Ciklogramma martam
Datums
26.03.
26.-29.03.

27.03.

27.-29.03.

28.03.

Pasākums
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
Ķīmijas valsts 59.olimpiādes 3.posms

Kas organizē
S.Gabrāne, VISC

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

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

!
29.03.

30.03.
31.03.

Integrētais pasākums latviešu valodā
6.klašu skolēniem „Gribu būt gudrs!”
(mācību priekšmeti – latviešu valoda,
matemātika, sociālās zinības u.c.)
Nenotiks!
Izglītības iestāžu direktoru seminārs
Vides objektu un mākslas darbu
izstādes konkursa “Visa Dieva radībiņa
saulītē līgojās” apbalvošanas pasākums
Lielā piektdiena

J.Veļičko

M.Lazdāne
DPIP
VISC, LU, LU ITD, RTU

Vieta, laiks, piezīmes
Rīgā
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu
centrā “Jaunība”,
aktu zālē
DPIP, Iekļaujošas izglītības atbalsta
centrā, plkst. 15.00
DPIP, 9.kab., plkst. 9.00
Rīgā, LU Ķīmijas fakultātē, RTU
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas
fakultātē.
Piedalās uzaicinātie skolēni!
DPIP, 27.kab, plkst.15.30

AO priekšsēdētāja
S.Orlova
AO priekšsēdētāja
S.Orlova
DU Reģionālais vācu
valodas un Vācijas
valstsmācības
tālākizglītības centrs
sadarbībā ar
metodiķi M.Baklāni
J.Vucēna
J.Vucēna

DPIP, 9.kab., plkst.13.30

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.15.00
Kinoteātrī “Silver Screen”, plkst.15.30.
Pieteikšanās: Daugavpils Universitāte
(Vienības iela 13), 401.aud, L.Lipska,
t.65426535,
M.Baklāne, t.65420449
Rīgā
Latviešu Kultūras centrā. Laiks tiks
precizēts!

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

