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Latvijas matemātikas skolotāju apvienība  

konference  

Matemātika ārpus skolas 

Kuldīga, Raiņa iela 21, Kuldīgas Kultūras centrs 

2014. gada 10., 11. oktobris 
 

10.oktobris 

Laiks Aktivitāte Runas persona 

10.00 – 11.00 Reģistrācija, rīta kafija 

11.00 – 11.10 Konferences atklāšana Kuldīgas novada pašvaldības 
pārstāvis; 
Latvijas matemātikas 
skolotāju apvienības 
pārstāvis 

11.00 – 11.40   Prezentācija „Kultūrvides izmantošana 
matemātikas lietišķā rakstura 
demonstrēšanai mācību procesā” 

Kuldīgas novada 
matemātikas un informātikas 
skolotāju metodiskās 
apvienības vadītāja Gunta 
Jankovska 

11.40 – 12.00 Prezentācija „Frognas pašvaldības 
matemātikas skolotāju pieredze 
praktiskās matemātikas mācīšanā 
lokālā kultūrvidē” 

Mūžizglītības programmas 
Reģionālās partnerības 
projekta komandas pārstāvis 

12.00 – 12.30 Lekcija „Zināt ko un zināt kā: filozofisks 
skatījums uz teorētisko un praktisko 
zināšanu nošķīrumu” 

LU filozofijas doktorante 
Maija Jankovska 

12.30 – 12.50 Prezentācija „Matemātika mežā” Latvijas Valsts meži 
speciāliste Anda Sproģe 

12.50 – 14.00 Pusdienas 

14.00 – 17.00 Āra nodarbības – darbnīcas  Kuldīgas novada 
matemātikas skolotāji 

17.00 – 17.30 Atgriešanās konferences norises vietā 

17.30 – 19.00 Latvijas matemātikas skolotāju 
apvienības valdes priekšsēdētājas 
atskaites ziņojums, vēlēšanas 

Latvijas matemātikas 
skolotāju apvienības valdes 
priekšsēdētāja Rudīte 
Andersone 

19.00 – 21.00 Atpūtas vakars 

21.00 Iekārtošanās naktsmītnēs 

 

11.oktobris 

Laiks Aktivitāte Runas persona 

9.10 – 9.40 Ērģeļmūzikas koncerts Sv. Annas baznīcā un iespēja apskatīt Kuldīgu no 
baznīcas torņa 

10.00 – 11.00 Prezentācija „Matemātikas CE un 
skolēnu sasniegumu analīze” 

VISC speciālists Jānis Vilciņš 



2 
 

11.00 – 11.30 Prezentācija „Ventspils augstskolas 
pieredze IT un matemātisko 
kompetenču pielietojuma 
popularizēšanā skolēnu vidū” 

Ventspils augstskolas 
informāciju tehnoloģiju 
fakultātes speciālists Jānis 
Kondratjevs 

11.30 – 12.00 Lekcija „Pozitīvā uzvedība” LU asociētā profesore Linda 
Daniela 

12.00 – 12.30 Konferences noslēgums 

 

Dalības maksa 

LMSA biedriem – EUR 15, - , pārējiem dalībniekiem – EUR 18, -.  

Naktsmītnes maksās EUR 8 – 60 naktsmītnes vietas (kopmītnes tips)  

Viesnīcā „Virkas muiža” 

EUR 8.50 – 8 vietas 2 četrvietīgos numuriņos 

EUR 11 – 4 vietas 2 divvietīgajos numuriņos 

EUR 11.35 – 9 vietas 3 trīsvietīgos numuriņos 

EUR 12.15 – 3 vietas vienā trīsvietīgajā numuriņā 

EUR 13.35 – 3 vietas vienā trīsvietīgajā numuriņā 

EUR 14.25 – 2 vietas vienā divvietīgajā numuriņā 

EUR 17 – 2 vietas divos vienvietīgajos numuriņos 

EUR 21.50 – 2 vietas vienā divvietīgajā numuriņā; un 2 vietas 

vienā dubultnumurā. 

Viesnīcā „Virkas muiža” par īpašu samaksu EUR 4.30 var pasūtīt arī brokastis. 

Maksa par pusdienām EUR 4,- 

Lūdzam pieteikties dalībai konferencē līdz 2014. gada 21. aprīlim, aizpildot un 

nosūtot pieteikuma anketu (www.kuldiga.lv – izglītība – pedagogiem – projekti – 

„Praktiskā matemātikas mācīšana vietējā kultūrvidē” – aktivitātes – konference 

- pieteikums) uz e-pastu konference@kuldiga.lv  

Tālrunis informācijai – Gunta Jankovska 28353904 

 

Dalības maksu un maksu par pusdienām (tie, kuri pieteikumā atzīmējuši, ka ēdīs 

pusdienas) lūdzam samaksāt ar pārskatījumu (konta numurs tiks nosūtīts uz Jūsu 

norādīto e-pastu reizē ar dalības apstiprināšanu) līdz 2014.gada 6.oktobrim.  

Par naktsmītnēm un brokastīm dalībnieki maksās paši katrs savā naktsmītnē. 

http://www.kuldiga.lv/
mailto:konference@kuldiga.lv

