspilī 

12.00 

Informācija- J.Ziemele 26533674 

 11.oktobris 

 otrdiena 

Iestāžu vadītājiem, pedagogiem praktiskas 

nodarbības „Bezmaksas vizuālo noformēšanas rīku 

CANVA apguve”  1.nodarbība  

                              

                             2.nodarbība – 01.11.  

Tiešsaistē 

13.00 (saite tiks nosūtīta) 

 

Skolas ielā 4 

10.00 

Informācija – R.Kraule 29459678 

 

 

 13.oktobris 

 ceturtdiena 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 

(mūzika) jomas sanāksme „Jaunā mācību satura 

problēmas un risinājumi mūzikā 6.klasē.” Tikšanās ar 

mūzikas eksperti Mg.muz.paed. I.Godiņu 

 

Tiešsaistē 

14.00 

Informācija – L.Čače  26382034 

 

 

17.oktobris 

 pirmdiena 

Valodu joma- latviešu valodas un literatūras 

pēcpusdiena  „Mēs lasām kopā” 5.-6.klašu 

skolēniem (Norises kārtība- pielikumā) 

 

Popes pamatskolā 

10.00 

Informācija – M.Plūksna 26330470 

18.oktobris 

otrdiena 

Pirmsskolas skolotāju sanāksme par darbu e-klasē Puzes pamatskolā 

9.00 

 

Informācija –R.Kraule 29459678 

24.oktobris 

pirmdiena 

Sociālās un pilsoniskās jomas sanāksme  

„Dažādu mācību un metodisko līdzekļu un citu 

resursu izmantošana mācību stundās” 

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 

(vizuālā māksla) jomas sanāksme „Daudzveidīgu 

mācību metožu un paņēmienu apskats mūsdienīga un 

kompetencēs balstīta vizuālās mākslas priekšmeta 

apguvei” 

Sociālo pedagogu sanāksme „Aktualitātes 

2022./2023.mācību gadā” 

 

BJSS vieglatlētikas sacensības daudzcīņā 

Ventspils 2.pamatskolā 

10.00 

 

 

Užavas pamatskolā 

11.00 

 

 

 

Skolas ielā 4 

10.00 

 

Ugāles manēžā 

Informācija – A.Krūmiņa 26825367 

 

 

 

Informācija –R.Sproģe- Golubeva 29269179 

 

 

 

 

Informācija – I.Judzika 25411196 

 

 

Informācija –J.Ziemele 26533674 



 

25.oktobris 

otrdiena 

Veselības un fiziskās aktivitātes jomas sanāksme 

„Par aktualitātēm jomas darbā- klātienes semināra 

materiāli un informācija” 

 

Dabaszinātņu jomas sanāksme „Kompetencēs 

balstīta dabaszinātņu priekšmetu apguve un VIZIUM 

sniegtās iespējas” 

 

Izglītības iestāžu vadītāju pieredzes apmaiņas 

brauciens uz Cēsu Jauno skolu. (Dalībnieki – 2 no 

skolas, 1 no pirmsskolas izglītības iestādes) 

Tiešsaistē 

11.00 

 

 

VIZIUM centrā 

12.00 

 

 

Izbraukšana no Ventspils 

Olimpiskā centra 6.00 

Informācija – Z.Blumfelde 26474577 

 

 

 

Informācija – D.Vesele 26103801 

 

 

 

Informācija- A.Klimoviča 29167302 

26.oktobris 

trešdiena 

 

Valodu jomas (angļu, krievu val.) jomas sanāksme 

„Darbs pie metodiskās tēmas „Rakstīšanas prasmju 

pilnveidošana svešvalodās”” 

 

Matemātikas  jomas sanāksme saistībā ar 

diagnostikas darbu 9.klasē „Kā vērtēt skolēnu 

prasmes „lieto matemātikas valodu” un „organizē 

risinājumu” pārbaudes darbos” 

 

Sākumskolas jomas sanāksme „Kompetenču pieejā 

balstīta mācību satura īstenošana 3.klasē” 

Popes pamatskolā 

10.00 

 

 

 

Tiešsaistē 

10.00 

 

 

Tiešsaistē 

10.00 

Informācija – Dz.Hartmane 26277405 

 

 

 

 

Informācija- I.Runča 29779063 

 

 

 

Informācija –I.Bloka 26317335 

27.oktobris 

ceturtdiena 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 

(mūzika) jomas sanāksme „Kā izmantot 

daudzveidīgas mācību darba metodes labākai mācību 

priekšmeta satura apguvei sākumskolas klasēs” 

Tārgales  pamatskolā 

10.30 

Informācija –L.Čače 26382034 

Laikā no 24.-

28.10. (datumu 

paziņos) 

Tehnoloģiju (inženierzinības) jomas skolotāju 

izbraukuma seminārs „Metodiskie materiāli un 

praktiskie darbi inženierzinību stundās” vada 

J.Čilipāns – inženierzinību materiālu autors 

Smārdes pamatskolā Informācija – U.Ķemers 29124771 

 

• Par vecāku konferences laiku paziņos atsevišķi. 

• Pašnovērtējuma ziņojuma iesniegšana  Izglītības pārvaldē līdz 17. 10.2022. tamara.kucina@ventspilsnd.lv 

• Pirmsskolas un sākumskolas pedagogu profesionālās pilnveides kursi „Bezmaksas rīki digitālā satura veidošanai” 24.10.2022.      

plkst.10.00- 15.00 Ventspils Digitālajā centrā, Akmeņu ielā 3 (pēc pieteikuma). 

• Novada konkursa tekstila, koka un metāla tehnoloģijās „Telpas dekors”  darbu izstrāde skolās 01.10.- 22.12.2022. (pēc nolikuma) 

• Par Uzdevumi.lv   - katrai izglītības iestādei iesniegt Izglītības pārvaldē iegādes licenču skaitu (viena licence ar PVN – EUR 12,10 ) 

skaidrite.diebele@ventspilsnd.lv 

• Par Izglītības pārvaldes vizītēm izglītības iestādēs- lūdzu norādīt vēlamo datumu, plksteņlaiku aina.klimovica@ventspilsnd.lv 

• Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas piedāvājums skolotāju metodiskā atbalsta grupas „ Neatliekamā metodiskā palīdzība” 

reģistrācija līdz 04.10.2022. (ķīmija, matemātika, dizains un tehnoloģijas, latv. val., krievu val., vēsture, ģeogrāfija 9.kl., latv. val. 8.kl.) 

               

  T.Kuciņa   20234883 

mailto:aina.klimovica@ventspilsnd.lv

