Ciklogramma_NOVEMBRIM_2021
Datums

Pasākums

Oktobrisnovembris

Pilsētas 9.-12.klašu
skolēnu konkurss
“Daugavpils medicīnas
vēsture. Reproduktīvā
veselība”

3.11.

Matemātikas skolotāju
sanāksme
„2020./2021.m.g. Valsts
pārbaudes darbu
matemātikā analīze,
problēmas, iespējamie
risinājumi”
Angļu valodas 51.valsts
olimpiāde 10.-12.klašu
skolēniem (2. (pilsētas)
posms)
Krievu valodas MK
vadītāju sanāksme “Par
izmaiņām valsts
24.olimpiādes norises
laikos un kārtībā”

!

4.11.

5.11.

LPR Latgales
uzņēmējdarbības centra
pasākums
vispārizglītojošo skolu
10.-12.klašu skolēniem
“Īsteno sapni par savu
biznesu”

Kas organizē
Veselības
veicināšanas un
izglītošanas
biedrība,
bioloģijas,
dabaszinību
skolotāji, klašu
audzinātāji
DPIP, MA

Norises vieta,
laiks

Piezīmes
Piedalīšanās
brīvprātīga.
Nolikums tiks nosūtīts
individuāli e-pastā

ZOOM platformā:
plkst.15.30

Pieteikties līdz
02.11., sūtot
informāciju uz epastu
azalena2@inbox.lv.

VISC, MA,
Skolas

Tiešsaistē,
no plkst.9.30 līdz
plkst.13.30

M.Žilinska

ZOOM platformā;
plkt.16.00

LPR LUC
sadarbībā ar
DPIP

Skola2030 Dabaszinātņu Skola2030
joma konsultācija
“Dabaszinības 1.-6.klasei
(2.3. temata un 5.3. temata
plānošana)” (piedalās
Skola2030 eksperte
J.Blaua)
Skola2030
Skola2030
Mazākumtautību
(krievu) valoda
konsultācija “Skolo.lv
pieejamie digitālie
materiāli krievu (dzimtās)
valodas apguvei un
ieteikumi to
izmantošanai” (piedalās

Tiešsaistē;
plkst.15.00,

ZOOM platformā;
plkst.16.00

ZOOM platformā;
plkst.15.30

Pieejas adrese tiks
nosūtīta individuāli
Vietnē:
www.edu.lu.lv

Pieejas saite:
https://us02web.zoom.us/j/8
6775306513?pwd=WERzN
m9IbnFTdHE5NUxBNVAv
ZFpWZz09

Meeting ID: 867 7530
6513
Passcode: 8JwwAP
Sīkāka informācija:
S.Čeirāne
tālr.29196866.
Saite uz pasākumu tiks
nosūtīta izglītības
iestāžu SMU
konsultantiem un
pedagogiem-karjeras
konsultantiem
Reģistrācijas saite:
https://domaundari.lv/fm/ko
nsult-dabaszin-04112021/

Reģistrācijas saite:
https://domaundari.lv/fm/kri
evu-05112021/

Skola2030 ekspertes
R.Kursīte, R.Andžāne,
I.Kudrjavska)
6.11.
7.11.
8.11.

8.-17.11.
9.11.

Pārraudzība grupā

T.Laizāne,
O.Vinogradova

Skola2030 Datorika
konsultācija “Dalīšanās
pieredzē (pamatskola)”
Pilsoniskuma nedēļa
Konkurss-maratons
“Karjera un veselība „+”
Vesels es- vesela valsts”

Skola2030

Seminārs latviešu
valodas un literatūras
skolotājiem, kuri sāk
jaunās pieejas un satura
īstenošanu.

Skolas
Daugavpils
pilsētas Sarkanā
Krusta komiteja
sadarbībā ar DU
un DPIP Bērnu
un jauniešu
centra „Jaunība”
bērnu klubu
„Fortūna”
DPIP,
S.Mickeviča

ZOOM platformā;
no plkst.9.00 līdz
plkst.12.00
ZOOM platformā;
plkst.16.00
Skolā, pilsētā
ZOOM platformā;
plkst.16.00,
reģistrācija
plkst.15.45

Reģistrācijas saite:
https://domaundari.lv/fm/dat
orkons-08112021/

Pieteikties līdz 30.10.
elektroniski:
valentina-caika@mail.ru

vai
marina_puchka@inbox.lv

ZOOM platformā;
no plkst.15.30 līdz
plkst.17.00

Pieteikties līdz 15.10.,
rakstot uz e-pastu
silvija_mic@inbox.lv vai
tālr.26433802
Pieslēgšanās saite
https://us02web.zoom.us/j/8
5939852170

10.11.

ZOOM platformā;
no plkst.15.30 līdz
plkst.17.30

Reģistrēties līdz 07.11.:

I.Lukaševiča,
I.Geriņa

ZOOM platformā,
plkst.15.00

DPIP, MA

ZOOM platformā:
plkst.15.30

Pieteikties līdz 08.11.,
rakstot uz e-pastu
ilonagerina@inbox.lv,
norādot vārdu, uzvārdu,
izglītības iestādi
Pieteikties līdz
11.11., sūtot
informāciju uz epastu

Angļu valodas skolotāju
MA sanāksme un
atbalsta vebinārs
“Centralizētais angļu
valodas eksāmens-2021:
Statistika, jautājumi un
risinājumi” (vebināra
vadītāji: T.Kunda, VISC
Vispārējās izglītības
pārbaudījumu nodaļas
vecākais referents,
I.Bučinska, Daugavpils
Tehnoloģiju vidusskolasliceja angļu valodas
skolotāja, metodiķe
Seminārs sākumskolas
skolotājiem “Materiāli un
atgādnes iekļaujošas
izglītības īstenošanai”

MA, DPIP

Pieredzes apmaiņas
seminārs matemātikas
skolotājiem “Mācību
satura īstenošana
matemātikā 8.klasē”

https://ej.uz/CE21_22

Saite semināram visiem
reģistrētajiem
dalībniekiem tiks
nosūtīta e-pastā.
Vebināra laikā būs
iespēja uzdot
jautājumus par angļu
valodas eksāmeniem,
kuri notiks 2022.gadā

azalena2@inbox.lv.

Pieejas adrese tiks
nosūtīta individuāli
Seminārs sociālajiem
pedagogiem “DVE

MA vadītāja
M.Lazdāne,

ZOOM platformā:
plkst.14.00

inovatīvo metožu
izmantošana
sociālpedagoģiskajā
darbā”
Pieredzes apmaiņas
pasākums pirmsskolas
izglītības iestāžu
vadītāju vietniekiem
"Pirmsskolas izglītības
iestādes pasākumi
"mācīšanās organizācijas"
veicināšanai"
Seminārs skolu
bibliotekāriem

J.Kezika

DPIP,
Daugavpils
pilsētas
4.pirmsskolas
izglītības iestāde

ZOOM platformā;
plkst.9.15

Pieslēgšanas saite tiks
nosūtīta

J.Stankeviča

ZOOM platformā;
plkst.14.30

Pieteikties līdz 08.11.
elektroniski
lena.stank@inbox.lv

11.11.

12.11.

13.11.
14.11.
15.11.

15.-17.11.

Pirmsskolas izglītības
iestāžu vadītāju
vietnieku darba
sanāksme „Metodiskā
darba plānošana”
Skola2030 Sociālā un
pilsoniskā mācību joma
konsultācija
“Informācijas meklēšanas
prasmes attīstīšana Latvija
un pasaules vēstures
stundās 7.-8.klasei”
(piedalās Skola2030
eksperte A.Bergmane)
Tiešsaistes jauniešu
līderu forums „Kāp-nes”

DPIP,
Daugavpils
pilsētas
27.pirmsskolas
izglītības iestāde
Skola2030

Biedrība
„Dienvidlatgales
NVO atbalsta
centrs” sadarbībā
ar Daugavpils
pilsētas un
Augšdaugavas
novada Izglītības
pārvaldēm

ZOOM platformā;
plkst.13.00

Pieejas adrese tiks
nosūtīta pieteiktajiem
dalībniekiem
individuāli e-pastā
Pieslēgšanas saite tiks
nosūtīta

ZOOM platformā;
plkst.15.00

Reģistrācijas saite:

Tiešsaistē;
no plkst.14.00 līdz
plkst.18.00

Pieteikties jauniešu
forumā līdz 09.11.,
aizpildot pieteikuma
anketu:

https://domaundari.lv/fm/so
cpils-kons-12112021/

https://docs.google.com/for
ms/d/1ATID7H1WqNKcSg
GjPgWyIh0ZpidjjZzFTw1x
5hz4XjE/viewform?edit_req
uested=true

DPIP,
Pieredzes apmaiņas
klubs latviešu valodas un S.Mickeviča
literatūras skolotājiem
„Kā mācīt viduslaiku
literatūru?”

ZOOM platformā;
no plkst.15.30 līdz
plkst.17.00

Pieteikties līdz 12.11.,
rakstot uz
tālr.26433802.
Pieslēgšanās saite

Skola2030
Skola2030 Dizains un
tehnoloģijas konsultācija
“Dalīšanās pieredzē
(pamatskola)”
T.Baranovska,
Bioloģijas olimpiādes
skolas
9.-12.klašu skolēniem
1.kārta (skolās)

ZOOM platformā;
plkst.16.00

Reģistrācijas saite:

Skolās, tiešsaistē

Uzaicināšana un
reģistrēšanās līdz
17.11.

https://us02web.zoom.us/j/3
785000093
https://domaundari.lv/fm/teh
kons-15112021/

16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.

23.11.

24.11.

ZOOM platformā;
plkst.16.00

Reģistrācijas saite:

Skola2030
Programmēšana I
konsultācija “Dalīšanās
pieredzē”
Sākas Latviešu valodas
un literatūras
48.olimpiādes
(8.-9.klasēm, LV)
dalībnieku reģistrācija
pilsētas posmam

Skola2030

Sākas Latviešu valodas
un literatūras
48.olimpiādes
(11.-12.klasēm)
dalībnieku reģistrācija
pilsētas posmam

I.Bohāne,
skolu atbildīgie
par olimpiādi

Teorētiski praktisko
darbnīcu valodu (krievu,
poļu, vācu, franču
valodas) skolotājiem
cikls „Pilnveidotais
mācību saturs”
(1.nodarbība)
Meistardarbnīca latviešu
valodas un literatūras
skolotājiem (pamatskola)
"Radošā rakstīšana"

DPIP,
M.Žilinska

Daugavpils
Valsts ģimnāzijas
skolotāja
I.Kondratjeva

ZOOM platformā;
no plkst.15.30 līdz
plkst.17.00

Seminārs direktoru
vietniekiem izglītības
jomā “Diagnosticējošie
darbi skolēnu mācību
sasniegumu uzlabošanai”
(Lektore Skola2030
speciāliste S.Kazaka;
2.nodarbība)
Skola2030 Bioloģija
konsultācija

DPIP,
I.Sprindžuka

ZOOM platformā;
plkst.14.00

Pieslēgšanas saite tiks
nosūtīta individuāli

Skola2030

ZOOM platformā;
plkst.16.00

Reģistrācijas saite:

Skola2030 Sports un
veselība konsultācija

Skola2030

ZOOM platformā;
plkst.16.00

Reģistrācijas saite:

I.Bohāne,
skolu atbildīgie
par olimpiādi

plkst.15.30

https://domaundari.lv/fm/pr
ogkons-22112021/

Skolas atbildīgā
persona reģistrē
olimpiādes dalībniekus
un skolotājus
olimpiādes tīmekļa
vietnē (dalībnieku
pieteikšana olimpiādei
notiek līdz 23.12.,
dalībnieku reģistrēšana
olimpiādei – līdz
30.12.)
Skolas atbildīgā
persona reģistrē
olimpiādes dalībniekus
un skolotājus
olimpiādes tīmekļa
vietnē (dalībnieku
pieteikšana olimpiādei
notiek līdz 03.01.2022.,
dalībnieku reģistrēšana
olimpiādei – līdz
10.01.2022.)
Piedalīšanās
brīvprātīga!
Pieteikties līdz 17.11.
elektroniski
marija.zilinska@inbox.lv.

Norises vieta tiks
paziņota vēlāk.
Pieteikšanās:
https://ieej.lv/3qAAV

Pieslēgšanās ZOOM:
https://zoom.us/j/955154095
86?pwd=UVZzR2dHb1I1O
XloTzI3U1kvdjMyUT09

https://domaundari.lv/fm/bi
o-konsult-24112021/
https://domaundari.lv/fm/sp

25.11.

“Mācīšanās platformas
Skolo.lv izmantošana”
Izglītības iestāžu
pedagogu-karjeras
konsultantu MA
sanāksme “Radošā
domāšana un ideju
attīstīšana prasmes”
Pirmsskolas izglītības
iestāžu vadītāju darba
sanāksme
Bioloģijas valsts
44.olimpiāde 9.-12.klašu
skolēniem (novadu
posms, 2.kārta)

26.11.

orts-konsult-24112021/

DPIP
sadarbībā ar
Daugavpils
Saskaņas
pamatskolu,
Daugavpils
13.vidusskolu
DPIP

plkst.15.30

VISC,
T.Baranovska,
skolas

Skolās, tiešsaistē,
no plkst.10.00 līdz
plkst.14.00,
reģistrācija no
plkst.9.30
ZOOM platformā;
plkst.16.00

Skolēnu saraksts tiks
izsūtīts individuāli

ZOOM platformā;
plkst.16.00

Reģistrācijas saite:

ZOOM platformā;
plkst.13.00

Reģistrācijas saite:

Par norises vietu un
laiku tiks paziņots
vēlāk

Dalībnieki tiks paziņoti
vēlāk.
Valsts olimpiādes
kārtība pieejama šeit:

Skola2030 Fizika
konsultācija (piedalās
Skola2030 eksperts
M.Šāvējs)
Skola2030 Ģeogrāfija
konsultācija (piedalās
Skola2030 eksperte
I.Tenberga)
Skola2030 Pirmsskola
konsultācija

Skola2030

Latviešu valodas
(izglītības iestādēm, kas
īsteno mazākumtautību
izglītības programmu)
38.valsts olimpiādes
7.-8.klašu skolēniem
(valsts posma 1.kārta)
Izglītības iestāžu
direktoru darba
sanāksme
Express Publishing
izdevniecības
metodiskais vebinārs
angļu valodas un CLIL
skolotājiem “Transversal
Skills in ELT” (Caurviju
prasmes angļu valodas
stundās). Vebināra
vadītāji: Lielbritānijas
eksperts S.Livers,
T.Ginzburga, Express
Publishing izdevniecības
konsultante
Skola2030 Sociālā un
pilsoniskā mācību joma
konsultācija “Sociālo
zinību 7.-9.klasei
skolotājiem attālināto
mācību aktualitāte: 7.klase

VISC, I.Bohāne

Skola2030

Skola2030

Par vietu un veidu
informācija tiks
nosūtīta e- pastos.
Sīkāka informācija:
S.Čeirāne
tālr.29196866

ZOOM platformā;
plkst.8.30

Reģistrācijas saite:
https://domaundari.lv/fm/fiz
ika-kons-25112021/

https://domaundari.lv/fm/ge
o-kons-25112021/

https://domaundari.lv/fm/pii
-kons-25112021/

https://www.visc.gov.lv/lv/
media/14936/download

DPIP

ZOOM platformā;
plkst.8.30

I.Ustinova
(DPIP, MA),
T.Ginzburga
(Express
Publishing)

Tiešsaistē;
no plkst.15.00 līdz
plkst.18.00

Reģistrēties līdz 19.11.
Reģistrācijas saite:

Skola2030

ZOOM platformā;
plkst.15.00

Reģistrācijas saite:

https://ej.uz/EP2610

Saite semināram visiem
reģistrētajiem
dalībniekiem tiks
nosūtīta e-pastā

https://domaundari.lv/fm/so
cpils-kons-26112021/

– brīvprātīgo darbs,
8.klase – produkts, 9.klase
– cilvēktiesību kampaņa”
(piedalās Skola2030
eksperte S.Lauzēja)
27.11.
28.11.
29.11.

30.11.

ZOOM platformā;
plkst.16.00

Reģistrācijas saite:

ZOOM platformā;
plkst.16.00

Reģistrācijas saite:

DPIP,
I.Ustinova,
M.Žilinska

plkst.15.30

Skola2030

ZOOM platformā;
plkst.16.00

Piedalīšanās
brīvprātīga!
Pieteikties līdz 22.11.
elektroniski
marija.zilinska@inbox.lv.
Norises vieta tiks
paziņota vēlāk
Reģistrācijas saite:

Skola2030
Inženierzinības
konsultācija “Dalīšanās
pieredzē (pamatskola)”
Skola2030 Teātra
māksla konsultācija
(piedalās Skola2030
ekspertes I.Krišāne,
Z.Bēķe)
Teorētiski praktisks
seminārs valodu (krievu,
poļu, vācu, franču
valodas) skolotājiem
„Pašvadīta mācīšanās”

Skola2030

Skola2030 Ķīmija
konsultācija (piedalās
Skola2030 eksperti
L.Lasmane, E.Miglinieks)
Skola2030 Vizuālā
māksla konsultācija
(piedalās Skola2030
eksperte A.Avotiņa)

Skola2030

Skola2030

ZOOM platformā;
plkst.16.00

https://domaundari.lv/fm/inz
enier-kons-29112021/

https://domaundari.lv/fm/tea
tris-kons-29112021/

https://domaundari.lv/fm/ki
mkons-30112021/

Reģistrācijas saite:
https://domaundari.lv/fm/viz
uala-kons-30112021/

Ciklogramma_DECEMRIM_2021
Datums
1.12.

2.12.

3.12.
4.12.
5.12.

Pasākums
Seminārs latviešu
valodas un literatūras
skolotāju MA un
bilingvālās izglītības
koordinatoru MA
vadītājiem
„Individualizēta un
diferencēta pieeja mācību
satura apguvē”
Krievu valodas
(svešvalodas un
mazākumtautības valodas)
valsts 24.olimpiādes
8.-12.klašu skolēniem
novada posms

Kas organizē

Norises vieta,
laiks

Piezīmes

DPIP,
S.Mickeviča

ZOOM platformā;
no plkst.15.30 līdz
lkst.17.00

Pieslēgšanās saite

VISC,
LKVLPA,
DPIP

Tiešsaistes vietnē:
edu.lu.lv

Skatīties kārtību:

https://us02web.zoom.us/j/8
9531300656

https://www.visc.gov.lv/lv/med
ia/15211/download

