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Saskaņots: 
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja 

I. Circene 
Viļakas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes 

darba plāns  izglītības un sporta jomā 2021.gada februāris 
 

 

 

 
 

 

Datums, laiks Pasākums Vieta Kontaktpersona 

Vispārējā izglītība 

Līdz  1.februārim Skolas augšupielādē izglītojamo zinātniski 
pētnieciskos darbus Latgales reģiona izglītojamo 

zinātniskajai konferencei 

https://edu.lu.lv Izglītības iestāžu atbildīgās personas 
  

2.februāris 
plkst.10.00 

Ķīmijas olimpiāde 
9.-12.klasei (tiešsaistē) 

Olimpiādes tīmekļa 
vietne edu.lu.lv 

Izglītības darba speciāliste Maruta Brokāne, 
skolu atbildīgās personas 

https://edu.lu.lv/


Interešu izglītība 
 

 

9. februāris 
plkst.10.00 

Ģeogrāfijas olimpiāde 
10.-12.klasei (tiešsaistē) 

Olimpiādes tīmekļa 
vietne edu.lu.lv 

Izglītības darba speciāliste Maruta Brokāne, 
skolu atbildīgās personas 

17.februāris Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6.klasei Novada izglītības 
iestādes 

Izglītības darba speciāliste Maruta Brokāne, 
skolu atbildīgās personas 

Līdz 24. februārim Pieteikšanās diagnosticējošajam darbam 
dabaszinībās 6. klasei 

https://www.uzdevumi.l
v/s/visc-dabzin-6kl  

Skolu atbildīgās personas 

25.februāris Diagnosticējošais darbs matemātikā 6.klasei Novada izglītības 
iestādes 

Izglītības darba speciāliste Maruta Brokāne, 
skolu atbildīgās personas 

26.februāris 
plkst.10.00 

Matemātikas olimpiāde 5.-8.klasei (tiešsaistē) Olimpiādes tīmekļa 
vietne edu.lu.lv 

Izglītības darba speciāliste Maruta Brokāne, 
skolu atbildīgās personas 

Līdz 1. martam Pieteikšanās diagnosticējošajam darbam 
matemātikā 3. klasei 

https://www.uzdevumi.l
v/s/visc-matem-3kl 

Skolu atbildīgās personas 

25.februāris 
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un  

deju svētku pašvaldību deleģēto koordinatoru 
sanāksme 

 

 
Tiešsaiste 

izglītības metodiķe Ginta Mangule 

https://www.uzdevumi.lv/s/visc-dabzin-6kl
https://www.uzdevumi.lv/s/visc-dabzin-6kl
https://www.uzdevumi.lv/s/visc-matem-3kl
https://www.uzdevumi.lv/s/visc-matem-3kl


 
 

 
 

Profesionālās ievirzes izglītība un sports 
 

 
Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra pasākumi 

 
 

Metodiskais darbs 
 

24.februāris, plkst. 
15.00 

Vebinārs “Skolēnu emocionālā labsajūta 
attālinātajā mācību procesā” Tiešsaistē 

VISC  mājaslapā 

25.februāris 
pl.14.00 

Vebinārs pirmsskolu vadītājiem, metodiķiem, 
pedagogiem Tiešsaistē VISC mājaslapā 

tiks precizēts Skola2030 ieviešanas semināri par vidusskolas 
modeli Tiešsaistē  VISC mājaslapā 

tiks precizēts Skola2030 vebinārs izglītības pārvalžu 
vadītājiem un speciālistiem par pilnveidotā 

mācību satura un pieejas ieviešanu 

Tiešsaistē  IKSP speciālisti 

februāris 40 MINŪŠU ZOOM LEKCIJAS “DROŠĀKS 
INTERNETS SĀKĀS AR TEVI” Tiešsaistē Balvu Centrālā bibliotērka 

februāris pēc iesūtītajiem nolikumiem  
 



 

 

Februāra mēnesis Erudīcijas spēle aplikācijā “Actionbound” 
Raimonds Pauls un viņa mūzika. 

Pastaiga pa  
Viļakas pilsētu 

vadītāja M.Jeromāne 
jaunatnes  darbiniece E.Sprukule 

Februāra mēnesis Aktivitātes karjeras mēneša ietvaros Tiešsaistes saziņa ar 
interesentiem, 

aktualitāšu 
publikācijas centra 

fecebook lapā 

vadītāja M.Jeromāne 
jaunatnes  darbiniece E.Sprukule 

Februāra mēnesis Brīvprātīgā darba veicēja Markeliana 
aktivitātes jauniešu centros (noformējumu 

gatavošana, aktivitāšu plānošana u.c.) 

Viļakā, Rekovā, 
Semenovā 

vadītāja M.Jeromāne 
jaunatnes darbinice A.Prancāne 
jaunatnes  darbiniece E.Sprukule 

11.02.2021. “Digitālo rīku lietošanas apguve” Tiešsaistē vadītāja M.Jeromāne 
jaunatnes darbinice A.Prancāne 
jaunatnes  darbiniece E.Sprukule 

15.02.2021. Jaunantnes darbinieku ikmēneša kopsapulce 
projeta “Atpakaļ nākotnē”ietvaros 

Tiešsaistē vadītāja M.Jeromāne 
jaunatnes darbinice A.Prancāne 
jaunatnes  darbiniece E.Sprukule 

15.02.2021. Ikmēneša kopsapulce par brīvprātīgā darba 
projekta norisi 

Tiešsaistē vadītāja M.Jeromāne 
jaunatnes darbinice A.Prancāne 
jaunatnes  darbiniece E.Sprukule 

 Šļūkšanas kameru bezmaksas nomas 
nodrošināšana (iepriekš piesakoties pie Antras 

Prancānes) 

Semenova jaunatnes darbinice A.Prancāne 



 
 
 
 
 
 

 

 

 Mantu apmaiņas punkta “Helpiņš”darbības 
nodrošināšana 

Semenova jaunatnes darbinice A.Prancāne 


