REĢIONĀLĀ KONFERENCE
2019.GADA 19.- 20. AUGUSTS, VIDZEME
Novadpētniecība – sava novada, pilsētas izzināšana un izpēte Latvijas ģeogrāfijas satura
un skolēnu pētnieciskās darbības pilnveidei.
Konferenci organizē: LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātnes fakultāte, Latvijas Ģeogrāfijas
biedrība sadarbībā ar Valkas novada Domi.
Mērķauditorija: ģeogrāfijas, dabaszinību, sociālo zinību pedagogi
19. augusts, Pirmdiena
9.30 – 10:00
10.00 - 10.30
10:30 – 11:00

Dalībnieku ierašanās Jāņa Cimzas ģimnāzijā, reģistrācija, rīta kafija
Konferences atklāšana
Novada izzināšana skolēnu mācību procesa pilnveidei

11:00 – 11:30

Valkas novads – Latvijas Vidzemes ziemeļaustrumos
Vents Armands Krauklis
Valkas novada Domes vadītājas

11:30 -12:00

Vidzemes novada ZA dabas objektu daudzveidība, raksturojums
LU ĢZZF
Asoc. prof. Ivars Strautnieks

12:00 – 12:15

Pārtraukums

12.15 - 12.45
12:45 – 13:00

Demogrāfiskie procesi Latvijas novados
LU ĢZZF
Dekāne prof. Zaiga Krišjāne
Ģeogrāfijas stunda: jauniešu migrācija Vidzemē

13:30 – 14:30

Pusdienas

14.30 - 17.00

Uzņēmuma SIA '' PEPI RER '' apmeklējums un ekskursija ( VJCĢ
skolotāja V.Skutāne ).

17.00 - 19.00

Orientēšanās spēle pa Valku (grupu darbs, grupā nepieciešams
viens viedtālrunis ar interneta pieslēgumu ), vada VJCĢ absolvente,
studente E.Skutāne.

19.00 - 21.00

Iespēja izbraukt ar drezīnu ( pieejamas divas drezīnas , vienas
ietilpība 8 cilvēki, maksa 5 eiro par vienu drezīnu ( 0,63 eiro/cilv.) ,
šajā laikā var iekārtoties naktsmītnēs ( atrodas netālu no drezīnu
sākumpunkta - ģimnāzijas dienesta viesnīca.

21.00

Vakara pārgājienu (pēc izvēles, ja labvēlīgi laikapstākļi)
Garums ~ 6 km , maršruts : Valkas pilsētas centrs - estrādeSarkanās klintis - Zāģezers - Valkas centrs.

Naktsmītnes Valkas J.Cimzes gimnāzijas viesnīcā (pieteikties pie Guntras Gaidlazdas
līdz 15.augustam).
Otrdiena, 20.augusts
No 7.30
8. 30

Brokastis (iespējams paēst blakus esošajā bistro "Jumis")
Mācību ekskursija “Valkas novada dabas un kultūrvēsturiskās
vērtības”
Tikšanās ar projekta "Grasslife " demonstrējumu vadītāju saimniecības
''Bekas'' īpašnieku Viesturu Lārmani ( dabiskās pļavas, Gaujas ieleja
ainava, dabas daudzveidība, mobilie ganāmpulki.
Cirgaļu skatu tornis; Vijciema čiekurkalte ( maksa 1 eiro ); Ērģemes
pilsdrupas
Pusdienu pauze
Uzņēmums “Mūrbūdu sidrs” , Kārķu pagasta dabas taka "Lustiņdruva",
Spiģu ala; Kārķu Dabas estrādē.

18.00
18.30

Atgriešanās Valkā
Autobuss Valka – Rīga

!!! Tā kā atrodamies pie Igaunijas-Latvijas robežas, visiem ir nepieciešamas ID vai
pases.
Konferences dalībnieki iegūs A programmas apliecību, atbilstoši Ministru kab.
11.09.2018.g. „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo
kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
Sīkāka informācija:
 Latvijas Ģeogrāfijas biedrība, Natālija Buile, lgb@inbox.lv, 29674353
 LU ĢZZF sekretāre Gunta Vigule, gunta.vigule@lu.lv 67033914
 Guntra Gaidlazda, ggi@inbox.lv, 29747957

