Ciklogramma aprīlim
Datums
03.04.

04.04.

Pasākums
Pilsētas konkurss „Pazīsti savu
organismu”
Angļu valodas skolotāju MK vadītāju
sanāksme par aktualitātēm darbā
Olimpiāde lietišķajā informātikā
skolēniem "PASKĀLA RITENIS“
Mājturības un tehnoloģiju un
mājsaimniecības valsts 19.olimpiādes
3.posms
Latgales reģiona finālsacensības florbolā
(2006.g.dz. un jaunāki skolēni)

Latgales reģiona debašu turnīrs 10.12.klasēm "Demokrātija piedzīvo krīzi
ES"

05.04.

Kas organizē
DPIP, M.Seļionova

Vieta, laiks, piezīmes
Daugavpils Saskaņas pamatskolā

MA

DPIP, 9.kab., no plkst. 15.30 līdz
plkst.17.00
Daugavpils Universitātē (Parādes ielā
1), olimpiādes atklāšana plkst.10.00
Rīgā.
Piedalās uzaicinātie skolēni!

DU
VISC

Preiļu novada BJSS,
izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils
3.vidusskolas sporta
skolotājs S.Smirnovs
Latgales reģiona debašu
centrs

Skolēnu amatieru filmu konkurss
“Latvijai - 100” (I posms)
I.Ziedoņa jubilejai veltīts 5.diktātu
konkurss pilsētas vidusskolēniem
„Rakstīt latviski ir moderni”

DPSP

Pilsētas krievu literatūras konkurss
spēle 5.klašu skolēniem „Daiļliteratūras
darbs – tā nav tikai literatūra”
(S.Topeliusa pasakas)

Daugavpils
13.vidusskolas skolotāja
V.Titoka

“Atvērto durvju diena” Daugavpils
logopēdiskajā internātpamatskolāattīstības centrā pilsētas izglītības
iestāžu pedagogiem, izglītojamo
vecākiem un viņu bērniem

Daugavpils logopēdiskā
internātpamatskolaattīstības centrs

Ekoloģiskā spēle 3.-4.klašu skolēniem

Daugavpils
10.vidusskolas
sākumskolas skolotāji

Daugavpils Valsts
ģimnāzijas latviešu
valodas un literatūras
skolotāju MK

Preiļos, Preiļu 1.pamatskolas sporta
zālē (Daugavpils ielā 34), plkst.10.00

Daugavpils Universitātē (Parādes ielā
1), plkst. 15.00.
Pieteikties līdz 23.03. elektroniski
https://goo.gl/forms/xvnUUNtQmIVN
xgs42
Atbildīgā persona: Latgales reģiona
debašu koordinatore R.Murāne,
t.26479443, muranerita@gmail.com
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu
centrā “Jaunība”, plkst.15.00
Daugavpils Universitātē (Parādes ielā
1), plkst.14.30.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.14.15.
Pieteikumus sūtīt līdz 03.04.
elektroniski
ingrida.kondratjeva@inbox.lv
Skatīties Kārtību!
Daugavpils 13.vidusskolā, plkst.13.30.
No skolas komandā 3 skolēni.
Pieteikties elektroniski līdz 23.03.
valentina.titoka@inbpox.lv
Piedalīšanās brīvprātīga!
Daugavpils logopēdiskajā
internātpamatskolā-attīstības centrā,
no plkst. 9.30 līdz plkst. 12.00.
9.30 – 10.50 - iepazīšanās ar skolas
pedagogu darbu, topošo
pirmklasnieku pirmās nodarbības;
9.00 – 12.00 skolas speciālistu –
logopēda, surdopedagoga, speciālā
pedagoga un psihologa –
konsultācijas.
Pieteikties līdz 04.04. elektroniski
edwa2003@inbox.lv vai pa t.
29842216
Daugavpils 10.vidusskolas aktu zālē,
plkst. 14.00.
Pieteikties līdz 29.03. elektroniski
iekalne@inbox.lv

!
05.-06.04.
06.04.

06.-07.04.

07.04.

Bērnu tiesību aizsardzības kursi
psihologiem

Izglītības psihologu MA

Rīgā, Latvijas Pašvaldību mācību
centrā (Biķernieku ielā 4).
Tikai ar pieteikumiem!

Valsts fizikas olimpiāde 9.–12.klašu
skolēniem
Konkurss veselības maratons „LAI BŪTU
SKAIDRS!” Daugavpils skolu 8.klašu
komandas (4 – 5 skolēnu sastāvā)

VISC, MA

Rīgā, Zeļļu ielā 25

LSK Daugavpils nodaļas
valdes locekle M.Pučka,
V.Rudņeva

Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

PPMK vadītāja

Latvijas Matemātikas skolotāju
apvienības konference
„Starpdisciplinaritāte kompetenču
izglītībā”
Latgales reģiona glītrakstīšanas konkurss
krievu valodā (svešvalodā) 5.-6.klašu
skolēniem, kuri mācās krievu valodu
(svešvalodu) pirmo mācību gadu

LMSA

Daugavpils Tirdzniecības
profesionālajā vidusskolā, plkst.15.00.
Pieteikties līdz 09.03. elektroniski
marina_puchka@inbox.lv
Kontakti: Marina Pučka, t.27018935
Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz 12.00,
no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00.
T. 65420332
Aizkraukles novada vidusskolā

Latvijas skolu 71.spartakiādes
finālsacensības dambretē

LSSF, Bauskas Valsts
ģimnāzija, Bauskas BJSS,
izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils
Logopēdiskās
internātpamatskolasattīstības centra sporta
skolotājs J.Denisovs
LVF, izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils
3.vidusskolas sporta
skolotājs S.Smirnovs,
Daugavpils Centra
vidusskolas sporta
skolotājs S.Forsjuks
ESU, Latvija,
Lielbritānijas un ASV
vēstniecības, DPIP

„Top kauss 2018” Latvijas 17.kausa izcīņa
skolu komandām volejbolā

Valsts publiskās runas konkurss angļu
valodā vidusskolēniem (ESU) "Labākais
ceļš paredzēt nākotni ir izgudrot to”
08.04.
09.04.

Daugavpils pilsētas skolēnu spartakiāde
peldēšanā
(1999.g.dz. un jaunāki skolēni)

Atbalsta seminārs latviešu valodas un
literatūras skolotājiem „Motivēta
mācīšana”
Vēstures un sociālo zinību skolotāju
seminārs “Satversmes tiesa, tās
kompetences un izaicinājumi”

LKVLPA, DPIP

Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils
16.vidusskolas sporta
skolotājs S.Kiseļovs
I.Bohāne, I.Ustinova

S.Gabrāne, VISC

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu
ģimnāzijā (Varšavas ielā 2),
plkst.11.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.10.30.
Pieteikties elektroniski līdz 31.03.
marija.zilinska@inbox.lv
Piedalīšanās brīvprātīga!
Bauskā, Bauskas Valsts ģimnāzijā
(Uzvaras ielā 10), plkst.10.00

Rīgā, Olimpiskajā Skonto hallē
(E.Melngaiļa ielā 1a), plkst.10.00

Stokholmas Ekonomikas augstskolā
Rīgā, no plkst.11.00 līdz plkst.15.00

Daugavpils 16.vidusskolas sporta
kompleksa peldbaseinā, plkst.15.00

DPIP, 9.kab., plkst.15.30.
Pieteikties līdz 04.04. elektroniski
ilona.bohane@inbox.lv
Rīgā.
Izbraukšana no “Latgolas” plkst.6.30.
Piedalās pieteiktie dalībnieki!

10.04.

10.-24.04.

11.04.

Diagnosticējošais darbs fizikā un ķīmijā
11.klašu skolēniem
Atklātā olimpiāde kulturoloģijā
vidusskolēniem
Pasākumu cikls “Vācu kultūras pavasaris”
Daugavpilī

VISC, skolas

Skolās

Rēzeknes pilsētas IP,
S.Gabrāne
DU, Gētes institūts Rīgā,
DPIP, Vācu valodas
skolotāju MA

Skolu bibliotekāru seminārs

Daugavpils Vienības
pamatskola, DPIP
LU A.Liepas Neklātienes
matemātikas skola,
DPIP
Daugavpils
13.vidusskolas latviešu
valodas un literatūras
MK
PPMK vadītāja

Rēzeknē.
Piedalās uzaicinātie skolēni!
Pilsētas skolās, DU, citās institūcijās saskaņā ar programmu.
Kontaktpersona skolotājiem:
M.Baklāne, maijabaklane@inbox.lv
Daugavpils Vienības pamatskolas
bibliotēkā, plkst. 14.30
Daugavpils Vienības pamatskolā,
plkst.12.00.
Piedalās uzaicinātie skolēni!
Daugavpils 13.vidusskolā, no
plkst.13.30 līdz plkst.15.30.
Skatīties Kārtību!

4.klašu matemātikas konkursa
olimpiādes "Tik vai... Cik?" 4. kārta
I.Ziedoņa 85 gadu jubilejai veltīta radošā
stafete latviešu valodā 10.-11.klašu
skolēniem ”Kā atgūties no ziemas
miega?” “Kā „restartēt” sevi pavasarī?”
Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

12.04.

Izbraukuma metodiskais pieredzes
apmaiņas seminārs angļu valodas
skolotājiem Elejas vidusskolā
„Kompetenču pieeja: jaunas stratēģijas
angļu valodas mācīšanā”
Mazo izpildītāju vokālais konkurss “Pīks
un Pīka”

Jelgavas un Ozolnieku
rajona angļu valodas
skolotāju MA, DPIP

Reģionālā vācu valodas olimpiāde 8.klašu
skolēniem

Rēzeknes pilsētas vācu
valodas skolotāju MA,
Rēzeknes pilsētas IP

Seminārs sociālajiem pedagogiem
“Otrā semestra sociālpedagoģiskā darba
rezultātu analīze”
Seminārs pedagogiem karjeras
konsultantiem, pedagogiem un
skolēniem “Karjeras iespējas
apkalpojošās nozarēs. Darba un
izaugsmes iespējas”

M.Lazdāne

Profesionālās pilnveides programmas
“Panākumu universitāte” seminārs
“Lēmumu pieņemšana”

S.Čeirāne, I.Užule

Konkurss latviešu valodā
mazākumtautību skolu 2.klašu
skolēniem „Neatliekamā valodas

Daugavpils
15.vidusskolas latviešu
valodas un literatūras

N.Bogdanova,
L.Koniševa

VIAA IKAD sadarbībā ar
DPIP un PIKC
“Daugavpils tehnikums”

Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz 12.00,
no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00.
T. 65420332
Elejas vidusskolā, Elejā, Jelgavas
rajonā

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu
centrā “Jaunība”,
plkst.10.00 – pirmsskolas izglītības
iestāžu audzēkņi;
plkst.15.00 – skolēni
Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā (Dzirnavu
ielā 3a, Rēzeknē), no plkst.9.30. līdz
plkst. 15.30.
Piedalās uzaicinātie skolēni no
Daugavpils Valsts ģimnāzijas un
Daugavpils 12.vidusskolas
DPIP, 9.kab., plkst.13.00

PIKC “Daugavpils tehnikums“
(Strādnieku ielā 16), no plkst. 9.30 līdz
plkst. 16.00.
Kontaktinformācija: S.Čeirāne,
t.29196866.
Pieteikšanās:
http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts
/lat_karjeras_atbalsts/karjeras_atbalst
s_jaunumi/?text_id=39994
Biznesa augstskolā “Turība” (Graudu
ielā 68, Rīgā).
Izbraukšana no Vienības laukuma
plkst. 6.00.
Pieteikšanās un sīkāka informācija:
I.Užule, t.29449226
Daugavpils 15.vidusskolā plkst.14.00.
Skatīties Kārtību!

12.-13.04.
13.04.

14.04.

15.04.
16.04.

!
17.04.

palīdzība”
Konkursa “Cilvēki - Latvijas novadu
dārgumi” (Latgale) 2.kārta

MK
Latvijas Okupācijas
muzejs, S.Gabrāne

“Lieldienu zaķa simpozijs” 4.klašu
skolēniem
35.ģeogrāfijas olimpiādes valsts posms

L.Smikova

Pilsētas 29.atklātā olimpiāde
matemātikā 3.klašu skolēniem

DPIP

Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

PPMK vadītāja

Latvijas vispārējās izglītības iestāžu un
interešu izglītības iestāžu 5.-9.,
5.-12.klašu koru Latgales novada
konkurss ”Dziesmai būt”
Dienvidlatgales bērnu un jauniešu
folkloras kopu novada sarīkojums
Nacionālais debašu turnīrs 10.-12.klasēm
"Demokrātija piedzīvo krīzi ES"

J.Vucēna

Daugavpils Novadpētniecības un
mākslas muzejā, plkst.11.00.
Piedalās uzaicinātie skolēni!
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu
centrā „Jaunība”, plkst. 14.00
Rīgā.
Piedalās uzaicinātie skolēni!
Daugavpils Vienības pamatskolā,
plkst.12.00.
Pieteikties līdz 06.04. elektroniski
iveta.lukasevica@inbox.lv
Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz 12.00,
no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00.
T. 65420332
Jēkabpilī

L.Vaivode

Līvānos

Biedrība “Debašu
centrs” un Latgales
reģiona debašu centrs

Latgales reģiona 4.klases skolēnu
15.atklātā matemātikas olimpiāde

DPIP

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu
centra “Jaunība” radošo kolektīvu
koncerts Latgales reģiona 4.klases
skolēnu 15.atklātās matemātikas
olimpiādes dalībniekiem
A līmeņa pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides programmas
kursi (maksas) kompozīcijā ”Laukuma
kompozīcijas veidi un stilizācija
tēlotājmākslā”(6 h, kursus vada PIKC
“Daugavpils Dizaina un mākslas
vidusskola "Saules skola" skolotāja Dace
Pudāne, mākslas maģistre)

L.Smikova

Jelgavas Valsts ģimnāzijā.
Atbildīgā persona: Latgales reģiona
debašu koordinatore R.Murāne,
t.26479443, muranerita@gmail.com
Daugavpils Centra vidusskolā,
plkst.10.00.
Iepriekš pieteikto dalībnieku
reģistrācija no plkst.9.00.
Pieteikties līdz 26.03. elektroniski
azalena2@inbox.lv
Daugavpils Centra vidusskolā,
plkst.13.00

LU Jauno fiziķu skolas 8.nodarbība
„Ēdiena fizika”10.–12.klašu skolēniem

LU

Pilsētas 29.atklātās matemātikas
olimpiādes skolēnu darbu vērtēšana
Programmas “Atbalsts pozitīvai
uzvedībai” metodiskās konferences
1.daļa - plenārsēde

DPIP

Angļu valodas atklātā pilsētas olimpiāde

VISC, DPIP

PIKC “Daugavpils
Dizaina un mākslas
vidusskola "Saules
skola"

DPIP, pirmsskolas
izglītības iestāžu un
programmā iesaistīto
skolu APU komandas
MA, DPIP, Daugavpils

PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas
vidusskola "Saules skola" (Saules ielā
6/8), 3.stāvā, no plkst.10.00 līdz
plkst.15.00.
Pieteikties līdz 12.04. elektroniski
digna.g@inbox.lv, pieteikumā norādot
vārdu, uzvārdu, personas kodu
(līgumam un apliecībai) un mācību
iestādi, kurā strādā.
Kursu noslēgumā tiks izsniegta
apliecība
Rīgā

Daugavpils Vienības pamatskolā,
219.kab., plkst.14.30
Daugavpils 13.vidusskolas aktu zālē,
no plkst.14.00 līdz plkst.16.20.
Darba kārtība un pieteikšanās
APUkonference2018.pdf

Daugavpils Vienības pamatskolā, no

!

!
17.-30.04.

18.04.

6.klašu skolēniem

Vienības pamatskola,

Angļu valodas atklātās pilsētas
olimpiādes 6.klašu skolēniem darbu
labošana
Komisijas likumpārkāpumu profilakses
darbam ar bērniem sēde
“Atvērto durvju diena” PIKC
“Daugavpils tehnikums” Mendeļejeva
ielas 1 mācību korpusā

DPIP

Programmas “Atbalsts pozitīvai
uzvedībai” metodiskās konferences
2.daļa – pieredzes apmaiņa

DPIP, pirmsskolas
izglītības iestāžu un
programmā iesaistīto
skolu APU komandas
I.Vaivare, I.Volonte,
N.Izuļena

Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja
audzēkņu zīmējumu izstāde “Klusās
dabas noslēpumi”
Literārā diskusija krievu valodā 10.12.klašu skolēniem „Literārā teksta
pazīmes”
Izteiksmīgas runas konkurss 7.-8.klašu
skolēniem „Es lasīju Puškina dzeju”
Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja
audzēkņu zīmējumu izstādes “Klusās
dabas noslēpumi” atklāšana
Daugavpils pilsētas skolēnu spartakiāde
vieglatlētikā “Vidusskolas kauss ”
(1999.-2001.g.dz.)

Profesionālās kompetences pilnveides A
programmas kursi pamatskolas un
vidusskolas posma latviešu valodas un
literatūras skolotājiem “Aktuāli
tekstveides jautājumi” (12 h; lektores:
Daugavpils Valsts ģimnāzijas latviešu
valodas un literatūras skolotājas
I.Kondratjeva un I.Žukovska).
1.nodarbība
Konkurss ģeogrāfijā 8.klašu skolēnu
komandām “Eiropa. Zini vai mini”

M.Lazdāne
PIKC “Daugavpils
tehnikums”

Daugavpils Krievu
vidusskolas-liceja krievu
valodas skolotāji
Krievu kultūras centrs
I.Vaivare, I.Volonte,
N.Izuļena
Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils
13.vidusskolas sporta
skolotājs D.Hadakovs
Daugavpils Valsts
ģimnāzijas latviešu
valodas un literatūras
skolotājas I.Kondratjeva
un I.Žukovska

DPIP, Daugavpils Krievu
vidusskola-licejs

Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

PPMK vadītāja

Seminārs direktoru vietniekiem
izglītības jomā

DPIP

plkst.9.30 līdz plkst. 11.30.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.9.00.
Pieteikties līdz 12.04. elektroniski
pieteikums.ustinova@gmail.com
Kontaktpersona: I.Ustinova,
t.65432102
DPIP, 9.kab., no plkst. 14.30 līdz
plkst.17.00
DPIP, Iekļaujošas izglītības atbalsta
centrā, plkst. 15.00
PIKC “Daugavpils tehnikums”
(Mendeļejeva ielā 1), no plkst. 12.00
līdz plkst.17.00. Programmas:
elektrotehniķis, datorsistēmu tehniķis,
transporta pārvadājumu
komercdarbinieks, klientu
apkalpošanas speciālists, frizieris,
tērpu stila speciālists.
Bez pieteikšanās
Skolās un pirmsskolas izglītības
iestādēs.
Darba kārtība un pieteikšanās
APUkonference2018.pdf

Latgales Centrālās bibliotēkas
periodikas sektorā
Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā,
101.kab., plkst.15.30.
Piedalīšanās brīvprātīga!
Krievu kultūras centrā, plkst.15.00.
Piedalīšanās brīvprātīga!
Latgales Centrālās bibliotēkas
periodikas sektorā, plkst.15.00.
Aicināti vizuālās mākslas skolotāji!
Daugavpils 13.vidusskolas
vieglatlētikas manēžā, plkst.15.00

Daugavpils Universitātē (Parādes ielā
1), 319.kab., no plkst.14.00 līdz
plkst.18.00.
Tikai reģistrētiem dalībniekiem!
Reģistrēties šeit: http://ej.uz/nh6c

Daugavpils 12.vidusskolā, plkst.15.00.
Pieteikties līdz 11.04. elektroniski
signita.g@inbox.lv
Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz 12.00,
no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00.
T. 65420332
DPIP, 9.kab., plkst. 14.00

!

Pilsētas krievu (svešvaloda), vācu,
franču dziesmu festivāls “Manas
dvēseles dziesma” 5.-12.klašu
skolēniem
“Atvērto durvju diena” PIKC
“Daugavpils tehnikums” Varšavas ielas
23 mācību korpusā

Daugavpils
12.vidusskolas vācu,
franču un krievu valodas
skolotājas
PIKC “Daugavpils
tehnikums”

!

Bērnu tiesību aizsardzības kursi
psihologiem

Izglītības psihologu MA

Latgales reģiona debašu turnīrs 7.9.klasēm "Grāmatu lasīšana ir populāra
pusaudžu vidū"

Latgales reģiona debašu
centrs

Mājturības un tehnoloģiju konkurss 7. 8.klašu skolniecēm “Moderni griezumi”

PIKC “Daugavpils
tehnikums”, šūto
izstrādājumu ražošanas
tehnoloģiju metodiskā
komisija
DPIP izglītības
metodiķes I.Bohāne,
I.Ustinova, M.Žilinska,
M.Baklāne

!

19.04.

Latvijas simtgadei veltīts Daugavpils
pilsētas Izglītības pārvaldes 2.publiskās
runas konkurss dažādās valodās
(latviešu, krievu, angļu, poļu, franču vai
vācu) 8.-12.klašu skolēniem „Mans zelts
ir mana tauta, / Mans gods ir viņas gods!
/R.Blaumanis/”
Informatīvais un pieredzes apmaiņas
seminārs direktoru vietniekiem
audzināšanas jomā un klašu
audzinātājiem "Patriotiskā audzināšana.
Tās iespējas atbildīgas personības
attīstībā"
Konkurss vācu valodā 5.-9.klašu
skolēniem “Valodas ir tilti”

!

!
20.04.

Daugavpils Universitātē (Vienības ielā
13), koncertzālē, plkst. 15.00.
Pieteikšanās līdz 10.04. elektroniski
veslavamalina@inbox.lv
PIKC “Daugavpils tehnikums”
(Varšavas ielā 23), no plkst. 12.00 līdz
plkst.17.00.
Programmas: automehāniķis,
mašīnbūves tehniķis.
Bez pieteikšanās
Rīgā, Latvijas Pašvaldību mācību
centrā (Biķernieku ielā 4).
Tikai ar pieteikumiem!
Daugavpils Universitātē (Parādes ielā
1), plkst. 14.00.
Pieteikties līdz 10.04. elektroniski
https://goo.gl/forms/QOIuNFzxgUHfb
G1h1
Atbildīgā persona: Latgales reģiona
debašu koordinatore R.Murāne,
t.26479443, muranerita@gmail.com
PIKC “Daugavpils tehnikums”
(Mendeļejeva ielā 1), plkst. 10.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.30.
Pieteikumus sūtīt līdz 13.04.
elektroniski Nina.Rudze@daugvt.lv
DPIP, 9.kab., no plkst.14.00 līdz
plkst.17.00.
Skatīties Kārtību!

J.Raiņa Daugavpils
6.vidusskolas direktora
vietnieces audzināšanas
jomā, MA vadītāja
A.Jurģīte

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā,
plkst.15.00.
Pieteikties līdz 09.03. elektroniski
jurgite@inbox.lv

Vācu valodas skolotāju
MA, M.Baklāne

Daugavpils Vienības pamatskolā,
plkst.15.00.
Pieteikšanās līdz 11.04. elektroniski
maijabaklane@inbox.lv
PIKC “Daugavpils tehnikums”
(Strādnieku ielā 16), no plkst. 12.00
līdz plkst.17.00.
Programmas: programmēšanas
tehniķis, dzelzceļa transports un
pakalpojumi.
Bez pieteikšanās
Daugavpils pilsētas 29.poļu
pirmsskolas izglītības iestādē, plkst.
9.15

“Atvērto durvju diena” PIKC
“Daugavpils tehnikums” Strādnieku ielas
16 mācību korpusā

PIKC “Daugavpils
tehnikums”

Pieredzes apmaiņas pasākums
pirmsskolas izglītības skolotājiem
"I.Majhžakas (I.Majchrzak)
lasītmācīšanas metodika pirmsskolā"
Informāciju tehnoloģiju konkurss „IT
Ceļš” vispārizglītojošo skolu 1.–12.klašu,
tehnikumu, profesionālo vidusskolu
izglītojamiem un augstskolu studentiem

DPIP, Daugavpils
pilsētas 29.poļu
pirmsskolas izglītības
iestāde
DPIP

Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā,
309.kab., plkst.13.00

Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

PPMK vadītāja

Latvijas skolēnu 42.zinātniskās
pētniecības darbu konference
Skolu māsu seminārs

LU

Latgales novada mūsdienu deju radošais
konkurss
Karjeras izglītības 4.zinātniski praktiskā
konference “Caurviju prasmes karjeras
vadībai ikdienā un mācību procesā”

Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz 12.00,
no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00.
T. 65420332
Rīgā, Latvijas Universitātē

DPIP veselības
veicināšanas
koordinētājs
R.Bespjatijs
Ž.Trojāne-Sergejeva

DPIP, 9.kab., plkst.15.00

DPIP sadarbībā ar DU,
VIAA un LKAAA

Daugavpils Universitātē (Parādes ielā 1
A), konferenču zālē, no plkst. 10.00
līdz plkst. 16.00 (1.diena).
Sīkāka informācija un pieteikšanās:
S.Čeirāne, t.29196866
RTU Daugavpils filiālē (Smilšu ielā 90),
no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00.
Sīkāka informācija un pieteikšanās pie
izglītības iestāžu pedagogiem karjeras
konsultantiem.
Kontaktinformācija: S.Čeirāne,
t.29196866
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu
centra “Jaunība” aktu zālē

Daugavpils teātrī, plkst.13.00

21.04.

Darbnīcas un laboratorijas
“Mūsdienīgās profesijas” (Projekta NR.
8.3.5.0/16/001/ “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” pasākums)

DPIP sadarbībā ar RTU

21.-22.04.

II starptautiskais stendu modeļu
konkurss izstāde

J.Konovalovs

Pieredzes apmaiņas seminārs BI
koordinatoriem
Atbalsta seminārs krievu valodas
(dzimtās un svešvalodas) un literatūras
skolotājiem „Lasīšana – viens no
sekmīgas mācīšanās priekšnoteikumiem”

DPIP, S.Mickeviča

DPIP, 9.kab., plkst.15.30

Izglītības metodiķe
M.Žilinska

Profesionālās kompetences pilnveides A
programmas kursi pamatskolas un
vidusskolas posma latviešu valodas un
literatūras skolotājiem “Aktuāli
tekstveides jautājumi” (12 h; lektores:
Daugavpils Valsts ģimnāzijas latviešu
valodas un literatūras skolotājas
I.Kondratjeva un I.Žukovska).
2.nodarbība
Konkurss krievu valodā
2. un 10.-11.klašu skolēniem „Zelta
kamoliņš”

Daugavpils Valsts
ģimnāzijas latviešu
valodas un literatūras
skolotājas I.Kondratjeva
un I.Žukovska

Daugavpils 3.vidusskolā, 11.kab.,
plkst.15.30.
Pieteikties elektroniski līdz 17.04.
marija.zilinska@inbox.lv
Piedalīšanās brīvprātīga!
Daugavpils Universitātē (Parādes ielā
1), 317.kab., no plkst.14.00 līdz
plkst.18.00.
Tikai reģistrētiem dalībniekiem!

Daugavpils pilsētas vizuālās mākslas
atklātā olimpiāde 6.-8.klašu skolēniem

MA, N.Izuļena

Daugavpils pilsētas skolēnu spartakiāde
vieglatlētikā “Jauno vieglatlētu kauss ”
(2002.-2004.g.dz.)

Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils
13.vidusskolas sporta
skolotājs D.Hadakovs
PPMK vadītāja

22.04.
23.04.
24.04.

25.04.

Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās

Krievu kultūras centrs

Krievu kultūras centrā,
2.klases – plkst.14.00;
10-12.klases – plkst.16.00.
Piedalīšanās brīvprātīga!
Daugavpils 11.pamatskolā, no plkst.
10.00 līdz plkst. 13.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.30.
Pieteikties līdz 18.04. elektroniski
nataljavk@rambler.ru.
Daugavpils 13.vidusskolas
vieglatlētikas manēžā, plkst.15.00

Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz 12.00,

komisijas sēde

!
26.04.

!
27.04.

28.04.
29.04.

X Latvijas zēnu koru salidojuma “Puikas
var!” (Latgales novada koru konkurss)
Pilsētas sporta spēle “Sportosim kā
olimpieši” 9.-12.klašu skolēniem
Pirmsskolas izglītības skolotāju
pieredzes apmaiņas pasākums "Latvijas
valsts simtgades tēmas aktualizēšana
izglītības procesā –projekts "Mūsu
Latviju veidojam mēs"'
Atbalsta seminārs krievu valodas un
literatūras skolotājiem „Darbs ar mācību
grāmatām 10.-11.klasē kompetenču
pieejas ietvaros”

J.Vucēna

Daugavpils pilsētas dabaszinību
olimpiāde 2.klašu skolēniem

DPIP

Daugavpils pilsētas dabaszinību
olimpiādes 2.klašu skolēniem darbu
labošana un vērtēšana
Seminārs vēstures un sociālo zinību
skolotājiem „Sociālās un pilsoniskās
jomas standarts un caurviju prasmes”
Atklātās audzināšanas stundas
"Dzīvesziņa" direktoru vietniekiem un
sākumskolas klašu audzinātājiem

DPIP

Izglītības iestāžu direktoru seminārs
Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00.
T. 65420332
Daugavpils Latviešu kultūras centrā,
plkst.12.00
Stropos, plkst.16.00

DPSP
Daugavpils pilsētas
12.pirmsskolas izglītības
iestāde

Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas
izglītības iestādē, plkst.9.15

Mācību grāmatas
autores I.Kudrjavska un
N.Kožanova
sadarbībā ar MA
vadītāju

Krievu vidusskolā-licejā, 101.kab.,
plkst.15.30.
Tiek aicināti krievu valodas un
literatūras skolotāji, kuri strādā
vidusskolā.
Piedalīšanās brīvprātīga!
Daugavpils 3.vidusskolā, plkst. 11.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.45.
Pieteikties līdz 20.04. elektroniski
iveta.lukasevica@inbox.lv
Daugavpils Vienības pamatskolā,
219.kab., plkst. 14.30

S.Gabrāne

DPIP, 9.kab., no plkst.15.30 līdz
plkst.17.00

Daugavpils
16.vidusskolas direktora
vietnieks audzināšanas
jomā, MA vadītāja
A.Jurģīte
DPIP
PPMK vadītāja

Daugavpils 16.vidusskolā, plkst.12.20.
Pieteikties līdz 19.04. elektroniski
jurgite@inbox.lv

Latgales reģiona 5.atklātā olimpiāde
angļu valodā 8.-9.klašu skolēniem

DPIP, Rēzeknes Valsts
1.ģimnāzija

Humānās pedagoģijas skolotāju tikšanās
– 17.Starptautisko humānās pedagoģijas
lasījumu (Baku) materiālu apkopošana

V.Rudņeva

Latvijas 45.atklātā matemātikas
olimpiāde 5.–12.klašu skolēniem

LU, DPIP

Skrējiens “BIGBANK SKRIEN LATVIJA
2018”

Ļ.Pavļukova,
N.Grigorjevs

DPIP, 9.kab., plkst. 8.30
Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz 12.00,
no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00.
T. 65420332
Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā (Dzirnavu
ielā 3a, Rēzeknē), no plkst. 9.30 līdz
plkst.16.00
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu
centrā “Jaunība”, 10.kab., plkst.15.30

Daugavpils 3.vidusskolā, plkst.10.00
Olimpiādes dalībnieku sadalījums pa
telpām tiks publicēts ne vēlāk kā š.g.
25.04. www.izglitiba.daugavpils.lv
Vienības laukumā, plkst.10.00

30.04.

Ciklogramma maijam
Datums
01.05.
02.05.
03.05.

Pasākums

Kas organizē

Vieta, laiks, piezīmes

04.05.
05.05.
06.05.
07.05.

08.05.
09.05.
10.05.
11.05.
12.05.
13.05.
14.05.

15.05.

16.05.

17.05.
18.05.
19.05.
20.05.
21.05.
22.05.
23.05.
23.-24.05.

Latviešu valodas CE novērotāju, vērtētāju un
intervētāju atbalsta informatīvie semināri

I.Bohāne

Daugavpils Centra vidusskolas aktu
zālē.
Plkst.15.30 – novērotāji (9.,12.kl.);
plkst.16.00 – vērtētāji un intervētāji
(9.kl.)

Latviešu valodas un literatūras skolotāju MK
vadītāju sanāksme „2017./2018.m.g. latviešu
valodas un literatūras skolotāju MA darba
izvērtējums. Labas prakses piemēru
popularizēšana”
2017./2018.mācību gada starptautisko, valsts
un novada olimpiāžu, festivālu, konkursu un
sacensību laureātu apbalvošanas pasākums
2017./2018.mācību gada starptautisko, valsts
un novada olimpiāžu, festivālu, konkursu un
sacensību laureātu pedagogu godināšanas
pasākums

I.Bohāne

DPIP, 9.kab., plkst.15.30

DPIP

Latviešu kultūras centrā,
koncertzālē, plkst.14.30

DPIP

Daugavpils Universitātē (Vienības
ielā 13), koncertzālē, plkst.15.00

Latviešu valodas centralizētais eksāmens
12.klasei

VISC, I.Bohāne,
skolas

Skolās

Eksāmens latviešu valodā latviešu
mācībvalodas izglītības programmās 9.klasei

VISC, I.Bohāne,
skolas

Latviešu valodas centralizētais eksāmens
mazākumtautību izglītības programmās
9.klasei

VISC, I.Bohāne,
skolas

Skolās.
23.05. – rakstu un mutiskā daļa;
24.05. – mutiskā daļa
Skolās.
23.05. – rakstu un mutiskā daļa;
24.05. – mutiskā daļa

