Ciklogramma novembrim
Datums
Pasākums
01.-24.11. Darbu iesniegšana vizuālās mākslas un
mājturības un tehnoloģiju skolotāju
darbu izstādei “Ziemassvētku ieskaņa”

02.-03.11. Daugavpils pilsētas skolēnu spartakiāde
šaha spēlē (1.-9.klases)

03.11.

Sākumskolas pedagogu profesionālās
pilnveides kursi "Latviešu valodas apguve
sākumskolas mācību procesā" (36 h;
5.nodarbība)
Izglītības iestāžu direktoru seminārs
Konference jauniešiem “Level – up!”

Latvijas skolu volejbola sacensības (1998.2001.g.dz.)

Rudens radošās darbnīcas VISC kursu
"Skolēnu pilsoniskās līdzdalības
sekmēšana audzināšanas procesā"
Daugavpils grupas dalībniekiem (skolēni
un skolotāji)
Diskusija “Kāpēc ir vērts būt un dzīvot
Latvijā?” Latgales skolu skolēniem,
skolotājiem, interesentiem

04.11.
05.11.
06.11.

06.11.12.12.
07.11.

Kas organizē
N.Izuļena,
Mājturības un vizuālās
mākslas skolotāju MA un
Latgales Centrālā
bibliotēka
Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs, Daugavpils
pilsētas Šaha kluba
treneris S.Krivihs
I.Bohāne sadarbībā ar
LVA

DPIP
DPIP sadarbībā ar JCI
Latgales nodaļu un
izglītības iestāžu SMU
konsultantiem

Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs, Daugavpils
Centra vidusskolas sporta
skolotājs M.Sergejevs,
Daugavpils 12.vidusskolas
sporta skolotājs E.Baltacis
VISC, Daugavpils Valsts
ģimnāzija

VISC, Daugavpils Valsts
ģimnāzija

Edinburgas hercoga starptautiskās
jauniešu pašaudzināšanas programmas
“AWARD” 16 stundu profesionālās
kompetences pilnveides kursi jaunajiem
vadītājiem

VISC, S.Upīte

Atbalsta seminārs latviešu valodas un
literatūras skolotājiem „Latviešu valodas
eksāmena rezultātu paaugstināšana
mazākumtautību skolu 9.klasēs”

I.Bohāne, N.Mihailova
(Daugavpils
10.vidusskolas skolotāja)

Zīmējumu konkurss 1.-4.klašu skolēniem
„Daugavpils lepnums 2017”
Seminārs vidusskolu matemātikas

DPIP, I.Lukaševiča,
S.Gabrāne
MA

Vieta, laiks, piezīmes
Darbus izstādei iesniegt Daugavpils
Krievu vidusskolas-licejā, Nataļjai
Izuļenai.
Piedalīšanās brīvprātīga!
Sk. Nolikumu!
Daugavpils pilsētas Šaha klubā,
plkst.15.00

Daugavpils Saskaņas pamatskolā,
11.kab., no plkst.14.00 līdz plkst.19.10
(ir viena pusstundas pauze).
Tikai ar pieteikumiem!
DPIP, 9.kab., plkst. 8.30
Viesnīcā “Park Hotel Latgola “, 1.stāvā,
no plkst.10.00 līdz plkst.16.00.
Pieteikšanās līdz 30.10., zvanot
26364925 vai elektroniski
jci.latgale@gmail.com .
Dalībnieku skaits ir ierobežots!
Kontaktinformācija: S.Čeirāne,
t.29196866
Koknesē, Kokneses sporta hallē (Parka
ielā 27)

Viesnīcā “Latgola”, no plkst.10.00 līdz
plkst. 14.00.
Grupa nokomplektēta!
Kontaktpersona: R.Malnace,
t.25904722
Viesnīcā “Latgola”, no plkst.14.30 līdz
plkst. 16.00.
Pieteikšanās līdz 02.11. elektroniski
renate.malnace@gmail.com , norādot
skolu, skolēnu skaitu un pavadošā
skolotāja kontaktus
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu
centra “Jaunība” aktu zālē, no
plkst.9.00 līdz plkst.17.00

Daugavpils Saskaņas pamatskolā,
plkst. 15.30.
Aicināti skolotāji, kas strādā 9.klasēs.
Pieteikties līdz 30.10. elektroniski
ilona.bohane@inbox.lv
Skatīties kārtību:
http://izglitiba.daugavpils.lv /konkursi
DPIP, 9.kab., plkst.15.30

!

08.11.

skolotājiem „Matemātikas centralizētais
eksāmens 2016./2017.m.g.: skolēnu
rezultāti, sniegumu analīze un ieteikumi”
DU Jauno matemātiķu skolas nodarbība
5.-6.klašu skolēniem
Apaļais galds un diskusija angļu valodas
skolotājiem „Atbalsts skolotājiem darbā
ar dažādām mācību grāmatām
sākumskolā un pamatskolā”
Notiks 2018.gada janvārī!

DU
DPIP, MA,
Daugavpils Vienības
pamatskola

Supervīzija psihologiem ikdienas
problēmsituāciju risināšanai (J.Kaļiņina,
LPPA supervizore)
Latviešu valodas skolotāju informatīva
tikšanās LCB filiālē Bērnu bibliotēkā
"Zīlīte" par Nacionālo Skaļās lasīšanas
sacensību

Izglītības psihologu MA

Apmācošais seminārs krievu valodas un
literatūras skolotājiem, krievu valodas
(svešvalodas) un franču valodas
skolotājiem „Pašvadīta mācīšanās,
domājot par domāšanu”
Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

S.Gabrāne,
M.Žilinska

Metodiskā konsultācija skolu
bibliotekāriem
Vācu valodas skolotāju metodiskā
sanāksme “Pedagogu sadarbība skolēnu
kompetenču attīstīšanai: labās prakses
piemēri”

DPIP

VISC kursu “Kompetenču pieejas
ieviešana, strādājot skolotāju komandā"
5.nodarbība

VISC, Daugavpils Valsts
ģimnāzija

Latvijas simtgadei veltīts interaktīvs
konkurss spēle „Atkodē un atkod” 10.12.klašu skolēniem

BJC „Jaunība” metodiķe
A.Jurģīte

Jauniešu seminārs “Jauno līderu
aktivitātes”
Konkurss zēniem “Dižpuika” 2.kārta
(tehniskās jaunrades uzdevumi)

Skolēnu parlaments

Pieredzes apmaiņas seminārs pirmsskolas
un sākumskolas latviešu valodas
skolotājiem „Latviešu valodas un
dabaszinību dialogā. Attīstām valodu un

Daugavpils 15.vidusskolas
latviešu valodas
skolotājas J.Bogatkeviča
un N.Fjodorova

LCB filiāle Bērnu
bibliotēka "Zīlīte",
I.Bohāne

PPMK vadītāja

M.Baklāne

A.Labute

Daugavpils Universitātē (Parādes ielā
1), 304.aud., plkst.16.00
Daugavpils Vienības pamatskolā,
plkst.15.30.
Dalībnieki: 1 - 2 skolotāji no skolas
obligāti!
Pieteikties līdz 02.11.elektroniski
ilonaustinova@gmail.com
Daugavpils 12.vidusskolā, plkst.16.00.
Tikai ar pieteikumiem!
LCB filiālē Bērnu bibliotēkā "Zīlīte"
(Mihoelsa ielā 58), plkst.15.00.
Aicināts 1 skolotājs no skolas
(ieteicams – tie skolotāji, kas strādā 5.6.klasēs).
Pieteikties elektroniski līdz 03.11.
ilona.bohane@inbox.lv
DPIP, 9.kab., plkst.15.30.
Piedalīšanās brīvprātīga!
Vietu skaits ierobežots - 25. Pieteikties
elektroniski marija.zilinska@inbox.lv
Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz 12.00,
no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00.
T. 65420332
DPIP bibliotēkā, plkst. 14.30
Daugavpils Vienības pamatskolā,
314.kab., plkst.15.30.
Skolotāju J.Šarovas, V.Maļinas,
O.Gapejenkovas pieredze.
Tiek aicināti visi vācu valodas
skolotāji!
Daugavpils Universitātē (Parādes ielā
1), 319.aud.
Grupa nokomplektēta!
Kontaktpersona: R.Malnace,
t.25904722
Daugavpils 9.vidusskolā, plkst.15.00.
Pieteikšanās līdz 03.11. elektroniski
jurgite@inbox.lv, norādot skolu un
komandas nosaukumu.
Tiek aicināti 5 skolēni no 10.12.klasēm!
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu
centrā “Jaunība”, 7.kab., plkst.16.30
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu
centra “Jaunība” tehniskās jaunrades
filiālē (Pumpura ielā 17), plkst.15.00
Daugavpils 15.vidusskolā, plkst.14.00.
Aicināti 1 – 2 pedagogi no izglītības
iestādes!
Pieteikties elektroniski

09.11.

10.11.

kompetences”
Latgales reģiona debašu turnīrs 10.12.klasēm "Latvijas sabiedrībā ir/nav
pieprasījums pēc kvalitatīva mediju
satura"
Pilsētas spēle konkurss „Kas? Kur? Kad?”
10.-11.klašu skolēniem par tēmu
„Rudens krievu literatūrā un kultūrā”

Latgales reģiona debašu
centrs, R.Murāne

DU, DPIP

Informatīvā sanāksme vēstures un
sociālo zinību skolotājiem (konkursi,
semināri, jaunais jomas standarts)
Matemātikas spēle „Cik? Par cik? Cik
reižu?” 7.klašu skolēniem

S.Gabrāne

VISC kursu “Kompetenču pieejas
ieviešana, strādājot skolotāju komandā"
6.nodarbība

VISC, Daugavpils Valsts
ģimnāzija

Patriotiskās dziesmas konkurss “Latvija
tavā dziesmā…”
Konkurss latviešu valodā
mazākumtautību skolu 3.klašu skolēniem
„Mārtiņdienas jampadracis”

J.Vucēna

Daugavpils 9.vidusskola

Daugavpils Centra
vidusskolas latviešu
valodas un literatūras
skolotāju MA

10.-18.11. Pilsoniskuma nedēļa

Skolas

11.11.

Atklātā Latgales novada olimpiāde
ģeogrāfijā

S.Gabrāne, LU LJĢS

LU Jauno fiziķu skolas 3.nodarbība
„Ķīmiskā fizika” 10.-12.klašu skolēniem

LU, DPIP

Atbalsta seminārs latviešu valodas un
literatūras skolotājiem „Latviešu valodas
eksāmena rezultātu paaugstināšana
12.klasēs”

I.Bohāne,
L.Znotiņa (Daugavpils
12.vidusskolas skolotāja),
T.Lavrecka (Daugavpils
Krievu vidusskolas-liceja
skolotāja) un S.Lukaševiča
(Daugavpils
15.vidusskolas skolotāja)
S.Mickeviča, M.Žilinska

12.11.
13.11.

Metodiskais seminārs darbnīca krievu un
franču valodas skolotājiem „Vērtēšanas
metodes kompetenču pieejas kontekstā”

14.11.

Latgales reģiona finālsacensības
dambretes spēlē (1998.-2001.g.dz.,
2002.-2003.g.dz., 2004.-2006.g.dz.,
2007.g.dz.un jaunāki)

Daugavpils logopēdiskās
internātpamatskolasattīstības centra
dambretes skolotājs
J.Ročko, izglītības
metodiķis A.Kazakevičs

ilona.bohane@inbox.lv līdz 03.11.
Daugavpils Universitātē (Parādes ielā
1), plkst. 15.00.
R.Murāne, t.26479443,
muranerita@gmail.com
Daugavpils Universitātē (Vienības ielā
13), 111.aud., plkst.15.45.
Pieteikumus sūtīt elektroniski
galina.vasilkova@du.lv
DPIP, 9.kab., plkst. 15.30

Daugavpils 9.vidusskolā, plkst.15.00.
Pieteikumus sūtīt līdz 06.11.
natalija.baranova@inbox.lv
Daugavpils Universitātē (Parādes ielā
1), 319.aud.
Grupa nokomplektēta!
Kontaktpersona: R.Malnace,
t.25904722
Vieta tiks precizēta, plkst.15.00
Daugavpils Centra vidusskolā, no
plkst.14.00 līdz plkst.15.00.
Skatīties kārtību!
Pieteikt skolēnu komandu 4 cilvēku
sastāvā līdz 03.11. elektroniski
lutoka68@inbox.lv vai
ilona.bohane@inbox.lv
Plānus iesūtīt elektroniski līdz 09.11.
signita.g@inbox.lv
Daugavpils 9.vidusskolā, no
plkst.10.00 līdz plkst.16.00. Pieteikties
līdz 06.11. elektroniski
signita.g@inbox.lv
Rīgā, Zeļļu ielā 25

DPIP, 9.kab., plkst. 15.30.
Aicināti skolotāji, kas strādā 12.klasēs!
Pieteikties līdz 06.11. elektroniski
ilona.bohane@inbox.lv

Daugavpils Saskaņas pamatskolā,
23.kab., plkst.15.30.
Piedalīšanās brīvprātīga!
Vietu skaits ierobežots - 25. Pieteikties
elektroniski marija.zilinska@inbox.lv
Tiskādu vidusskolā (Rēzeknes novads,
Silmalas pagasts, Ružina), plkst.10.00

15.11.

DU Jauno matemātiķu skolas nodarbība
12.klašu skolēniem „Uzdevumu
matemātisko modeļu veidošana”
Supervīzija psihologiem ikdienas
problēmsituāciju risināšanai (J.Kaļiņina,
LPPA supervizore)
Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

DU, DPIP

Daugavpils Universitātē (Parādes ielā
1), 304.aud., plkst.17.00

Izglītības psihologu MA

Profesionālās pilnveides programmas
“Panākumu universitāte” seminārs
“Radošums un intelekts”

S.Čeirāne , I.Užule

Praktiskās nodarbības „Žestu valoda kā
komunicēšanas veids” pilsētas izglītības
iestāžu pedagogiem un speciālistiem,
kuri strādā ar bērniem ar dzirdes
traucējumiem

Daugavpils logopēdiskās
internātpamatskolasattīstības centra
metodiķe,
surdopedagoģe
L.Siņakova, pedagoģes
D.Fedosejeva,
J.Ļimonova
Eiropas kustība Latvijā,
LR Kultūras ministrija,
S.Gabrāne

Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā,
plkst. 16.00.
Tikai ar pieteikumiem!
Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz 12.00,
no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00.
T. 65420332
Biznesa augstskolā “Turība” (Graudu
ielā 68, Rīgā).
Izbraukšana no Vienības laukuma
plkst. 6.00.
Pieteikšanās un sīkāka informācija:
I.Užule, t.29449226
Daugavpils logopēdiskajā
internātpamatskolā-attīstības centrā.
Katra mēneša 1. un 3.trešdiena.
Ar iepriekšējo pieteikumu
luda-2005@inbox.lv

Projekts “Eiropas pēdas Latvijā 2017”.
Diskusija 10.-11.klašu skolēniem “Es. Es
esmu. Es esmu Latvija un Eiropa”

16.11.

17.11.
18.11.

19.11.
20.11.
21.11.

PPMK vadītāja

Daugavpils 12.vidusskolā, no
plkst.10.00 līdz plkst.14.00.
Pieteikšanās
http://ej.uz/diskusuja_Daugavpils

Meistarklases matemātikas skolotājiem
„Matemātikas skolotāja prasmes dziļas
mācīšanās vadīšanai”
Spēle Daugavpils pilsētas 4.klašu
skolēniem “Latvija manā sirdī”
Spēle konkurss “Skatiens pagātnē” 8.9.klašu skolēniem
Seminārs Tehnoloģiju jomas
koordinatoriem
Konkurss latviešu valodā
mazākumtautību skolu 11.klašu
skolēniem „Daudzveidīgā Latvija”

MA, LVA

Marka Rotko izstāžu sezonas maiņas
ietvaros Introzālē Unas Guras izstādes
“Pumpemellas” un kataloga atklāšana
vizuālās mākslas skolotājiem

Daugavpils Marka Rotko
mākslas centrs, U.Gura

Latvijas valsts himnas dziedāšana

J.Vucēna

Vienības laukumā, dzied Centra
vidusskolas koris un Daugavpils Valsts
ģimnāzijas jauktais koris

Seminārs pirmsskolas iestāžu vadītāju
vietniekiem "'Latvijas valsts simtgades
tēmas aktualizēšana izglītības procesā –

DPIP, Daugavpils pilsētas
1.pirmsskolas izglītības
iestāde

Daugavpils pilsētas 1.pirmsskolas
izglītības iestādē, plkst.9.15

Skolēnu parlaments
L.Smikova
VISC, Skola2030
Daugavpils Centra
vidusskolas latviešu
valodas un literatūras
skolotāju MA

Daugavpils Centra vidusskolā,
307.kab., plkst.15.00.
Grupa nokomplektēta
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu
centrā “Jaunība”, plkst.13.00
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu
centrā “Jaunība”, plkst.15.30
Rīgā
Daugavpils Centra vidusskolā, no
plkst.15.00 līdz plkst.16.30.
Skatīties kārtību!
Pieteikt skolēnu komandu 4 cilvēku
sastāvā līdz 13.11. elektroniski
lutoka68@inbox.lv vai
ilona.bohane@inbox.lv
Daugavpils Marka Rotko mākslas
centrā, plkst. 16.00

viktorīna "Mana Latvija"'"
Meistarklases matemātikas skolotājiem
„Matemātikas skolotāja prasmes dziļas
mācīšanās vadīšanai”
DU Jauno matemātiķu skolas nodarbība
7.-9.klašu skolēniem
Komisijas likumpārkāpumu profilakses
darbam ar bērniem sēde
Atbalsta seminārs angļu valodas
skolotājiem „Radoša rakstīšana.
Savstarpēja atgriezeniskā saite”
(semināru vadīs I.Bohāne, I.Ustinova)
21.-24.11. Daugavpils pilsētas skolēnu spartakiāde
volejbolā (2004.-2005.g.dz.)

22.11.

Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde
Pirmsskolas izglītības iestāžu māsu
seminārs

Vācu valodas 48.valsts olimpiāde
10.-12.klasēm (2.(pilsētas) posms)

22.11.

MA, LVA

DU, DPIP
M.Lazdāne
DPIP, MA

Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs, Daugavpils
Centra vidusskolas sporta
skolotājs S.Forsjuks
PPMK vadītāja

DPIP veselības
veicināšanas
koordinētājs
R.Bespjatijs
VISC, M.Baklāne

Vācu valodas 48.valsts olimpiādes
(pilsētas posms) darbu vērtēšana

M.Baklāne

Pieredzes apmaiņas pasākums
pirmsskolas izglītības skolotājiem
“Kulturoloģiskās pieejas īstenošana
pirmsskolas izglītības iestādē”
Seminārs direktoru vietniekiem izglītības
jomā
Konference "Laimīgs bērns laimīgā
ģimenē"

DPIP, Daugavpils pilsētas
10.pirmsskolas izglītības
iestāde

Pilsētas pasākums 6.klašu skolēniem
“Mēs visi esam Latvijas bērni”

Daugavpils 10.vidusskolas
skolotāji

J.Jaunsudrabiņa 140.jubilejai veltīta spēle
latviešu valodā mazākumtautību skolu
7.klašu skolēniem „Un saule mūžam
mana”

Daugavpils 16.vidusskolas
latviešu valodas un
literatūras skolotāju MK

Izglītojošs pasākums “Nākotnes profesijas
IKT jomā”

DPIP, S.Čeirāne, izglītības
iestāžu pedagogi karjeras
konsultanti

DPIP
Daugavpils 12.vidusskola,
S.Kotova

Daugavpils Centra vidusskolā,
307.kab., plkst.15.00.
Grupa nokomplektēta
Daugavpils Universitātē (Parādes ielā
1), 304.aud., plkst.16.00
DPIP, Iekļaujošas izglītības atbalsta
centrā, plkst. 15.00
DPIP, 9.kab., plkst.15.30

Daugavpils Centra vidusskolas sporta
zālē, plkst.15.00

Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz 12.00,
no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00.
T. 65420332
DPIP, 9.kab., plkst.15.00

Daugavpils Vienības pamatskolā,
plkst.10.00.
Pieteikumus par dalībniekiem sūtīt līdz
15.11. elektroniski
maijabaklane@inbox.lv
Daugavpils Vienības pamatskolā,
plkst.15.30.
Tiek aicināts 1 skolotājs no
dalībskolas!
Daugavpils pilsētas 10.pirmsskolas
izglītības iestādē, plkst. 9.30

Daugavpils Saskaņas pamatskolā,
40.kab., plkst.14.00
Daugavpils 12.vidusskolā, Baltajā zālē,
plkst.17.00.
Aicināti 2 pārstāvji no skolas – vecāki,
pedagogi
Daugavpils 10.vidusskolā, plkst. 14.00.
Pieteikšanās līdz 17.11. elektroniski
renata_repina@inbox.lv, norādot
skolu; skolēnu vārdus, uzvārdus;
skolotāja vārdu, uzvārdu.
Tiek aicināti 5 skolēni no skolas!
Daugavpils 16.vidusskolā, plkst.15.00.
Skatīties kārtību!
Pieteikt skolēnu komandu 4 cilvēku
sastāvā līdz 15.11. elektroniski
inese.balahonova@inbox.lv
Daugavpils Centra vidusskolā;
Laiks un informācija par dalību
pasākumos tiks precizēta!
Sīkāka informācija: S.Čeirāne,

23.11.

24.11.

!

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju
sanāksme
Seminārs programmas “APU“ ietvaros
“Nāk rudens izgreznot Latviju”.
Pedagoģiskās metodes un paņēmieni
darbā ar bērniem, kuriem ir runas,
valodas un dzirdes traucējumi
Mācīšanās grupās „Caurviju prasmes
pilsoniskās un sociālās jomas priekšmetos
kompetenču izglītības kontekstā”
2.nodarbība
Pasākums 3.klašu skolēniem un
skolotājiem „Mana Latvija”

DPIP

Seminārs Matemātikas jomas
koordinatoriem
Praktiskais seminārs izglītības
psihologiem “Emocionālā intelekta
attīstība vidusskolas audzēkņiem”
VISC kursu “Kompetenču pieejas
ieviešana, strādājot skolotāju komandā"
7.nodarbība

VISC, Skola2030

Konkurss zēniem “Superpuika 2018”
(2.kārta)

A.Labute

Viktorīna latviešu valodā
mazākumtautību skolu 5.-6.klašu
skolēniem „Soļo pretī simtgadei”

Daugavpils 9.vidusskolas
latviešu valodas un
literatūras skolotāju MA

Izglītojošs pasākums “Nākotnes profesijas
IKT jomā”

DPIP, S.Čeirāne, izglītības
iestāžu pedagogi karjeras
konsultanti

Vizuālās mākslas un mājturības un
tehnoloģiju skolotāju mācību seminārs
muzejā

N.Izuļena,
Daugavpils
Novadpētniecības un
mākslas muzejs,
N.Ivanova
LU, MA

Daugavpils logopēdiskā
internātpamatskolaattīstības centrs

S.Gabrāne

Daugavpils 15.vidusskolas
sākumskolas skolotāji

t.29196866, un izglītības iestāžu
pedagogi karjeras konsultanti
DPIP, 9.kab., plkst. 9.00
Daugavpils logopēdiskajā
internātpamatskolā-attīstības centrā,
aktu zālē, plkst. 14.00.
Lūgums pieteikties pirms semināra
edwa2003@inbox.lv
DPIP, 9.kab., plkst.15.30

Daugavpils 15.vidusskolas aktu zālē,
plkst.14.00.
Pieteikšanās līdz 08.11. elektroniski
skola@vsk15.lv
Rīgā

Izglītības psihologu MA

PIKC “Daugavpils tehnikums”
(Strādnieku ielā 16), plkst. 13.00

VISC, Daugavpils Valsts
ģimnāzija

Rīgā.
Grupa nokomplektēta!
Kontaktpersona: R.Malnace,
t.25904722
Rīgā.
Piedalās Daugavpils logopēdiskās
internātpamatskolas-attīstības centra
un J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu
ģimnāzijas audzēkņi
Daugavpils 9.vidusskolā, plkst.14.30.
Skatīties kārtību!
Pieteikt skolēnu komandu 4 cilvēku
sastāvā, norādot vārdus, uzvārdus, līdz
10.11. elektroniski
tatjanastelmaka@inbox.lv
Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā.
Laiks un informācija par dalību
pasākumos tiks precizēta!
Sīkāka informācija: S.Čeirāne,
t.29196866, un izglītības iestāžu
pedagogi karjeras konsultanti
Daugavpils Novadpētniecības un
mākslas muzejā, plkst. 15.30

Matemātikas 68.olimpiādes 1.posms
(sagatavošanās) 5.–12.klašu skolēniem
Izbraukuma seminārs sociālajiem
M.Lazdāne
pedagogiem – Latgales Reģionālā atbalsta
centra „Rasas pērles“ apmeklējums
Angļu valodas pilsētas olimpiāde 9.klašu
DPIP, MA, Daugavpils
skolēniem (1.kārta)
Krievu vidusskola-licejs
Notiks 2018.gada janvārī!

Skolās
Rugāju nov., Rugāju pag., Egļusala,
"Varavīksne".
Izbraukšana no DPIP plkst.9.00
Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā,
plkst.11.45.
Dalībnieku reģistrācija no plkst. 11.15.
Olimpiādes ilgums: 2 stundas

25.11.

26.11.
27.11.

27.11.01.12.

28.11.

Latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas
īsteno mazākumtautību izglītības
programmu) 34.olimpiāde 7.-8.klašu
skolēniem (3.posms (valsts posms – I
kārta))
Nacionālais debašu turnīrs 10.12.klasēm "Latvijas sabiedrībā ir/nav
pieprasījums pēc kvalitatīva mediju
satura"

VISC, I.Bohāne, skolotāji

Rīgā.
Par dalībniekiem un norises vietu
informācija būs papildus

Biedrība “Debašu centrs”
un Latgales reģiona
debašu centrs, R.Murāne

Jelgavā.
R.Murāne, t.26479443,
muranerita@gmail.com

Seminārs bilingvālās izglītības
koordinatoriem „Efektīvs komandas
darbs”
Daugavpils pilsētas skolēnu spartakiāde
florbolā (2002.-2003.g.dz.)

DPIP, J.Azareviča

DPIP, 9.kab., plkst.15.30

Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils 16.vidusskolas
sporta skolotājs S.Kiseļovs
Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs, Daugavpils
Centra vidusskolas sporta
skolotājs S.Forsjuks,
Daugavpils 12.vidusskolas
sporta skolotājs
A.Settarovs
DU, DPIP

Daugavpils 16. vidusskolas sporta zālē,
plkst.15.00

PPMK vadītāja

Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz 12.00,
no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00.
T. 65420332
DPIP, 9.kab., plkst.13.30

Latgales reģiona finālsacensības volejbolā
(2002.-2003.g.dz.)

DU Jauno matemātiķu skolas nodarbība
12.klašu skolēniem „Funkcionālās
sakarības uzdevumos”
Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

29.11.

!

!

Pirmsskolas izglītības iestāžu
arodkomiteju priekšsēdētāju sanāksme
Skolu arodkomiteju priekšsēdētāju
sanāksme
Seminārs sākumskolas skolotājiem, kuri
2018./2019.m.g.sāks mācīt 1.klasi
“Kompetenču pieeja sociālajās
zinībās”1.daļa
Jauno klašu audzinātāju klubiņa
1.nodarbība „Skolēnu pilsoniskās
līdzdalības sekmēšana audzināšanas
procesā”

AO priekšsēdētāja
S.Orlova
AO priekšsēdētāja
S.Orlova
S.Gabrāne,
I.Lukaševiča

Spēle konkurss vidusskolas skolēniem
“Ceļojums pa Latgali”
Atklātā diskusija krievu valodā 8.-9.klašu
skolēniem „Literārā teksta pazīmes”

L.Smikova

Krievu valodas (dzimtās un svešvalodas)
un literatūras skolotāju MK vadītāju
sanāksme

DPIP

Direktoru vietnieku
audzināšanas jomā MA
vadītāja A.Jurģīte

Daugavpils Krievu
vidusskolas-liceja krievu
valodas skolotāju MK

Viļakā, Pils ielā 4, plkst.10.00

Daugavpils Universitātē (Parādes ielā
1), 304.aud., plkst.17.00

DPIP, 9.kab., plkst.15.00
Vienības pamatskola, no plkst.14.30
līdz plkst.16.00

Daugavpils 9.vidusskolā, no plkst.
15.00 līdz plkst. 17.00.
Pieteikšanās līdz 15.11. elektroniski
jurgite@inbox.lv.
Vietu skaits ierobežots.
Mācību gada laikā notiks 5
nodarbības. Nodarbību noslēgumā tiks
izsniegti apliecinājumi (12 h)
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu
centrā “Jaunība”, plkst.15.30
Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā,
plkst.15.30
Pieteikumus sūtīt elektroniski
kudvin@inbox.lv līdz 20.11.
Piedalīšanās brīvprātīga!
Aicināti 2 dalībnieki no skolas!
Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā,
203.kab., plkst.15.45.
Ierašanās obligāta!

29.11. –
01.12.

30.11.

Pilsētas piloteksāmens latviešu valodā
(izglītības iestādēm, kas īsteno
mazākumtautību izglītības programmu)
9.klasēs
Latgales reģiona debašu turnīrs 7.9.klasēm "Latviešu tautas tradīcijas
pusaudžiem ir /nav nozīmīgas"

I.Bohāne,
skolotāji

29.11. – rakstu daļa;
29.11.-01.12. – mutiskā daļa

Latgales reģiona debašu
centrs, R.Murāne

Bioloģijas 40.valsts olimpiādes 2.posms
tiešsaistē

DPIP, VISC,
M.Seļionova

Informatīvais seminārs un konsultācijas
angļu valodas skolotājiem un skolēniem
par izglītības iespējām ASV
Mājturības un tehnoloģiju skolotāju
mācību seminārs “Šūšanas noslēpumi”

ASV informācijas centrs,
Daugavpils,
DPIP
N.Izuļena,
Ņ.Rudze (PIKC
“Daugavpils tehnikums”)

Daugavpils Universitātē (Parādes ielā
1), plkst. 14.30.
R.Murāne, t.26479443,
muranerita@gmail.com
Daugavpils Krievu vidusskolā- licejā,
Daugavpils 3.vidusskolā,Daugavpils
9.vidusskolā,Daugavpils Centra
vidusskolā.
Skolēnu saraksts un sadalījumam tiks
izsūtīts individuāli!
LCB zālē, 3.stāvā, plkst.15.00.
Pieteikties līdz 26.11.
elektroniski natalija.oseverova@lcb.lv
PIKC “Daugavpils tehnikums”
(Mendeļejeva ielā 1), plkst. 15.30

Ciklogramma decembrim
Datums
27.11.01.12.

Pasākums
Daugavpils pilsētas skolēnu spartakiāde
florbolā (2002.-2003.g.dz.)

29.11. –
01.12.

Pilsētas piloteksāmens latviešu valodā
(izglītības iestādēm, kas īsteno
mazākumtautību izglītības programmu)
9.klasēs
Vispasaules AIDS dienai veltīts
konkurss „HIV nešķiro – tas attiecas arī
uz Tevi!” 9.klašu skolēniem

01.12.

Izziņas spēle latviešu valodā 8.klašu
skolēniem „Daudzveidīgā Latgale”

02.12.

03.12.
04.12.

R.Blaumaņa literārās prēmijas
12.konkursa laureātu apbalvošana

Floristikas seminārs ”Ziemassvētku
vainags” pilsētas skolotājiem un
floristikas pulciņu vadītājiem

Kas organizē
Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils 16.vidusskolas
sporta skolotājs S.Kiseļovs
I.Bohāne,
skolotāji

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

V.Rudņeva,
M.Pučka

Daugavpils Centra vidusskolā, no
plkst. 15.00 līdz plkst.17.00.
Nolikumam atbilstošs pieteikums
jāatsūta līdz 17.11. elektroniski
marina_puchka@inbox.lv
Marina Pučka, t.27018935
Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā,
plkst.14.30.
Skatīties kārtību!

Daugavpils Krievu
vidusskolas-liceja latviešu
valodas un literatūras
skolotāju MK un sociālo
zinību skolotāju MK
R.Blaumaņa
memoriālmuzejs „Braki”,
Ērgļu novada pašvaldība,
biedrība „R.Blaumaņa
kultūrvēsturiskais
mantojums”, I.Bohāne,
skolotāji I.Bohāne,
skolotāji
O.Sverčkauska

29.11. – rakstu daļa;
29.11.-01.12. – mutiskā daļa

Plašāka informācija un laureātu
saraksts: www.braki.lv (pēc 15.11.)

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu
centrā “Jaunība”, 5.kab., plkst.16.00.
Pieteikties līdz 24.11. elektroniski
olgasverckauska@inbox.lv vai

05.12.

Pilsētas piloteksāmens latviešu valodā
12.klasēs

I.Bohāne,
skolotāji

t.65437370
Skolās

