
Pasākumu plāns 
izglītības iestādēm 

2021.gada jūlijam, augustam 

Laiks Pasākums Vieta Atbildīgais
13.07.2021. E Dziesmu svētku pasākums. Grobiņa A.Kirhnere
23.07.2021. pl.10.00 LIVAS tikšanās ar IZM ministri.
02.08.2021. PuMPuRS  reģionālā  konference

Kurzemei:  Reģistrācija
https://pumpurs2021.lv/kurzeme/.

Līdz 12.08.2021. Iesniegt  informāciju  par  vakancēm
2021./2022.mācību  gadā
elita.malovka@aizpute.lv

Direktori

16.;17.08.2021. Valsts izglītības satura centra (VISC) 
ESF projekta “Kompetenču pieeja 
mācību saturā” (Skola2030) aicina šī 
gada 16. un 17. augustā uz ikgadējo 
konferenci, kura šoreiz notiks 
tiešsaistē kā ideju, pieredzes apmaiņas 
un diskusiju forums par tehnoloģiju 
lomu izglītībā šobrīd un nākotnē.

PROGRAMMA: https://
domaundari.lv/crm/ebildes/media/
Logos_Programma.pdf 

Reģistrācija konferencei līdz 10. 
augustam šeit:
https://skola2030.lv/konference-logos
Dalībnieku skaits darbnīcās 
ierobežots, tāpēc aicinām 
pieteikties laikus.  

Iestāžu vadītāji

18. 08.2021. no 
plkst. 10.00-16.00.

LU Starpnozaru izglītības inovācija 
centra rīkotā dabaszinātņu, 
matemātikas, inženierzinātņu un 
tehnoloģiju skolotāju tiešsaistes 
konferencei "Dabaszinātnes, 
matemātika, inženierzinātnes un 
tehnoloģijas skolā efektīvi un 
radoši"
Programmā paredzēta paneļdiskusija 
ar izglītības pētniekiem, skolu 
pieredzes stāsti, sarunas par aktuālo 
izglītībā ar nozares pārstāvjiem, 
skolotāju mācīšanas prakses piemēri 
un ekspertu vadītas darbnīcas.

-Sīkāka informācija mūsu mājas 
lapā: https://www.siic.lu.lv/par-mums/
zinas/zina/t/67224/

Pedagogi
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Reģistrēšanās: https://lusiic.lv/kf/
lusiic-dzm-21/

Pieteikties konferencei var līdz 16. 
augusta. plkst. 23.59

19.08.2021. pl.10.00 Izglītības  un  zinātnes
ministrijas ikgadējā izglītības speciālis
tu konference.  
Konferences  tiešraide  būs  vērojama
Izglītības  un  zinātnes  ministrijas
tīmekļvietnē  un Facebook profilā.
Aicinām šo informāciju nodot  visiem
pedagogiem.

tiešsaistē

Līdz 20.08.2021. Izglītojamo  pārcelšana,  informācijas
aktualizēšana VIIS datu bāzē.

Direktori

Līdz 20.08.2021. VIIS informācijas  pārbaude: adreses,
licences,  mācību  plāni,  akreditācijas,
pedagogu  izglītību  atbilstība,
informāciju  par  programmu
īstenošanas vietām.

Iestāžu vadītāji

23.08.2021 IKVD  konsultācijas  par  pašvērtēšanas
procesu  tiem  iestāžu  vadītājiem,  kuri
neapmeklē IKVD 72 st. kursus.

23.08.2021.pl.16.00 Pedagoģiski  medicīniskās  komisijas
sēde.  Ja  nebūs  izveidota
Dienvidkurzemes komisija.

Atmodas ielā 
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I.Svipsta

26.08.2021. Plānota  Metodiskā  diena  Aizputes
novada  pedagogiem.   Radošās
darbnīcas  un  Metodisko  apvienību
(mācību  jomu  pedagogu)  sanāksmes.
Būs precizēta informācija.

A.Zundovska, 
MA vadītāji

Līdz 01.09.2021. Izglītības  iestādes  atbilstības
novērtējumu saņemšana no  atbildīgās
uzraudzības  institūcijas  –  Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un
Veselības inspekcijas.

Iestāžu vadītāji

01.09.2021.līdz 
pl.13.00

Apstiprināt  izglītojamo  skaitu  VIIS
datu bāzē.

Iestāžu vadītāji

Septembrī Tarifikāciju  sagatavošana  un
iesniegšana VIIS sistēmā.

Iestāžu vadītāji

Līdz 01.10.2021. Iestādes  pašnovērtējuma  ziņojuma
aktualizācija,  ievietošana  iestādes
publiskajā  tīmeklī,  pirms  tam
saskaņot ar dibinātāju. 

Iestāžu vadītāji

Izglītības nodaļas vadītāja Elita Malovka 
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27.07.2021.


