Ciklogramma februārim
Datums
01.-04.02.

Pasākums
Daugavpils pilsētas skolēnu
spartakiāde florbolā (2003.-2004.g.dz.)

03.02.

Atbalsta pieredzes apmaiņas seminārs
pirmsskolas un sākumskolas latviešu
valodas skolotājiem "Sākumā bija
burti"
Latvijas Skolu ziemas olimpiskais
festivāls

Matemātikas 67.olimpiādes 2.posms
9.-12.klašu skolēniem

04.02.
05.02.
06.02.

07.02.

Lekcija “Mūsdienīga mācību stunda”
(lektors R.Ozols)

Daugavpils Valsts
ģimnāzija, R.Malnace

Matemātikas 67.olimpiādes 9.-12.klašu
skolēniem darbu vērtēšana
Atbalsta seminārs latviešu valodas un
literatūras skolotājiem
(mazākumtautību izglītības
programmās) „Pilsētas piloteksāmens
9.klasēs: analīze, problēmas,
iespējamie risinājumi”
Latgales reģiona skolēnu
finālsacensības basketbolā „Jauno
basketbolistu kauss”
(2003.-2004.g.dz.)

MA

Ķīmijas olimpiādes 2.kārta
Profesionālās pilnveides izglītības
programma 9.-12.klašu
izglītojamajiem “Panākumu
universitāte”

08.02.

Kas organizē
Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils
16.vidusskolas sporta
skolotājs S.Kiseļovs
I.Bohāne, I.Zeļenkova
sadarbībā ar Daugavpils
15.vidusskolas skolotāju
J.Bogatkeviču
Latvijas Sporta
federācijas padome,
izglītības metodiķis
A.Kazakevičs
VISC, MA

Matemātikas 67.olimpiādes 9.-12.
klašu skolēniem darbu vērtēšana
Vispasaules Drošāka interneta diena
Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju
seminārs par e-klases iespējām
pirmsskolas izglītības iestādē
Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju
seminārs “APU programmas īstenošana
pirmsskolas izglītības iestādē”
Pirmsskolas izglītības iestāžu
arodkomiteju priekšsēdētāju

I.Bohāne

Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils
12.vidusskolas sporta
skolotājs A.Settarovs
VISC
DPIP sadarbībā ar
biznesa augstskolu
“Turība”

Vieta, laiks, piezīmes
Daugavpils 16.vidusskolas sporta zālē,
plkst.15.00

Daugavpils 15.vidusskolā,
plkst.14.00.
Tikai ar pieteikumiem!
Ērgļu arodvidusskolas stadions, Ērgļos
(Oškalna ielā 10), plkst.10.00

Daugavpils Centra vidusskolā,
plkst.10.00.
Novērotāju instruktāža plkst.9.30
Daugavpils Valsts ģimnāzijas aktu zālē, no
plkst.15.30 līdz plkst. 18.00.
Pieteikšanās http://ej.uz/xaxe

Daugavpils Centra vidusskolā, 305.kab.,
plkst.13.00
DPIP, 9.kab., plkst.15.30.
Pieteikties līdz 01.02. elektroniski
ilona.bohane@inbox.lv

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

MA
DPIP

Skolās
Biznesa augstskolā “Turība” (Rīgā,
Graudu ielā 68).
Informācija par dalībniekiem un
izbraukšanas laiku tiks paziņota papildus!
Kontaktpersonas: S.Čeirāne t.29196866,
I.Užule
DPIP, 9.kab., no plkst.13.00 līdz plkst.
17.30
Skolās
Daugavpils 9.vidusskolā, plkst. 13.00

DPIP

Daugavpils 9.vidusskolā, plkst. 14.00

AO priekšsēdētāja
S.Orlova

DPIP, 9.kab., plkst.13.30

MA

sanāksme
Skolu arodkomiteju priekšsēdētāju
sanāksme
Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde
Seminārs sociālajiem pedagogiem
“Atbalsts pozitīvai uzvedībai”
Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo
iestāžu atlases sacensības volejbolā
“LĀSE-2017” (1997.-2000.g.dz.,
2001.-2004.g.dz.)
Skolu bibliotekāru seminārs
Spēle “Zināšanu karalienes balle”
Daugavpils skolu 1.klašu skolēniem
A kursi (12 h) "Mūsdienīga mācību
stunda" (1.daļa, lektors R.Ozols)

!

08.-09.02.

09.02.

Jauniešu konkursa “Dīva 2017” atlases
posms
Jauno uzņēmēju skolas 8.nodarbība
“Komandas loma biznesā. Sadarbības
prasmes kontaktu veidošanā”

10.02.

!
11.02.
12.02.
13.02.

Vācu valodas skolotāju sanāksme
metodiskā nodarbība “Kompetenču
pieeja vācu valodas mācīšanā”
Konsultācija pirmsskolas izglītības
iestādēm par eTwinning projektiem
Notiks 10.02.!
DU Jauno matemātiķu skolas
nodarbība „Uzdevumu ar parametru
analītiskā risināšana” 12.klašu
skolēniem
Daugavpils pilsētas skolēnu
spartakiāde “Tautas bumba”
(2005.g.dz. un jaunāki)

AO priekšsēdētāja
S.Orlova
PPMK vadītāja

DPIP, 9.kab., plkst.15.30
Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz 12.00, no
plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00.
T. 65420332
Daugavpils Saskaņas pamatskolā,
plkst.13.00
Daugavpils BJSS zālēs (Kandavas ielā 17a),
plkst. 10.00

M.Lazdāne,
I.Kalnageidāne
Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils BJSS treneris
F.Naijdjonoks
DPIP
DPIP bibliotēkā, 15.kab., plkst. 14.30
L.Smikova
Bērnu un jauniešu centrā “Jaunība”,
plkst.12.00
Daugavpils Valsts
Daugavpils Valsts ģimnāzijas aktu zālē, no
ģimnāzija, R.Malnace
plkst.15.30 līdz plkst. 18.00.
Pieteikšanās http://ej.uz/2bht
M.Baklāne
Daugavpils Vienības pamatskolā,
314.kab., plkst.15.30.
Aicināti visi vācu valodas skolotāji!
Daugavpils pilsētas
DPIP, 9.kab., plkst.10.00
20.pirmsskolas izglītības
iestāde
DU sadarbībā ar DPIP
Daugavpils Universitātē (Parādes ielā 1),
304.aud., plkst.17.00

Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils
3.vidusskolas sporta
skolotājs S.Vasiļevs
DPSP
DPIP sadarbībā ar DU,
LUC

Daugavpils 3.vidusskolas sporta zālē,
plkst.15.00

Bērnu un jauniešu centrā “Jaunība”,
7.kab., plkst.16.00
Daugavpils Universitātē (Parādes ielā 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.13.30.
Iepriekšēja pieteikšanās līdz 09.02.
elektroniski gita27@inbox.lv

Konsultācija pirmsskolas izglītības
iestādēm un interesentiem “Dalība
eTwinning projektos” (vadīs
pirmsskolas skolotājas L.Kostina,
S.Ļiščinska)

Daugavpils pilsētas
20.pirmsskolas izglītības
iestāde

Atbalsta seminārs latviešu valodas un
literatūras skolotājiem „Pilsētas
piloteksāmens 12.klasēs: analīze,
problēmas, iespējamie risinājumi”
Supervīzija "Grūtības psihologa darbā
mūsdienu izglītības sistēmā.
Eksistenciālā pieeja bērnu, vecāku un
skolotāju konsultēšanā"
(supervizore Olga Petkeviča)

I.Bohāne

DPIP, 9.kab., plkst.15.30.
Pieteikties līdz 08.02. elektroniski
ilona.bohane@inbox.lv

Izglītības psihologu MA

Daugavpilī, S.Mihoelsa ielā 47, no plkst.
9.00 līdz plkst. 12.30.
Tikai ar pieteikumiem!

14.02.

15.02.

Komisijas likumpārkāpumu profilakses
darbam ar bērniem sēde
Latgales reģiona finālsacensības
basketbolā ”Oranžā bumba” (2005.2006.g.dz.)

Svētku pasākums 10.- 12.klašu
jauniešiem “Valentīna diena” (1 pāris
no skolas)
Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde
Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo
iestāžu skolēnu atlases sacensības
volejbolā “LĀSE-2017” (1997.2000.g.dz., 2001.-2004.g.dz.)
“Ēnu diena”

Pilsētas latviešu valodas olimpiāde
mazākumtautību skolu 3.-4.klašu
skolēniem

Pilsētas latviešu valodas olimpiāde 3.4.klašu (latviešu mācībvalodas
izglītības programmās) skolēniem

Pilsētas latviešu valodas olimpiādes
mazākumtautību skolu 3.-4.klašu
skolēniem darbu labošana un
vērtēšana
Pilsētas latviešu valodas olimpiādes 3.4.klašu skolēniem darbu labošana un
vērtēšana
Skolu māsu seminārs

16.02.

Izglītības iestāžu direktoru seminārs
“Atbalsts skolotājiem profesionālajā un
personības izaugsmē”
Izglītības iestāžu direktoru vietnieku
izglītības jomā seminārs
DU Jauno matemātiķu skola 7.-9.klašu
skolēniem
Diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs

M.Lazdāne
Līvānu BJSS, izglītības
metodiķis A.Kazakevičs,
Daugavpils Vienības
pamatskolas sporta
skolotāja M.Skrūzmane
DPSP

PPMK vadītāja

Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils BJSS treneris
F.Naidjonoks
Junior Achievement –
Young Enterprise
Latvija
I.Bohāne sadarbībā ar
izglītības metodiķi
sākumskolas
jautājumos
I.Lukaševiču, skolotāji,
Vienības pamatskolas
latviešu valodas
skolotāju MK
I.Bohāne sadarbībā ar
izglītības metodiķi
sākumskolas
jautājumos
I.Lukaševiču, skolotāji,
Vienības pamatskolas
latviešu valodas
skolotāju MK
I.Lukaševiča, I.Bohāne

DPIP, Iekļaujošas izglītības atbalsta
centrā, plkst. 15.00
Līvānu 1.vidusskolas sporta zālē (Līvānos,
Rīgas ielā 101), plkst.10.00

"The Dinaburger", Viestura ielā 60,
plkst.17.00
Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz 12.00, no
plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00.
T. 65420332
Daugavpils BJSS zālēs (Kandavas ielā 17a),
plkst. 10.00

Informācija un pieteikšanās portālā
www.enudiena.lv
Daugavpils Vienības pamatskolā, plkst.
10.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.45.
Pieteikumus sūtīt līdz 10.02. elektroniski
iveta.lukasevica@inbox.lv

Daugavpils Vienības pamatskolā, plkst.
11.30.
Dalībnieku reģistrācija no plkst. 11.15.
Pieteikumus sūtīt līdz 10.02. elektroniski
iveta.lukasevica@inbox.lv

Daugavpils Vienības pamatskolā, no plkst.
14.00

I.Lukaševiča, I.Bohāne

Daugavpils Vienības pamatskolā, no plkst.
14.30

DPIP veselības
veicināšanas
koordinētājs
R.Bespjatijs
Daugavpils Krievu
vidusskola-licejs

DPIP, 9.kab., plkst.14.00

DPIP

DPIP, 9.kab., plkst.15.00

DU sadarbībā ar DPIP

Daugavpils Universitātē (Parādes ielā 1),
304.aud., plkst.16.30
Skolās

Skolu MK

Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā,
plkst.14.00

9.klasēm
Krievu tautas pasaku izteiksmīgas runas
konkurss 7.-8.klašu skolēniem

17.02.

!
18.02.

19.02.

20.02.

Krievu kultūras centrs

Pilsētas vokālās mūzikas konkurss
“Balsis”

J.Vucēna

Latviešu valodas konkurss 10.klašu
skolēniem „Vārdi zīmēs un simbolos”

Daugavpils
15.vidusskolas latviešu
valodas un literatūras
skolotāju MK

Latgales publiskās runas konkurss
(ESU) angļu valodā „Peace is not an
absence of war” - 16+ gadu veciem
skolēniem

DPIP, MA

Matemātikas 67.olimpiādes 2.posms
5.-8.klašu skolēniem

VISC, MA

XI Atklātā olimpiāde vācu valodā kā
3.svešvalodā 10.-12.klasēm

Daugavpils Valsts
ģimnāzija, R.Malnace

Seminārs vācu valodas skolotājiem
“Mācīšanās aplikācijas vācu valodas
stundās"

Daugavpils Valsts
ģimnāzijas Metodiskais
centrs

Seminārs sociālo zinību un zinātņu,
literatūras skolotājiem, debašu un
teātra pulciņu vadītājiem „Mediju
pratība. Mediju pratības projekts
skolēniem “Pilna doma””
Krievu valodas (dzimtās) un literatūras
31.atklātā olimpiāde 8.-9.,10.-12.klašu
skolēniem. 2.(reģionālais) posms

Baltijas Mediju izcilības
centrs, DPIP

LU Jauno fiziķu skola, 6.nodarbība
„Elektrība”
XV Latvijas lingvistikas olimpiādes
2.posms

LU

Vides pētnieku konkurss “Skolēni
eksperimentē”

O.Sverčkauska

VISC, LKVLPA, LU, DPIP

LU

Krievu kultūras centrā (Varšavas ielā 14),
plkst. 14.30.
Piedalīšanās brīvprātīga!
Daugavpils Universitātē (Vienības ielā
13), plkst.13.00.
Pieteikumus sūtīt līdz 10.02.
vucenajelena@inbox.lv
Daugavpils 15.vidusskolas aktu zālē, no
plkst.15.00 līdz plkst.16.30.
Pieteikt komandu elektroniski
ilona.bohane@inbox.lv līdz 13.02.
Skatīties Kārtību!
DPIP, 9.kab., no plkst. 12.00 līdz
plkst.17.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.11.45.
Pieteikties līdz 10.02. elektroniski
ilonaustinova@gmail.com
Pieteikumā norādīt skolēna vārdu un
uzvārdu, skolu un klasi, runas nosaukumu
un skolotāju konsultantu
Kontaktpersona: Ilona Ustinova,
t.65432102
Daugavpils Centra vidusskolā,
plkst.10.00.
Novērotāju instruktāža plkst.9.30
Daugavpils Valsts ģimnāzijas dienesta
viesnīcas telpās, plkst.11.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.10.30.
Pieteikšanās līdz 13.02. elektroniski
renate.malnace@gmail.com
Daugavpils Valsts ģimnāzijā, no
plkst.11.00.līdz plkst. 13.00.
Kontaktpersona: Renāte Malnace,
t.25904722,
renate.malnace@gmail.com
Daugavpils 3.vidusskolā, no
plkst. 14.00 līdz plkst.17.00.
Pieteikties līdz 14.02.
pilnadoma@baltic.media
Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā,
plkst.11.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.10.30.
Piedalās ne vairāk kā trīs skolēni no
skolas katras klašu paralēles.
Pieteikumus sūtīt līdz 10.02.
marija.zilinska@inbox.lv
Rīgā
Rīgā, LU.
Uzaicināto dalībnieku saraksts
www.loling.lv
Bērnu un jauniešu centrā “Jaunība”,
10.kab., plkst.16.00

20.-21.02.

21.02.

22.02.

!
23.02.

Matemātikas 67.olimpiādes 5.-8.klašu
skolēniem darbu vērtēšana
Pilsētas latviešu valodas (izglītības
iestādēm, kas īsteno mazākumtautību
izglītības programmu) olimpiāde 5.6.klašu skolēniem

MA

Supervīzija "Grūtības psihologa darbā
mūsdienu izglītības sistēmā.
Eksistenciālā pieeja bērnu, vecāku un
skolotāju konsultēšanā"
(supervizore Olga Petkeviča)
Krievu valodas 31.atklātās olimpiādes
darbu vērtēšana

Izglītības psihologu MA

Latgales reģiona finālsacensības
„Tautas bumba” (2005.g.dz. un jaunāki)
Mūsdienu deju radošā konkursa 1.kārta
Matemātikas 67.olimpiādes 5.-8.klašu
skolēniem darbu vērtēšana
Angļu valodas skolotāju MK vadītāju
sanāksme par aktualitātēm darbā
Vēstures olimpiādes 12.klasei valsts
posms
Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

Ludzas NSS, izglītības
metodiķis A.Kazakevičs
Ž.Trojāne
MA

Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo
iestāžu skolēnu atlases sacensības
volejbolā “LĀSE-2017” (1997.2000.g.dz., 2001.-2004.g.dz.)
Pasākums "Meteņi" Bērnu un jauniešu
centra “Jaunība” audzēkņiem
Diagnosticējošais darbs latviešu
valodā latviešu mācībvalodas izglītības
programmās 6.klasei
Olimpiādes ģeogrāfijā pilsētas posms

Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils BJSS treneris
F.Naidjonoks
L.Smikova
Bērnu un jauniešu centrā “Jaunība”,
plkst.16.00
VISC, I.Bohāne, skolas
Skolās

Mācību seminārs pirmsskolas
skolotājiem „Bilingvāla
rotaļnodarbība”
DU Jauno matemātiķu skolas
nodarbība „Vienādojumu grafiskā
risināšana” 12.klašu skolēniem
Valsts diagnosticējošais darbs
mazākumtautības (krievu, poļu)
valodas mazākumtautību izglītības
programmās 6.klasei (rakstu daļa)
Atklātās stundas klašu audzinātājiem
“12 tikumi – 12 dzīves likumi”

DPIP, S.Mickeviča
sadarbībā ar
I.Zeļenkovu
DU sadarbībā ar DPIP

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

DPIP

MA
VISC,
S.Gabrāne
PPMK vadītāja

VISC, S.Gabrāne

Daugavpils Centra vidusskolā, 305.kab.,
no plkst.13.00
Daugavpils 9.vidusskolā, plkst.10.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.9.30.
Pieteikt 4 dalībniekus līdz 13.02.
elektroniski ilona.bohane@inbox.lv
Olimpiādes darbu vērtēšana DPIP no
plkst.14.00 (aicināts vismaz viens
skolotājs no dalībskolas)
Daugavpilī, S.Mihoelsa ielā 47, no plkst.
9.00 līdz plkst. 12.30.
Tikai ar pieteikumiem!

Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā,
no plkst.15.30.
Tiek aicināts vismaz 1 skolotājs no
dalībskolas!
Ludzas sporta hallē (P.Miglīnīka ielā 34),
plkst.10.00
Daugavpils novada KN “Vārpa”
DPIP, 9.kab., no plkst.14.00 līdz plkst.
18.00
Daugavpils Saskaņas pamatskolā, no
plkst. 15.30 līdz plkst.17.00
Rīgā.
Piedalās uzaicinātie skolēni!
Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz 12.00, no
plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00.
T. 65420332
Daugavpils BJSS zālēs (Kandavas ielā 17a),
plkst. 10.00

Daugavpils 12.vidusskolā, J.Pilsudska
Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā,
plkst.10.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.30
DPIP, 9.kab., plkst.10.00.
Pieteikties līdz 20.02. elektroniski
biac@inbox.lv
Daugavpils Universitātē (Parādes ielā 1),
304.aud., plkst.17.00

VISC, skolas

Skolās, 1.un 2.mācību stundas laikā.
Mutvārdu daļa – no 05.01. līdz 21.02. pēc
skolas noteikta grafika

Daugavpils Valsts
ģimnāzija, O.Petaško

Daugavpils Valsts ģimnāzijā, plkst.14.00.
Reģistrācija no plkst.13.50.

24.02.

!

Jauno uzņēmēju skolas 10.nodarbība
“Naudas aprite biznesā. Naudas
plānošanas pamati. Izdevumu sadale”

DPIP sadarbībā ar DU,
LUC

Ekoloģiskā spēle 3.-4.klašu skolēniem

Daugavpils
10.vidusskolas skolotāji

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju
seminārs
Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu
vadītāju vietniekiem "Efektīva
mūsdienu tehnoloģiju izmantošana
mācību procesā pirmskolas vecuma
bērniem iekļaujošā vidē"

DPIP

Izglītības izstādes “Skola 2017”
apmeklējums

DPIP

Atklātā olimpiāde angļu valodā
Daugavpils pilsētas skolu 8.klašu
skolēniem

Daugavpils Valsts
ģimnāzija, R.Murāne

„Express Day ‘17” – izdevniecības
“Express Publishing” kvalifikācijas
pilnveidošanas kursi angļu valodas
skolotājiem (kursu vadītājs Kristijs Kors
(Kristy Kors), angļu valodas skolotāju
konsultants no Lielbritānijas)
Skolēniem un pedagogiem I.Ziedoņa
fonda „Viegli” rosinātā konkursa „Ideju
pavasaris” radošā rezidence (darbnīcas:
fizika, kognitīvās zinātnes, bizness,
mūzika, māksla, kritiskā domāšana)
Vācu valodas 47.valsts olimpiādes 10.12. klašu skolēniem 3.(valsts) posma
2.kārta
Izglītības iestāžu direktoru seminārs
Pieredzes apmaiņas pasākums "Mīli un
izzini savu Dzimteni" pirmsskolas
izglītības skolotājiem

MA, Express Publishing
izdevniecība,
grāmatnīca „Globuss”,
Daugavpils 9.vidusskola

VISC sadarbībā ar DPIP
un Daugavpils pilsētas
4.speciālo pirmsskolas
izglītības iestādi

DPIP, fonds „Viegli”

VISC

DPIP
Daugavpils pilsētas
8.pirmsskolas izglītības
iestādes vadītāja
vietniece
A.Poleščuka
LJĢS, S.Gabrāne

25.02.

Latgales jauno ģeogrāfu skolas
komandu mači

26.02.

Atklātā fizikas olimpiāde 9.-12.klašu
skolēniem

LU, MA

27.02.

Vācu valodas 47.valsts olimpiāde

VISC, DPIP

Pieteikšanās līdz 10.02.
http://ej.uz/mw94
Daugavpils Universitātē (Parādes ielā 1),
332.aud., no plkst. 16.00 līdz plkst. 18.00.
Piedalās iepriekš reģistrējušies skolēni.
Sīkāka informācija: S.Čeirāne, t.29196866
Daugavpils 10.vidusskolas aktu zālē,
plkst. 14.00.
Pieteikumus sūtīt līdz 20.02.elektroniski
iekalne@inbox.lv
DPIP, 9.kab., plkst.10.00
Daugavpils pilsētas 4.speciālajā
pirmsskolas izglītības iestādē, plkst.9.30.
Pieteikšanās līdz 14.02. elektroniski
d4sp_pii@inbox.lv.
Kontaktpersona Jekaterīna Jankovska,
t.65421352
Izbraukšana plkst. 6.00 no Vienības
laukuma.
Piedalās iepriekš piereģistrētie skolēni!
Sīkāka informācija izglītības iestāžu
pedagogiem karjeras konsultantiem!
Kontaktpersona: S.Čeirāne, t.29196866
Daugavpils Valsts ģimnāzijas dienesta
viesnīcā, plkst.9.00.
Pieteikšanās līdz 20.02. elektroniski
muranerita@gmail.com
Daugavpils 9.vidusskolā, no plkst. 13.30
līdz plkst. 17.00.
Pieteikties līdz 20.02.
http://www.janisroze.lv/en/ExpressDays
17
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā,
no plkst.10.00 līdz plkst.16.00.
Reģistrēties
https://www.registration.lv/ideju_
pavasaris
Rīgā.
Norises vieta un laiks tiks precizēti.
Piedalās uzaicināties skolēni!
DPIP, 9.kab., plkst.10.00
Daugavpils pilsētas 8.pirmsskolas
izglītības iestādē, plkst. 9.15

Daugavpils 16.vidusskolā,
plkst.10.30.
Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.00
Daugavpils Centra vidusskolā,
plkst.10.00.
Reģistrācija no plkst.9.30
Daugavpils Vienības pamatskolā,

8.klasēm.(2.(pilsētas) posms)

28.02.

Vācu valodas 47.valsts olimpiādes
8.klasēm (pilsētas posms) darbu
vērtēšana
Latgales reģiona finālsacensības
slēpošanā (1998.g.dz. un jaunāki)
Konference “Metālapstrādes nozares
tendences un izaicinājumi
profesionālajā izglītībā”

Standartizācijas sanāksme angļu
valodas centralizēt eksāmena
12.klasei novērotājiem
Standartizācijas sanāksme angļu
valodas centralizētā eksāmena
12.klasei intervētājiem un vērtētājiem
Sociālo zinātņu, latviešu valodas un
literatūras, ģeogrāfijas skolotājiem DU
lektora Valentīna Lukaševiča lekcija
„Latgales identitātes meklējumos
(cilvēks, kultūra, valoda...)”
Latvijas skolēnu 70.spartakiāde
basketbolā

28.02.01.03.

Seminārs Daugavpils 13.vidusskolas
skolotājiem „Kā panākt, lai balsta
konspekti būtu kvalitatīvi”
Valsts informātikas (programmēšana)
olimpiāde 8.-12.klašu skolēniem

M.Baklāne

Viļakas novada BJSS,
izglītības metodiķis
A.Kazakevičs
PIKC “Daugavpils
Būvniecības tehnikums”
sadarbībā ar VIAA

DPIP, MA

DPIP, MA

S.Gabrāne

plkst.12.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.11.45.
Pieteikumus olimpiādei sūtīt līdz 21.02.
elektroniski
maijabaklane@inbox.lv
Daugavpils Vienības pamatskolā,
plkst.16.00.
Tiek aicināts 1 skolotājs no dalībskolas!
Viļakas novada Šķilbēnu pagasta
Balkanos, plkst.11.00
PIKC “Daugavpils Būvniecības tehnikums”
(Jātnieku ielā 87).
Aicināti izglītības iestāžu pedagogi
karjeras konsultanti, 9.-12.klašu skolēni.
Informācija par pieteikšanos un
programma tiks izsūtīta izglītības iestāžu
pedagogiem karjeras konsultantiem.
Sīkāka informācija: S.Čeirāne,
t.29196866
Daugavpils Centra vidusskolas zālē, no
plkst. 15.30 līdz plkst.16.10.
Ierašanās obligāta!
Daugavpils Centra vidusskolas zālē, no
plkst.16.10 līdz plkst.17.00.
Ierašanās obligāta!
Daugavpils Valsts ģimnāzijā, no
plkst.15.30 līdz plkst.17.30. Pieteikties
līdz 22.02. elektroniski
signita.g@inbox.lv

LSSF, izglītības
metodiķis A.Kazakevičs,
Daugavpils
12.vidusskolas sporta
skolotājs A.Settarovs
DPIP, S.Mickeviča

Ķekavas Sporta hallē, plkst.11.00

VISC

Liepājā

Daugavpils 13.vidusskolā, plkst. 14.30

Ciklogramma martam
Datums
01.03.

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

28.02.01.03.

Valsts informātikas (programmēšana)
olimpiāde 8.-12.klašu skolēniem

VISC

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!
Liepājā

02.03.

03.03.

04.03.
05.03.

Diagnosticējošais darbs latviešu valodā
mazākumtautību izglītības programmās
6.klasei
Pasākums 12.klašu skolēniem „Laikmeta
griežos” (latviešu valoda, vēsture,
kulturoloģija)

Latviešu valodas un literatūras
43.olimpiādes 11.-12. klašu skolēniem III
(valsts) posms

VISC, I.Bohāne,
skolas

Skolās

Daugavpils
17.vidusskolas
latviešu valodas un
literatūras skolotāju
MK
VISC, I.Bohāne,
skolotāji

Daugavpils 17.vidusskolā,
plkst.15.30.
Skatīties Kārtību!

Rīgā.
Dalībnieki un norises vieta un laiks
tiks paziņoti vēlāk

