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Jēkabpilī
2017.gada 28.novembrī
Nr.JNP/2-13.1/17/1261
Novadu izglītības iestāžu vadītājiem
PASĀKUMU PLĀNS
2017.gada d e c e m b r i m
01.12.2017.

01.12.2017.

02.12.2017.
05.12.2017.
06.12.2017.

06.12.2017.

plkst.10.00
Jēkabpils
3.vidusskolā
plkst.10.00
Jēkabpils
3.vidusskolā
LBN, Rīgā
plkst. 10.00
JVĢ
plkst. 10.00
Jēkabpils novada
sēžu zālē,
Rīgas ielā 150a,
Jēkabpilī
plkst.9.00
Jēkabpils Valsts
ģimnāzijā

MA informatīva sanāksme angļu valodas skolotājiem:
izmaiņas CE mutvārdu daļas uzdevumos un vērtēšanā.
Angļu valodas olimpiāde 10. – 12.klasei.

Stāstnieku konkursa „Teci, teci, valodiņa 2017” fināls.
Supervīzijas 1. nodarbība sociālajiem pedagogiem
(vadītājs - supervizore D.Indzere).
Sanāksme MA vadītājiem un nominētajiem mācību
jomu koordinatoriem.

LIZDA Jēkabpils starpnovadu arodbiedrības
organizācijas Padomes sēde. Tiek gaidīti pirmorganizāciju
priekšsēdētāji vai viņu vietnieki. Dalība jāapstiprina epastā inga.ermansone@lizda.lv līdz 2.12.2017.
Novadu 5.-9. klašu tautas deju kolektīvu “Sadancis”.

07.12.2017.

Salas KN

07.12.2017.
(pārcelts no
30.11.2017.)
13.12.2017.

plkst.10.00
Ābeļu pamatskolā

Basketbols 2002.-2004.g.dzimušajām meitenēm mazo
skolu grupā.

plkst.10.00
Ābeļu pamatskolā
plkst.12.00
Jēkabpils
3.vidusskolā

Basketbols 2005.g.dzimušajiem un jaunākiem zēniem un
meitenēm mazo skolu grupā.
Tautas bumba 2006.g.dzimušajiem un jaunākiem zēniem
un meitenēm lielo skolu grupā.

plkst.10.00
Viesītes Mūzikas un
mākslas skolā,
Brīvības iela 12,
Viesītē

Pieredzes apmaiņas seminārs - radoša darbnīca novadu
izglītības iestāžu administrācijai.

13.12.2017.

14.12.2017.

21.12.2017.

plkst.10.00
Jēkabpils vakara vsk.

28.12.2017.

plkst.10.00
Jēkabpils VĢ

28.12.2017.

plkst.10.00
Jēkabpils Valsts
ģimnāzijā

Profesionālās kompetences pilnveides seminārs apmācība novadu un Jēkabpils pilsētas psihologiem un
psiholoģijas skolotājiem ’’Bērnu un jauniešu tikumiskā
audzināšana’’.
Sanāksme novadu un Jēkabpils pilsētas skolu ķīmijas
skolotāju darba grupai uzdevumu sagatavošanai 9.klašu
ķīmijas konkursam.
Seminārs novadu un Jēkabpils pilsētas skolu mājturības
un tehnoloģiju skolotājiem ( ar izvēli tekstiltehnoloģijās).
Darba kārtībā:
1.
Informācijas par Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils
novadu skolu mājturības un tehnoloģiju olimpiādi;
2.
Radošā darbnīca ,,Darbs ar polimērmālu FImo
nospiedumu tehnikā''. Nodarbību vadīs skolotāja Inna
Kokmane (maksa par materiāliem 3eiro).

28.12.2017.

Vadītāja
Muižniece
65220737

plkst.10.00
Jēkabpils Valsts
ģimnāzijā

Seminārs novadu un Jēkabpils pilsētas skolu mājturības
un tehnoloģiju skolotājiem ( ar izvēli koka un metāla
tehnoloģijās).
Darba kārtība:
1.Starpnovadu un pilsētas skolu (5.-7.klašu grupā) un
valsts (8.-9.klašu grupā) olimpiādes norises jaunā kārtība.
2.Mājturības skolotāja J.Zvirbuļa meistarklase – radošās
darbnīcas ,,Virsmu apdares dažādi paņēmieni''. Ar
materiāliem un instrumentiem semināra dalībnieki tiks
nodrošināti.

A.Ķiploka

