
Nr.p.k.
Sākuma datums

 (dd.mm.gggg.)

Beigu datums 

(dd.mm.gggg.)

Ilgums 

(st.)

Norises laiks 

(plkst. no-līdz)

Īstenošanas vieta

(adrese)
Nosaukums Atbildīgā persona Pieteikšanās saites Piezīmes

1 25.05.2020. 31.07.2020.

Attālināti - telefoniski un tiešsasistē, 

izmantojot dažādas digitālās 

platformas un digitālos rīkus

Attālināto individuālo konsultāciju 

nodrošināšana IKT prasmju pilnveidei 

(5 ekspertu pakalpojumi) saskaņā ar 

individuālo plānu 

Atbildīgās personas:

K.Bulka

(kristine.bulka@853.visc.gov.lv)

D.Ozoliņa

(dace.ozolina@853.visc.gov.lv)

2 26.05.2020. 02.06.2020. 10
13.45 - 17.00; 13.45 

- 16.00         

Tiešsaiste Microsoft Teams 

platformā

Profesionālās kompetences pilnveides 

tiešsaistes kursi  pedagogiem "Prezentāciju 

veidošana darbam tiešsaistē" (3.grupa)

Atbildīgā persona - K.Bulka

(kristine.bulka@853.visc.gov.lv)
http://webanketa.com/forms/68wk0c1h6gqkjrhr6hhkedv1/

Kursi tiešsaistē 26.05.2020, 

27.05.2020 (13.45 - 17.00); 

02.06.2020 (13.45 - 16.00)

8 stundas tiešsaistē un

2 stundas patstāvīgais darbs

3 28.05.2020. 28.05.2020. 2 14.00 - 16.00 Tiešsaiste ZOOM platformā Tehnoloģiju rīki mācību procesa atbalstam

Atbildīgās personas:

K.Bulka

(kristine.bulka@853.visc.gov.lv)

D.Ozoliņa

(dace.ozolina@853.visc.gov.lv)

Iespēja piedalīties vebinārā bez reģistrācijas:

https://youtu.be/vEbW95ci_To 

4 29.05.2020. 09.06.2020. 10
13.45 - 17.00; 13.45 

- 16.00         

Tiešsaiste Microsoft Teams 

platformā

Profesionālās kompetences pilnveides 

tiešsaistes kursi  pedagogiem "Prezentāciju 

veidošana darbam tiešsaistē" (4.grupa)

Atbildīgā persona - K.Bulka

(kristine.bulka@853.visc.gov.lv)
http://webanketa.com/forms/68wk0c1h6mqkjs9ncgvkac34/

Kursi tiešsaistē 29.05.2020, 

01.06.2020 (13.45 - 17.00); 

09.06.2020 (13.45 - 16.00)

8 stundas tiešsaistē un

2 stundas patstāvīgais darbs

Nr.p.k.
Sākuma datums

 (dd.mm.gggg.)

Beigu datums 

(dd.mm.gggg.)

Ilgums 

(st.)

Norises laiks 

(plkst. no-līdz)

Īstenošanas vieta

(adrese)
Nosaukums Atbildīgā persona Pieteikšanās saites Piezīmes

1 03.06.2020. 03.06.2020. 4 16.30 - 20.10 Tiešsaiste ZOOM platformā

Profesionālās kompetences pilnveides 

semināru cikla "Mentorings - efektīvs atbalsts 

jaunajiem pedagogiem" 3.semināra “Modernās 

tehnoloģijas mācību procesa pilnveidē” 1.daļa 

tiešsaistē (6.grupa)

Atbildīgā persona - D.Ozoliņa

(dace.ozolina@853.visc.gov.lv)

2 05.06.2020. 15.06.2020. 10
13.45 - 17.00; 

13.45 - 16.00         
Tiešsaiste Microsoft Teams platformā

Profesionālās kompetences pilnveides 

tiešsaistes kursi  pedagogiem "Prezentāciju 

veidošana darbam tiešsaistē" (5.grupa)

Atbildīgā persona - K.Bulka

(kristine.bulka@853.visc.gov.lv)
http://webanketa.com/forms/68wk0c1h6rqk8s1pc4s3je9g/

Kursi tiešsaistē 05.06.2020, 

08.06.2020 (13.45 - 17.00); 

15.06.2020.(13.45 - 16.00) 

8 stundas tiešsaistē un 

2 stundas patstāvīgais darbs

3 10.06.2020. 10.06.2020. 4 16.30 - 20.10 Tiešsaiste ZOOM platformā

Profesionālās kompetences pilnveides 

semināru cikla "Mentorings - efektīvs atbalsts 

jaunajiem pedagogiem" 3.semināra “Modernās 

tehnoloģijas mācību procesa pilnveidē” 2.daļa 

tiešsaistē (6.grupa)

Atbildīgā persona - D.Ozoliņa

(dace.ozolina@853.visc.gov.lv)

4 10.06.2020. 16.06.2020. 10
13.45 - 17.00;

13.45 - 16.00         
Tiešsaiste Microsoft Teams platformā

Profesionālās kompetences pilnveides 

tiešsaistes kursi  pedagogiem "Prezentāciju 

veidošana darbam tiešsaistē" (6.grupa)

Atbildīgā persona - K.Bulka

(kristine.bulka@853.visc.gov.lv)
http://webanketa.com/forms/68wk0c1h6wqp2d1j75jk0shh/

Kursi tiešsaistē 10.06.2020, 

11.06.2020 (13.45 - 17.00); 

16.06.2020 (13.45 - 1600)

8 stundas tiešsaistē un 

2 stundas patstāvīgais darbs

ESF projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" (Nr.8.5.3.0/16/I/001) semināru /mācību/citu pasākumu grafiks 2020.gada JŪNIJA mēnesim

ESF projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" (Nr.8.5.3.0/16/I/001) semināru /mācību/citu pasākumu grafiks 2020.gada MAIJA mēnesim
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