
 

             

 

 

 

Latvijas Fizikas skolotāju asociācija 
LFSA 20. konference 2018. gada 12. ‒ 13. oktobrī Līgatnē 

Piektdiena, 2018. gada 12. oktobris 
10.00‒11.00 Konferences dalībnieku reģistrācija, rīta kafija (Līgatnes Tautas nams) 

Konferences atklāšana 
11.00‒11.20 Ainārs Šteins, Līgatnes novada domes priekšsēdētājs 

Dita Dombrovska, Amatas novada pašvaldības apvienotās IP vadītāja 
Saiva Vītola, Līgatnes novada vidusskolas direktore 
Ludmila Belogrudova, Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas prezidente 

Lekcijas zālē 
11.20‒11.40 
 
 
11.40‒12.40 
12.40‒13.20 
13.20‒13.30 

Liene Voroņenko, VISC ESF projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai” vadītāja. Fizikas gads un ar to saistītie skolām pieejamie 
atbalsta pasākumi 
Vjačeslavs Kaščejevs, LU asoc. profesors. Gravitācijas viļņi skolas fizikā 
Valdis Zuters, SIIC eksperts. Kompetenču projekta piedāvātie atbalsta materiāli 
Ludmila Belogrudova, LFSA. konferences gaitas organizatoriskie jautājumi  

13.30.‒14.30. Pusdienas (Līgatnes novada vidusskola) 

Darbs darbnīcās (četras darba sesijas pa 50 minūtēm, pēc otrās sesijas kafijas 
pauze) 

14.30‒15:20 
15.30‒16.20 
 
Kafijas pauze 
16.20‒16.50 
 
16.50‒17.40 
17.50‒18.40 
 

1. Raitis Streičs, Fizmix, „Kā ieraudzīt un saprast skaņas vilni?” 
2. Aleksandrs Sorokins, Rīgas 34.vidusskola, „Latvijas Atklātā fizikas olimpiāde 
jautājumos un atbildēs” 
3. Austris Cābelis, VISC, „Augstāka izziņas līmeņa uzdevumi fizikas eksāmenā, to 
veidošana, vērtēšana un rezultāti” 
4. Loreta Juškaite, RTU, „IT tehnoloģijas izglītībā (iepazīstināšana ar SlideWiki un 
Mobile Learning)” 
5. Sergejs Vinogradovs, Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, „Kā veicināt skolēnu 
ieinteresētību fizikā?” 
6. Valdis Zuters, Tukuma Raiņa ģimnāzija’, „Stratēģiju apgūšana un lietošana 
fizikas stundās” 
7. Kārlis Kūriņš, Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, „Meistarsklase fizikas uzdevumu 
risināšanas metodikā” 
8. Inese Purmale, Valmieras Valsts ģimnāzija, „Par spiedienu bez spiediena” 
9. Ausma Bruņeniece, Pumpuru vidusskola, Inese Dudareva, Latvijas 
Universitāte, „Brīvpieejas IT rīku iespējas refleksijai fizikas mācību procesā” 
10. Jānis Bukins, Siguldas Valsts ģimnāzija, „Pētnieciskie uzdevumi kā iespēja 
skolēniem pašiem atklāt likumsakarības fizikā” 
11. Aivars Eriņš, RTU IZV:, „Fizmix konkursa Eksperiments eksperimentālie 
uzdevumi” 
12. Egils Mūrnieks, Rojas vidusskola, „Vecā fizikas skolotāja pārdomas...” 
13. Valdis Zuters, Tukuma Raiņa ģimnāzija, „Kompetenču projekta piedāvāto 



atbalsta materiālu aprobācijas gaita” 
14. Tatjana Poluļaha, Slavutičas licejs, Ukraina, „Pedagoģisko ideju kaleidoskops” 
15. Siarhey Hanebny, Barys Lonski, Šarkovšinas 1.vidusskola, Baltkrievija, “Fizikas 
kabineta nozīme izglītojamo pētnieciskās darbības organizēšanā” 

18.40 
 
20.00 

Došanās uz vakara pasākuma un naktsmītnes vietu „Springšļu dzirnavas” 
(https://ligatnesdzirnavas.lv/), iekārtošanās istabiņās. 
Vakara pasākums ‒ vakariņas, pārrunas, draugu stāsti, kolēģu pieredze, izrādes, 
dejas un dziesmas mūzikas pavadījumā (spēlēs akordeonists Kaspars Gulbis) un 
daudz kas cits... 

Sestdiena, 2018. gada 13. oktobris 
8.00‒8.30 Brokastis (Springšļu dzirnavas) 

8.30‒9.00 Brauciens uz Līgatnes Tautas namu 

9.00‒9.30 Austris Cābelis, VISC, „Kas ietekmē fizikas eksāmena rezultātus?” 

9.30‒10.00 Svetlana Tarabrova, Slavutičas licejs, Ukraina, „Fizika projekta Jaunā Ukrainas 
skola realizācijas kontekstā” 

10.00‒10.30 Siarhey Hanebny, Šarkovšinas 1.vidusskola, Baltkrievija, ”Fizikas mācīšana 
Baltkrievijas vidusskolās“ 

10.30‒10.50 Kafijas pauze 

10.50‒12.00 Jeff Wiener, CERN, Teacher Programmes Manager, „Elementārdaļiņu fizika 
vidusskolas izglītībā. CERN piedāvājumi skolotājiem un skolēniem” 

12.00‒12.20 Ludmila Belogrudova, LFSA, Atskaite par asociācijas darbību, konferences 
noslēgums 

12.30‒13.30 Pusdienas (Līgatnes novada vidusskola) 

pēc 13.30 Tiek piedāvāta iespēja doties ekskursijās uz: 
● Līgatnes vēsturisko centru, klintīm, alu pagrabiem (3,50 EUR) 
● Līgatnes papīrfabriku (5,50 EUR) 
● Vīna degustāciju Lustūža klints alā (10, 00 EUR) 
● Padomju slepeno bunkuru (6,60 EUR) 

Papildus informācija: Konferences dalības maksa 18 EUR LFSA biedriem, kas laicīgi samaksājuši 
biedra naudu par 2018. gadu, pārējiem – 25 EUR. Naktsmītne ar brokastīm 15 EUR (Springšļu 
dzirnavās), ekskursiju un ceļa izdevumus katrs konferences dalībnieks sedz pats. Pārējās izmaksas 
(kafijas pauzes, pusdienas, vakara pasākums, telpu īre un citas organizatoriskās izmaksas) tiek 
segtas no konferences dalības maksas un biedru naudas.  

Gadījumā, ja ir nepieciešams rēķins, lūgums rekvizītus norādīt pieteikuma anketā. Fiziskām 
personām jānorāda vārds, uzvārds. Ja par Jums maksās darba devējs (juridiska persona), jānorāda  
rēķina saņēmēja rekvizīti tieši tādā veidā, kā prasa Jūsu darbavietas grāmatvedība, parasti tie ir 
juridiskais nosaukums, juridiskā adrese, Latvijā reģistrēta uzņēmuma reģistrācijas numurs, bankas 
nosaukums un SWIFT kods, konta numurs. Juridiskai personai kopā ar rēķinu tiks aizsūtīts līgums 
par pakalpojumu sniegšanu (dalība konferencē). Izrakstīto rēķinu jāapmaksā līdz 2018. gada 1. 
oktobrim.  

Konferences dalības maksu laicīgi (līdz 5. oktobrim) var pārskaitīt uz LFSA kontu (Latvijas Fizikas 
skolotāju asociācija, Reģistrācijas numurs: 40008042248, AS "Citadele banka", Bankas konta 
numurs: LV24PARX0015334780001), ka arī iemaksāt kasierei skaidrā naudā reģistrācijas laikā 
konferencē. Jautājumu gadījumā rakstīt uz e-pastu lfsa1@inbox.lv. Pieteikties konferencei var līdz 
5. oktobrim (ieskaitot) saitē: ej.uz/ligatne2018 

https://ligatnesdzirnavas.lv/
mailto:lfsa1@inbox.lv

