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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 marts 

 
 

 

 
 

 

Datums, laiks Pasākums Vieta Kontaktpersona 

Vispārējā izglītība 

25.janvāris – 
2.marts 

Norit 3.klases latviešu valodas DD mutvārdu 
daļa 

Novada izglītības 
iestādes 

Izglītības darba speciāliste Maruta Brokāne, 
skolu atbildīgās personas 

3.marts Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3.klasei 
(rakstu daļa) 

Novada izglītības 
iestādes 

Izglītības darba speciāliste Maruta Brokāne, 
skolu atbildīgās personas 



Interešu izglītība 
 

 

4.marts Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6. klasei Novada izglītības 
iestādes  

Izglītības darba speciāliste Maruta Brokāne, 
skolu atbildīgās personas 

5.marts ZPD reģionālā konference Daugavpilī tiešsaistē Izglītības darba speciāliste Maruta Brokāne, 
skolu atbildīgās personas 

9.marts Diagnosticējošais darbs matemātikā 3.klasei Novada izglītības 
iestādes 

Izglītības darba speciāliste Maruta Brokāne, 
skolu atbildīgās personas 

12.marts Seminārs izglītības pārvalžu vadītājiem un 
speciālistiem 

tiešsaistē IKSP speciālisti 

15.-19.marts Skolēnu pavasara brīvdienas Novada izglītības 
iestādes 

Skolu atbildīgās personas 

26.marts Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 
8.-9.klasei. 

Valsts posms. (tiešsaistē) 

Olimpiādes tīmekļa 
vietne edu.lu.lv 

Izglītības darba speciāliste 
Maruta Brokāne, 

Rekavas vidusskolas atbildīgās personas 

31.marts ZPD Valsts konference Jelgavā tiešsaistē 
 



 
 

 
 

 

marts-maijs 
 

Pašvaldību koordinatori precizē tos kolektīvus, 
dalībniekus, kuri vēlas un ir gatavi piedalīties  

Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 

 
 

Pašvaldības koordinators Ginta Mangule 

Metodiskais darbs 
 

15.marts Informatīvs seminās skolu teātru režisoriem 
Zoom platforma 

tiešsaistē 

Dace Jurka, VISC vecākā referente, 
tālr.:60001626, e-pasts: 
dace.jurka@visc.gov.lv  

16.marts Bērnu tiesību aizsardzības kursi 
  

tiešsaistē IKS pārvaldes speciālisti 

tiks precizēts Informatīvi izglītojošs seminārs novadu/pilsētu 
interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās 
māksla jomas koordinatoriem  "Tērps. Kustība. 

Mūzika."  

tiešsaiste  Mākslu MA vadītāja Valentīna Beča 

tiks precizēts Informatīvi izglītojošs seminārs tehniskās 
jaunrades programmu skolotājiem tiešsaiste  VISC  vecākais referents Jānis Rage-Raģis, 

tālr.67350963, e-pasts: 
janis.rage-ragis@visc.gov.lv 

marts Mācību jomu koordinatoru (MJK) semināri un 
sadarbība  Marts-aprīlis: semināri tiešsaistē visās 

mācību jomās. Pastāvīga sadarbība Moodle 
vidē 



Profesionālās ievirzes izglītība un sports 
 

 
Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra pasākumi 

 
 

 

marts                  pēc iesūtītajiem nolikumiem  
 

    

līdz 08.03.2021. Projekta pieteikuma izstrāde projektu 
konkursā "Ģimenei draudzīgas vides 

veidošana" 

Viļaka  vadītāja M.Jeromāne 

jaunatnes  darbiniece E.Sprukule 

Marta mēnesis Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 
brīvprātīgā darba kvalitātes zīmes saņemšanas 

pieteikuma sagatavošana  

Viļakā vadītāja M.Jeromāne 

Marta 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 

02.03.2021. 
plkst. 13.00 

Jaunantnes darbinieku ikmēneša kopsapulce 
projeta “Atpakaļ nākotnē”ietvaros 

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



 
 

 

02.03.2021. 
plkst. 13.00 

Ikmēneša kopsapulce par brīvprātīgā darba 
projekta norisi 

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

03.03.2021. 
 

plkst. 10.30 

Seminārs “Darbs ar jauniešiem Covid- 19 
pandēmijas laikā” 

Tiešsaistē vadītāja M.Jeromāne 
jaunatnes  darbiniece E.Sprukule 

05.03.2021. 
Plkst.10.00-12.00 

Lekcija “Dzīvot dzīvi pilnvērtīgi- jaunu 
paradumu veidošanas pamatprincipi” 

Tiešsaistē vadītāja M.Jeromāne 
jaunatnes  darbiniece E.Sprukule 

12.03.2021. 
plkst.10.00-12.00 

Lekcija “Komunikācijas māksla ar sevi un 
citiem” 

Tiešsaistē vadītāja M.Jeromāne 
jaunatnes  darbiniece E.Sprukule 

18.03.2021. Jaunatnes forums projektā “Atpakaļ nākotnē” 
Piedalās Viļakas, Balvu, Baltinavas un Rugāju 

jaunieši, jaunantes darbinieki, lēmējvaras 
pārstāvji un citu iestāžu/NVO interesenti. 

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 



 
 
 
 

 

 


