2016.gada septembra mēneša pasākumu plāns
Datums

Laiks

01.09.

Norises vieta

Notikums

*Izmaiņas 12.09.2016.
Kontaktpersona

Izglītības iestādes

Zinību diena

Izglītības iestāžu vadītāji

Valmieras pilsētas dibināto izglītības iestāžu direktoru, vadītāju pieņemšana
pie Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja Jāņa Baika

01.09.

15:00

Valmieras muzejs

01.09.

15.00

Valmieras Jaunatnes
centrs “Vinda”

Zinību dienas pasākums
“Stāv pāri visam Valmiera”

01.09.

16:00

Valmieras Mākslas
vidusskola

Valmieras Mākslas vidusskolas Zinību dienas pasākums

01.09.

17:00

Valmieras Kultūras
centrs

Valmieras Mūzikas skolas Zinību dienas pasākums

13:00-18:00

Valmieras Kultūras
centrs
3.stāva zāle

02.09.

03.09.

09:00-16:00

05.09.

13:30

06.09.

13:00

Valmieras Kultūras
centrs
3.stāva zāle
Valmieras pilsētas
pašvaldības
Lielā zāle
Valmieras
2.PII “Sprīdītis”

Valmieras Izglītības pārvalde
Lāčplēša ielā 2
Valmierā, LV-4201

Pedagogu profesionālās kompetences A programma "Iekļaujošas izglītības aspekti
darbā ar skolēniem ar mācīšanās traucējumiem" 36 h pamatizglītības pedagogiem,
1.diena (nākamās - 3.,9. un 10.septembrī). Bezmaksas.
Pieteikšanās: līdz 19.augustam uz e-pastu: iveta.klavina@valmiera.lv, norādot vārdu,
uzvārdu, personas kodu (apliecības izgatavošanai), izglītības iestādi, tālruni, e-pastu
Pedagogu profesionālās kompetences A programma "Iekļaujošas izglītības aspekti darbā
ar skolēniem ar mācīšanās traucējumiem" 36 h pamatizglītības pedagogiem, 2.diena
(nākamās - 9. un 10.septembrī). Bezmaksas.
Sanāksme Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem
izglītības jomā, metodiķiem un sporta skolotājiem par Olimpiskās dienas
š.g. 23.septembrī organizatoriskiem jautājumiem
Sanāksme Valmieras pilsētas un Burtnieku novada pirmsskolas izglītības iestāžu
vadītāju vietniekiem izglītības jomā un metodiķiem par Pirmsskolas metodikās
apvienības darba plānu 2016./2017.mācību gadam
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Iveta Pāže, VIP
t. 64207139, 29296307
iveta.paze@valmiera.lv
Sanita Loze, VJC „Vinda“
t.28304268
sanita.loze@valmiera.lv
Edgars Bogdāns, Valmieras
Mākslas vidusskola, t.26862526,
edgars.bogdans@valmiera.edu.lv
Santa Tanenberga, Valmieras
Mūzikas skola,
t.26454469,
santa.tanenberga@valmiera.lv
Iveta Kļaviņa, VRIIAC,
t.64207123, 28388112
iveta.klavina@valmiera.lv
Iveta Kļaviņa, VRIIAC,
t.64207123, 28388112
iveta.klavina@valmiera.lv
Iveta Kļaviņa, Valmieras IP,
t.64207123, 28388112
iveta.klavina@valmiera.lv
Iveta Kļaviņa, Valmieras IP,
t.64207123, 28388112
iveta.klavina@valmiera.lv

07.09.

08:00 – 17:00

VRIIAC,
316.kab., Leona
Paegles iela 40A

08.09.

15:00

Valmieras Jaunatnes
centrs “Vinda”

09.09.

13:00-18:00

Valmieras Kultūras
centrs
3.stāva zāle

10.09.

13:00

Kocēnu pamatskola

09:00-16:00

Valmieras Kultūras
centrs
3.stāva zāle

13.09.

Izbraukšana 8:30

Izbraukšana no
Sv.Sīmaņa baznīcas
stāvlaukuma

13.09.*

13:30-14:30

J.Daliņa stadions

14.09.

10:00

Valmieras Pārgaujas
ģimnāzija

14.09.

11:00

Vidzemes Olimpiskais
centrs

10.09.

Valmieras Izglītības pārvalde
Lāčplēša ielā 2
Valmierā, LV-4201

Iveta Kļaviņa, VRIIAC,
t:64207123, 28388112
iveta.klavina@valmiera.lv
Dita Siliņa, VIP
Skolotāju – karjeras konsultantu tikšanās
t. 64207147, 26333013
dita.silina@valmiera.lv
Pedagogu profesionālās kompetences A programma “Iekļaujošas izglītības aspekti darbā Iveta Kļaviņa, VRIIAC,
ar skolēniem ar mācīšanās traucējumiem” 36 h pamatizglītības pedagogiem, 3.diena t.64207123, 28388112
(nākamā – 10.septembrī). Bezmaksas.
iveta.klavina@valmiera.lv
Skolu muzeju vadītājiem un novadpētniecības darba organizatoriem.
Ineta Amoliņa, VVĢ skolotāja,
10. septembrī Eiropas kultūras mantojuma dienas “2016 Kultūrvēsturiskā ainava” ietvaros - t.29723322;
aicinām uz pasākumiem Valmieras muzeja teritorijā un Kokmuižas svētkos, kur notiks
amolina000@inbox.lv
grāmatas "Likteņi, mājas un cilvēki" prezentācija ( Kocēnu pamatskolas telpās plkst.13.00 )
Pedagogu profesionālās kompetences A programma "Iekļaujošas izglītības aspekti darbā Iveta Kļaviņa, VRIIAC,
ar skolēniem ar mācīšanās traucējumiem" 36 h pamatizglītības pedagogiem, 4.diena. t.64207123, 28388112
Bezmaksas.
iveta.klavina@valmiera.lv
Izbraukuma seminārs bioloģijas (7. - 12.kl.), ķīmijas
(8. - 12.kl.) un dabaszinību (10. - 12.kl.) skolotājiem Salacgrīvā
Indra Vēvere, MA vadītāja,
(A programmas 4.nodarbība). Nodarbības tēma "Metodiskie ieteikumi un to
t.26457588,
daudzveidība dabas izziņas nodarbību organizēšanai". Nodarbību vada Inta
indra.vevere@valmiera.edu.lv
Soma (Dabas aizsardzības pārvalde).
Lūgums pieteikties pie saviem MA vadītājiem līdz 5.septembrim.
Noslēguma - 5.nodarbība plānota 25.oktobrī Valmierā
Iveta Kļaviņa, Valmieras IP,
Sanāksme Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu sporta skolotājiem par
t:64207123, 28388112,
Olimpiskās dienas š.g. 23.septembrī organizatoriskiem jautājumiem
iveta.klavina@valmiera.lv
Izglītības attīstības centra izstrādātā pedagogu profesionālās kompetences A programma Sigita Tama, VIP,
(36 h) (bezmaksas) Valmieras un novadu pedagogiem “ Kritiskā domāšana mācību un
t. 64207154, 26661745,
audzināšanas darbā sabiedrības daudzveidības izpratnei un integrācijas sekmēšanai” sigita.tama@valmiera.lv
1. diena (nākamās 29.09., 30.09. un 6.10.) Pieteikties pie Sigitas Tamas
sigita.tama@valmiera.lv līdz 5.09., norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu (apliecības
izgatavošanai), izglītības iestādi, tālruni, e-pastu
Ineta Zviedre, VBSS metodiķe,
t.29434386,
Sacensības futbolā, A un D grupas
ineta.zviedre@inbox.lv;
vbss@valmiera.lv
Valmieras pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde
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Valmieras futbola klubs

20.09.

15:00

Valmieras Kultūras
centrs

21.09.

13:00

Valmieras Kultūras
centrs
3.stāva zāle

Seminārs izglītības iestāžu, pirmsskolas izglītības iestāžu,
kapitālsabiedrību un pašvaldības iestāžu lietvežiem
Pamattēma: Arhīva pase un citas aktualitātes arhīvu pārvaldībā

21.09.

11:00

J.Daliņa stadions

Sacensības vieglatlētikā, Vidusskolu kauss un Jauno vieglatlētu kauss
A un B grupas

Tautisko deju skolotāju seminārs

Diagnosticējošais darbs fizikā vai ķīmijā (pēc skolas izvēles) 10.klases izglītojamiem
22.09.*

2. mācību stunda
vai 8.30 tiešsaistē

23.09.*

09:30 – 12:00

J.Daliņa stadions

26.09.-27.09.

Laiks tiks
precizēts

Vieta tiks precizēta,
Valmierā

28.09.

11:00

J.Daliņa stadions

28.09.

08:00 – 17:00

28.09.

14.00

VRIIAC,
316.kab., Leona
Paegles iela 40A
Valmieras
5.vidusskola

Valmieras Izglītības pārvalde
Lāčplēša ielā 2
Valmierā, LV-4201

Liesma Ērgle, MA vadītāja,
t. 29392187,
liesmaergle@inbox.lv
Līga Solovjova, VPP,
t.64207176,
liga.solovjova@valmiera.lv
Valmieras Valsts ģimnāzija,
Valmieras Viestura vidusskola
Izglītības iestāžu direktora
vietnieki (izglītības jomā),

Informāciju par darbiem skatīt VISC mājas lapā Pārbaudes darbi >Aktuālā informācija.
Sigita Tama, VIP
Par darbu piegādi, pieteikšanos skat. info skolu e-pastā 6.09.plkst.8.20, par norises darbības
t.64207154,
laikiem skat. info vidusskolu e-pastā 8.09. plkst.14.41
sigita.tama@valmiera.lv
Iveta Kļaviņa, Valmieras IP,
t:64207123, 28388112,
Olimpiskās dienas pasākums Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem iveta.klavina@valmiera.lv
Jolanta Dukure, Vidzemes
Olimpiskais centrs
Dace Jase,
Valmieras pilsētas pašvaldības
Nordic Group vadītās apmācības izglītības iestāžu vadītājām/direktoriem,
izpilddirektora vietniece,
Valmieras Izglītības pārvaldes speciālistiem
t.29179893,
dace.jase@valmiera.lv
Sacensības četrcīņā “Draudzība”, C un D grupas
Valmieras pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde
Seminārs direktoru vietniekiem audzināšanas darbā
"Aktualitātes audzināšanas darbā 2016./17.mācību gadā"
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Valmieras 2.vidusskola
Iveta Kļaviņa, VRIIAC,
t:64207123, 28388112
iveta.klavina@valmiera.lv
Daila Ranše, MA vadītāja,
t. 26336719, dailara@inbox.lv

28., 29., 30.09.
un 01.10.*

29.09.

30.09.

09:00-16:00

PII “Sprīdītis”

10:00

Valmieras Pārgaujas
ģimnāzija

10:00

Valmieras Pārgaujas
ģimnāzija

30.09.

Vidzemes Augstskola

30.09.*

Skat.
www.atvertodurvjudie
na.lv

05.10., 06.10.*

13:00-18:00

Valmieras
sākumskola

19., 20.10.*

12:00 – 17:30

PII “Kārliena”

19., 20.10.*

12:00 – 17:30

Valmieras Pārgaujas
sākumskola

Valmieras Izglītības pārvalde
Lāčplēša ielā 2
Valmierā, LV-4201

Pedagogu profesionālās kompetences A programma “Iekļaujošas izglītības aspekti
darbā ar bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem” 36 h pirmsskolas pedagogiem
(mācības notiek 4 dienas). Bezmaksas.
Pieteikšanās: līdz 9.septembrim e-pastā: iveta.klavina@valmiera.lv, norādot vārdu, uzvārdu,
personas kodu (apliecības izgatavošanai), izglītības iestādi, tālruni, e-pastu
Izglītības attīstības centra izstrādātā pedagogu profesionālās kompetences A programma
(36 h) (bezmaksas) Valmieras un novadu pedagogiem “ Kritiskā domāšana mācību un
audzināšanas darbā sabiedrības daudzveidības izpratnei un integrācijas sekmēšanai”
2.diena
Izglītības attīstības centra izstrādātā pedagogu profesionālās kompetences A programma
(36 h) (bezmaksas) Valmieras un novadu pedagogiem “ Kritiskā domāšana mācību un
audzināšanas darbā sabiedrības daudzveidības izpratnei un integrācijas sekmēšanai”
3.diena
Zinātnieku nakts Valmierā.
Detalizētu informāciju varēs skatīt http://www.va.lv/ (Informācija tiks papildināta)
Valsts pārvaldes Atvērto durvju diena visā Latvijā.
Katra iestāde šajā dienā interesentiem piedāvā īpašu programmu. Ar plašo piedāvājumu var
iepazīties vienuviet pasākuma tīmekļa vietnēwww.atvertodurvjudiena.lv.
Pieteikties ekskursijām un iestāžu apmeklētājam var tīmekļa vietnē www.atvertodurvjudiena.lv
Pedagogu profesionālās kompetences A programma "Speciālās zināšanas bērnu
tiesību aizsardzības jomā" 12 h vispārējo un profesionālo izglītības iestāžu pedagogiem
(mācības notiek 2 dienas). Bezmaksas. Pieteikšanās: līdz 9.septembrim e-pastā:
iveta.klavina@valmiera.lv, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu (apliecības izgatavošanai),
izglītības iestādi, tālruni, e-pastu
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma
"Dinamiskās pauzes izmantošana mācību procesā izglītojamo stājas attīstīšanai
un nostiprināšanai" (12 h) pirmsskolas izglītības pedagogiem. Bezmaksas.
Pieteikšanās: līdz 3.oktobrim uz e-pastu: iveta.klavina@valmiera.lv , norādot vārdu,
uzvārdu, personas kodu (apliecības izgatavošanai), izglītības iestādi, tālruni, e-pastu
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma
"Fiziskās aktivitātes “Dinamiskā pauze” saturs un didaktika mācību procesā" (12 h)
pirmsskolas un pamatskolas sporta pedagogiem. Bezmaksas.
Pieteikšanās: līdz 3.oktobrim uz e-pastu: iveta.klavina@valmiera.lv , norādot vārdu, uzvārdu,
personas kodu (apliecības izgatavošanai), izglītības iestādi, tālruni, e-pastu
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Iveta Kļaviņa, VRIIAC,
t:64207123, 28388112
iveta.klavina@valmiera.lv
Sigita Tama, VIP,
t. 64207154, 26661745,
sigita.tama@valmiera.lv
Sigita Tama, VIP,
t. 64207154, 26661745,
sigita.tama@valmiera.lv
http://www.va.lv/

Iveta Kļaviņa, VIP,
t:64207123, 28388112
iveta.klavina@valmiera.lv

Iveta Kļaviņa, VIP,
t:64207123, 28388112
iveta.klavina@valmiera.lv
Iveta Kļaviņa, VIP,
t:64207123, 28388112
iveta.klavina@valmiera.lv

Lūdzam regulāri pārbaudīt pasākumu plānu, jo dažādu apstākļu dēļ ir iespējamas izmaiņas!
Informāciju apkopoja:
Vineta Melngārša
Valmieras pilsētas pašvaldības
Valmieras Izglītības pārvaldes
vadītājas vietniece;
Tālr.64207631

Valmieras Izglītības pārvalde
Lāčplēša ielā 2
Valmierā, LV-4201

-5-

