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Datums Pasākums Kas organizē Norises vieta, 

laiks 

Piezīmes 

Oktobrī Organizatoriski 

jautājumi bioloģijas 

novada olimpiādes 

sagatavošanas  

posmā  

 

T. Baranovska, 

bioloģijas  

skolotāji, 

skolas,             

9.-12.klašu  

skolēni 

 Piekļuves piešķiršana 

izglītojamajiem un 

pedagogiem  

olimpiādes tīmekļa 

vietnei 

 

1.-30.10. ANO ilgtspējīgas 

attīstības mērķiem 

veltītā Pasaules lielākā 

mācību stunda “Klimata 

taisnīgums” 

UNESCO, 

skolas 

Skolās Materiāli: 
https://unesco.lv/files/Pasaule

s_lielaka_macibu_stunda_20

21-min_3af42ad5.pdf  

25.-29.10. Medijpratības projekts 
“MediaLab” 9.-12.klašu 

skolēniem angļu valodā 

D.Celitāne 

(LCB ASV 

informācijas 

centrs) 

Tiešsaistē 

 

Reģistrācijas saite un 

informācija par 

pasākumu norisi tiks 

nosūtīta pa skolām 

oktobra sākumā.  

Saite semināram tiks 

izsūtīta e-pastos visiem 

reģistrētajiem 

dalībniekiem 

28.10. 
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Atbalsta programmas 
“Stop 4-7” sociālo 

prasmju treniņu 

nodarbības vecākiem 

“Stop 4-7” 

koordinatore 

T.Maņkovska 

ZOOM platformā;  

no plkst.18.00 līdz 

plkst.20.00 

Pēc iepriekšēja pieraksta 

pa tālr.65420332, 

27066595 

Saite tiks nosūtīta uz e-

pastu katram 

dalībniekam individuāli 

Seminārs sociālās un 

pilsoniskās jomas 

skolotājiem vidusskolā 
“Kas ir jēgpilns, uz 

kompleksu sasniedzamo 

rezultātu vērsts mācību 

uzdevums?..” 

S.Gabrāne, 

DPIP 

ZOOM platformā; 

no plkst.16.00 līdz 

plkst.17.00 

ZOOM saite tiks izsūtīta 

Pirmsskolas izglītības 

iestāžu vadītāju darba 

sanāksme 

DPIP ZOOM platformā; 

plkst.8.30 

 

Skola2030 Latviešu 

valodas konsultācija 

“Valodas sistēmas apguve 

skolā” (piedalās  

Skola2030  eksperti 

A.Šalme un E.Dumpe) 

Skola2030 Tiešsaistē; 

plkst.16.00 

Reģistrēties šeit: 
https://domaundari.lv/fm/latv

-val-konsult-28102021/  

Mācību seminārs 

vizuālās mākslas, 

dizaina, mājturības un 

tehnoloģiju skolotājiem 
“Erasmus+ projektu 

iespējas, praktiskās 

apmācībās” 

DPIP, 

E.Balode, 

N.Izuļena 

ZOOM platformā; 

plkst.15.00 

 

Pieejas adrese tiks 

nosūtīta katram 

skolotājam uz e-pastu  

 Vebinārs pirmsskolas 

un sākumskolas 

skolotājiem “Kā skolotājs 

Skola2030 Tiešsaistē; 

plkst.14.00 

Saite uz tiešraidi 

Skola2030 Facebook 

kanālā: https://ej.uz/3brh   
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palīdz bērnam veidot 

dabaszinātnisko 

izpratību?” 

(piedalās Skola2030 dabas

zinātņu mācību jomas 

vadītājs M.Basmanovs un 

eksperte G.Kārkliņa) 

Skola2030 Fizikas  

konsultācija “Uzdevumu 

veidošanas paņēmieni, kas 

veicina jauno (kompetnču) 

pieeju” 

(piedalās Skola2030  

eksperts M.Šāvējs) 

Skola2030 Tiešsaistē; 

plkst.16.00 

Reģistrēties šeit: 
https://domaundari.lv/fm/fizi

ka-konsult-28102021/  

29.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedvesmas konference 

jauniešiem  #uzdrīksties 

uzvarēt! 

JAL   Sīkāka informācija un 

pieteikšanās:  
https://www.jalatvia.lv/bnew

s/global/919. 

Jāpiesakās līdz 14.10. 

Papildus informācija: 

S.Čeirāne, 

tālr.29196866 

Izglītības iestāžu 

direktoru darba 

sanāksme 

DPIP ZOOM platformā; 

plkst.8.30 

 

30.10.     

31.10. Radošā darbnīca ar 

Lauru Frolovaite „Der 

Herbst ist da” („Rudens 

klāt!”) (1.nodarbība) 

DU 

Humanitārās 

fakultātes 

Svešvalodu 

katedras 

Reģionālais 

vācu valodas un 

Vācijas 

valstsmācības 

tālākizglītības 

centrs sadarbībā 

ar Gētes 

institūtu Rīgā 

un Gētes 

institūtu Viļņā 

ZOOM platformā Mērķauditorija: 

Pirmsskolas izglītības 

iestādes un 1.-4.klašu 

skolēni, iesācēji/ar vācu 

valodas zināšanām. 

Piedalīšanās brīvprātīga! 

Pieteikšanas: 
marina.rumjanceva@du.lv,  
vai tālr.26451176 

Oktobris-

novembris 

Pilsētas 9.-12.klašu 

skolēnu konkurss 
“Daugavpils medicīnas 

vēsture. Reproduktīvā 

veselība” 

Veselības 

veicināšanas un 

izglītošanas 

biedrība, 

bioloģijas, 

dabaszinību 

skolotāji, klašu 

audzinātāji 

 Piedalīšanās brīvprātīga. 

Nolikums tiks nosūtīts 

individuāli e-pastā 
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