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PASĀKUMU PLĀNS
2017.gada n o v e m b r i m
01.11.2017.
02.11.2017.
02.11.2017.

plkst.10.00
Ābeļu pamatskolā
plkst.11.00
Jēkabpils BJC
plkst.10.00
Jēkabpils novada
sēžu zālē (1. stāvā)
Rīgas ielā 150a,
Jēkabpilī

03.11.2017.

07.11.2017.

08.11.2017.

08.11.2017.

08.11.2017.

plkst. 10.00
Rīgā, Imantas 7.
Līnija 1 (bij. RPIVA
telpās
plkst. 10.00
Rīgā, Imantas 7.
Līnija 1 (bij. RPIVA
telpās)
plkst.09.50
Jēkabpils novada
sēžu zālē (1. stāvā)
Rīgas ielā 150a,
Jēkabpilī

plkst.10.00
Ābeļu pamatskolā

Basketbols 1998.-2001.gadā dzimušajiem jauniešiem lielo skolu
grupā.
Stāstnieku konkursa „Teci, teci, valodiņa 2017” Sēlijas novada
pusfināls.
Sanāksme “Ieteikumu izstrādāšana pedagogu profesionālās darbības
kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtībai” Aknīstes novada,
Jēkabpils novada, Krustpils novada, Salas novada, Viesītes novada
izglītības iestāžu vadītājiem un vietniekiem –
(ieteicams iepazīties un līdzi paņemt- MK Nr.501, Izglītības likumu,
savus ieteikumus, sagataves, priekšlikumus u.c. materiālus).
Direktoru vietnieku audzināšanas darbā un sociālo pedagogu MA
pieredzes apmaiņas un kultūrizglītojošs brauciens. Izbraukšana 9:30
no Jēkabpils autoostas. Piedalās skolu pārstāvji, kas pieteica savu
dalību līdz 09.10.2017. D. Druveniecei vai A. Vanagai.
Seminārs nominētajiem sociālās un pilsoniskās mācību jomas
koordinatoriem.

Seminārs nominētajiem pirmsskolas un sākumskolas mācību jomas
koordinatoriem.

Aknīstes novada, Jēkabpils novada, Krustpils novada, Salas novada,
Viesītes novada izglītības iestāžu administrācijas un pedagogu
profesionālās kompetences pilnveides seminārs.
Semināra darba kārtība –
1.
Aktualitātes normatīvajos aktos.
2.
Aktualitātes izglītības iestāžu akreditācijas procesā.
3.
Vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas izglītības iestāžu
vadītāju profesionālās darbības novērtēšana. (Lektore - Izglītības
kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta
direktore Evija Uzare)
Basketbols 1998.-2001.g.dzimušajām jaunietēm un 2002.2003.g.dzimušajām meitenēm lielo skolu grupā.

09.11.2017.

09.11.2017.

plkst. 10.00
Rīgā, Imantas 7.
Līnija 1 (bij. RPIVA
telpās)
plkst. 10.00
2. vidusskolā

10.11.2016.

plkst 10.30.
PII "Kāpēcītī".

15.11.2017.

plkst.10.00
Ābeļu pamatskolā

16.11.2017.

plkst. 10.00
Rīgā, Imantas 7.
Līnija 1 (bij. RPIVA
telpās)
plkst.10.00
Rīga, VISC
Strūgu iela 4
plkst. 10.00
Rīgā, Imantas 7.
Līnija 1 (bij. RPIVA
telpās)
plkst.10.00
Ābeļu pamatskolā

17.11.2017.

21.11.2017.

22.11.2017.

22.11.2017.

22.11.2017.

22.11.2017.

23.11.

plkst. 10.00
Rīgā, Imantas 7.
Līnija 1 (bij. RPIVA
telpās)
plkst 9.30.
Salas novada
pašvaldības PII
"Ābelīte".
plkst.10.00
Jēkabpils VĢ
plkst.10.00
Jēkabpils
3.vidusskolā

Seminārs nominētajiem valodu mācību jomas koordinatoriem.

Novadu un Jēkabpils pilsētas skolu fizikas skolotāju MA sanāksme
1.
2016./2017. mācību gada valsts pārbaudes analīze.
2.
Aktualitātes dabaszinātnēs ESF projektā “Kompetenču pieeja
mācību saturā”.
3.
Valsts pārbaudes darbi 2017./2018. mācību gadā;
3.1. Diagnosticējošais pētnieciskais laboratorijas darbs 11. klasei;
3.2. CE fizikā 12. klasei.
4.
Pieredzes apmaiņa.
5.
Ceļš uz panākumiem fizikas pārbaudes darbos
6.
Jaunā mācību materiālu dalīšanās platforma fizikas
skolotājiem.
7.
Skolēnu motivācijas veicināšana fizikas stundās.
8.
Pētnieciskā darbība fizikas stundās.
9.
LU Jauno fiziķu skolas organizētie pasākumi.
10.
Aktuālie jautājumi.
11.
Diskusijas.
Profesionālās kompetences pilnveides A programmas kursi
"Lasītprasmes attīstīšana pirmskolā, sākumskolā" ( lektors Andris
Krieķis). Kursi 2. grupai.
Basketbols 2006.gadā dzimušajiem un jaunākiem zēniem un
meitenēm lielo skolu grupā.
Seminārs nominētajiem tehnoloģiju mācību jomas koordinatoriem.

Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītāju, folkloras skolotāju
un metodiķu profesionālo kompetenču pilnveides kursi.
Seminārs nominētajiem veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas
koordinatoriem.

Basketbols 2002.-2004.gadā dzimušajiem zēniem mazo skolu grupā.

Seminārs nominētajiem kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā
mācību jomas koordinatoriem.

Profesionālās kompetences pilnveides seminārs pirmsskolas izglītības
iestāžu mūzikas skolotājiem "Muzikāli dramatiska uzveduma
veidošana".
Olimpiāde vācu valodā novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 10.-12.kl.
skolēniem.
Basketbols 2004.-2005.gadā dzimušajiem zēniem un meitenēm lielo
skolu grupā.

23.11.2017.

23.11.2017.

plkst. 10.00
Rīgā,
Imantas 7. Līnija 1
(bij. RPIVA telpās)
Lietuva

23.11.2017.

plkst. 10.00
JVĢ

23.11.2017.

plkst.10.00
Jēkabpils Svētā Gara
klosterī
plkst.10.00
Jēkabpils vakara
vidusskolā
Biržu internātpsk.

24.11.2017.

28.11.2017.
29.11.2017.
29.30.11.2017.

30.11.2017.
30.11.2017.

30.11.2017.

plkst.10.00
Ābeļu pamatskolā
plkst. 10.00
Rīga,
VISC
Strūgu iela 4
plkst.10.00
Ābeļu pamatskolā
plkst. 10.00
Rīgā, Imantas 7.
Līnija 1(bij. RPIVA
telpās)
plkst.10.00
Jēkabpils VĢ
Jēkabpils 2.vsk.

30.11.2017.

Vadītāja
Muižniece
65220737

Seminārs nominētajiem matemātikas mācību jomas koordinatoriem.

Kompetences pilnveides brauciens uz Viļņas Jezuītu ģimnāziju
Aknīstes novada, Jēkabpils novada, Krustpils novada, Salas novada,
Viesītes novada izglītības iestāžu administrācijai. Detalizētāka
informācija tiks nosūtīta izglītības iestādēm pēc 15.11.2017.
Krievu valodas (svešvalodas) MA skolotāju sanāksme.
Darba kārtībā :
1. Latgales reģiona valodu skolotāju simpozijā „Valodas loma
kompetenču izglītībā" (12. Latgales latviešu valodas un literatūras
skolotāju metodiskā konference un 17. Latgales krievu valodas (kā
dzimtās un svešvalodas) un literatūras skolotāju metodiskā konference
)gūtās atziņas.
2. Tiešsaistes un klātienes krievu valodas (svešvalodas) olimpiādes
8.-9.klasēm plānošana un organizēšana.
Seminārs kristīgās mācības skolotājiem.

Profesionālās kompetences pilnveides seminārs - apmācība novadu un
Jēkabpils pilsētas psihologiem un psiholoģijas skolotājiem ‘’Pozitīvās
psihoterapijas metožu izmantošana psihologa darbā’’.
Deju apguves seminārs novadu tautas deju kolektīviem.
Basketbols 2002.-2003.gadā dzimušajiem zēniem lielo skolu grupā.
Profesionālās kompetences pilnveides kursi zēnu koru diriģentiem un
vokālo ansambļu vadītājiem.

Basketbols 2002.-2004.gadā dzimušajām meitenēm mazo skolu grupā.
Seminārs nominētajiem dabaszinātņu mācību jomas koordinatoriem.

Olimpiāde bioloģijā (tiešsaistē) novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 9.12.kl. skolēniem.
Profesionālās kompetences pilnveides kultūrizglītojošs izbraukuma
seminārs novadu un Jēkabpils pilsētas skolu latviešu valodas un
literatūras skolotājiem, skolu bibliotekāriem uz Rīgu ( atjaunotais
mūsu novadnieka J.Akuratera muzejs, Nacionālā teātra izrāde „Klūgu
mūks”).

A.Ķiploka

