Ciklogramma janvārim
Datums
16.-19.01.

Pasākums
Daugavpils pilsētas skolēnu spartakiāde
basketbolā (2006.-2007.g.dz.)

17.01.

Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas
izbraukuma sēde

Kas organizē
Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils
12.vidusskolas sporta
skolotājs A.Settarovs
VPMK, PPMK vadītāja

Jauno uzņēmēju skola “Personības
attīstība kā veiksmīga biznesa pamats”
(6.nodarbība)

DPIP sadarbībā ar DU
SZF

Jaunā gada muzikāls koncertuzvedums

L.Smikova

Ziemassvētku radošais konkurss
skolēniem angļu valodā „American Winter
Holidays” (klašu grupās: 5.-6., 7.-8., 10.-11).
Noslēguma pasākums
Seminārs sociālajiem pedagogiem
“Profesionālās kompetences
pilnveidošanās supervīzijā”
Daugavpils pilsētas skolēnu robotu
draudzības sacensības „ROBOTIKA
DAUGAVPILS 2018”
Pedagogu karjeras konsultantu MA
sanāksme
Skolēnu zīmējumu konkursa “Daugavpils
lepnums 2017” noslēguma pasākums

ASV informācijas
centrs, LCB, DPIP, MA

Saules ielā 7.
Tikai ar iepriekšēju pierakstu!
T. 65420332
Plkst.10.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.9.30.
Olimpiādes dalībnieku sadalījums pa
skolām un telpām tiks publicēts
2018.gada 12.janvārī
www.izglitiba.daugavpils.lv
Daugavpils Universitātē (Parādes
ielā 1a), 209.aud., no plkst.16.00 līdz
plkst. 18.00.
Kontaktinformācija: S.Čeirāne,
t.29196866 un skolu pedagogi
karjeras konsultanti
Daugavpils Universitātē (Parādes
ielā 1), plkst.14.00
Latgales Centrālajā bibliotēkā, plkst.
15.00

M.Lazdāne, J.Kaļiņina

DPIP, 9.kab., plkst.14.00

Daugavpils
15.vidusskola, DPIP

Daugavpils 15.vidusskolā,
plkst.15.00

DPIP, S.Čeirāne

DPIP, 9. kab., plkst. 15.30

DPIP

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

DPIP, MA, Daugavpils
Krievu vidusskola-licejs

Latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas
īsteno mazākumtautību izglītības
programmu) 34.olimpiāde 7.-8.klašu
skolēniem (3.posms (valsts posms – II
kārta))

VISC, I.Bohāne

Daugavpils Saskaņas pamatskolā,
plkst. 14.30.
Aicināti visi konkursa dalībnieki un
skolotāji!
Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā,
rakstu daļas sākums – plkst.11.30,
mutvārdu daļas sākums – plkst.
12.30.
Dalībnieku reģistrācija – no plkst.
11.15
Rīgas 15.vidusskolā (Visvalža ielā 9,
Rīgā), plkst.10.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.9.30
līdz plkst.10.00.
Uzaicinātie dalībnieki: S.T.Rasnače
(Daugavpils Centra vidusskola),
J.Presņakova un J.Sivačova
(Daugavpils Krievu vidusskola-licejs),
B.Rakicka (J.Pilsudska Daugavpils
valsts poļu ģimnāzija), V.Nasire

Eiropas Savienības Dabaszinātņu
olimpiādes atlase 2018, 1.kārta

18.01.

Vieta, laiks, piezīmes
Daugavpils 12.vidusskolas sporta
zālē, plkst.15.00

19.01.

!
20.01.

21.01.
22.01.

23.01.

24.01.

(Daugavpils 3.vidusskola)
Daugavpils Saskaņas pamatskolā,
36.kab., plkst.15.00
DPIP, 9.kab., plkst. 9.00

Seminārs bioloģijas un dabaszinību
skolotājiem
Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju
vietnieku seminārs
Fizikas 68.olimpiādes 2.posms 9.–12.klašu
skolēniem

M.Seļionova

Izglītības iestāžu direktoru un vadītāju
seminārs

DPIP

14.atklātā mājturības un tehnoloģiju
olimpiāde 6.-7. klašu skolēniem. 1.kārta

VISC

Latgales novada sporta svētki bērniem un
jauniešiem ar speciālām vajadzībām
Spēle konkurss 5.klašu skolēniem “Rotaļu
un rotaļlietu svētki”
Nenotiks!
Latgales Jauno ģeogrāfu skolas nodarbība
“Kalnu un vulkānu ģeogrāfija”
Pedagogu tālākizglītības maksas kursi (A
līmenis, tiks izsniegta apliecība)
datorgrafikā “Vektorgrafikas programmas
Adobe Illustrator pamati” (12 h, kursu
vadītājs – PIKC “Daugavpils Dizaina un
mākslas vidusskola “Saules skola”
fotodizaina izglītības programmas vadītājs
Aivars Bulis). 1.nodarbība

A.Mamajeva

PIKC “Daugavpils
Dizaina un mākslas
vidusskola “Saules
skola”

PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas
vidusskola “Saules skola”, Saules
ielā 6/8, 204.kab., no plkst.
10.00. līdz plkst. 15.00.
Pieteikšanās līdz 18.01. elektroniski
nataljavk@rambler.ru

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

I.Bohāne

Pilsētas latviešu valodas un literatūras
olimpiādes 5.-6.klašu skolēniem (LAT1)
darbu vērtēšana
Latgales reģiona finālsacensības basketbolā
„Oranža bumba” (2002.-2003.g.dz.)

I.Bohāne

Daugavpils 12.vidusskolā,
plkst.10.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.9.30.
Pieteikšanās līdz 15.01. elektroniski
ilona.bohane@inbox.lv
No skolas – līdz 8 dalībniekiem!
DPIP, 9.kab., plkst.15.00.
Obligāti viens skolotājs no
dalībskolas!
Balvu Valsts ģimnāzijas sporta zālē
(Dārza ielā 2), plkst.10.00

5.filosofijas olimpiādes 11.-12.klasēm
pilsētas posms
Atbalsta seminārs krievu (dzimtās un
svešvalodas) un franču valodas
skolotājiem „Motivētā mācīšana”

Jauno uzņēmēju skola “Personības
attīstība kā veiksmīga biznesa pamats”
(7.nodarbība)

DPIP
VISC, DPIP

J.Veļičko

S.Gabrāne, LU LJĢS

Balvu novada BJSS,
izglītības metodiķis
A.Kazakevičs
S.Gabrāne, VISC
M.Žilinska, I.Ustinova

DPIP sadarbībā ar DU
SZF

Plkst.10.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.9.30.
Olimpiādes dalībnieku sadalījums pa
skolām un telpām tiks publicēts
2018.gada 15.janvārī
www.izglitiba.daugavpils.lv
PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas
vidusskola “Saules skola”, plkst.
8.30
Darbi jāiesūta līdz 19.01.2018.
(pasta zīmogs) vai līdz 15.01.2018.
jāiesniedz Daugavpils Krievu
vidusskolā-licejā N.Izuļenai
Līvānu 1.vidusskolā, plkst.10.00
Daugavpils pilsētas Bērnu un
jauniešu centrā “Jaunība”,
plkst.15.00
Viļānos

DPIP, 9.kab., plkst.10.00
DPIP, 9.kab., plkst.15.30.
Pieteikties elektroniski
marija.zilinska@inbox.lv
Vietu skaits ierobežots - 25!
Piedalīšanās brīvprātīga!
Daugavpils Universitātē (Parādes
ielā 1a), 209.aud., no plkst.16.00 līdz
plkst. 18.00.
Kontaktinformācija: S.Čeirāne,

t.29196866 un skolu pedagogi
karjeras konsultanti
Daugavpils 9.vidusskolā, no
plkst.15.00 līdz plkst.17.00
Daugavpils Volejbola skolā
(Kandavas ielā 17),
sākumskola – plkst.13.00;
pamatskola – plkst.15.00;
vidusskola – plkst.17.00
LU, Dabaszinātņu mājā (Jelgavas ielā
1, Rīgā)

Jauno klašu audzinātāju klubiņa
3.nodarbība
Sporta pasākums spēle “Esi vesels”

MA vadītāja A.Jurģīte

24.-26.01.

Valsts bioloģijas olimpiāde

VISC, LU, LU ITD

25.01.

Seminārs pedagogiem karjeras
konsultantiem, priekšmetu skolotājiem un
skolēniem “Dizaina nozares potenciāls un
attīstības perspektīvas”

VIAA, DPIP sadarbībā ar
PIKC “Daugavpils
Dizaina un mākslas
vidusskola “Saules
skola””

Darbnīcas “Iepazīsti dizaina izglītības
dažādību!”

PIKC “Daugavpils
Dizaina un mākslas
vidusskola “Saules
skola”” (projekta
SAM 8.3.5. ietvaros)

Atbalsta seminārs angļu valodas
skolotājiem „Vērtējums kā mācīšanas
procesa daļa” (semināra vadītāja – Silvija
Mickeviča)
Seminārs latviešu valodas un literatūras
skolotājiem "Īpašvārdu pareizrakstība:
problēmas un risinājumi" (lektore: Dite
Liepa, LVA galvenā lingviste)

DPIP, MA

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju
sanāksme

DPIP

DPIP, 9.kab., plkst. 9.00

Vācu valodas valsts 48. olimpiādes
10.-12. klašu skolēniem 3.(valsts) posma
1.kārta

VISC

Pedagogu tālākizglītības maksas kursi (A
līmenis, tiks izsniegta apliecība)
datorgrafikā “Vektorgrafikas programmas
Adobe Illustrator pamati” (12 h, kursu
vadītājs – PIKC “Daugavpils Dizaina un
mākslas vidusskola “Saules skola”
fotodizaina izglītības programmas vadītājs
Aivars Bulis). 2.nodarbība

PIKC “Daugavpils
Dizaina un mākslas
vidusskola “Saules
skola”

Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā (Raiņa
bulvārī 8, Rīgā). Dalībnieku
reģistrācija no plkst. 10.00.
Piedalās uzaicinātie skolēni:
A.Jonāne, L.Nitiša, L.Unzule,
E.Vanaga, E.Lipska
PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas
vidusskola “Saules skola”, Saules
ielā 6/8, 204.kab., no plkst.
10.00. līdz plkst. 15.00.
Pieteikšanās līdz 18.01. elektroniski
nataljavk@rambler.ru

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

VISC, I.Bohāne,
skolotāji, Daugavpils
15.vidusskolas latviešu

L.Smikova

I.Bohāne sadarbībā ar
DU un LVA

PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas
vidusskola “Saules skola”” (Saules
ielā 6/8, zālē), no plkst. 9.30 līdz
plkst. 17.00.
Precīzāka informācija un
pieteikšanās: S.Čeirāne, t.29196866
un skolu pedagogi karjeras
konsultanti
PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas
vidusskola “Saules skola”” (Saules
ielā 6/8, zālē), no plkst. 14.00 līdz
plkst. 17.00.
Precīzāka informācija un
pieteikšanās: S.Čeirāne, t.29196866
un skolu pedagogi karjeras
konsultanti
DPIP, 9.kab., plkst.15.30.
Pieteikties līdz 21.01.2018.
elektroniski
ilonaustinova@gmail.com
Daugavpils Universitātē (Vienības
ielā 13), 305.aud. no plkst.14.30.
līdz plkst.17.00.
Reģistrēšanās līdz 22.01. šeit:

http://ejuz.lv/hgj

26.01.
27.01.

28.01.
29.01.

Daugavpils 15.vidusskolā,
plkst.10.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.9.30.

30.01.

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju
vietnieku seminārs
Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

31.01.

!

valodas un
informātikas skolotāju
MK
DPIP

Dalībniekus piesaka tiešsaistē līdz
15.01. www.lu.lv atbildīgie skolotāji

PPMK vadītāja

Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz
12.00, no plkst. 13.00 līdz plkst.
17.00.
T. 65420332
Daugavpils 13.vidusskolā un
Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā,
plkst.10.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.9.30
DPIP, 9.kab., plkst.15.00

Ekonomikas 19.olimpiādes 10.-12.klasēm
pilsētas posms

S.Gabrāne, VISC

Pirmsskolas izglītības iestāžu māsu
seminārs

DPIP veselības
veicināšanas
koordinētājs
R. Bespjatijs
DPIP sadarbībā ar DU
SZF

Jauno uzņēmēju skola “Personības
attīstība kā veiksmīga biznesa pamats”
(8.nodarbība)

Pilsētas olimpiāde krievu valodā
(svešvalodā) 8.-9.klašu skolēniem

DPIP

Pilsētas olimpiādes krievu valodā
(svešvalodā) 8.-9.klašu skolēniem darbu
vērtēšana

DPIP

DPIP, 9.kab., plkst.14.00

Daugavpils Universitātē (Parādes
ielā 1a), 209.aud., no plkst.16.00 līdz
plkst. 18.00.
Kontaktinformācija: S.Čeirāne,
t.29196866 un skolu pedagogi
karjeras konsultanti
J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu
ģimnāzijā, plkst.12.00.
Piedalīšanās brīvprātīga!
J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu
ģimnāzijā, no plkst.15.30.
Piedalīšanās brīvprātīga!

Ciklogramma februārim
Datums
01.02.

Pasākums
Mājturības un tehnoloģiju un
mājsaimniecības valsts 19.olimpiādes
2.(pilsētas) posms. Olimpiāde tekstila
tehnoloģijās 8.un 9.klases izglītojamajiem

Kas organizē
VISC, DPIP

Mājturības un tehnoloģiju un
mājsaimniecības valsts 19.olimpiādes
2.(pilsētas) posms. Olimpiāde koka un metāla
tehnoloģijās 8.un 9.klases izglītojamajiem

VISC, DPIP

Mājturības un tehnoloģiju un
VISC,DPIP
mājsaimniecības valsts 19.olimpiādes
2.(pilsētas) posms. Olimpiāde mājsaimniecībā
10.-12.klases izglītojamajiem
02.02.
03.02.
04.02.
05.02.

Angļu valodas skolotāju MA sanāksme un
atbalsta seminārs „Lasīšana ar izpratni”
(semināra vadītāja – Marija Žilinska)

DPIP, MA

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 25.01.2018.
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 25.01.2018.
elektroniski nataljavk@rambler.ru
Daugavpils Saskaņas pamatskolā, aktu
zālē, plkst. 10.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.30.
Pieteikumus sūtīt līdz 25.01.2018.
elektroniski nataljavk@rambler.ru

Daugavpils Saskaņas pamatskolā.,
plkst.15.30.
Pieteikties līdz 31.01.2018. elektroniski
ilonaustinova@gmail.com

Atbalsta seminārs latviešu valodas un
literatūras skolotājiem (mazākumtautību
izglītības programmās) „Pilsētas
piloteksāmens 9.klasēs: analīze, problēmas,
iespējamie risinājumi”
Ķīmijas valsts 59.olimpiādes 2.posms

I.Bohāne

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

VISC, DPIP,
M.Seļionova

07.02.

Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

PPMK vadītāja

08.02.

Krievu valodas (svešvalodas) valsts
22.olimpiāde 10.-12.klašu skolēniem.
2.(pilsētas) posms
Krievu valodas (svešvalodas) valsts
22.olimpiādes 10.-12.klašu darbu vērtēšana
Izdevniecības “Express Publishing”
metodiskais seminārs angļu valodas
skolotājiem "Express Days'18" kopā ar
Lielbritānijas konsultantu Aleksi Roditi (Alex
Roditis)

VISC, LKVLPA,
DPIP

Olimpiādes dalībnieku sadalījums pa
skolām un telpām tiks publicēts
www.izglitiba.daugavpils.lv un izsūtīts
skolām
Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz 12.00,
no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00.
T. 65420332
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
Daugavpils Centra vidusskolā, no
plkst.14.00 līdz 17.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.13.30.
Pieteikšanās elektroniski līdz
01.02. www.jr.lv

06.02.

09.02.

10.02.

VISC, LKVLPA,
DPIP
DPIP, MA

