Ciklogramma janvārim
Datums
01.01.
02.01.
03.01.

04.01.

05.01.

06.01.

Pasākums

Vieta, laiks, piezīmes

Pieredzes apmaiņas seminārs ģeogrāfijas
skolotājiem „Medijpratība ģeogrāfijā”
Angļu valodas skolotāju MK vadītāju
sanāksme
A kursi (8 h) "Dažādu mācību metožu un
metodisko paņēmienu izmantošanas
iespējas klases stundās" (lektors – R.Ozols)
Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

S.Gabrāne

Erasmus + projektu programmas iespējas
2017.gadā pirmsskolas izglītības iestādēm,
labās prakses piemēri Daugavpils izglītības
iestādēs

DPIP

Oksfordas skolotāju akadēmijas (Oxford
Teachers’ Academy) angļu valodas
skolotāju profesionālās kompetences
pilnveides kursi (8 h), 2.diena
Atbalsta seminārs 9.–12.klašu
matemātikas skolotājiem darbā ar
talantīgajiem skolēniem „Padziļināta
matemātikas mācīšana. Olimpiāžu
uzdevumu risināšana”
Seminārs skolu direktoru vietniekiem
audzināšanas darba jomā

DPIP, MA, Daugavpils
3.vidusskola

Daugavpils Vienības pamatskolā,
plkst.10.00
DPIP, 9.kab., no plkst. 10.00 līdz
plkst. 12.00
Daugavpils Valsts ģimnāzijas aktu
zālē, plkst.10.00.
Pieteikšanās http://ej.uz/9ybi
Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz
plkst.12.00, no plkst. 13.00 līdz plkst.
17.00.
T. 65420332
DPIP, 9.kab., plkst.15.00.
Kontaktpersona: Evelīna Balode,
DPIP, t.uzziņām 65425102.
Pieteikšanās (1 cilvēks no iestādes)
elektroniski evelina.balode@inbox.lv
Daugavpils 3.vidusskolā, no plkst.
9.00 līdz plkst. 17.00

DPIP, MA

DPIP, 9.kab., plkst.15.30

A.Jurģīte

Seminārs pirmsskolas un sākumskolas
latviešu valodas skolotājiem
"Stāstījuma veidošana. Metodiskie
ieteikumi un darba procesā aprobētie
paņēmieni latviešu valodas apguvē"

I.Zeļenkova, I.Bohāne
sadarbībā ar Daugavpils
pilsētas 1.pirmsskolas
izglītības iestādes latviešu
valodas skolotāju
Č.Celitāni
DPIP, Daugavpils pilsētas
1.pirmsskolas izglītības
iestāde

Daugavpils pilsētas Bērnu un
jauniešu centrā “Jaunība”,
plkst.15.00
Daugavpils pilsētas 1. pirmsskolas
izglītības iestādē, plkst.9.15

Seminārs pirmsskolas izglītības
skolotājiem un pirmsskolas latviešu
valodas skolotājiem "Stāstījuma
veidošana. Metodiskie ieteikumi un darba
procesā aprobētie paņēmieni latviešu
valodas apguvē"
07.01.
08.01.
09.01.

Kas organizē

Vācu valodas skolotāju sanāksme “Vācu
kultūras pavasara Daugavpilī” pasākumu
plānošana”
Daugavpils pilsētas skolēnu spartakiāde
basketbolā (2003.-2004.g.dz.)

Erasmus+ projektu programmas iespējas

DPIP, MA
Daugavpils Valsts
ģimnāzija, R.Malnace
PPMK vadītāja

DU, DPIP, RVTC

Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs, Daugavpils
12.vidusskolas sporta
skolotājs A.Settarovs
DPIP

Daugavpils pilsētas 1.pirmsskolas
izglītības iestādē, plkst.9.15

Daugavpils Universitātē (Vienības
ielā 13), 401.aud., plkst.16.00.
Aicināti visi vācu valodas skolotāji!
Daugavpils 12.vidusskolas sporta
zālē (Kauņas ielā 8), plkst.15.00

DPIP, 9.kab., plkst.15.00.

2017.gadā skolām, labās prakses piemēri
Daugavpils izglītības iestādēs

10.01.

11.01.

Meistarklase informātikas skolotājiem
„Programmēšanas valoda Scratch”
Latgales reģiona skolēnu finālsacensības
basketbolā „Vidusskolu kauss” (1998.2000.g.dz.)
Pilsētas konkursa "Ziemassvētku un
jaungada apsveikums" 1.-9.klašu skolēniem
noslēguma pasākums
Mājturības un tehnoloģiju skolotāju
sanāksme „Gatavošanas pilsētas atklātajai
olimpiādei”
47.valsts franču valodas olimpiāde 5.12.klašu skolēniem. 2.(pilsētas) posms
47.valsts franču valodas olimpiādes 5.12.klašu skolēniem darbu vērtēšana
Skolu bibliotekāru seminārs

DPIP, MA

Kontaktpersona: Evelīna Balode,
DPIP, t.uzziņām 65425102.
Pieteikšanās (1 cilvēks no iestādes)
elektroniski evelina.balode@inbox.lv
DPIP, 9.kab., plkst.15.30

Balvu BJSS, izglītības
metodiķis A.Kazakevičs

Balvu Valsts ģimnāzijas sporta zālē
(Dārza ielā 2), plkst.10.00

DU Krievu valodas Centrs,
DPIP

Daugavpils Universitātē (Vienības
ielā 13), 111.aud., plkst.15.30

MA, D.Vasiļjeva

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

VISC, DPIP

Daugavpils 9.vidusskolā, plkst.12.00

VISC, DPIP

Daugavpils 9.vidusskolā, plkst.15.30

DPIP, Bērnu un jauniešu
centrs „Jaunība”

Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

PPMK vadītāja

Atbalsta seminārs 5.–8.klašu matemātikas
skolotājiem darbā ar talantīgajiem
skolēniem „Padziļināta matemātikas
mācīšana. Olimpiāžu uzdevumu risināšana”
Daugavpils pilsētas skolēnu spartakiāde
basketbolā (2003.-2004.g.dz.)

DPIP, MA

Daugavpils pilsētas Bērnu un
jauniešu centrā „Jaunība”,
plkst. 14.30
Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz
plkst.12.00, no plkst. 13.00 līdz plkst.
17.00.
T. 65420332
DPIP, 9.kab., plkst.15.30

Atklātā teātra stunda “Aktieris un
priekšmets”

12.01.

Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils 12.vidusskolas
sporta skolotājs
A.Settarovs
V.Jansons

Seminārs sociālajiem pedagogiem
„Līdzatkarīga ģimene”
Jauno uzņēmēju skola “Pirmās darba
pieredzes loma nākotnes karjerā“
4.nodarbība

M.Lazdāne, J.Kaļiņina

Izglītības iestāžu direktoru vietnieku
izglītības jomā seminārs
Seminārs krievu valodas skolotāju MK
vadītājiem

DPIP

Dabaszinātņu un matemātikas skolotāju

DPIP, MA

DPIP sadarbībā ar DU,
LUC

DPIP

Daugavpils 12.vidusskolas sporta
zālē (Kauņas ielā 8), plkst.15.00

Varšavas ielā 45, plkst.16.00.
Pieteikties līdz 10.01. elektroniski
yanson@inbox.lv
Daugavpils 17.vidusskolā, plkst.13.00
Daugavpils Universitātē (Parādes iela
1), 332.aud., no plkst. 16.00 līdz
plkst. 18.00.
Piedalās iepriekš reģistrējušies
skolēni.
Sīkāka informācija: S.Čeirāne,
t.29196866
DPIP, 9.kab., plkst.14.00
Krievu kultūras centrā (Varšavas ielā
14), plkst.15.30.
Pieteikties līdz 08.01. elektroniski
marija.zilinska@inbox.lv
Piedalīšanās brīvprātīga!
Daugavpils Centra vidusskolā,

mācīšanās grupas „Medijpratība un
digitālās kompetences” 2.nodarbība
Daugavpils pilsētas skolēnu spartakiāde
basketbolā (2003.-2004.g.dz.)

Seminārs pilsētas latviešu valodas un
literatūras skolotājiem "Aktuāli jautājumi
tekstveidē"

Ziemassvētku radošais konkurss skolēniem
angļu valodā „Happy Snowman” (klašu
grupās: 5.-6., 7.-8., 10.-11). Noslēguma
pasākums
Profesionālās pilnveides izglītības
programma vispārizglītojošo skolu 10.12.klašu skolēniem “Panākumu
universitāte”

13.01.

Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils 12.vidusskolas
sporta skolotājs
A.Settarovs
I.Kondratjeva, I.Žukovska
(Daugavpils Valsts
ģimnāzijas latviešu
valodas un literatūras
skolotājas)
ASV informācijas centrs,
LCB, DPIP, MA

Daugavpils 12.vidusskolas sporta
zālē (Kauņas ielā 8), plkst.15.00

DPIP sadarbībā ar biznesa
augstskolu “Turība”

Biznesa augstskolā “Turība” (Rīgā,
Graudu ielā 68).
Informācija par dalībniekiem un
izbraukšanas laiku sekos vēlāk!
Kontaktpersonas: S.Čeirāne
t.29196866, I.Užule
DPIP, 9.kab., plkst. 15.00

Daugavpils vispārizglītojošo skolu
pedagogu karjeras konsultantu sanāksme
Pieredzes apmaiņas seminārs pirmsskolas
izglītības skolotājiem "Tolerantas
attieksmes veidošana pirmsskolas vecuma
bērniem"
Vācu valodas skolotāju asociācijas gada
konference

DPIP Karjeras konsultantu
MA, S.Čeirāne
DPIP, Daugavpils pilsētas
14.pirmsskolas izglītības
iestāde

Vēstures olimpiādes 9. un 12.klasei
pilsētas posms

VISC, S.Gabrāne

Vēstures olimpiāde 9. un 12.klasei pilsētas
posma darbu vērtēšana
Daugavpils pilsētas skolēnu spartakiāde
basketbolā (2003.-2004.g.dz.)

S.Gabrāne

Skolēnu zīmējumu konkursa “Daugavpils
lepnums 2016” noslēguma pasākums
13.15.01.
14.01.
15.01.
16.01.

307.kab., plkst.15.30

Latvijas vācu valodas
skolotāju asociācija

Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils 12.vidusskolas
sporta skolotājs
A.Settarovs
DPIP

XII Starptautiskais garīgās mūzikas festivāls
“Sudraba zvani”

J.Vucēna

Latviešu valodas un literatūras
43.olimpiādes 11.-12. klašu skolēniem II
(pilsētas) posms

VISC, I.Bohāne,
Daugavpils Centra
vidusskolas latviešu
valodas skolotāju MK

Daugavpils Valsts ģimnāzijā,
204.kab., plkst.14.00

Latgales Centrālā bibliotēkā, plkst.
15.00

Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas
izglītības iestādē, plkst.9.30

Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā (Grēcinieku
ielā 10), plkst.10.00.
Informācija www.dlvl.lv, atb.
A.Jonasta
Daugavpils Valsts ģimnāzijā,
plkst.10.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.45
DPIP, 9.kab., plkst.15.00
Daugavpils 12.vidusskolas sporta
zālē (Kauņas ielā 8), plkst.15.00

Daugavpils 3.vidusskolā, plkst. 14.00.
Aicināti visi konkursa dalībnieki un
skolotāji!
Latviešu Kultūras centrā

Daugavpils Centra vidusskolā,
plkst.10.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.9.30.
Pieteikt 4 dalībniekus līdz 10.01.
elektroniski ilona.bohane@inbox.lv
Olimpiādes darbu vērtēšana DPIP no

17.01.

17.20.01.

17.26.01.
18.01.

Pieredzes apmaiņas seminārs logopēdiem
„Mūsdienīga pieeja runas attīstībā”

Informātikas (programmēšanas)
30.olimpiādes 2.posms 8.–12.klašu
skolēniem
Jaunā gada koncerts (latviešu valodā)
Komisijas likumpārkāpumu profilakses
darbam ar bērniem sēde
Vizuālās mākslas skolotāju sanāksme
„Gatavošanas pilsētas atklātajai
olimpiādei”
Daugavpils pilsētas skolēnu spartakiāde
basketbolā (2005.-2006.g.dz.)

Ķīmijas olimpiāde skolās. 1.kārta
Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

Daugavpils pilsētas
9.speciālā pirmsskolas
izglītības iestāde
sadarbībā ar DPIP
LIO, MA

L.Smikova
M.Lazdāne
MA, D.Vasiļjeva

Daugavpils Krievu vidusskolā- licejā,
309.kab., plkst.10.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.9.30
Daugavpils Kultūras pilī, plkst.14.00
DPIP, Iekļaujošas izglītības atbalsta
centrā, plkst. 15.00
Daugavpils 3.vidusskolā, 9.kab.,
plkst. 15.30

Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils 12.vidusskolas
sporta skolotājs
A.Settarovs
Skolu MK

Daugavpils 15.vidusskolas sporta
zālē, plkst.15.00

PPMK vadītāja

Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz
plkst.12.00, no plkst. 13.00 līdz plkst.
17.00.
T. 65420332
Daugavpils pilsētas Bērnu un
jauniešu centrā “Jaunība”,
plkst. 15.00
Pieteikties konkursam līdz 11.01.
Jeļena Veļičko, t. 26851961
Daugavpils pilsētas Bērnu un
jauniešu centrā “Jaunība”,
plkst.16.00
Daugavpils Vienības pamatskolā,
219.kab., plkst.15.00

Daugavpils pilsētas skolu 5.klašu skolēniem J.Veļičko
spēle konkurss “Rotaļu un rotaļlietu
svētki”

19.01.

plkst.15.00 (aicināts vismaz viens
skolotājs no dalībskolas)
DPIP, 9.kab., plkst. 14.00

Daugavpils pilsētas skolu skolēnu
pašpārvalžu erudīcijas konkurss “Aso
prātu cīņa”
Darba grupas 2.sanāksme sākumskolas
latviešu valodas skolotājiem balsta
konspektu izveidei latviešu valodas
kvalitatīvai apguvei 3.klasē
mazākumtautību skolās (ar gramatikas
jautājumu iekļaušanu)
Seminārs pilsētas skolu mūzikas
skolotājiem “IT izmantošana mūzikas
stundās”
Latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas
īsteno mazākumtautību izglītības
programmu) 33.olimpiāde 7.-8.klašu
skolēniem (3.posms (valsts posms – II
kārta))

DPSP

Angļu valodas atklātā pilsētas olimpiāde
9.klašu skolēniem (2.kārta – rakstīšana un
runa)

DPIP, MA, Daugavpils
Krievu vidusskola-licejs

I.Bohāne sadarbībā ar
I.Lukaševiču

Skolās

J.Vucēna, A.Zarāne

Daugavpils Valsts ģimnāzijā,
319.kab., plkst.14.30

VISC, I.Bohāne

Rīgas 15.vidusskolā (Visvalža ielā 9),
plkst.10.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.9.30.
Uzaicinātie dalībnieki:
S.Kuzņecova (Daugavpils
10.vidusskola), A.Pastare,
J.Presņakova, J.Zabrodina
(Daugavpils Krievu vidusskola-licejs)
Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā,
plkst.10.35 (rakstu daļa).
Dalībnieku reģistrācija no plkst.
10.20.

20.01.

21.01.
22.01.
23.01.

24.01.

25.01.

Jauno uzņēmēju skola “Brīvprātīgais darbs.
Vasaras nodarbinātības iespējas”.
5.nodarbība

DPIP sadarbībā ar DU,
LUC

Pirmsskolas izglītības iestāžu māsu
seminārs

DPIP veselības
veicināšanas
koordinētājs
R.Bespjatijs
VISC, DPIP

Fizikas 67.olimpiādes 2.posms 9.–12.klašu
skolēniem

Izglītības iestāžu direktoru seminārs
LU Jauno fiziķu skola, 5.nodarbība
„Vienkārši mehānismi”

DPIP
LU

Pilsētas latviešu valodas un literatūras
olimpiāde 5.-6.klašu skolēniem (LAT1)

I.Bohāne, Daugavpils
12.vidusskolas latviešu
valodas skolotāju MK

Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas
izbraukuma sēde Daugavpilī

VPMK vadītāja,
PPMK vadītāja

Latgales reģiona skolēnu finālsacensības
basketbolā „Oranžā bumba” (2001.2002.g.dz.)
Pieredzes apmaiņas metodiskais seminārs
CLIL un angļu valodas skolotājiem Projekta
Erasmus+ K1 „J.Pilsudska Daugavpils valsts
poļu ģimnāzijas pedagogu metodisko
zināšanu un prasmju pilnveide CLIL un IKT
jomās” ietvaros
Pilsētas krievu literatūras konkurss 5.klašu
skolēniem par L.Tolstoja grāmatu
“Bērnība”

Rēzeknes pilsētas BJSS,
izglītības metodiķis
A.Kazakevičs
J.Pilsudska Daugavpils
valsts poļu ģimnāzija, MA,
DPIP

Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

PPMK vadītāja

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju
sanāksme
Pieredzes apmaiņas un profesionālās

DPIP

Daugavpils 13.vidusskolas
krievu valodas skolotāju
MK vadītāja sadarbībā ar
MA vadītāju M.Žilinsku

Mutvārdu daļas sākums plkst.11.30
Daugavpils Universitātē (Parādes iela
1), 332.aud., no plkst. 16.00 līdz
plkst. 18.00.
Piedalās iepriekš reģistrējušies
skolēni.
Sīkāka informācija: S.Čeirāne,
t.29196866
DPIP, 9.kab., plkst.15.00

Plkst.10.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.9.30.
Olimpiādes dalībnieku sadalījums pa
skolām un telpām 17.01.2017.
tiks publicēts
www.izglitiba.daugavpils.lv
DPIP, 9.kab., plkst.10.00
Rīgā

Daugavpils 12.vidusskolā,
plkst.10.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.9.30.
Pieteikt 6 dalībniekus līdz 16.01.
elektroniski ilona.bohane@inbox.lv
Olimpiādes darbu vērtēšana DPIP no
plkst.14.00 (aicināts vismaz viens
skolotājs no dalībskolas)
Saules ielā 7, no plkst. 10.00 līdz
plkst. 17.00.
Reģistrācija pa t. 65420332
Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas sporta
zālē (Dzirnavu ielā 3a), plkst.10.00
J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu
ģimnāzijā, no plkst. 15.00 līdz
plkst.17.00

Daugavpils 13.vidusskolā,
plkst.13.30.
No skolas komandā – 3 cilvēki.
Pieteikties līdz 18.01.elektroniski
valentina.titoka@inbox.lv
Piedalīšanās brīvprātīga!
Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz
plkst.12.00, no plkst. 13.00 līdz plkst.
17.00.
T. 65420332
DPIP, 9.kab., plkst.10.00

Daugavpils 11.pamatskola Daugavpils 11.pamatskolā,

25.27.01.
26.01.

27.01.
28.01.

29.01.
30.01.

31.01.

pilnveides seminārs bilingvālās izglītības
koordinatoriem
Bioloģijas valsts olimpiādes 3.kārta

plkst.10.00
VISC

Rīgā

Daugavpils pilsētas Logopēdu un speciālo
pedagogu MA darba plāna ietvaros
pieredzes apmaiņas brauciens uz Rēzeknes
speciālās izglītības iestādēm

Logopēdu un speciālo
pedagogu MA vadītāja,
Rēzeknes speciālās
izglītības iestāžu vadītāji

Pieredzes apmaiņas seminārs matemātikas
skolotājiem „CLIL matemātikā”
Jauno uzņēmēju skola “Vēlies kļūt par
uzņēmēju? Kas ir uzņēmējdarbība?”

DPIP, MA

Rēzeknes Speciālā pirmsskolas
izglītības iestāde “Rūķītis”, Rēzeknes
Autisma atbalsta punkts, Rēzeknes
Biedrība atbalstam bērniem ar
īpašām vajadzībām “Eņģeļi ap
mums”
DPIP, 9.kab., plkst.15.30

Olimpiādes filosofijā 11.-12.klasēm
pilsētas posms
Vācu valodas valsts 47.olimpiādes
10.-12. klašu skolēniem 3.(valsts) posma
1.kārta

VISC, S.Gabrāne

Latgales jauno ģeogrāfu skolas nodarbība
„Kultūra un sports” (Rēzeknē)

LJĢS, S.Gabrāne

Latviešu valodas un literatūras
43.olimpiādes 8.-9. klašu skolēniem II
(pilsētas) posms

VISC, I.Bohāne,
Daugavpils Valsts
ģimnāzijas latviešu
valodas MK

Daugavpils pilsētas skolu skolēnu sporta
pasākums “Esi vesels”

L.Smikova

Pieredzes apmaiņas seminārs pirmsskolas
izglītības skolotājiem un pirmsskolas
izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem
"Mnemotehnikas paņēmienu izmantošana
pirmsskolas vecuma bērnu runas
attīstīšanā"

DPIP, Daugavpils pilsētas
20.pirmsskolas izglītības
iestāde

DPIP sadarbībā ar DU,
LUC

VISC

Daugavpils Universitātē (Parādes iela
1), 332.aud., no plkst. 16.00 līdz
plkst. 18.00.
Piedalās iepriekš reģistrējušies
skolēni.
Sīkāka informācija: S.Čeirāne,
t.29196866
DPIP, 9.kab., plkst.10.00
Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā (Raiņa
bulvārī 8).
Dalībnieku reģistrācija no plkst.
10.00.
Uzaicinātās dalībnieces: K.Barševska,
A.Jonāne, L.Nitiša (Daugavpils Valsts
gimnāzija) un J.Dmitrijeva
(Daugavpils 9.vidusskola)
Pieteikties līdz 20.01. elektroniski
signita.g@inbox.lv
19 vietas!
Daugavpils Valsts ģimnāzijā,
plkst.10.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.9.30.
Pieteikt 4 dalībniekus līdz 23.01.
elektroniski ilona.bohane@inbox.lv
Olimpiādes darbu vērtēšana DPIP no
plkst.14.30 (aicināts vismaz viens
skolotājs no dalībskolas)
Volejbola skolā.
Plkst. 13.00 – sākumskola;
plkst. 15.00 – pamatskola;
plkst. 17..00 – vidusskola.
Pieteikties līdz 23.01.
Ludmila Smikova, t. 26525360,
Jeļena Veļičko, t. 26851961
Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas
izglītības iestādē, plkst.9.15

Ciklogramma februārim
Datums
01.02.

Pasākums
Pasākums pilsētas mazākumtautību skolu
5.klašu skolēniem „Cik skaisti svece deg!”
(I.Ziedonis)

Kas organizē
Daugavpils
10.vidusskolas latviešu
valodas un literatūras
skolotāju MK

02.02.

Pasākums 12.klašu skolēniem „Laikmeta
griežos” (latviešu valoda, vēsture,
kulturoloģija)

Daugavpils
17.vidusskolas latviešu
valodas un literatūras
skolotāju MK
DPIP, MA, Daugavpils
3.vidusskola

03.02.

04.02.
05.02.

Oksfordas skolotāju akadēmijas (Oxford
Teachers’ Academy) angļu valodas
skolotāju profesionālās kompetences
pilnveides kursi (4 h), 3.diena
Atbalsta pieredzes apmaiņas seminārs
pirmsskolas un sākumskolas latviešu
valodas skolotājiem "Sākumā bija burti"

I.Bohāne, I.Zeļenkova
sadarbībā ar Daugavpils
15.vidusskolas skolotāju
J.Bogatkeviču

Vieta, laiks, piezīmes
Daugavpils 10.vidusskolā, no
plkst.14.00 līdz plkst.15.30.
Aicinātas skolēnu komandas - 3
skolēni no katras skolas.
Pieteikties līdz 23.01. elektroniski
stellagita@inbox.lv (Agita Laicāne)
Skatīties Kārtību!
Daugavpils 17.vidusskolā,
plkst.15.30.
Skatīties Kārtību!
Daugavpils 3.vidusskolā, no
plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00

Daugavpils 15.vidusskolā,
plkst.14.00.
Vietu skaits ierobežots, tāpēc
pieteikties elektroniski līdz
16.01.ilona.bohane@inbox.lv

