
Aizputes novada pasākumu plāns  

izglītības iestādēm  

2021.gada marts 

 

Laiks Pasākums  Vieta Atbildīgais 

Visu mēnesi Sekot līdzi Skola2030 aktivitātēm un 

piedāvātajiem vebināriem. 

 Iestāžu vadītāji  

 

Visu mēnesi Sekot līdzi 17.12.2013. MK 1510 Valsts 

pārbaudījumu norisies kārtība un 

26.05.2020. MK Nr.319 par valsts 

pārbaudes norises laikiem izmaiņām. 

 Direktori  

01.03.-05.03.2021. Aizputes Mākslas skolas akreditācija.  Direktors  

01.03.2021. 

pl.10.00 

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju 

seminārs Zoom vidē. 

Zoom E.Malovka  

01.03.2021. TDK virsvadītāju sanāksme.  I.Rudzīte  

No 01.03.2021. Pieteikšanās p.i.i. vadītāju kursiem IKVD 

mājas lapā “16h kursi pirmsskolu 

izglītības iestāžu vadības komandām 

«Izglītības iestādes pašvērtēšanas 

kārtība pirmsskolā» - pieteikšanās 

kursiem no 1.marta, norise: 2021.gada 

22.marts, 29.marts.  

IKVD 

mājas lapā 

P.i.i.vadītājas  

02.03.2021.pl.11.00 Akreditācijas komisijas saruna ar 

Aizputes novada domes pārstāvjiem. 

 E.Malovka  

02.03.2021. 

pl.14.00 

Vispārizglītojošo skolu direktoru 

seminārs  Zoom vidē. 

Zoom E.Malovka  

02.03.2021. pl.15.00 

-16.00 

Skolu koru diriģentu sanāksme.  M.Pētersone  

03.03.2021. DD 3.klasei ar kombinēto saturu (mācību 

valoda) rakstu daļa.  

 Direktori  

03.03.2021.pl.14.00 Novada Dziesmu svētku organizācijas 

komisijas sanāksme. 

Atmodas 

iela 16 

A.Krhnere  

03.03.-10.03.2021. Projekts Nr.8.3.5.0/16/ 

RTU Liepājas studiju un zinātnes centra 

Studentu pašpārvaldes rīkotās sacensības 

"Papīra tilti 2021". Aizputes vidusskolas 

10.-12.klašu interesenti. 

Individuāls 

darbs mājās 

E.Balode, 

M.Balode 

 

05.03.2021. 

plkst.12:40 – 13:20 

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 

Latvijas Universitātes prezentācija  

Aizputes vidusskolas 11. un 12.klases 

skolēniem. 

Zoom M.Balode  

06.03.2021. DD dabaszinības 6.klaseis.   Direktori  

     

Līdz 08.03.2021 Pedagogiem pieteikties uz kursiem 

“Mācīšanās lietpratībai 1. – 3., 4. – 6., 

7. – 9. un 10. – 12. klasē” matemātikas, 

dabaszinātņu, sociālajā un pilsoniskajā 

 MA vadītāji  



mācību jomā (36 stundas) 

Kursi paredzēti pedagogiem, kuri uzsāks 

pilnveidotā mācību satura īstenošanu 1., 

4., 7. un 10. klasē (prioritāri), kā arī 

pedagogiem, kuri mācīs 2. – 3., 5. – 6., 8. 

– 9. un 11. – 12. klašu 

posmā matemātikas, dabaszinātņu, 

sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā. 

Informācija pie skolu direktoriem, e 

pasts nosūtīts 24.02.2021. 

09.03.2021. DD 3.klasei ar kombinēto saturu 

(matemātika). 

 Direktori  

10.03.2021. 

plkst.15:10 – 15:50 

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 

Latvijas Kultūras koledžas nodarbība 

"Informācijpratība topošam 

studentam"   

Aizputes vidusskolas 10.un 11. klašu 

skolēniem. 

Zoom M.Balode  

     

15.03.-19.03.2021. Izglītojamo brīvlaiks.    

15.-19.03.2021. TDK vadītāju semināri.  TDK vadītāji  

16.03.2021. pl.11.00 Sākumskolas skolotāju pieredzes 

seminārs par darbu  attālinātā mācību 

procesā.  

Zoom platformā. 

Zoom A.Grundmane  

18.03.2021.pl.10.00 

– 16.30 
"Cilvēkfaktors". Nākotnes izaicinājumu 

konference.  Reģistrācija 

https://www.stasti.lv/cilvekfaktors/ 
Kā vadīt uzņēmuma būtiskāko resursu – savu 

komandu, laikā, kad ikviens no mums vēlas 

laipnību, empātiju, vienkāršību un mieru, bet 

darba ikdienas dzīve norit neskaidrībā, pārmaiņās, 

riskos un neprognozējamībā? Kā tikt galā ar to 

vadītāja lomu, kuru pieprasa apstākļi un 

organizāciju situācija? Par organizāciju un 

cilvēku vadības tendencēm, kas tomēr 

novērojamas arī šajos neprognozējamajos laikos. 

   

19.03.2021.pl.10.00 

– 16.00  
 Creativity" Radošuma konference. 

Reģistrācija 

https://www.subjectcreativity.lv/#program 

Kā vairot jaunradi sava darba procesos, un kā 

radošās industrijas skāris pandēmijas laiks? Ir 

pierādīts, ka spēju radoši domāt var attīstīt ikviens 

no mums, tāpat arī varam apgūt radošu problēmu 

risināšanu, lai pārvarētu izaicinājumus, ar kuriem 

saskaramies pašlaik. Konferencē dalībniekus 

aicināsim attīstīt savu radošumu, mācoties no 

Latvijas vadošajiem radošo industriju pārstāvjiem 
un viņu pieredzes, kā arī runāsim par pandēmijas 

ieviestajām pārmaiņām.  

   

     

https://www.subjectcreativity.lv/#program


22.03.2021. 16h kursi pirmsskolu izglītības iestāžu 

vadības komandām «Izglītības iestādes 

pašvērtēšanas kārtība pirmsskolā».  

 P.i.i.vadītājas  

No 22.03.-

29.03.2021. 

72h kursi visu veidu izglītības iestāžu 

vadītājiem «Demokrātiska pārvaldība 

izglītības iestādē». Pieteikšanās kursiem 

no 22.marta līdz 29.martam, kursu 

pirmā diena – darbs mazajās grupās, 

sākot ar 7.aprīli, kopīgā pirmā kursu 

diena plānota 2021.gada 23.aprīlī, kursi 

turpināsies līdz 2021.gada oktobrim, kad 

noslēgsies ar tiešsaistes konferenci. Kursu saturā 

plānots iekļaut visu nepieciešamo informāciju, lai 

ikviens izglītības iestādes vadītājs var veikt 

atbilstošu sava darba pašvērtējumu, ņemot vērā 

jauno metodiku. 

IKVD 

mājas lapā 

Skolu direktori  

23.03.2021.pl.15.00  Svešvalodu jomas pedagogu sanāksme 

Zoom vidē. 

 N.Andriekus  

24.03.2021.pl.15.00  Sporta MA sanāksme tiešsaistē Zoom 

platformā.          

Zoom G.Ozola,G.Stiere  

24.03.2021.pl.14.30 Direktoru vietnieku mācību darbā 

sanāksme.  

Zoom A.Zundovska  

     

29.03.2021. 16h kursi pirmsskolu izglītības iestāžu 

vadības komandām «Izglītības iestādes 

pašvērtēšanas kārtība pirmsskolā».  

 P.i.i.vadītājas  

Līdz 01.04.2021. Izglītojamo atbrīvošana no CE.  G.Vidnere, 

T.Sorokina 

 

 Ievadīt VIIS izglītojamo 1.semestra 

vērtējumus. 

 Iestāžu vadītāji  

 

Izglītības nodaļas vadītāja    Elita Malovka  

26.02.2021. 

 

 

 


