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Nosaukums Atbildīgā persona Pieteikšanās saites Piezīmes

1 08.09.2020. 14.09.2020. 10
13.45 - 17.00;

13.45 - 16.00         
Tiešsaiste Microsoft Teams platformā

Profesionālās kompetences pilnveides tiešsaistes kursi  

pedagogiem "Prezentāciju veidošana darbam tiešsaistē" 

(8.grupa)

Atbildīgā persona - K.Bulka

(kristine.bulka@853.visc.gov.lv)
http://webanketa.com/forms/68wk0c1h74qp8rhh6mw36c32/

Kursi tiešsaistē 08.09.2020., 09.09.2020. 

(13.45 - 17.00); 14.09.2020. (13.45-16.00)

8 stundas tiešsaistē un 2 stundas 

patstāvīgais darbs

2 16.09.2020. 30.09.2020. 16 10.00 - 18.00

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides 

izglītības iestāde "Baltijas Datoru akadēmija", 

Tallinas iela 4, Rīga

Profesionālās kompetences pilnveides kursi pedagogiem 

“Interaktīvi mācību materiāli un to pielietošana mācību 

procesā” (3. grupa)

Atbildīgā persona - K.Bulka

(kristine.bulka@853.visc.gov.lv)
http://webanketa.com/forms/68w32d9n68qk6d9j6dj62s31/

16 stundas klātienes darbs,

6 stundas patstāvīgais darbs

3 17.09.2020. 17.09.2020. 8 10.00 - 18.00

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides 

izglītības iestāde "Baltijas Datoru akadēmija", 

Tallinas iela 4, Rīga

Profesionālās kompetences pilnveides kursi pedagogiem 

“Interaktīvi mācību materiāli un to pielietošana mācību 

procesā” (2. grupa)

Atbildīgā persona - K.Bulka

(kristine.bulka@853.visc.gov.lv)
http://webanketa.com/forms/68w32d9m6cqkec3268wpcs1r/

16 stundas klātienes darbs,

6 stundas patstāvīgais darbs

4 17.09.2020. 18.09.2020. 16
9.30 - 18.30               

9.30 - 16.30 
BT1 izstāžu zāle, Ķīpsalas iela 8, Rīgā

Profesionālās kompetences pilnveides seminārs 

“Aktualitātes medicīnas nozarē un modulārās 

profesionālās izglītības programmu ieviešana”

Atbildīgā persona - K.Bulka

(kristine.bulka@853.visc.gov.lv)
http://webanketa.com/forms/68wkjc9n6rqpadhqc8sp4dv3/

5 18.09.2020. 02.10.2020. 16 10.00 - 18.00

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides 

izglītības iestāde "Baltijas Datoru akadēmija", 

Tallinas iela 4, Rīga

Profesionālās kompetences pilnveides kursi pedagogiem 

“Interaktīvi mācību materiāli un to pielietošana mācību 

procesā” (4. grupa)

Atbildīgā persona - K.Bulka

(kristine.bulka@853.visc.gov.lv)
http://webanketa.com/forms/68w32d9m70qkcs9m6ms34d35/

16 stundas klātienes darbs,

6 stundas patstāvīgais darbs

6 23.09.2020. 07.10.2020. 16 10.00 - 18.00

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides 

izglītības iestāde "Baltijas Datoru akadēmija", 

Tallinas iela 4, Rīga

Profesionālās kompetences pilnveides kursi pedagogiem 

“Interaktīvi mācību materiāli un to pielietošana mācību 

procesā” (5. grupa)

Atbildīgā persona - K.Bulka

(kristine.bulka@853.visc.gov.lv)
http://webanketa.com/forms/68wkgc1r6mqkcrk46sh30r9p/

16 stundas klātienes darbs,

6 stundas patstāvīgais darbs

7 25.09.2020. 12.10.2020. 16 10.00 - 18.00

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides 

izglītības iestāde "Baltijas Datoru akadēmija", 

Tallinas iela 4, Rīga

Profesionālās kompetences pilnveides kursi pedagogiem 

“Interaktīvi mācību materiāli un to pielietošana mācību 

procesā” (6. grupa)

Atbildīgā persona - K.Bulka

(kristine.bulka@853.visc.gov.lv)
http://webanketa.com/forms/68wkgc1r6rqkje3674rkjck1/

16 stundas klātienes darbs,

6 stundas patstāvīgais darbs
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