2012./2013. m. g.
Olimpiāžu nolikumi
Latviešu valoda un literatūra


Daugavpils pilsētas latviešu valodas olimpiādes mazākumtautību skolu 3.- 4. klašu skolēniem kārtība



Pilsētas latviešu valodas olimpiādes mazākumtautību skolu 5.-6. klašu skolēniem kārtība



7. atklātās olimpiādes latviešu valodā 7. klašu skolēniem kārtība



7. atklātās olimpiādes latviešu valodā un literatūrā 10. klašu skolēniem kārtība




Daugavpils pilsētas latviešu valodas (dzimtās) 3.-4. klašu skolēniem kārtība
Daugavpils pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādes 5. -6. klašu skolēniem kārtība

Krievu valoda


Pilsētas krievu valodas 7. klasēm olimpiādes kārtība



Pilsētas krievu valodas olimpiādes 6.klašu skolēniem kārtība



Krievu valodas (dzimtās) un literatūras 29. olimpiādes kārtība



Daugavpils pilsētas krievu valodas (dzimtās) olimpiādes kārtība




Pilsētas krievu valodas un literatūras olimpiādes 5. klašu skolēniem kārtība
Krievu valodas (kā svešvalodas) 8.-9. klašu pilsētas olimpiādes kārtība

Angļu valoda


Daugavpils pilsētas atklātās angļu valodas olimpiādes 8. klašu skolēniem kārtība



Pilsētas angļu valodas atklātās olimpiādes 10. kl. skolēniem kārtība



Pilsētas atklātās angļu valodas konkursa 12. klašu skolēniem „Cultural Quiz” kārtībā



Pilsētas angļu valodas olimpiādes 9. kl. skolēniem kārtība. Rezultāti




Pilsētas angļu valodas olimpiādes 11.-12. kl. skolēniem kārtība
Latgales reģiona 3. atklātās angļu valodas olimpiādes nolikums

Vācu valoda



7. atklātās olimpiādes vācu valodā kā 3.svešvalodā kārtība
Vācu valodas 43. olimpiādes kārtība. Papildinājums. Rezultāti

Franču valoda


Franču valodas 43. olimpiādes kārtība. Papildinājums. Rezultāti

Matemātika


Matemātikas 63. olimpiādes 2. posma organizēšanas un norises kārtība

Fizika


Fizikas 63. olimpiādes 2. posma organizēšanas un norises kārtība. Rezultāti

Ķīmija


Ķīmijas olimpiādes 2. posma organizēšanas kārtība

Informātika (programmēšana)


Informātikas (programmēšanas) 26. olimpiādes 2. posma organizēšanas un norises kārtība. Rezultāti

Bioloģija


Bioloģijas olimpiādes 2. kārtas norises kārtība Rezultāti

Vēsture



3. atklātās Latgales novada olimpiādes Latvijas vēsturē 9. klasei kārtība grozījumi
Vēstures olimpiādes 12. klasei 2. posma organizēšanas kārtība

Ģeogrāfija


Ģeogrāfijas 30. olimpiādes 2. posma organizēšanas kārtība

Vides projekti


Daugavpils pilsētas vides projektu olimpiādes organizēšanas kārtība

Biznesa ekonomiskie pamati


Biznesa ekonomisko pamatu 14. olimpiādes 2. posma organizēšanas kārtība

Vizuālā māksla


Daugavpils pilsētas 5.-7. klašu skolēnu vizuālās mākslas olimpiādes kārtība

Mūzika


Daugavpils pilsētas mūzikas olimpiādes kārtība

Konkursi


Pilsētas 5.-9. klašu mājturības un tehnoloģiju darbu izstādes "Dāvana māmiņai" kārtība



Krievu valodas (kā svešvalodas) pilsētas konkursa-spēles “Valodu varavīksne” 7. klašu skolēniem kārtība



X Teatralizēto uzvedumu skates "R.Blaumaņa darbos ieskatoties..." kārtība



Latviešu valodas pasākuma "Dzimtā valoda" kārtība



Konkursa mazākumtautību skolu 10. klašu skolēniem "Valoda atver acis uz pasauli" kārtība



Pilsētas konkursa „Franču dziesma” kārtība



Pilsētas pasaku konkursa kārtība



Franču valodas radošo darbu pilsētas konkursa kārtība



2012.-2013. mācību gada vispārizglītojoso skolu 5.-9. klašu skolēnu radošo darbu konkursa
organizēsanaskārtība



Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības nolikums



„WINTER RHYMES” 7.-12. kl. skolēnu radošo darbu konkursa KĀRTĪBA



Vācu valodas „Brain-ring” 9.-12. kl. skolēniem(2012. gada 21. novembrī)laureāti



Radošā darbnīca „Nauma diena” rezultāti



Folkloras festivāls



Literatūrzinātniskie lasījumi krievu valodā 10.-12. kl. skolēniem „Teksta lingvistiskās, literatūrzinātniskās analīzes
prezentācijas”



Atklātā pasākuma 1.-4. kl. skolēniem ”Jingle Bells 2012 - Winter” kārtība



A.Eglīša 100 gadu jubilejai veltītais patriotiskās dzejas konkurss 5.-12. kl. skolēniem



Eseju un zīmējumu konkurss 1.-4. un 5.-7.kl. skolēniem "Daugavpils lepnums 2012"



Pilsētas konkurss sākumskolas skolēniem „Mazie erudīti"



Angļu valodas konkurss „American Day"




Valodu konkurss „Draudzības vilciens"
Skatuves runas konkurss "Zelta sietiņš"

Rezultāti
Olimpiādes
Latviešu valoda









7.atklātās olimpiādes latviešu valodā 7. klasei rezultāti
7.atklātās olimpiādes latviešu valodā 10.klasei rezultāti
Pilsētas latviešu valodas olimpiādes mazākumtautību skolu 5.-6.klasēm rezultāti
39. latviešu valodas olimpiādes 11.-12. klašu skolēniem rezultāti
Daugavpils pilsētas latviešu valodas (dzimtās) olimpiādes 3.-4. klašu skolēniem rezultāti
Pilsētas 39.latviešu valodas olimpiādes 8.-9. klašu skolēniem II posma rezultāti
Daugavpils pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādes 5.-6.klašu skolēniem rezultāti
Daugavpils pilsētas 29.latviešu valodas olimpiādes 7.-8. klašu skolēniem(skolām, kas īsteno
mazākumtautību izglītības programmuun latviešu valoduapgūst kā valsts valodu) rezultāti

Krievu valoda










Krievu valodas (svešvalodas) konkursa 7. kl. skolēniem „Valodu varavīksne” (2013. gada 11.
aprīlī) laureāti
Pilsētas krievu valodas olimpiādes 7. klašu skolēniem (2013.gada 21.martā) rezultāti
Pilsētas krievu valodas olimpiādes 6.klašu skolēniem (2013. gada 14. martā) rezultāti
Pilsētas krievu valodas (kā svešvalodas) olimpiādes 8. klašu skolēniem rezultāti
Pilsētas krievu valodas (kā svešvalodas) olimpiādes 9. klašu skolēniem rezultāti
Latgales reģiona krievu valodas (dzimtās) un literatūras mācību olimpiādes 10.-12.
klasēm rezultāti
Latgales reģiona krievu valodas (dzimtās) un literatūras mācību olimpiādes 8.
klasēm rezultāti
Latgales reģiona krievu valodas (dzimtās) un literatūras mācību olimpiādes 9.
klasēm rezultāti
Pilsētas krievu valodas un literaturas olimpiādes 5. klašu skolēniem rezultāti

Angļu valoda







Daugavpils pilsētas angļu valodas olimpiādes 6 .klašu skolēniem rezultāti
Daugavpils pilsētas atklātās angļu valodas olimpiādes 8. klašu skolēniem rezultāti
Daugapils pilsētas atklātās angļu valodas olimpiādes 10.kl. skolēniem rezultāti
Daugavpils pilsētas angļu valodas olimpiāde 9.kl. skolēniem 2.posma rezultāti
Daugavpils pilsētas angļu valodas olimpiādes 9.kl. skolēniemfinālposma rezultāti
Daugavpils pilsētas 43. angļu valodas olimpiādes 11.-12. kl. skolēniem rezultāti

Vācu valoda


Vācu valodas novada 43.olimpiādes (2013.gada 15. aprīlī) rezultāti



7. Latgales reģiona atklātās olimpiādes vācu valodā kā 3.svešvalodā (2013. gada 28. februārī) rezultāti >



Vācu valodas 43. valsts olimpiādes 8. klasei (2013. g. 27. februārī) protokols
Vācu valodas valsts 43. olimpiāde 10.-12. kl. skolēniem 2. (pilsētas) posma (2012. gada 5.
decembrī) rezultāti



Franču valoda


Franču valodas 43. olimpiādes rezultāti

Vēsture



III Latgales novada olimpiādes vēsturē 9. klasei (2013. gada 13. martā) rezultāti
Daugavpils pilsētas 12. klašu vēstures olimpiādes rezultāti

Politoloģija


III Latgales novada olimpiādes politoloģijā (2013. gada 17. aprīlis) rezultāti

Sākumskola




Pilsētas 2. klašu skolēnu dabaszinību olimpiādes (2013.gada 23.aprīlī) rezultāti
Daugavpils pilsētas krievu valodas olimpiādes 4.klašu skolēniem (2013.gada
4.martā) rezultāti
Latviešu valodas olimpiādes mazākumtautību skolu 3.-4. klašu skolēniem rezultāti

Biznesa ekonomiskie pamati


Biznesa ekonomisko pamatu 14. olimpiādes 2. posma rezultāti

Ģeogrāfija
XXX ģeogrāfijas olimpiādes otra posma Daugavpilī rezultāti
Bioloģija


Bioloģijas olimpiādes 2. kārtas rezultāti

Matemātika






Daugavpils pilsētas 24. matemātikas olimpiāde 3. klasei rezultāti
Latgales reģiona 10. atklātās matemātikas olimpiādes 4. klasēm organizēšanas rezultāti
Valsts 63. matemātikas olimpiādes rezultāti
Matemātikas 63. olimpiādes 5.-8. klasēm 2. posma rezultāti
Matemātikas 63. olimpiādes 9.-12. klasēm 2. posma rezultāti

Informātika



Informātikas (programmēšanas) 26. olimpiādes 2. posma rezultāti >

Fizika


Fizikas 63. olimpiādes 2. posma rezultāti >

Ķīmija


Pilsētas ķīmijas olimpiādes rezultati

Kulturoloģija


3. atklātās Latgales novada olimpiādes kulturoloģijā rezultāti

Mūzika


Daugavpils pilsētas mūzikas olimpiādes "Muzicē un saceri" rezultāti

Vizuālā māksla


Pilsētas 5.-7. klašu skolēnu vizuālās mākslas olimpiādes „Ziedoņa krāsainās pasakas” (2013.
gada 12. aprīlī) rezultāti

Konkursi














Pasākuma "Palīdzība Lieldienu zakim" vācu valodā rezultāti >
Konkursa Latvijas vēsturē 7. klasēm rezultāti
DU pilsētas konkursa „Priecīgus Ziemassvētkus” laureātu saraksts
Pilsētas spēles-konkursa 7.klašu skolēniem „Krievu rakstnieku dzīve un daiļrade” laureāti
A.Valtnera konkursa „Pazīsti savu organismu” 2. kārtas rezultāti
Pilsētas pasākums skolēniem vācu valodā „Palīdzība Lieldienu zaķim” 2013.gada
4.aprīlī rezultāti

Latgales Regiona Oratoru konkurss angļu valodā “A House Divided Against Itself Cannot
Stand” (2013. g. 5. martā) rezultāti
PILSĒTAS KONKURSA-SPĒLES „Krievu rakstnieku dzīve un daiļrade” 7. klašu
skolēniem kārtība
Literārās spēles-konkursa Daugavpils vispārizglītojošo skolu 11. klašu
skolēniem "Brīnumainā pasaku pasaule" kārtība
LĀČPLĒŠA DIENAS SPORTA SACENSĪBU REZULTĀTI: Jaunākā grupa Vecākā grupa
Pilsētas vācu valodas „Brain-ring” „Essen und Trinken” 10.-12.kl. skolēniem (2012. gada 21.
novembrī) laureāti >
Radošā darbnīca „Nauma diena” rezultāti

Radošie darbi






Daugavpils vispārizglītojošo skolu 5. –9. klašu skolēnu radošo darbu konkursa "Ceļš" jomā
"Valodas" rezultāti
Daugavpils vispārizglītojošo skolu 5. –9. klašu skolēnu radošo darbu konkursa "Ceļš" jomā
"Es un sabiedrība" rezultāti
Daugavpils vispārizglītojošo skolu 5. –9. klašu skolēnu radošo darbu konkursa "Ceļš" jomā
"Māksla un sports" rezultāti
Daugavpils vispārizglītojošo skolu 5. –9. klašu skolēnu radošo darbu konkursa "Ceļš" jomā
„Zinātņu un tehnoloģiju pamati” rezultāti

