Ciklogramma februārim
Datums
01.02.

02.02.
03.02.
04.02.
05.02.

06.02.

Pasākums
Mājturības un tehnoloģiju un
mājsaimniecības valsts
19.olimpiādes 2.(pilsētas) posms.
Olimpiāde tekstila tehnoloģijās 8.un
9.klases izglītojamajiem
Mājturības un tehnoloģiju un
mājsaimniecības valsts
19.olimpiādes 2.(pilsētas) posms.
Olimpiāde koka un metāla
tehnoloģijās 8.un 9.klases
izglītojamajiem
Mājturības un tehnoloģiju un
mājsaimniecības valsts
19.olimpiādes 2.(pilsētas) posms.
Olimpiāde mājsaimniecībā 10.12.klases izglītojamajiem
Daugavpils pilsētas skolēnu
spartakiāde florbolā (2004.2005.g.dz.)

Seminārs BI koordinatoriem
„Pašvadīta mācīšanās”
Matemātikas 68.olimpiādes
2.posms 9.–12.klašu skolēniem

Kas organizē
VISC, DPIP

VISC, DPIP

VISC,DPIP

Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils
16.vidusskolas
sporta skolotājs
S.Kiseļovs
DPIP, S.Gabrāne

Vieta, laiks, piezīmes
PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola
“Saules skola” (Saules ielā 6/8), plkst. 10.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.30.
Pieteikumus sūtīt līdz 25.01. elektroniski
nataljavk@rambler.ru
PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola
“Saules skola” (Saules ielā 6/8), plkst. 10.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.30.
Pieteikumus sūtīt līdz 25.01. elektroniski
nataljavk@rambler.ru
Daugavpils Saskaņas pamatskolā, aktu zālē,
plkst. 10.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.30.
Pieteikumus sūtīt līdz 25.01. elektroniski
nataljavk@rambler.ru
Daugavpils 16.vidusskolas sporta zālē,
plkst.15.00

DPIP, 9.kab., plkst.15.30

VISC, MA

Daugavpils Centra vidusskolā, plkst.10.00.
Novērotāju instruktāža plkst.9.30

Angļu valodas skolotāju MA
sanāksme un atbalsta seminārs
„Lasīšana ar izpratni” (semināra
vadītāja – Marija Žilinska)
Atbalsta seminārs latviešu valodas
un literatūras skolotājiem
(mazākumtautību izglītības
programmās) „Pilsētas
piloteksāmens 9.klasēs: analīze,
problēmas, iespējamie risinājumi”
Matemātikas 68.olimpiādes 9.–
12.klašu skolēniem darbu vērtēšana
Ķīmijas valsts 59.olimpiādes
2.posms

DPIP, MA

Daugavpils Saskaņas pamatskolā., plkst.15.30.
Pieteikties līdz 31.01. elektroniski
ilonaustinova@gmail.com

I.Bohāne

DPIP, 9.kab., plkst.15.30.
Pieteikties līdz 29.01. elektroniski
ilona.bohane@inbox.lv

MA

Matemātikas 68.olimpiādes 9.–12.
klašu skolēniem darbu vērtēšana
Vispasaules Drošāka interneta diena
Latgales reģiona finālsacensības
basketbolā „Jauno basketbolistu
kauss” (2004.-2005.g.dz.)

MA

Daugavpils Centra vidusskolā, 308.,305.kab., no
plkst.14.00
Olimpiādes dalībnieku sadalījums pa skolām un
telpām tiks publicēts www.izglitiba.daugavpils.lv
un izsūtīts skolām
DPIP, 9.kab., no plkst.14.00 līdz plkst.17.30

Ā.Elksnes 90 gadu jubilejai veltīts
pasākums latviešu valodā 6.-8.klašu
skolēniem „Paliec pie manis, laime!”

VISC, DPIP,
M.Seļionova

MA
Krāslavas sporta
skola, izglītības
metodiķis
A.Kazakevičs
Daugavpils
11.pamatskolas
latviešu valodas un
literatūras

Skolās
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sporta zālē
(N.Rancāna 4, Krāslava), plkst.10.00

Daugavpils 11.pamatskolā, plkst.14.30.
Skatīties kārtību!

07.02.

Pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas sēde
Diskusija krievu valodā "Literārā
teksta pazīmes" 10.-12.klašu
skolēniem

Volejbols “LĀSE-2018” (1999.2001.g.dz., 2002.-2005.g.dz.)

“Zināšanu karalienes balle” 1.klašu
skolēniem
Jauno uzņēmēju skola “Personības
attīstība kā veiksmīga biznesa
pamats” (9.nodarbība)

08.02.

skolotāju MK
sadarbībā ar skolas
bibliotekāri
PPMK vadītāja

Daugavpils Centra
vidusskolas
skolotāja
N.Kožanova,
Daugavpils Krievu
vidusskolas-liceja
skolotāja
I.Kudrjavska
Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils BJSS
treneris
F.Naidjonoks
L.Smikova
DPIP sadarbībā ar
DU SZF

Atbalsta seminārs latviešu valodas
un literatūras skolotājiem „Pilsētas
piloteksāmens 12.klasēs: analīze,
problēmas, iespējamie risinājumi”
Krievu valodas (svešvalodas) valsts
22.olimpiāde 10.-12.klašu
skolēniem. 2.(pilsētas) posms
Krievu valodas (svešvalodas) valsts
22.olimpiādes 10.-12.klašu darbu
vērtēšana
Mācīšanās grupās „Caurviju prasmes
pilsoniskās un sociālās jomas
priekšmetos kompetenču izglītības
kontekstā” 2.seminārs
Seminārs direktoru vietniekiem
audzināšanas darba jomā
Seminārs mūzikas skolotājiem
Pilsētas latviešu valodas olimpiāde
mazākumtautību skolu 3.-4.klašu
skolēniem

I.Bohāne

Pilsētas latviešu valodas olimpiādes
mazākumtautību skolu 3.-4.klašu
skolēniem darbu labošana un
vērtēšana
Pilsētas latviešu valodas olimpiāde
3.- 4.klašu skolēniem

I.Lukaševiča,
I.Bohāne

Pilsētas latviešu valodas olimpiādes
3.- 4.klašu skolēniem darbu labošana
un vērtēšana

I.Lukaševiča,
I.Bohāne

VISC, LKVLPA, DPIP

VISC, LKVLPA, DPIP

Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz 12.00, no plkst.
13.00 līdz plkst. 17.00.
T. 65420332
Daugavpils Centra vidusskolā, aktu zālē,
plkst.15.30.
Aicināti 2 skolēni no skolas!
Pieteikumus sūtīt elektroniski
kozhanova@inbox.lv līdz 02.02.
Piedalīšanās brīvprātīga!

Daugavpils BJSS sporta zālē (Kandavas ielā 17A),
plkst.10.00

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrā
“Jaunība”, plkst.12.00
Daugavpils Universitātē (Parādes ielā 1a),
209.aud., plkst.16.00.
Kontaktinformācija: S.Čeirāne, t.29196866 un
skolu pedagogi karjeras konsultanti
DPIP, 9.kab., plkst.15.30.
Pieteikties elektroniski ilona.bohane@inbox.lv
līdz 02.02.
J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā,
plkst.12.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.11.40
J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā, no
plkst.15.30

S.Gabrāne

DPIP, 9.kab., no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.00

MA vadītāja
A.Jurģīte
MA, J.Vucēna
I.Lukaševiča,
I.Bohāne

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrā
“Jaunība”, plkst.15.00
Daugavpils Saskaņas pamatskolā, plkst.15.30
Daugavpils Vienības pamatskolā, plkst. 10.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.45.
Pieteikumus sūtīt līdz 01.02. elektroniski
iveta.lukasevica@inbox.lv
Daugavpils Vienības pamatskolā, no plkst. 14.00

I.Lukaševiča,
I.Bohāne

Daugavpils Vienības pamatskolā, plkst. 11.30.
Dalībnieku reģistrācija no plkst. 11.15.
Pieteikumus sūtīt līdz 01.02. elektroniski
iveta.lukasevica@inbox.lv
Daugavpils Vienības pamatskolā, no plkst. 15.00

09.02.

10.02.

11.02.
12.02.

13.02.

Izdevniecības “Express Publishing”
metodiskais seminārs angļu valodas
skolotājiem "Express Days'18" kopā
ar Lielbritānijas konsultantu Aleksi
Roditi (Alex Roditis)
Valsts angļu valodas olimpiāde 10.12.klašu skolēniem – 3.posms, I
kārta (valsts posms)

DPIP, MA

Daugavpils Centra vidusskolā, no plkst.14.00 līdz
17.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.13.30.
Pieteikšanās elektroniski līdz 01.02. www.jr.lv

VISC

LU Jauno fiziķu skola, 6.nodarbība
„Elektronika”
Reģionālais Valentīndienas SMU
pasākums “Cits Bazārs”

LU

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu
fakultātē (Rīgā, Visvalža ielā 4a), no plkst. 11.00
līdz plkst.13.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.00 līdz
plkst.10.50
Rīgā

DPIP sadarbībā ar
JA Latvija

T/P “Solo” (Rīgas ielā 9), no plkst.10.00 līdz
plkst. 15.00.
Kontaktinformācija: S.Čeirāne t. 29196866 un
Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) konsultanti,
pedagogi karjeras konsultanti

Pilsētas krievu valodas olimpiāde
5.klašu skolēniem
Pilsētas krievu valodas olimpiādes
5.klašu skolēniem darbu vērtēšana
Projekta “Gaismas Stariņi Latvijas
simtgadei” noslēguma pasākums –
radošais vakars Gaismas Stariņiem

DPIP

Daugavpils 3.vidusskolā, plkst.12.00.
Piedalīšanās brīvprātīga!
Daugavpils 3.vidusskolā, 11.kab., no plkst.15.30.
Tiek aicināts 1 skolotājs no dalībskolas!
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas
muzejā, plkst.16.00

Latgales reģiona finālsacensības
basketbolā ”Oranžā bumba” (2006.2007.g.dz.)
Profesionālās pilnveides
programmas “Panākumu
universitāte” seminārs “Pašapziņa
un pašvērtējums”

14.02.

DPIP
V.Rudņeva
(Daugavpils
pilsētas Bērnu un
jauniešu centrs
“Jaunība”),
Arnis Lejiņš
(projekta vadītājs,
Rērihu biedrība)
Līvānu novada
BJSS, izglītības
metodiķis
A.Kazakevičs
S.Čeirāne, I.Užule

Komisijas likumpārkāpumu
profilakses darbam ar bērniem sēde
Pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas sēde

M.Lazdāne

Konsultatīvā diena skolu
bibliotekāriem
Volejbols “LĀSE-2018” (1999.2001.g.dz., 2002.-2005.g.dz.)

DPIP

Vizuālās mākslas skolotāju
sanāksme “Gatavojoties pilsētas
atklātajai olimpiādei”
Informatīvais seminārs ģeogrāfijas
skolotājiem
Daugavpils pilsētas skolēnu

PPMK vadītāja

Līvānu 1.vidusskolas sporta zālē (Rīgas ielā 101,
Līvāni), plkst.10.00

Biznesa augstskolā “Turība” (Graudu ielā 68,
Rīgā).
Izbraukšana no Vienības laukuma plkst. 6.00.
Pieteikšanās un sīkāka informācija: I.Užule,
t.29449226
DPIP, Iekļaujošas izglītības atbalsta
centrā, plkst. 15.00
Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz 12.00, no plkst.
13.00 līdz plkst. 17.00.
T. 65420332
DPIP bibliotēkā, no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00

Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils BJSS
treneris
F.Naijdjonoks
MA, N.Izuļena

Daugavpils BJSS sporta zālē (Kandavas ielā 17A),
plkst.10.00

S.Gabrāne

DPIP, 9.kab., plkst.15.30

DPSP

Plkst. 16.30.

Daugavpils 3.vidusskolā, 9.kab., plkst.15.30

parlamenta pilsētas pasākums
“Sv.Valentīna diena” 9.-12.klašu
skolēniem
Ēnu diena
15.02.

16.02.

17.02.

18.02.
19.02.

20.02.

Vieta tiks precizēta!

JA Latvija

Spēle konkurss 5.klašu skolēniem
“Rotaļu un rotaļlietu svētki”
Atbalsta seminārs angļu valodas
skolotājiem „Vērtējums kā
mācīšanas procesa daļa” (semināra
vadītāja – Silvija Mickeviča)
Starptautiskais seminārs pirmsskolas
izglītības iestāžu pedagogiem
“Vērtību aktualizēšana izglītības un
audzināšanas procesā”

J.Veļičko

VISC projekta „Kompetenču pieeja
mācību saturā” kursi krievu valodas
skolotājiem „Valodu portfeļa
izmantošana mācību procesā”.
9.grupa. 1.nodarbība
Matemātikas 68.olimpiādes
2.posms 5.–8.klašu skolēniem
VISC projekta „Kompetenču pieeja
mācību saturā” kursi krievu valodas
skolotājiem „Valodu portfeļa
izmantošana mācību procesā”.
10.grupa. 1.nodarbība
Jauno ģeogrāfu skola Daugavpilī
(komandu mači)
Atklātā fizikas olimpiāde 9.–
12.klašu skolēniem
Matemātikas 68.olimpiādes 5.–
8.klašu skolēniem darbu vērtēšana
Pilsētas latviešu valodas (izglītības
iestādēm, kas īsteno
mazākumtautību izglītības
programmu) olimpiāde 5.-6.klašu
skolēniem
Pilsētas latviešu valodas (izglītības
iestādēm, kas īsteno
mazākumtautību izglītības
programmu) olimpiādes 5.-6.klašu
skolēniem darbu vērtēšana
Matemātikas 68.olimpiādes 5.–
8.klašu skolēniem darbu vērtēšana
Latgales reģiona finālsacensības
„Tautas bumbā” (2006.g.dz. un
jaunāki)
Vēstures 24.olimpiādes 12.klasēm
valsts posms
CLIL skolotāju pieredzes apmaiņas
darbnīca „Mēs darām tā”

VISC, DPIP

DPIP, MA

DPIP, Daugavpils
pilsētas 9.speciālā
pirmsskolas
izglītības iestāde

VISC, MA
VISC, DPIP

S.Gabrāne,
LU LJĢS
LU, MA
MA
I.Bohāne sadarbībā
Daugavpils Centra
vidusskolu

Informācija pieejama vietnē http://enudiena.lv/,
Kontaktinformācija: S.Čeirāne, t. 29196866
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrā
“Jaunība”, plkst.15.00
DPIP, 9.kab., plkst.15.30.
Pieteikties līdz 10.02. elektroniski
ilonaustinova@gmail.com
Daugavpils pilsētas 9.speciālajā pirmsskolas
izglītības iestādē, plkst. 9.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst. 8.30.
Pieteikšanās specpii9@inbox.lv , kontaktpersona
I.Andrijauskiene, tār. 65426481.
Dalībnieki saņems apliecinājumu par
starptautiskā semināra apmeklējumu.
Vietu skaits ierobežots!
Daugavpils 15.vidusskolā, datorklasē,
plkst. 13.00.
Aicināti tikai iepriekš reģistrētie krievu valodas
skolotāji!
Daugavpils Centra vidusskolā, plkst.10.00.
Novērotāju instruktāža plkst.9.30
Daugavpils 15.vidusskolā, datorklasē,
plkst. 9.00.
Aicināti tikai iepriekš reģistrētie krievu valodas
skolotāji!
Daugavpils 16.vidusskolā, plkst.10.30
Daugavpils Centra vidusskolā, plkst.10.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.9.30
Daugavpils Centra vidusskolā, 308.,305.kab., no
plkst.14.00
Daugavpils Centra vidusskolā, plkst.9.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst. 8.45.
Pieteikt 4 dalībniekus līdz 12.02. elektroniski
ilona.bohane@inbox.lv!

I.Bohāne sadarbībā
Daugavpils Centra
vidusskolu

DPIP, 9.kab., no plkst.14.00.
Aicināts vismaz 1 skolotājs no dalībskolas!

MA

DPIP, 9.kab., no plkst.14.00 līdz plkst.18.00

Ludzas NSS,
izglītības metodiķis
A.Kazakevičs
S.Gabrāne, VISC

Ludzas sporta hallē (P.Miglinīka ielā 34),
plkst.10.00

DPIP, MA

Rīgā.
Piedalās uzaicinātie skolēni!
DPIP, 9.kab., plkst.15.30.
Pieteikties līdz 14.02. elektroniski
ilonaustinova@gmail.com

21.02.

Atbalsta seminārs latviešu valodas
un literatūras skolotājiem
„Vērtējums kā mācību procesa daļa”
Valsts diagnosticējošais darbs
mazākumtautību valodā
mazākumtautību izglītības
programmās 6.klasei
Pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas sēde

S.Mickeviča

Volejbols “LĀSE-2018” (1999.2001.g.dz., 2002.-2005.g.dz.)

Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils BJSS
treneris
F.Naijdjonoks
S.Gabrāne,
VISC
O.Sverčkauska

Ģeogrāfijas 35.olimpiādes 10.12.klasēm pilsētas posms
Vides pētnieku konkurss “Skolēni
eksperimentē”
Jauno klašu audzinātāju klubiņa
4.nodarbība „Skolēnu pilsoniskās
līdzdalības sekmēšana audzināšanas
procesā”
Jauno uzņēmēju skola “Personības
attīstība kā veiksmīga biznesa
pamats” (10.nodarbība)

22.02.

23.02.

Seminārs sociālajiem pedagogiem
”Atbalsts pozitīvai uzvedībai”
Diagnosticējošais darbs latviešu
valodā latviešu mācībvalodas
izglītības programmās 6.klasei
(mutvārdu daļa no 08.01. līdz
20.02.)
Valsts diagnosticējošais darbs
mazākumtautību valodā
mazākumtautību izglītības
programmās 3.klasei
Vokālās mūzikas konkursa “Balsis
2018” 1.kārta
Radoša pēcpusdiena latviešu valodā
10.klašu skolēniem „Koka tēls caur
gadu simteņiem” (starppriekšmetu
pasākums)
Pirmsskolas izglītības iestāžu
vadītāju sanāksme
Vācu valodas 48.valsts olimpiādes
10.-12.klašu skolēniem 3.(valsts)
posma 2.kārta
Latvijas izglītības iestāžu vokāli
instrumentālo ansambļu,
instrumentālo kolektīvu festivāls
konkurss “No baroka līdz rokam”
Izglītības izstāde “Skola 2018”

VISC

PPMK vadītāja

Direktoru vietnieku
audzināšanas jomā
MA vadītāja
A.Jurģīte
DPIP sadarbībā ar
DU SZF

M.Lazdāne,
N.Stajevska
VISC, I.Bohāne,
skolas

Daugavpils Saskaņas pamatskolā, plkst.15.00.
Pieteikties elektroniski ilona.bohane@inbox.lv
līdz 09.02.
Skolās.
Mutvārdu daļa – no 08.01. līdz 20.02.

Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz 12.00, no plkst.
13.00 līdz plkst. 17.00.
T. 65420332
Daugavpils BJSS sporta zālē (Kandavas ielā 17A),
plkst.10.00

Tiks precizēta atkarībā no reģistrējušos
dalībnieku skaita
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrā
“Jaunība”, 10.kab., plkst.16.00
Daugavpils 9.vidusskolā, no plkst. 15.00 līdz
plkst. 17.00.
Grupa nokomplektēta!
Daugavpils Universitātē (Parādes ielā 1a),
209.aud., plkst.16.00.
Kontaktinformācija: S.Čeirāne, t.29196866 un
skolu pedagogi karjeras konsultanti
Daugavpils 17.vidusskolā, plkst.13.00
Skolās

VISC

Skolās.
Mutvārdu daļa – no 08.01. līdz 21.02.

J.Vucēna

Vieta tiks precizēta!

Daugavpils
15.vidusskolas
latviešu valodas un
literatūras u.c.
skolotāju MK
DPIP

Daugavpils 15.vidusskolā, no plkst.15.00 līdz
plkst.16.30.
Skatīties Kārtību!

VISC

Rīgā.
Piedalās uzaicinātie skolēni!

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu
centrs “Jaunība”,
Daugavpils
13.vidusskola
DPIP

Rēzeknē

DPIP, 9.kab., plkst. 9.00

Izstāžu zālē “Ķīpsala” (Ķīpsalas ielā 8, Rīgā).
Izbraukšana no Vienības laukuma plkst. 6.00.

Latgales Publiskās runas konkurss
angļu valodā (ESU) vidusskolēniem
"The best way to predict the future
is to invent it" (“Labākais ceļš, kā
paredzēt nākotni, ir izgudrot to”)

DPIP, MA, ESU

Nacionālās Skaļās lasīšanas
Latgales Centrālās
sacensības 2.kārta (reģionālais fināls) bibliotēkas filiālē
Bērnu bibliotēkā
"Zīlīte" sadarbībā
ar I.Bohāni

24.02.
25.02.
26.02.

26.02.19.03.

27.02.

Pieteikšanās pie skolu pedagogiem karjeras
konsultantiem.
Kontaktinformācija: S.Čeirāne, t. 29196866.
Vietu skaits ierobežots!
DPIP, 9.kab., no plkst. 12.00 līdz plkst.16.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.11.45.
Pieteikties, norādot skolēna vārdu un uzvārdu,
skolu un klasi, runas nosaukumu un skolotāju
konsultantu līdz 20.02. elektroniski
ilonaustinova@gmail.com .
Kontaktpersona: Ilona Ustinova, t.65432102
Latgales Centrālās bibliotēkas filiālē Bērnu
bibliotēkā "Zīlīte" (Mihoelsa ielā 58) no
plkst.14.00 līdz plkst.15.30.
2.kārtā piedalās skolu Skaļās lasīšanas
uzvarētāji (5.-6.kl.), skolēnu pavada skolotājs,
kurš gatavoja skolēnu sacensībām un 3
atbalstītāji (vienojas skolotājs un skolēns
uzvarētājs).
Tālr. uzziņām 65421750
J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā
(Varšavas ielā 2), plkst. 8.30

Izglītības iestāžu direktoru seminārs

DPIP

Krievu valodas CE eksāmena
12.klasei novērotāju, vērtētāju,
intervētāju standartizācijas
sanāksme
Vācu valodas 48.valsts olimpiāde
8.klasēm (2. – pilsētas posms)

M.Žilinska

DPIP, 9.kab., plkst.16.00.
Ierašanās obligāta!

VISC, DPIP

Vācu valodas 48.valsts olimpiādes
8.klasēm (pilsētas posms) darbu
vērtēšana
Atbalsta seminārs latviešu valodas
un literatūras skolotājiem
„Mācīšanās iedziļinoties” (3 stundas,
lektore S.Romaņenkova, Ilūkstes
1.vidusskolas skolotāja)
Praktiskais seminārs pirmsskolas
izglītības iestāžu vadītāju
vietniekiem
Tehniskās modelēšanas darbu
izstāde
“Arhitektūras būves”

M.Baklāne

Daugavpils Vienības pamatskolā, plkst.12.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.11.45.
Pieteikumus iesniegt elektroniski
maijabaklane@inbox.lv līdz 21.02.
Daugavpils Vienības pamatskolā, plkst.16.00.
Tiek aicināts 1 skolotājs no dalībskolas!

Standartizācijas sanāksme angļu
valodas 12.klasei centralizētā
eksāmena novērotājiem
Standartizācijas sanāksme angļu
valodas 12.klasei centralizētā
eksāmena intervētājiem un
vērtētājiem
Pieredzes apmaiņas pasākums
pirmsskolas izglītības iestāžu
pedagogiem "Roku darba, latviešu

DPIP, MA

I.Bohāne

Daugavpils Saskaņas pamatskolā, plkst.15.00.
Pieteikties elektroniski ilona.bohane@inbox.lv
līdz 20.02.

DPIP

DPIP, 9.kab., plkst. 10.00

A.Labute

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra
“Jaunība” (Tautas ielā 7) skatlogos.
Darbus atnest uz Pumpura ielu 17 līdz 22.02. no
plkst. 14.00 līdz plkst.17.00
Daugavpils 9.vidusskolas zālē, no
plkst.15.30 līdz plkst.16.10.
Ierašanās obligāta!
Daugavpils 9.vidusskolas zālē, no plkst.16.10 līdz
plkst.17.00.
Ierašanās obligāta!

DPIP, MA

DPIP, Daugavpils
pilsētas
17.pirmsskolas

Daugavpils pilsētas 17.pirmsskolas izglītības
iestādē, plkst. 9.15

28.02.

folkloras materiālu tradīciju
atainošana
"vakarēšanā" senlatviešu garā”
Seminārs direktoru vietniekiem
izglītības jomā “Caurviju prasmes.
Sadarbība”
Daugavpils pilsētas jauno
dabaszinātnieku spēle konkurss
7.klašu skolēniem „Per aspera ad
astra" („Caur ērkšķiem uz
zvaigznēm")
Pilsētas krievu valodas olimpiāde
7.klašu skolēniem
Pilsētas krievu valodas olimpiādes
7.klašu skolēniem darbu vērtēšana
Pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas sēde

izglītības iestāde

Volejbols “LĀSE-2018” (1999.2001.g.dz., 2002.-2005.g.dz.)

Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils BJSS
treneris
F.Naijdjonoks
J.Raiņa Daugavpils
6.vidusskola

Pieredzes apmaiņas seminārs BI
koordinatoriem un skolotājiem ar
iespēju apmeklēt fizikas, ķīmijas,
sporta un matemātikas stundas
Pilsētas skolu 1.-2.klašu zēnu
tehniskās modelēšanas konkurss
“Mācies darot”
VI pilsētas atklātā olimpiāde angļu
valodā (1.svešvaloda) 8.klašu
skolēniem

VI pilsētas atklātās olimpiādes angļu
valodā (1.svešvaloda) 8.klašu
skolēniem darbu labošana
Skolu māsu seminārs

Domnīca latviešu, angļu un krievu
valodas skolotājiem „Teksta izpratne
caur lasītprasmi valodu apguvē”

DPIP

DPIP, 9.kab., plkst. 14.00

Daugavpils
3.vidusskola

Daugavpils 3.vidusskolā, aktu zālē, plkst. 15.00.
Pieteikties līdz 25.02. elektroniski
larisak4@inbox.lv
Skat. nolikumu!

DPIP

Daugavpils 3.vidusskolā, plkst.12.00.
Piedalīšanās brīvprātīga!
Daugavpils 3.vidusskolā, 11.kab., no plkst.15.30.
Tiek aicināts 1 skolotājs no dalībskolas!
Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz 12.00, no plkst.
13.00 līdz plkst. 17.00.
T. 65420332
Daugavpils BJSS sporta zālē (Kandavas ielā 17A),
plkst.10.00

DPIP
PPMK vadītāja

A.Labute

Daugavpils Valsts
ģimnāzija

DPIP veselības
veicināšanas
koordinētājs
R.Bespjatijs
Daugavpils
12.vidusskolas
latviešu valodas un
literatūras
skolotāju MK

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā, no plkst.9.30
līdz plkst.11.30.
Kontaktpersona - Vilma Tāraude, tālr.29406335;
vilma.taraude@inbox.lv
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrā
“Jaunība” (Pumpura ielā 17), plkst.14.00.
Pieteikties līdz 21.02. elektroniski
anfisalabute@inbox.lv
Daugavpils Valsts ģimnāzijas Dienesta viesnīcā
(Saules ielā 24), plkst.10.00. Dalībnieku
reģistrācija no plkst. 9.30.
Pieteikumus sūtīt līdz 20.02. elektroniski
muranerita@gmail.com.
Pieteikumā jānorāda: dalībnieku precīzi vārdi un
uzvārdi (4 skolēni no skolas); skolotāju vārdi,
uzvārdi, kas gatavoja skolēnus; 1 skolotāja
vārdu, uzvārdu, kas labos darbus
Daugavpils Valsts ģimnāzijas Dienesta viesnīcā
(Saules ielā 24), no plkst.12.15. līdz plkst.13.30
DPIP, 9.kab., plkst.15.00

Daugavpils 12.vidusskolā, plkst.14.10.
Aicināti 3 skolotāji no skolas!
Pieteikties elektroniski http://ejuz.lv/hqu līdz
20.02.

Ciklogramma martam
Datums
01.03.

01.-02.03.

02.03.

Pasākums
Daugavpils pilsētas skolēnu skatuves runas
konkurss

Kas organizē
J.Jackeviča

Diagnosticējošais darbs latviešu valodā
mazākumtautību izglītības programmās
6.klasei (rakstu daļa un mutvārdu daļa)
Balsta konspektu latviešu valodas kvalitatīvai
apguvei 3.klasē mazākumtautību skolās (ar
gramatikas jautājumu iekļaušanu) darba
grupas rezultātu prezentēšana
mazākumtautību izglītības iestāžu 3.klašu
latviešu valodas skolotājiem, interesentiem
Valsts informātikas (programmēšanas)
olimpiāde 9.–12.klašu skolēniem
Daugavpils pilsētas skolēnu spartakiāde
florbolā (2006.-2007.g.dz.)

VISC, I.Bohāne,
skolas

Humānās pedagoģijas labestības stundu
diena „Es nevaru pārveidot visu valsti, bet es
varu to padarīt par vienu cilvēku labāku. Šis
cilvēks varētu būt ES”

Vieta, laiks, piezīmes
Daugavpils pilsētas Bērnu un
jauniešu centrā “Jaunība”.
Laiks tiks precizēts!
Pieteikties līdz 22.02. elektroniski
jauniba@inbox.lv
Skolās

I.Bohāne sadarbībā
ar I.Lukaševiču un
darba grupas
dalībnieki

DPIP, 9.kab., plkst.15.30.
Aicināti darba grupas dalībnieki un
skolotāji, kas māca un mācīs
latviešu valodu mazākumtautību
skolu 3.klasēs

VISC

Valmierā

Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils
16.vidusskolas
sporta skolotājs
S.Kiseļovs
Pilsētas skolu
pedagogi –
humānās
pedagoģijas
interesenti

Daugavpils 16.vidusskolas sporta
zālē, plkst.15.00

Pilsētas skolās un Daugavpils
pilsētas Bērnu un jauniešu centra
“Jaunība” bērnu klubos.
Informācija: V.Rudņeva, t.29540715

