
                                                      
 

LATVIJAS FIZIKAS SKOLOTĀJU ASOCIĀCIJA 
LFSA 21. KONFERENCE 2019. GADA 11. ‒ 12. OKTOBRĪ VENTSPILĪ 

PIEKTDIENA, 2019. gada 11. oktobris 
9.00-12.00 Ventspils pilsētas un novada fizikas skolotājiem, kā arī tiem, kuri iebrauks Ventspilī 

agrāk: Fizikas eksperimenti mehānikā, termodinamikā, elektromagnētismā un optikā. 
Eero Uustalu, Tartu Universitāte, Igaunijas Fiziķu biedrība. (VeA) 

11.30-13.00 Konferences dalībnieku reģistrācija VeA (Ventspils Augstskola), Pusdienas  

KONFERENCES ATKLĀŠANA 
13.00‒13.20 Kārlis Krēsliņš, Ventspils Augstskolas rektors 

Ingūna Rudeviča, Ventspils Izglītības pārvaldes metodiskā dienesta vadītāja 
Ludmila Belogrudova, Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas prezidente 

LEKCIJAS ZĀLĒ 
13.20‒13.45 
13:45-14:10 
 
14:10-14:40 

Kārlis Krēsliņš, VeA rektors, PhD. Par VeA šodienu un nākotni.  
Juris Blūms, RTU Prof. Dr.phys. Padziļinātais fizikas kurss: saturs, mērķi  
un augstskolas ekspektācijas.  
Kristaps Bergfelds, LU FMOF pētnieks. Sabiedrības bažas par 5G un 
elektromagnētiskā starojuma ietekmi. 

14:40-15:00 kafijas pauze 

15:00-15:30 
15:30-15:50 
15:50-16:10 

Ingūna Arāja, VISC koordinatore ZPD jautājumos, Skolēnu ZPD organizēšana.  
Jurģis Grūbe, LU FMOF lektors. ZPD vērtēšana fizikas sekcijā.  
Kristaps Bergfelds, LU FMOF pētnieks. Vērtētāja ieteikumi vidusskolas ZPD izstrādei.  

16:10-16:30 kafijas pauze  

DARBS DARBNĪCĀS (divas sesijas 16:30-17:20, 17:30-18:20) 
1. "FIZMIX Eksperiments" 2019. gada eksperimentālo uzdevumu risināšana un rezultāti. Raitis Streičs, 
Fizmix. Darbnīcas dalībniekiem būs iespēja praktiski veikt eksperimentus un iepazīties ar rezultātiem. 
2. Fizikas eksperimenti mobilajā laboratorijā. Eero Uustalu, University of Tartu.(2 stundas) (EN, RU) 
3. Arduino mikroprocessoru izmantošana fizikas priekšmeta apguvē. Dmitrijs Jemeļjanovs, Bauskas Valsts 
ģimnāzija. Arduino izmantošanas iespējas,  trūkumi un priekšrocības, piemēri no pieredzes. Tiks izveidots viens models - 
luksmetrs, stunda paredzēta skolēniem bez priekšzināšanām. 
4. Fizikas apguve, izmantojot eTwinning projektus. Laila Vibornā, Preiļu 1.pamatskola, Ineta Lielkalne, 
K.Valdemāra Ainažu pamatskola. Informēsim par iespēju mācīt fiziku, izmantojot eTwinning projektu platformu. 
Parādīsim 3 reāli īstenotus savus projektus fizikā, kuros ir pielietota projektu metode un sadarbība ar citiem mācību 
priekšmetiem, caurviju prasmes un kompetenču pieeja fizikas apguves procesā.  

5. CERN paātrinātāju vēsture un uzbūve. Elīna Neilande, Rīgas 34.vidusskola. Darbnīcā tiks apskatīta 
daļiņu paātrinātāju tehnoloģiju izmaiņas, sākot no vēsturiski senākajiem, kā arī tiks runāts par nākotnes paātrinātājiem. 

Tiks demonstrēts, kā iespējams izveidot daļiņu paātrinātāja modeli klasē un kā pasniegt skolēniem informāciju par tiem. 

6. CERN daļinu uztvērēji un eksperimenti. Elīna Neilande, Rīgas 34.vidusskola. Darbnīcā tiks apskatīti 
dažādi eksperimenti un uztvērēju uzbūve. Tiks piedāvāti dažādi veidi, kā skolēniem pasniegt šo informāciju klasē, 

izmantojot dažādus līdzekļus.  

7. Fizikas loma inženierzinībās 7.klasē.  Jānis Čilipāns, Smārdes pamatskola. Fizikas skolotāji iepazīsies ar 
Inženierzinību tematisko plānojumu 7.klasē un praktiski izmēģinās  paredzētos izpētes darbus.  

8. Fizikas padziļināta satura materiālu aprobācija. Juris Blūms, RTU, Skola 2030 satura izstrādātājs.  
9. Lodēšanas darbnīca. Pēteris Bitāns, VeA.  
20:00-00:00 Vakara pasākums Livonijas ordeņa pilī  
  



SESTDIENA, 2019. gada 12. oktobris 
8:40-9:00 rīta kafija Ventspils Augstskolā 

DARBS DARBNĪCĀS (trīs sesijas 9.00‒9.50, 10.00-10.50, 11.00-11.50) 

1. Kāpēc fizikas uzdevumos nepieciešams izmantot reālās pasaules kontekstu? Austris Cābelis, VISC. 
Darbnīcā mēģināsim kopīgi atbildēt uz jautājumiem, kur meklēt uzdevumus dabaszinātniskās izprātības veidošanai un kā 
veidot to vērtēšanas kritērijus. Diskutēsim, vai vienmēr visu fizikā vajag aprēķināt. 

2. Sadarbības prasmes fizikas mācību procesā. Jānis Bukins, Siguldas Valsts ģimnāzija. Nodarbìbas mērķis ir 
izmēģināt divus skolēnu savstarpējos sadarbìbas modeļus, izvērtēt katra ieguvumus un izmantošanas situācijas mācību 
stundās. Apskatīsimies skolēnu pieredzi un iespējas kā pilnveidot skolēnu sadarbības prasmes.  

3. Ko, kāpēc un kā Ventspils augstskolas laboratorijās fizikas kursos veic bakalaura studiju studenti. Ilva 
Cīnīte, VeA. Ieskatīsimies mehānikas un optikas darbu sarakstā, apskatīsim darbu iekārtas un katrs dalībnieks varēs 

iekāpt studentu kurpēs un izmēģināt kāda darba daļu paveikt.  
4. Fizikas eksperimenti mobilajā  laboratorijā. Eero Uustalu, University of Tartu.(2 stundas) (EN, RU) 
5. Learning by playing. Rigonda Skorulskiene, Lietuvas Fizikas skolotāju asociācija. Most teachers have 

encountered budget constraints for teaching resources. My goal is to teach students to be able to do experiments with 
the simplest equipment that they can find in their household or general store.  During the workshop, we will try out some 
of activities for 10-14 years old kids. (EN, RU) 

6. Ekskursija pa Ventspils Augstskolu. Jānis Šate, VeA.  
7. Atvērtie izglītības resursi (Open Educational Resources) fizikā. Loreta Juškaite, RTU.  
Iepazīšanās ar atvērto piekļuvi (Open Access) un atvērto zinātni (Open Science), tiks aplūkoti dažādi piemēri, izdiskutēta 
aktualitāte no filozofiskā, ekonomiskā un tehniskā ieguvuma aspektiem.  

8. Vērtēšana fizikā kompetenču pieejas kontekstā. Anda Priedīte, LU SIIC.  Darbnīcas laikā skolotāji iepazīsies 
un analizēs dažādus pamatskolas posma summatīvās vērtēšanas darbus fizikā, kā arī snieguma līmeņa aprakstus, kurus 
var izmantot ne tikai, lai novērtētu skolēnu prasmes, bet arī, lai tās attīstītu. 

9. Arduino iespējas fizikas apguvē.  Ēriks Močāns, Pumpuru vidusskola. Darbnīcā plānots iepazīties ar Arduino 
mikrokontrolieri un tā pielietojumu fizikas stundās, apgūstot elektrības tematus.  

10. Dažādu radošuma līmeņu uzdevumu veidošana fizikā. Vērtēšana, teorija un prakse. Uldis Heidingers, 

Rigas Valsts tehnikums.   
11. Primary school Physic olympiads problems in Estonia. Erkki Tempel. Active workshop -  teachers can do 
some experimental problems by themself. During practical work will be explained those experimental works. Also some 
theoretical problems, what are related with practical work, will be included. 
11.50-12.10 kafijas pauze 

Lekcijas zālē: 
12.10-12.30 Physics Olympiads in Estonia. Erkki Tempel, Igaunijas Fiziķu biedrība.  
12.30-12.50 National Physics exam in Lithuania. Rigonda Skorulskiene, Lietuvas Fizikas skolotāju 

asociācija.  
12.50-13.10 Svarīgākais fizikas CE 2020 programmā, Austris Cābelis, VISC. 
13.10-13.20 Atskaite par asociācijas darbību, nākotnes plāni. Ludmila Belogrudova, LFSA. 
13.20 Pusdienas (VeA kafejnīcā Panorāma) 

Tiek piedāvāta iespēja doties ekskursijās: 
Kurzemes democentrs - 3 EUR/persona. Tikšanās 14:00 VeA foajē  
Planetārijs - 3 EUR/persona. Tikšanās 14:30 VeA foajē, seansa sākums plkst.15:00 
Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs - 7 EUR/persona. Tikšanās 15:00 VeA foajē, 
ekskursijas sākums Irbenē 16:30.  
Papildus informācija: 26053733 Jautrīre Maranika 
Papildus informācija: Konferences dalības maksa 20 EUR LFSA biedriem, kas laicīgi samaksājuši 
biedra naudu par 2019. gadu, pārējiem – 35 EUR (Pasākuma tāme: ej.uz/Ventspils_tame). Rēķinu 
par dalības maksu iespējams pieteikt līdz 4. oktobrim, norādot atbilstošo informāciju pieteikuma 
anketā vai rakstot sintija.ruze@gmail.com.  

http://ej.uz/Ventspils_tame
mailto:sintija.ruze@gmail.com


Konferences dalības maksu laicīgi (līdz 9. oktobrim) var pārskaitīt uz LFSA kontu (Latvijas Fizikas 
skolotāju asociācija, Reģistrācijas numurs: 40008042248, AS "Citadele banka", Bankas konta 
numurs: LV94PARX0015334780002), kā arī iemaksāt kasierei skaidrā naudā reģistrācijas laikā 
konferencē. Jautājumu gadījumā rakstīt uz e-pastu lfsa.domei@gmail.com.  

Ekskursijas 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.  

Naktsmītni un brokastis rezervē un apmaksā paši dalībnieki. Tā kā Ventspils augstskolā šogad ir daudz 
studentu, tad dienesta viesnīca var piedāvāt tikai 14 vietas (divvietīgas istabiņas ar atsevišķām gultām, cena 
vienai personai 9 EUR). Lai izmantotu šo iespēju, jāraksta vēstule uz e-pasta adresi lfsa.domei@gmail.com 
un jāsagaida rezervācijas apstiprinājuma vēstule. 

Iespējas, kur paši var rezervēt naktsmītnes ar brokastīm: 

- Olimpiskais centrs Ventspils: http://www.hotelocventspils.lv/ 

- Dzintarjūra: http://www.dzintarjura.lv/ 

- Kupfernams: http://www.hotelkupfernams.lv/ 

booking.com vietnē var atrast un sameklēt arī hosteļus un apartamentus. 

Autobuss Rīga-Ventspils:  8:40 atiet no Rīgas, 11:45 pienāk Ventpilī. No Ventspils AO līdz VeA kursē 
22.mikroautobuss. Kājām 25-30 minūtes.  

Ventspils Augstskolas adrese: Inženieru iela 101, Ventspils.  

Iestāties LFSA var jebkurā brīdī (arī reģistrēšanas laikā pirms konferences), iestāšanas maksa 1,5 
EUR, gada biedra nauda, stājoties otrajā pusgadā, ir 3,5 EUR.  


