Ciklogramma septembrim
Datums
01.-30.09.
02.-09.09.
03.09.
04.09.
05.09.

06.09.

07.09.

08.09.

09.09.

Pasākums
Vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju
skolotāju radošo darbu izstāde „Atpūta”
Interešu izglītības programmu reklāmas
pasākumi izglītības iestādēs

Kas organizē
MA, D.Vasiļjeva

Vieta, laiks, piezīmes
LCB Lasītavā Rīgas ielā 22 a

L.Smikova,
J.Veļičko

Skolās pēc grafika

Latviešu valodas un literatūras skolotāju MK
vadītāju sanāksme „2016./2017.m.g.
metodiskā darba plānošana”
Skolu psihologu sapulce
Angļu valodas skolotāju MK vadītāju
sanāksme (par centralizēto angļu valodas
eksāmenu; par MA darba plānu; par
tālākizglītības iespējām; par jaunumiem VISC)
Vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju
skolotāju radošo darbu izstādes „Atpūta”
atklāšana
Informatīvā sanāksme sākumskolas skolotāju
MK vadītājiem
Seminārs sociālajiem pedagogiem

I.Bohāne

DPIP, 9.kab., plkst.15.30

Skolu psihologu MA
DPIP, MA

DPIP, 23.A kab., plkst. 15.00
DPIP, 9.kab., no plkst. 15.30 līdz
plkst.17.00.
Obligāti ierasties vismaz vienam
cilvēkam no skolas!
LCB Lasītavā Rīgas ielā 22 a,
plkst.16.00

I.Lukaševiča

Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

PPMK vadītāja

Fizikas skolotāju MA informatīvs seminārs

DPIP

Vācu valodas skolotāju informatīvā sanāksme

M.Baklāne

Matemātikas skolotāju MA informatīvs
seminārs
Mājturības un tehnoloģiju skolotāju
sanāksme „Prioritātes un uzdevumi darba
plānošanā 2016./2017.mācību gadā”
Seminārs direktoru vietniekiem audzināšanas
darba jomā

DPIP

Daugavpils Vienības pamatskolā,
plkst. 14.30
DPIP, 9.kab., no plkst.13.00 līdz
plkst. 15.00
Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz
12.00, no plkst. 13.00 līdz plkst.
17.00.
T. 65420332
Daugavpils Centra vidusskolā,
209.kab., plkst.15.30
Daugavpils Vienības pamatskolā,
314.kab., plkst.15.30.
Tiek aicināti visi vācu valodas
skolotāji!
DPIP, 9.kab., plkst.15.30

Latvijas skolēnu 70.spartakiāde basketbolā
3+3

LSSF, izglītības
metodiķis
A.Kazakevičs
L.Smikova,
klubu vadītāji
V.Rudņeva,
J.Jemeļjanovs

Atvērto durvju diena BJC “Jaunība” filiālēs
Bērnu kluba ”Fortūna” atvērto durvju diena
Daugavpils Centra vidusskolas 1.klases
audzēkņiem un viņiem vecākiem
B programmas kursu „Pedagogs karjeras
konsultants” 6.nodarbība

09.-10.09.

Dzejas dienu pasākumi Daugavpilī un

M.Lazdāne

MA, D.Vasiļjeva

Daugavpils 3.vidusskola, 9.kab.,
plkst. 15.30

A.Jurģīte

Daugavpils pilsētas Bērnu un
jauniešu centrā “Jaunība”,
plkst.15.00
Rīgā, Dumbrāju ielā 27, plkst.11.00

LLU Mūžizglītības
centrs, DDK, DPIP

Daugavpils pilsētas

Visos objektos, no plkst.12.00 līdz
plkst. 18.00
Bērnu klubā „Fortūna”, plkst. 9.30,
plkst. 10.10, plkst. 10.50
Daugavpils Vienības pamatskolā,
225.kab., plkst.11.00. Uzņēmuma
apmeklējums.
Sīkāka informācija: S.Čeirāne
t.29196866
9.-10.09.2016. Daugavpils pilsētā un

10.09.
11.09.
12.09.

!
12.-15.09.

13.09.

Daugavpils novadā

dome, Daugavpils
novada domes TIKC,
I.Bohāne, skolotāji

10.09.2016. Daugavpils novadā.
Plašāka informācija:
http://www.kultura.
daugavpils.lv/lv/
Afisa/Dzejas_dienas_2016 un
http://rainamaja.lv

Informātikas un programmēšanas pamatu
skolotāju MA informatīvs seminārs
Līdz 12.09. iesniegt pieteikumus hobiju
meistarklašu vadīšanai oktobrī
Daugavpils pilsētas skolēnu spartakiāde
futbolā (1998.-2000.g.dz.)

DPIP

DPIP, 9.kab., plkst.16.00

DPIP

Elektroniski
anita.plesa@ip.daugavpils.lv
Daugavpils 16.vidusskolas sporta
laukumā, plkst.15.00

Vizuālās mākslas skolotāju sanāksme
„Prioritātes un uzdevumi darba plānošanā
2016./2017.mācību gadā”
Informatīvs seminārs skolotājiem
logopēdiem, speciālās izglītības skolotājiem

14.09.

Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

Skolu bibliotekāru sanāksme
Bilingvālās izglītības koordinatoru MA
sanāksme
Līdz 14.09.2016. iesniegt darbus konkursiem
(1.-12.klašu skolēniem un pedagogiem)
Eiropas valodu dienai 2016 Daugavpilī „Kopā
valodu daudzveidībā” (skatīties kārtību:
http://izglitiba.daugavpils.lv/pasakumi)

15.09.

Izglītības iestāžu pedagogu karjeras
konsultantu MA sanāksme

!
16.09.

Bioloģijas, ķīmijas, dabaszinību skolotāju
sanāksme
Latvijas skolu atlase ISF J.Humberta kausa
sacensībām vieglatlētikā
Skatuves runas konkurss “Zelta sietiņš”

Pamatskolas un vidusskolas posma latviešu
valodas un literatūras skolotāju tālākizglītības
kursi „Skolēnu rakstītprasmes pilnveide
latviešu valodas un literatūras stundās
pamatskolā un vidusskolā” (12 stundas;
lektore I.Vīduša). 1.nodarbība

Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils Saskaņas
pamatskolas sporta
skolotājs
D.Sarafaņuks
MA, D.Vasiļjeva

Daugavpils speciālās
izglītības pedagogu
MA
PPMK vadītāja

DPIP
DPIP, S.Mickeviča
DPIP izglītības
metodiķes:
I.Bohāne,
I.Ustinova,
M.Žilinska,
M.Baklāne,
I.Lukaševiča
Pedagogu karjeras
konsultantu MA
vadītāja S.Čeirāne
R.Puida
LSSF, izglītības
metodiķis
A.Kazakevičs
Daugavpils pilsētas
dome, Daugavpils
novada domes TIKC,
I.Bohāne, skolotāji
LVA, sadarbībā ar
I.Bohāni

Daugavpils 3.vidusskolā, 9.kab.,
plkst. 15.30
Daugavpils Vienības pamatskolā,
plkst. 14.00
Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz
12.00, no plkst. 13.00 līdz plkst.
17.00.
T. 65420332
DPIP bibliotēkā, plkst. 14.30
DPIP, 9.kab., plkst. 15.00
Darbus iesniegt elektroniski
ilona.bohane@inbox.lv

DPIP, 9.kab., plkst. 15.30

Daugavpils Centra vidusskolā,
211.kab., plkst. 15.30
Višķos, plkst.10.00

J.Raiņa mājā „Berķenele”,
plkst.11.00.
Plašāka informācija:
http://rainamaja.lv/skatuves-runaskonkurss-zelta-sietins/
DPIP, 9.kab., no plkst.14.30 līdz
plkst.19.30.
Tikai pēc pieteikumiem!

17.09.

17.-23.09.

18.09.
19.09.
20.09.

!

21.09.

LU Jauno fiziķu skola, 1.nodarbība “Mīts vai
patiesība?”
Pamatskolas un vidusskolas posma latviešu
valodas un literatūras skolotāju tālākizglītības
kursi „Skolēnu rakstītprasmes pilnveide
latviešu valodas un literatūras stundās
pamatskolā un vidusskolā” (12 stundas;
lektore I.Vīduša). 2.nodarbība
Eiropas sporta nedēļa

LU

Rīgā

LVA, sadarbībā ar
I.Bohāni

DPIP, 9.kab., no plkst.9.00 līdz
plkst.14.30.
Tikai pēc pieteikumiem!

Sporta skolotāji,
izglītības metodiķis
A.Kazakevičs

Daugavpilī

Seminārs Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU)
dalībniekiem „Ideju darbnīca”

DPIP sadarbībā ar
Latgales plānošanas
reģiona Latgales
uzņēmējdarbības
centru (LUC),
RISEBA
PPMK vadītāja

RISEBA, Mihoelsa ielā 47, no plkst.
15.00 līdz plkst. 18.00.
Sīkāka informācija: S.Čeirāne,
t.29196866

Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

Daugavpils pilsētas skolēnu spartakiāde
rudens krosā (1998.-2006.g.dz.)

22.09.

Diagnosticējošie darbi fizikā un ķīmijā
10.klasē
Atlases sacensības ISF pasaules skolu
čempionātam 2017.gadā basketbolā
Noslēguma pasākums „Valodu karuselis” (1.12.klašu skolēniem un pedagogiem) Eiropas
valodu diena 2016 Daugavpilī „Kopā valodu
daudzveidībā” (skatīties kārtību:
http://izglitiba.daugavpils.lv/pasakumi)

23.09.

24.09.
25.09.
26.09.

A.Pumpura 175.gadadienai veltītie pasākumi

Pedagoģisko darbnīcu cikla krievu (dzimtās un
svešvalodas) un franču valodas skolotājiem
“Darbs ar talantīgajiem skolēniem un ar
skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās”
1.nodarbība

Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
J.Raiņa Daugavpils
6.vidusskolas sporta
skolotājs
N.Grigorjevs
VISC, skolas

Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz
12.00, no plkst. 13.00 līdz plkst.
17.00.
T. 65420332
Stropu estrādē, plkst.15.00

Skolās

LSSF, izglītības
metodiķis
A.Kazakevičs
DPIP izglītības
metodiķes:
I.Bohāne,
I.Ustinova,
M.Žilinska,
M.Baklāne,
I.Lukaševiča
Daugavpils Latviešu
biedrības valde

Cēsīs, Piebalgas ielā 18, plkst.11.00

M.Žilinska,
L.Vingre

DPIP, 23.A kab., no plkst.15.45 līdz
plkst. 17.00

Daugavpils Centra vidusskolas aktu
zālē, no plkst.15.00 līdz plkst.17.00

Piemiņas brīdis pie A.Pumpura
krūšu tēla Pumpura skvērā un
A.Pumpura piemiņas akmens
Daugavpils Valsts ģimnāzijas
pagalmā plkst.14.00;
piemiņas brīdis pie mājas, kur
dzīvoja A.Pumpurs, plkst.15.00;
svinīgais sarīkojums Vienības nama
koncertzālē plkst.17.00

26.-29.09.

27.09.
28.09.

29.09.

Daugavpils pilsētas skolēnu spartakiāde
futbolā (2001.-2002.g.dz.)

Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils Saskaņas
pamatskolas sporta
skolotājs
D.Sarafaņuks

Daugavpils 16.vidusskolas sporta
laukumā, plkst.15.00

Skolotāju dienai veltītais svinīgais pasākums
Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

DPIP
PPMK vadītāja

Latvijas skolēnu 70.spartakiāde rudens krosā
(1997.g.dz.un jaunāki)

LSSF, izglītības
metodiķis
A.Kazakevičs
Krievu kultūras
centrs sadarbībā ar
M.Žilinsku

Daugavpils Kultūras pilī, plkst.15.00
Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz
12.00, no plkst. 13.00 līdz plkst.
17.00.
T. 65420332
Rīgā, Dumbrāju ielā 27, plkst.12.00

S.Jeseņina dzejas izteiksmīgas runas konkurss
10-11.klašu skolēniem

Seminārs tautas deju kolektīvu vadītājiem
30.09.

N.Krivoguza

Krievu kultūras centrā (Varšavas ielā
14), plkst.15.30.
Pieteikumus sūtīt elektroniski
albina.lv@inbox.lv, norādot skolu,
skolēna vārdu, uzvārdu, klasi,
uzstāšanās nosaukumu, skolotāja
vārdu, uzvārdu, tālruni un e-pastu.
Piedalīšanās brīvprātīga!
Daugavpils Saskaņas pamatskolā,
plkst.16.30

