Ciklogramma martam
Datums
01.03.

01.-02.03.

02.03.

Pasākums
Daugavpils pilsētas skolēnu skatuves
runas konkurss
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
Konkurss krievu valodas (dzimtās un
svešvalodas) un literatūras skolotājiem
„Krievu valodas/literatūras integrēta
stunda”
Pieredzes apmaiņas pasākums
pirmsskolas izglītības skolotājiem
„Latvijas valsts simtgadei veltīti
pētniecisko darbu projekti „Latvijas
bagātības””
Borisa Zahodera 100.gadadienai veltīts
lasītāju konkurss pirmsskolas iestāžu
audzēkņiem
Meistarklases darbnīcas “Iepazīsim
apkalpojošo sfēru profesijas!”
Daugavpils vispārizglītojošo skolu 8.12.klašu skolēniem

Daugavpils izglītības iestāžu 1.-4.klašu
koru skate
Valsts informātikas (programmēšanas)
olimpiāde 9.–12.klašu skolēniem
Daugavpils pilsētas skolēnu
spartakiāde florbolā (2006.-2007.g.dz.)

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

Kas organizē
J.Jackeviča
VISC, I.Bohāne,
skolas

Vieta, laiks, piezīmes
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu
centrā “Jaunība”, plkst.11.00
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

LKVLPA

Darbus iesniegt līdz 01.03. elektroniski
irina.kozlovaLAPRYAL@gmail.com
Piedalīšanās brīvprātīga!

DPIP, Daugavpils
pilsētas
28.pirmsskolas
izglītības iestāde

Daugavpils pilsētas 28.pirmsskolas
izglītības iestādē, plkst.9.15

Krievu kultūras
centrs

Krievu kultūras centrā, plkst.16.00

DPIP
(ESF projekts
Nr.8.3.5.0/16./I/001
„Karjeras atbalsts
vispārējās un
profesionālās
izglītības iestādēs”)
J.Vucēna

Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā
vidusskolā (Miera ielā 57), plkst. 14.00.
Kontaktinformācija: S.Čeirāne, t. 29196866.
Sīkāka informācija un pieteikšanās pie
skolu pedagogiem karjeras konsultantiem

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

XII Latgales zinātniski pētniecisko
darbu lasījumi krievu valodā kā
svešvalodā 9.-12.klašu skolēniem

Daugavpils Valsts
ģimnāzija

Izglītības attīstības centra jauniešu

Izglītības attīstības

Skolās (pēc vēlēšanās)

Pilsētas skolās un Daugavpils pilsētas Bērnu
un jauniešu centra “Jaunība” bērnu klubos.
Informācija: V.Rudņeva, t.29540715,
http://humped.lv/
Novadītās stundas plānu nosūtīt Irmīnei
Pogrebņakai ipogrebnaka@edu.riga.lv
Daugavpils Universitātē (Parādes ielā 1).
Pieteikumus sūtīt līdz 20.02. elektroniski
renate.malnace@gmail.com
Piedalīšanās brīvprātīga!
Daugavpils 9.vidusskolā, plkst. 10.00.

integrācijas un līdzdalības sekmēšanas
projekta “Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties.
Dalīties.” reģionālais forums „Tie esam
mēs!”

centrs (IAC)
sadarbībā ar
Daugavpils
9.vidusskolu

Dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.30.
Tiek aicināti 4 pārstāvji no skolas (skolotāji
un skolēni)!
Programma IACuzaicinajums
_Daugavpils_forums_02.03.pdf

Reģistrācija līdz 26.02. tiešsaistē
https://goo.gl/forms/Ivy5Ihn8mXBesqN52

03.03.
Līdz
03.03.
04.03.
05.03.

06.03.

07.03.

Borisa Zahodera 100.gadadienai veltīts
lasītāju konkurss pirmklasniekiem
Latvijas izglītības iestāžu pūtēju
orķestru Latgales un Vidzemes novadu
skate
Franču valodas 48.valsts olimpiāde 5.12.klašu skolēniem. 3.(valsts) posms
Radošo darbu konkurss 5.-12.klasu
skolēniem krievu valodā „Beikerstrītas
noslēpumi”

Krievu kultūras
centrs
Daugavpils
13.vidusskola

Krievu kultūras centrā, plkst.14.00

VISC, DPIP

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu
fakultātē, Visvalža ielā 4a, Rīgā
Darbus iesniegt līdz 03.03. elektroniski
vanessa88@inbox.lv
Piedalīšanās brīvprātīga!

Pilsētas konkurss „Franču dziesma” 5.12.klašu skolēniem
BI koordinatoru sanāksme
Seminārs direktoru vietniekiem
audzināšanas darba jomā
Starptautiskajai logopēda dienai veltīts
pieredzes apmaiņas pasākums pilsētas
speciālistiem “Garīgu sajūtu izaugsmes
iedvesmošanas skaņas”

DPIP sadarbībā ar DU Daugavpils 9.vidusskolā, plkst.15.00.
Piedalīšanās brīvprātīga!
DPIP, S.Mickeviča
DPIP, 9.kab., plkst.15.30
MA vadītāja A.Jurģīte Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu
centrā „Jaunība”, plkst.12.30
Daugavpils
Daugavpils Marka Rotko Mākslas centrā
logopēdiskā
(Mihaila ielā 3), plkst.14.00.
internātpamatskola- Pieteikties līdz 02.03.
attīstības centrs,
elektroniski edwa2003@inbox.lv
I.Valentanaviča
S.Gabrāne, VISC
Rīgā
I.Bohāne, M.Žilinska DPIP, 9.kab., plkst.15.30.
Vietu skaits ierobežots - 25!
Pieteikties elektroniski
marija.zilinska@inbox.lv
Piedalīšanās brīvprātīga!
Daugavpils
Daugavpils 16.vidusskolā, plkst.14.30
16.vidusskola, MA
S.Gabrāne, VISC
Rīga, uzaicinātie

Filosofijas olimpiādes valsts posms
Atbalsta seminārs krievu (dzimtās un
svešvalodas) un franču valodas
skolotājiem „Radošā rakstīšana.
Atgriezeniskā saite”
Matemātiskā pēcpusdiena "Skaitļa π
svētki" 5.–7.klašu skolēniem
Ekonomikas olimpiādes 10.-12.klasei
valsts posms
Mācīšanās grupās „No eksāmena
vēsturē 9.klasei dzimtajā valodā uz
eksāmenu valsts valodā” 3.seminārs
Jauno uzņēmēju skola “Personības
attīstība kā veiksmīga biznesa pamats”
(noslēguma nodarbība)

08.03.

08.-09.03.
09.03.

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2018”
Latgalē
Diagnosticējošais darbs latviešu valodā
mazākumtautību izglītības
programmās 3.klasei (rakstu daļa un
mutvārdu daļa)
Valsts matemātikas 68.olimpiāde
9.–12.klašu skolēniem
Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde
Mūzikas olimpiāde

LKVLPA

S.Mickeviča

Madonas Kultūras centrā

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

DPIP sadarbībā ar DU Daugavpils Universitātē (Parādes ielā 1 a),
SZF
209.aud., plkst. 16.00.
Kontaktinformācija: S.Čeirāne, t. 29196866
un skolu pedagogi karjeras konsultanti
J.Vucēna
Preiļos.
Laiks tiks precizēts!
VISC, I.Bohāne,
Skolās
skolas

VISC, MA

Rīgā

PPMK vadītāja

Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz 12.00, no
plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00.
T. 65420332
Daugavpils 13.vidusskolā.

J.Vucēna

10.03.

11.03.
12.03.

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

VISC, I.Bohāne

Krievu valodas (svešvalodas) valsts
22.olimpiāde 10.-12.klašu skolēniem.
3.(valsts) posms

VISC, LKVLPA, DPIP

Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU)
Latvijas mēroga pasākums “Cits Bazārs”

JA Latvija

Latgales reģiona 15.matemātikas
olimpiāde 5.–8.klašu skolēniem

Rēzeknes Valsts
1.ģimnāzija,
Rēzeknes pilsētas IP
Rēzeknes Valsts
1.ģimnāzija,
Rēzeknes pilsētas IP
S.Upīte

Rēzeknē

Daugavpils Valsts
ģimnāzijas latviešu
valodas un
literatūras MK

Daugavpils Universitātē (Parādes ielā 1)
plkst.10.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.00.
Pieteikumus sūtīt līdz 05.03. elektroniski
ingrida.kondratjeva@inbox.lv
Skatīties Kārtības!
Daugavpils 10.vidusskolā, plkst.10.00

Austrumlatvijas atklātā fizikas
olimpiāde 9. –11.klašu skolēniem
Informatīvais seminārs programmas
Award vadītājiem
12.Latgales novada latviešu valodas un
literatūras olimpiāde 7. (LAT1) un
10.klašu skolēniem (tēma “I.Ziedonis”)

13.03.

14.03.

Laiks tiks precizēts!
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu
fakultātē (Rīgā, Visvalža ielā 4a),
plkst.11.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.00.
Uzaicinātā dalībniece: A.Jonāne
(Daugavpils Valsts ģimnāzija).
Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā (Grēcinieku ielā
10), plkst.11.00
Dalībnieku reģistrācija no plkst.10.20.
Par dalībniekiem tiks paziņots atsevišķi!
T/C “Domina Shopping” (Ieriķu ielā 3, Rīgā),
no plkst. 9.30 līdz plkst. 18.00.
Piedalās Daugavpils Valsts ģimnāzijas,
Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja,
Daugavpils Centra vidusskolas, Daugavpils
3. un 13.vidusskolas SMU.
Izbraukšana no Vienības laukuma plkst.
6.00.
Kontaktinformācija: S.Čeirāne, t. 29196866
un SMU konsultanti

Vizuālās mākslas un mājturības un
tehnoloģiju skolotāju pieredzes
apmaiņas seminārs “Tekstilbrošas”
Pieredzes apmaiņas seminārs
informātikas skolotājiem „Skolotāja
ceļš uz jēgpilnu tehnoloģiju
izmantošanu”
Angļu valodas 12.klasei centralizētais
eksāmens (rakstu daļa un mutvārdu
daļa – 1.diena)
Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde
Vizuālās mākslas skolotāju pieredzes
apmaiņas seminārs “Ilustrāciju
kompozīcija un plakātgrāmatas”
Seminārs sociālajiem pedagogiem un
Daugavpils Tirdzniecības profesionālās
vidusskolas apmeklējums

MA vadītāja
N.Izuļena, I.Vasiļjeva
(Daugavpils
10.viduskola)
Daugavpils
12.vidusskola, MA

Rēzeknē

VISC

Daugavpils 12.vidusskolā (Kauņas ielā 8),
plkst.15.30

VISC, DPIP, MA,
skolas

Skolās

PPMK vadītāja

Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz 12.00, no
plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00.
T. 65420332
Daugavpils Saskaņas pamatskolā,
plkst.10.00

MA vadītāja
N.Izuļena, U.Gura
(Daugavpils Saskaņas
pamatskola)
M.Lazdāne, J.Kuklis

Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā
vidusskolā (Miera ielā 57), plkst.13.00

Pamatskolu matemātikas skolotāju
mācīšanās grupas „No eksāmena
dzimtajā valodā līdz eksāmenam valsts
valodā” 3.seminārs
Daugavpils pilsētas bibliotekāru
seminārs "Bibliotēku resursi Latvijas
valsts simtgadei (2)"

15.03.

Angļu valodas 12.klasei centralizētais
eksāmens (mutvārdu daļa – 2.diena)
Centralizētais eksāmens vācu valodā
12.klases skolēniem (rakstu un
mutvārdu daļa)
Centralizētais eksāmens krievu valodā
12.klasei. 1.diena
Mājturības un tehnoloģiju skolotāju
pieredzes apmaiņas seminārs
“Nacionālie ēdieni”

Atbalsta seminārs fizikas skolotājiem
Radošās darbnīcas ģeogrāfijas un
sociālo zinību skolotājiem “Migrācija –
globāls izaicinājums 21.gs.”
Metodiskie lasījumi pirmsskolas
skolotājiem „Latviešu valodas apguve
agrīnā un jaunākā vecuma grupās”

16.03.

17.03.
18.03.
19.03.

DPIP

DPIP, 9.kab., plkst.10.00

PIKC “Daugavpils
Būvniecības
tehnikums”
DPIP bibliotēka
VISC, DPIP, MA,
skolas
VISC, DPIP,
Daugavpils
12.vidusskola
VISC

PIKC “Daugavpils Būvniecības tehnikums”
(Jātnieku ielā 87), plkst. 14.30

MA vadītāja
N.Izuļena,
I.Marcinkeviča
(Daugavpils
15.vidusskola)
Daugavpils Krievu
vidusskola-licejs, MA
Biedrība “Providus”,
S.Gabrāne

Daugavpils 15.vidusskolā, plkst.10.00

DPIP sadarbībā ar
Daugavpils pilsētas
24.pirmsskolas
izglītības iestādi

Angļu valodas 12.klasei centralizētais
eksāmens (mutvārdu daļa – 3.diena)
Angļu valodas skolotāju profesionālas
pilnveides kursi „A Competence Based
Approach to Teaching and Learning
English” (12 h) – 1.diena (kursus vadīs
Rods Dīns (Rod Dean) un Iveta Vītola
(izdevniecība “Pearson”))
Centralizētais eksāmens krievu valodā
12.klasei. 2.diena
Centralizētais eksāmens franču valodā
12.klasei
Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

VISC, DPIP, MA,
skolas
DPIP, LATE,
izdevniecība
“Pearson”

Angļu valodas skolotāju profesionālas
pilnveides kursi „A Competence Based
Approach to Teaching and Learning
English” (12 h) – 2.diena (kursus vadīs
Rods Dīns (Rod Dean) un Iveta Vītola
(izdevniecība “Pearson”))

DPIP, LATE,
izdevniecība
“Pearson”

Latviešu valodas un literatūras
44.olimpiādes 8.-9. klašu skolēniem III
(valsts) posms

VISC, I.Bohāne

Skolās
Apvienotais eksāmens notiek Daugavpils
12.vidusskolā (Kauņas ielā 8).
T.65438451
Skolās

Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā,
plkst.15.00
Daugavpils Vienības pamatskolā, no
plkst.11.00 līdz plkst.15.00.
Par pieteikšanos būs papildu informācija!
Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas
izglītības iestādē, no plkst.12.00 līdz plkst.
14.00.
Kārtība http://izglitiba.daugavpils. lv/
Media/Default/file/=2012 /BIC/180207
_Metodisko_ lasijumu_kartiba.pdf
Skolās
Daugavpils Centra vidusskolā, no plkst.
12.00 līdz plkst.17.30.
Pieteikties līdz 05.03. elektroniski
http://ejuz.lv/course151602

VISC

Skolās

VISC

Skolās

PPMK vadītāja

Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz 12.00, no
plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00.
T. 65420332
Daugavpils Centra vidusskolā, no plkst.
9.00 līdz plkst. 14.30

Rīgā.
Par norises vietu, laiku un uzaicinātajiem
dalībniekiem tiks paziņots vēlāk!

20.03.

21.03.

Konkurss angļu valodā 7.klašu
skolēniem “Jeopardy – Touring in
London”
Pirmsskolas izglītības iestāžu māsu
seminārs

Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde
Literārā diskusija krievu valodā 8.9.klašu skolēniem "Literārā teksta
pazīmes"
Integrētais konkurss 8.klašu skolēniem
„Jauno erudītu kauss”
Metodiska nodarbība vācu valodas
skolotājiem “Kompetenču pieeja vācu
valodas mācīšanā: caurviju prasmes”
Skolēnu skatuves runas konkurss
Latgalē
Konkursa “Dižpuika 2017” fināls

M.Baklāne

I.Jackeviča

DPIP, 9.kab., plkst.15.00

Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz 12.00, no
plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00.
T. 65420332
Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā,
101.kab., plkst.15.30.
Piedalīšanās brīvprātīga!
Daugavpils Centra vidusskolā, plkst.15.00.
Pieteikties līdz 12.03. (skat. kārtību)
Daugavpils Vienības pamatskolā, 314.kab.,
plkst.15.30.
Aicināti visi vācu valodas skolotāji!
Rēzeknē
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu
centrs “Jaunība’, plkst.14.00

Lieldienu floristikas seminārs

O.Sverčkauska

Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu
vadītāju vietniekiem "E-vide izglītības
procesa organizācijā"

DPIP, Daugavpils
pilsētas 4.speciālā
pirmsskolas izglītības
iestāde
DPIP, MA, skolas

Daugavpils Bērnu un jauniešu centrā
“Jaunība”, 5.kab., plkst.16.00
Daugavpils pilsētas 4.speciālajā pirmsskolas
izglītības iestādē, plkst.9.30

Angļu valodas diagnosticējošais darbs
11.klašu skolēniem
Seminārs pedagogiem karjeras
konsultantiem, pedagogiem un
skolēniem “Karjeras iespējas iekšlietu
un aizsardzības jomās”

23.03.

Daugavpils Krievu
vidusskolas-liceja
krievu valodas
skolotāji
DPIP

Daugavpils 9.vidusskolā, plkst.15.30.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.15.15

L.Smikova,
A.Labute,
A.Smoļakova
Direktoru vietnieku
audzināšanas jomā
MA vadītāja A.Jurģīte

Jauno klašu audzinātāju klubiņa
2.(noslēguma) nodarbība „Skolēnu
pilsoniskās līdzdalības sekmēšana
audzināšanas procesā”

22.03.

Daugavpils
9.vidusskola, DPIP,
MA
DPIP veselības
veicināšanas
koordinētājs
R.Bespjatijs
PPMK vadītāja

VIAA IKAD sadarbībā
ar DPIP un
Daugavpils
12.vidusskolu

Profesionālās pilnveides programmas
“Panākumu universitāte” seminārs
“Komunikācijas nozīme personības
attīstībā”

S.Čeirāne, I.Užule

VISC projekta „Kompetenču pieeja
mācību saturā” kursi krievu valodas
skolotājiem „Valodu portfeļa
izmantošana mācību procesā”.
10.grupa. 2.nodarbība
Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

VISC, DPIP

PPMK vadītāja

Daugavpils 9.vidusskolā, no plkst. 15.00 līdz
plkst. 17.00
Grupa nokomplektēta!

Skolās
Daugavpils 12. vidusskolā (Kauņas ielā 8),
plkst. 12.00.
Kontaktinformācija: S.Čeirāne, t.29196866.
Pieteikšanās:
https://docs.google.com/forms
/d/e/1FAIpQLSc7jswBCV5a
Rqg08EwILac47xdHNYLaYX5
UJ1xF6o93wY3PTA/viewform
Biznesa augstskolā “Turība” (Graudu ielā
68, Rīgā). Izbraukšana no Vienības laukuma
plkst. 6.00.
Pieteikšanās un sīkāka informācija: I.Užule,
t.29449226
Daugavpils 15.vidusskolā, datorklasē,
plkst.13.00.
Tikai iepriekš reģistrētie skolotāji!

Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz 12.00, no
plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00.

Darbnīcas “Karjeras birža!” Daugavpils
vispārizglītojošo skolu 7. – 12.klašu
skolēniem

Izglītības izstāde “Izglītības iespējas
2018”Daugavpils vispārizglītojošo
skolu 7. – 12.klašu skolēniem

24.03.

25.03.
26.03.
26.-29.03.

27.03.

28.03.

DPIP (ESF projekts
Nr.8.3.5.0/16./I/001
„Karjeras atbalsts
vispārējās un
profesionālās
izglītības iestādēs”)
LTRK sadarbībā ar
DPIP

T. 65420332
Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa”
(Dobeles ielā 30).
Laiks tiks precizēts!
Kontaktinformācija: S.Čeirāne, t. 29196866.
Pieteikšanās pie skolu pedagogiem karjeras
konsultantiem
Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa”
(Dobeles ielā 30),no plkst. 10.00 līdz plkst.
17.00.
Kontaktinformācija: S.Čeirāne, t. 29196866,
izglītības iestāžu pedagogi karjeras
konsultanti
Daugavpils 15.vidusskolā, datorklasē,
plkst.9.00.
Tikai iepriekš reģistrētie skolotāji!

VISC projekta „Kompetenču pieeja
mācību saturā” kursi krievu valodas
skolotājiem „Valodu portfeļa
izmantošana mācību procesā”. 9.grupa.
2.nodarbība
XVI Latvijas lingvistikas olimpiādes
2.kārta
Jauno ģeogrāfu skola Rēzeknē (Rurālā
ģeogrāfija)
CLIL kursi priekšmetu un angļu valodas
skolotājiem (36 h) -1.diena (kursus
vadīs mag. paed. E.Bērziņš, mag. philol.
S.Strautmane, Skrīveru vidusskolas
skolotāji)
Latgales novada mūzikas olimpiāde

VISC, DPIP

J.Vucēna

Līvānos

Vēstures 24.olimpiādes 9.klasēm valsts
posms
Vides objektu un mākslas darbu izstāde
konkurss “Visa Dieva radībiņa saulītē
līgojās”
Komisijas likumpārkāpumu profilakses
darbam ar bērniem sēde
Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju
sanāksme
Latgales reģiona debašu turnīrs 10.12.klasēm "Demokrātija piedzīvo krīzi
ES"

S.Gabrāne, VISC

Rīgā

J.Veļičko

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu
centrā “Jaunība”,
aktu zālē
DPIP, Iekļaujošas izglītības atbalsta
centrā, plkst. 15.00
DPIP, 9.kab., plkst. 9.00

Mācīšanās grupās „No eksāmena
vēsturē 9.klasei dzimtajā valodā uz
eksāmenu valsts valodā” 3.seminārs
Pirmsskolas izglītības iestāžu
arodkomiteju priekšsēdētāju sanāksme
Skolu arodkomiteju priekšsēdētāju
sanāksme
Filmas vācu valodā “Rietumvējš”
apmeklējums skolēniem, uzdevumu par
filmu iekļaušana vācu valodas apguves
procesā

S.Mickeviča,
S.Gabrāne

LU

Par dalībniekiem tiks paziņots atsevišķi!

S.Gabrāne, LU LJĢS

Pieteikties līdz 10.03. elektroniski
signita.g@inbox.lv
No plkst.9.00 līdz plkst. 16.00.
Vieta tiks precizēta!

DPIP, LVA

M.Lazdāne
DPIP
Latgales reģiona
debašu centrs

AO priekšsēdētāja
S.Orlova
AO priekšsēdētāja
S.Orlova
DU Reģionālais vācu
valodas un Vācijas
valstsmācības
tālākizglītības centrs
sadarbībā ar

Daugavpils Universitātē (Parādes ielā 1),
plkst. 15.00.
Pieteikties līdz 23.03. elektroniski
https://goo.gl/forms/xvnUUNtQmIVNxgs42
Atbildīgā persona: Latgales reģiona debašu
koordinatore R.Murāne, t.26479443,
muranerita@gmail.com
DPIP, 9.kab, plkst.15.30

DPIP, 9.kab., plkst.13.30
DPIP, 9.kab., plkst.15.00
Kinoteātrī “Silver Screen”, plkst.15.30.
Pieteikšanās: Daugavpils Universitāte
(Vienības iela 13), 401.aud, L.Lipska,
t.65426535,
M.Baklāne, t.65420449

Valsts mūzikas olimpiāde
Pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 5.12.klašu koru konkursa “Dziesmai būt”
un zēnu koru konkursa “Puikas var”
1.kārta
Latgales novada informatīvais seminārs
„Jaunatne kustībā: izglītība  pieredze
 nodarbinātība”
Lieldienu floristikas konkurss
Integrētais pasākums latviešu valodā
6.klašu skolēniem „Gribu būt gudrs!”
(mācību priekšmeti – latviešu valoda,
matemātika, sociālās zinības u.c.)
29.03.

30.03.
31.03.

Izglītības iestāžu direktoru seminārs
Vides objektu un mākslas darbu
izstādes konkursa “Visa Dieva radībiņa
saulītē līgojās” apbalvošanas pasākums
Lielā piektdiena

metodiķi M.Baklāni
J.Vucēna
J.Vucēna

Rīgā
Latviešu Kultūras centrā. Laiks tiks
precizēts!

DPSP

Daugavpils Bērnu un jauniešu centrā
“Jaunība”, plkst.16.00

O.Sverčkauska

Daugavpils Bērnu un jauniešu centrā
“Jaunība”, aktu zālē, plkst. 16.00
Daugavpils Centra vidusskolas aktu zālē, no
plkst.15.00 līdz plkst.16.30.
Skatīties Kārtību!

Daugavpils Centra
vidusskolas latviešu
valodas un
literatūras u.c.
skolotāju MK
DPIP
J.Veļičko

DPIP, 9.kab., plkst. 8.30
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu
centrā “Jaunība”, aktu zālē, plkst.15.30

Ciklogramma aprīlim
Datums
01.04.
02.04.
Līdz 02.04.

03.04.
04.04.

Pasākums

Kas organizē

Vieta, laiks, piezīmes

Starptautiskajai bērnu grāmatu dienai
veltīts pilsētas pasaku konkurss 2.6.klašu skolēniem

M.Žilinska,
I.Lukaševiča

Darbus sūtīt līdz 02.04. elektroniski
marija.zilinska@inbox.lv
No skolas visi darbi vienā vēstulē, sūta
krievu/latviešu valodas skolotāju MK
vadītājs!
Piedalīšanās brīvprātīga!

Kultūrvēsturisko faktu izpēte: Lasījumi
par Raini VI (mērķauditorija: vidusskolas
posma skolēni, latviešu valodas un
literatūras skolotāji, interesenti)

J.Raiņa Daugavpils
6.vidusskolas
latviešu valodas un
literatūras
skolotāji sadarbībā
ar I.Bohāni
Daugavpils Valsts
ģimnāzijas latviešu
valodas un
literatūras
skolotāju MK

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā.
Par norises laiku tiks paziņots vēlāk!
Pieteikties līdz 03.04. elektroniski
vilma.taraude@inbox.lv

05.04.

I.Ziedoņa jubilejai veltīts 5.diktātu
konkurss pilsētas vidusskolēniem
„Rakstīt latviski ir moderni”

06.04.

Konkurss veselības maratons „LAI BŪTU
SKAIDRS!” Daugavpils skolu 8.klašu
komandas (4 – 5 skolēnu sastāvā)

LSK Daugavpils
nodaļas valdes
locekle M.Pučka,
V.Rudņeva

Daugavpils Universitātē (Parādes ielā 1),
plkst.14.30.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.14.15.
Pieteikumus sūtīt līdz 03.04.
elektroniski ingrida.kondratjeva@inbox.lv
Skatīties Kārtību!
Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā
vidusskolā, plkst.15.00.
Pieteikties līdz 09.03. elektroniski
marina_puchka@inbox.lv
Kontakti: Marina Pučka, t.27018935

07.04.
08.04.
09.04.
10.04.
11.04.
12.04.
13.04.
14.04.

Nacionālais debašu turnīrs 10.-12.klasēm
"Demokrātija piedzīvo krīzi ES"

Latgales reģiona 4.klases skolēnu
15.atklātā matemātikas olimpiāde

15.04.
16.04.
17.04.
18.04.
19.04.

20.04.

Latgales reģiona debašu turnīrs 7.9.klasēm "Grāmatu lasīšana ir populara
pusaudžu vidū"

Biedrība “Debašu
centrs” un Latgales
reģiona debašu
centrs
DPIP

Jelgavas Valsts ģimnāzijā.
Atbildīgā persona: Latgales reģiona debašu
koordinatore R.Murāne, t.26479443,
muranerita@gmail.com
Daugavpils Centra vidusskolā, plkst.10.00.
Iepriekš pieteikto dalībnieku
reģistrācija no plkst.9.00.
Pieteikumus līdz 26.03. sūtīt elektroniski
azalena2@inbox.lv

Latgales reģiona
debašu centrs

Daugavpils Universitātē (Parādes ielā 1),
plkst. 14.00.
Pieteikties līdz 10.04. elektroniski
https://goo.gl/forms/QOIuNFzxgUHfbG1h1
Atbildīgā persona: Latgales reģiona debašu
koordinatore R.Murāne, t.26479443,
muranerita@gmail.com

