2013./2014. m. g.
Valsts, novada, pilsētas olimpiādes
Latviešu valoda un literatūra


Pilsētas latviešu valodas olimpiādes mazākumtautību skolu 5.-6. klasēm 2014. gada 31. martā rezultāti >



8. Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiādes 7. klašu skolēniem kārtība > Rezultāti >



8. Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiādes 10. klašu skolēniem kārtība > Rezultāti >



Latviešu valodas un literatūras 11.-12. klašu 40. olimpiādes 2. posma rezultāti >



Latviešu valodas olimpiādes 8.-9. klasēm rezultāti >




Latviešu valodas olimpiāde 5.-6. klasēm > Rezultāti >
Daugavpils pilsētas Latviešu valodas 30. olimpiādes 7.-8. klasēm (m.t.i.p.) rezultāti >

Krievu valoda


Pilsētas krievu valodas olimpiādes 8. klašu skolēniem kārtība > Rezultāti >



Pilsētas krievu valodas olimpiādes 6. klasēm kārtība >Rezultāti >



Krievu valodas (dz.) 4. klasēm olimpiādes kārtība > Rezultāti >



Krievu valodas (svešvalodas) 8.-9. klašu pilsētas olimpiādes kārtība >Rezultāti >



Krievu valodas (svešvalodas) 20. valsts olimpiādes 10.-12. kl. skolēniem 2. posma rezultāti Grupa A > Grupa



B>
Valsts 44. krievu valodas olimpiāde > Papildinājums >

Angļu valoda


Olimpiādes angļu valodā kā 1. svešvalodā 8. klasei kārtība > Rezultāti >



Daugavpils pilsētas atklātās angļu valodas olimpiādes 6. klašu skolēniem kārtība > Rezultāti >



Pilsētas angļu valodas olimpiādes 9. klašu skolēniem rezultāti (14.01.2014.) >




Pilsētas angļu valodas olimpiādes 9. klašu skolēniem kārtība > Rezultāti (3.12.2013.)>
Pilsētas angļu valodas olimpiādes 10.-12. klašu skolēniem kārtība > Rezultāti >

Vācu valoda



Valsts 44. vācu olimpiādes 10.-12. kl. kārtība > Papildinājums 10.-12. kl. > Rezultāti >
Valsts 44. vācu olimpiādes 8. klasēm kārtība > Papildinājums 8. kl. > Rezultāti >

Franču valoda


Valsts 44. franču olimpiādes kārtība > Papildinājums > Rezultāti >

Matemātika


Matemātikas 64. olimpiādes 2. posma organizēšanas kārtība > 9.-12. klašu rezultāti > 5.-9. klašu rezultāti >

Informātika

Fizika

Informātikas 27. olimpiādes 2. posma organizēšanas kārtība > Rezultāti >



Fizikas 64. olimpiādes 2. posma organizēšanas un norises kārtība > Rezultāti >

Ķīmija


Ķīmijas olimpiādes 2. posma organizēšanas kārtība > Rezultāti >

Bioloģija


36. bioloģijas olimpiādes novada posma nolikums > Rezultāti >

Ģeogrāfija


Ģeogrāfijas 31. olimpiādes organizēšanas kārtība > Rezultāti >

Vides projekti


Vides projektu olimpiāde 8.-12. klašu skolēniem >

Ekonomika


Ekonomikas 15. olimpiādes organizēšanas kārtība > Rezultāti >

Vēsture



Vēstures 20. olimpiādes 9. klasēm 2. posma organizēšanas kārtība > Rezultāti >
Vēstures 2. olimpiādes 12. klasēm 2. posma organizēšanas kārtība > Rezultāti >

Politoloģija


IV Latgales novada olimpiādes politoloģijā organizēšanas kārtība >

Vizuālā māksla


7.-8. klašu skolēnu vizuālās mākslas olimpiādes organizēšanas kārtība > Rezultāti >

Mūzika


Daugavpils pilsētas mūzikas olimpiādes kārtība > Rezultāti >

Mājturība un tehnoloģijas


Pilsētas atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes "Gadalaiki - pavasaris" kārtība > Rezultāti >

Sākumskola


Daugavpils pilsētas 25. atklātās matemātikas olimpiādes 3. klašu skolēniem rezultāti >



Latgales reģiona 4. klases skolēnu 11. atklātās matemātikas olimpiādes rezultāti >



Pilsētas izteksmīgās runas konkursa 1. klasēm kārtība >



Pilsētas krievu valodas olimpiādes 4. klasēm kārtība >



Latgales reģiona 4. klašu 11. atklātās matemātikas olimpiādes kārtība >



Pilsētas 3. klašu 25. atklātās matemātikas olimpiādes kārtība > Rezultāti >



Dabaszinību olimpiādes kārtība > Rezultāti >




Pasākuma "Ciemos pie Zinīša" kārtība >
Daugavpils pilsētas latviešu valodas (dzimtās) olimpiādes 3.-4. klasēm organizēšanas kārtība > Rezultāti >



Daugavpils pilsētas latviešu valodas olimpiādes mazākumtautību 3.-4. klasēm organizēšanas kārtība
> Rezultāti >

Zinātniski pētnieciskais darbs


Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības nolikums >



Daugavpils vispārizglītojošo skolu 5.-9. klašu skolēnu radošo darbu konkursa kārtība > Rezultāti 5.-7. kl.
> Rezultāti 8.-9. kl. >

Atklātās olimpiādes, konkursi, izstādes, konferences, citi pasākumi


Krievu literatūras konkursa „Kas? Kur? Kad?” 10. klašu skolēniem rezultāti 2014. g. 29.
aprīlī >



Angļu valodas skolotāju pasākumā "Mēs Eiropā" kārtība >



Konkursa-spēles "Pastaigas dabā kopā ar J. Baltvilku" kārtība >



Daugavpils pilsētas atklātā angļu valodas konkursa "Sights of London" 7. klašu skolēniem kārtība >



Festivāla "Daugavpils laiku lokos" organizēšanas kārtība >



Jāņa Jaunsudrabiņa „Baltās grāmatas” simtgadei veltītā literāro darbu un zīmējumu konkursā nolikums >



Diktātu konkursa vidusskolēniem „Rakstīt latviski ir moderni” kārtība >



Konkura kulturoloģijā "Orientēšanās pilsētvidē" organizēšanas kārtība >



Pilsētas atklātās angļu valodas olimpiādes 6. klašu skolēniem kartība >



Konkurss "Pa dinosauru pēdām" >



Latvijas skolēnu konkursa "Pazīsti savu organismu" 2. kārtas nolikums > Rezultāti >



Pilsētas festivāla krievu (svešv.), vācu, franču valodas festivāla "Manas dvēseles dziesma un dzeja" kārtība >



Konkursa Latvijas ģeogrāfijā organizēšanas kārtība >



Daugavpils pilsētas jauno dabaszinātnieku spēles - konkursa „Per aspera ad astra" („Caur ērkšķiem uz
zvaigznēm") nolikums > Rezultāti >





Publiskās runas konkursa nolikums > Vērtēšanas kritēriji > Pieteikums >

Pilsētas pasākuma vācu valodā 5.-6. klašu skolēniem „Ziemas
ceļojums“ („Winterreise") protokols >
1. Latgales novada Oratoru konkursa vidusskolēniem latviešu valodā ,,Latgales
kultūrvēsturiskais mantojums" kārtība >



8. atklātās olimpiādes vācu valodā kā 3. svešvalodā kārtībā > Rezultāti >



Konkursa mazākumtautību skolu 10. klašu skolēniem ,,Valoda vieno" kārtība >



Pilsētas krievu valodas (dzimtās) konkursa 7. klašu skolēniem „Krievu tradīcijas. Meteņi” > Rezultāti >




Pilsētas pasākuma vācu valodā 5.-6. klašu skolēniem „Ziemas ceļojums” kārtība >
3. Literatūrzinātniskie lasījumi 10.-12. kl. skolēniem „Teksta lingvistiskās,
literatūrzinātniskās analīzes prezentācijas” >



Konkurss 12. klašu skolēniem "Cultural Quiz" >



Pilsētas krievu valodas radošās darbnīcas „Nauma diena” rezultāti >



Frankofonijas nedēļas kārtība > Laureāti >



Franču dziesmas konkursa kārtība > Rezultāti >



Pasaku konkursa 3.-5. klašu skolēniem kārtība >



5. klašu skolēnu konkursa "Zīļuka ceļojumi pa Daugavpili" kārtība >



Eseju un zīmējumu konkursa "Daugavpils lepnums 2013" organizēšanas kārtība >



Daugavpils Centra vidusskolas rīkota konkursa mazākumtautību skolu 11. klašu skolēniem "Teiksmainā
Latvija" kārtība >



Pieredzes apmaiņas semināra "Svētku ugunim pretī" nolikums >



Pilsētas krievu literatūras un kultūras konkursa – spēles 5. kl. skolēniem „P. Bažova (135.g. no dzimšanas
dienas) ”Malahīta lādīte” (75.g. no izdevuma dienas) > Rezultāti >



Radošo darbu konkurss "A letter to Santa" >



Pilsētas vācu valodas „Brain-ring” 9.-12. klašu skolēniem KĀRTĪBA >



7. Latgales zinātniski pētniecisko darbu lasījumu krievu valodā kā svešvalodā kārtība >



Konkurss angļu valodā 1.-4. klašu skolēniem "Jingle bells 2013 winter" >



Radošo darbu konkursa „Dzimtas stāsti. Ar saknēm Latvijā” nolikums >



Daugavpils 16. vidusskolas pasākuma "Ojāra vācieša kabata" 12. klasei kārtība >



Jāņa Cimzes 200 gadu jubilejai veltīta domrakstu konkursa norises kārtība >



A.Puškina liceja dienai veltītā skolēnu radošo darbu festivāla kārtība >



Daugavpils Vienības pamatskolas pasākuma 5. klasei "Dzimtā valoda" kārtība >



DAUGAVPILS PILSĒTAS ATKLĀTAIS ANGĻU VALODAS KONKURSS 8. KLAŠU SKOLĒNIEM ,,WHAT? WHERE?
WHEN?" >



Valodu konkursa ,,Draudzlbas vilciens" kārtība > Rezultāti: 2.-4. klasēm > 6. klasēm >



R. Blaumaņa literārās prēmijas 9. konkursa NOLIKUMS >



Riebiņu novada domes, Galēnu kultūrvēstures biedrības un Galēnu pamatskolas dzejniekam un reliģiju
pētniekam Robertam Mūkam veltītā jaunrades darbu konkursa NOLIKUMS >



Daugavpils Jauno Erudītu Kausa 2013 organizēšanas kārtība >



Daugavpils pilsētas un rajona skolotāju un skolēnu 16. Ekoloģiskās konferences „Mēs un mūsu vide”
nolikums >



5.-7. klašu skolēnu vizuālās mākslas zīmējumu izstādes "Mana sapņu profesija" kārtība >

