Ciklogramma novembrim
Datums
01.11.

Pasākums

!

01.-02.11.

01.-09.11.

02.11.

02.-03.11.

03.11.

Kas organizē

Pasākums 3.klašu skolēniem
„Ciemos pie Zinīša”.

Daugavpils
17.vidusskolas
sākumskolas
skolotāji

Pieredzes apmaiņas semināra
pilsētas izglītības iestāžu klašu
audzinātājiem „ Manas dzimtās
zemes stūrītis”
Seminārs 1.klašu vecākiem „Kā
palīdzēt bērnam būt veiksmīgam
mācībās”
Daugavpils pilsētas skolēnu
spartakiāde - šaha spēle
1.-9.klases.

Daugavpils
15.vidusskola

Daugavpils 3.vidusskolas
skolotājas un skolēnu mājturības
un tehnoloģiju 4. - 9. klašu
skolēnu darbu izstāde DPIP
“ Tradīcijām pa pēdām ”
Latviešu valodas un literatūras
skolotāju pieredzes apmaiņas
brauciens uz Madonas Valsts
ģimnāziju
Konference jauniešiem , skolu
SMU dalībniekiem
„Level up!”
Kursi pirmsskolas skolotājiem
„Latviešu valodas apguve
pirmsskolā lingvistiski
neviendabīgā vidē, īstenojot
kompetencēs balstītu mācību
saturu” 1.daļa
B programmas kursi
“ Pedagogs karjeras
konsultants” (individuālās
konsultēšanas kompetenču
apguvei)

Vieta, laiks, piezīmes

Daugavpils 17.vidusskolā ,
Valmieras ielā 5, plkst. 14.00.
Pieteikumus sūtīt līdz 29.10.2018. uz epastu alinaz2003@inbox.lv vai
t.29391073.
Daugavpils 15.vidusskola plkst. 15.00.
Pieteikšanās līdz 25.oktobrim pa e-pastu
natali15lv@inbox.lv

DPIP
S.Mickeviča,
L.Vingre
Izglītības
metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils
pilsētas Šaha
kluba treneris
S.Krivihs
Daugavpils
3.vidusskola
J.Salogube

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā,
plkst.17.00.

I.Bohāne

Izbraukšana plkst.7.00 no viesnīcas
„Latgola”.
Pieteikties elektroniski
ilona.bohane@inbox.lv (1-2 dalībnieki no
skolas, vēl palikušas 7 vietas).
Viesnīcā “ Park Hotel Latgola”
No plkst. 13.00 – 16.00
Kontaktpersona: S. Čeirāne t. 29196866
Daugavpils 1.pirmsskolas izglītības iestādē
Grupa nokomplektēta!

DPIP sadarbībā ar
biedrības JCI
Latgales nodaļu
LVA
S.Mickeviča,
K.Ivancova

IZM,
Daugavpils
Universitāte

I.Bohāne
IV pasaules diktāts latviešu
valodā (lai rakstītu diktātu
klātienē Ventspilī, Liepājā,
Valmierā, Daugavpilī, Jēkabpilī,
Rēzeknē, Cēsīs, Jelgavā
interesentus aicina pieteikties lapā
www.raksti.org. Rakstīt diktātu
tiešsaistē varēs tajā pat vietnē bez

Daugavpils pilsētas Šaha klubs,
Raiņa ielā 69, plkst. 15.00

DPIP 1. stāvā

Daugavpils Universitāte, Parādes iela 1,
418. auditorija,
Piektdien no plkst.14.00 – 17.00,
Sestdien no plkst. 9.00 – 16.00
Kontaktpersona: S. Čeirāne, t. 29196866
Grupa nokomplektēta!
Papildu informācija:
Olga Sukonnikova +371 29441292,
raksti@raksti.org, www.raksti.org

iepriekšējas reģistrācijas).
Education USA (Izglītības
iespējas ASV) - angļu valodas
skolotāju un skolēnu
informatīvais seminārs un
konsultācijas
04.11.
05.11.

Atbalsta seminārs latviešu
valodas un literatūras
skolotājiem „Latviešu valodas
eksāmena rezultātu
paaugstināšana mazākumtautību
skolu 9.kl.” (pieredzē dalīsies
T.Lavrecka (Daugavpils Krievu
vidusskola-licejs))
Norises vieta mainījusies!
Praktiska darbnīca mācību
atbalsta materiālu izveidei
matemātikā „Atgādnes
matemātikā” 2.nodarbība
Seminārs 1.klašu vecākiem „Kā
palīdzēt bērnam būt veiksmīgam
mācībās”
Kolāţu konkursa “Spilgtākais
notikums 20.gadsimta Latvijas
vēsturē” darbu iesniegšana
Bioloģijas olimpiādes 1.kārta
(skolās) 9.-12. klašu skolēniem

05.-12.11.

06.11.

!

Seminārs pirmsskolas
skolotājiem logopēdiem
,, Grāmata mūsu dzīvē”
Atbalsta seminārs fizikas
skolotājiem „Fizikas didaktikas
aktuālās problēmas”
Iesniegt darbus dzejniekam un
reliģiju pētniekam R.Mūkam
veltītajam jaunrades darbu
konkursam

Līdz 07.11.

07.11.

!

Dalība profesionālās pilnveides
izglītības programmas
”Panākumu Universitāte”
seminārā “Līderisms
uzņēmējdarbībā”
Lāčplēša dienas piedzīvojumu
sacensības pilsētas skolēniem

ASV informācijas
centrs,
Daugavpils,
DPIP

ASV informācijas centrā, Rīgā

I.Bohāne,

Daugavpils Saskaņas pamatskolā,
plkst. 15.30
Aicināti skolotāji, kas strādā 9.klasēs.
Pieteikties elektroniski
ilona.bohane@inbox.lv līdz 31.10.

DPIP
S.Mickeviča,
J.Azareviča

DPIP 9.kab., plkst.15.30

DPIP
S.Mickeviča,
L.Vingre
DPIP S.Gabrāne

Daugavpils Centra vidusskolā,
plkst. 17.00

T. Baranovska,
skolu bioloģijas
skolotāji
DPIP, Daugavpils
pilsētas 9.speciālā
pirmsskolas
izglītības iestāde
DPIP

Pilsētas skolas

Riebiņu novada
dome, Galēnu
Kultūrvēstures
biedrība, R.Mūka
muzejs un Galēnu
pamatskola,
I.Bohāne
DPIP
S. Čeirāne
I. Uţule

Skatīties: Kārtību

A.Smoļakova

Sanāksme izglītības iestāžu
DPIP
direktoru vietniekiem izglītības
jomā
Metodiskais seminārs Daugavpils DPIP

27.kab.

Daugavpils pilsētas 9.speciālā pirmsskolas
izglītības iestādē, plkst. 9.15
Daugavpils Centra vidusskolā,
Kandavas ielā 17, 209.kab., plkst.15.30

Biznesa augstskola “Turība”,
Graudu iela 68,
Izbraukšana plkst. 6.00 no Vienības
laukuma
Kontaktpersona: S. Čeirāne, t. 29196866
Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”, bērnu
klubs “Sudraba avoti”,
jaunākā grupa plkst.14.00,
vecākā grupa plkst.14.30
Daugavpils Vienības pamatskolā, 230.kab.,
plkst.15.00
Daugavpils 17.vidusskolā,

17.vidusskolas skolotājiem
„Latviešu valodas integrētās
apguves metodika daţādos
mācību priekšmetos”.
„American Day” – angļu valodas
konkurss 10.-11.kl. skolēniem

Latgales reģiona debašu turnīrs
10.-12. klasēm „Valstij ir/nav
jāuzrauga informatīvā telpa
internetā”

!

S.Mickeviča

plkst.15.00

ASV informācijas
centrs,
Daugavpils
Centra
vidusskola,
biedrība
„LINGVA-D”,
DPIP, MA
Latgales reģiona
debašu centrs

Daugavpils Centra vidusskolas aktu zālē,
plkst. 15.00
Pieteikšana elektroniski
nathalie24@inbox.lv
līdz 2018.gada 2.novembrim,
jautājumi pa tālr.: 22332224
DU, Parādes 1, plkst. 15.10., atbildīgā
persona Latgales reģiona debašu
koordinatore R.Murāne (26479443),
muranerita@gmail.com,
pieteikties elektroniski līdz 02.11.18. http://ejuz.lv/liu

!
08.11.

09.11.

Jauno uzņēmēju skola
Daugavpils vispārizglītojošo
skolu 10.-12.kl. skolēniem
“Uzņēmējspēju un līderības
nozīme uzņēmējdarbībā!”
1. nodarbība

DPIP sadarbībā ar
DU

Spēle – konkurss pamatskolas
skolēniem “Ceļā uz pilsonību”

L. Smikova

Praktisks seminārs latviešu
valodas un literatūras
skolotājiem par jaunām lietotnēm
latviešu valodas zināšanu
pilnveidei: „Valodas
konsultācijas: elektroniskā
datubāze”, „Citvalodu
personvārdu atveide latviešu
valodā”,
„Latviešu valodas rokasgrāmata”
Pasākums 3.klašu skolēniem
„Mana Latvija” un skolotājiem

DU sadarbībā ar
LVA un I.Bohāni

Daugavpils Universitātē, Vienības ielā 13,
plkst. 14.00
Pieteikties elektroniski
ilona.bohane@inbox.lv līdz 6.11.

Daugavpils
15.vidusskolas
sākumskolas
skolotāji
Daugavpils
9.vidusskola

Daugavpils 15.vidusskolas, Valkas ielā 5,
aktu zālē plkst. 14.00.
Pieteikumus sūtīt līdz 02.11.2018.
uz e-pastu skola@vsk15.lv .
Daugavpils 9.vidusskolā,
18.novembra ielā 47, plkst.15.00

MA vadītāja
A.Jurģīte

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu
centrā „Jaunība” , plkst.15.00

DPIP
S.Mickeviča,
L.Vingre
Daugavpils
Universitātes
Izglītības un
vadības fakultātes

Daugavpils 3.vidusskolā,
plkst.17.00.

Matemātikas spēle 7.klašu
skolēniem „Cik, par cik, cik reiţu
manā Latvijā?”
Seminārs direktoru vietniekiem
audzināšanas darba jomā par
! iniciatīvas „Latvijas skolas soma”
plānošanu 2.semestrim.
Seminārs 1.klašu vecākiem „Kā
palīdzēt bērnam būt veiksmīgam
mācībās”
Zinātniski praktiskā konference
“Sports un izglītība”

Daugavpils Universitāte, Parādes iela 1,
332. auditorija plkst. 15.30
Sīkāka informācija pie izglītības iestāţu
PKK
Pieteikšanās ceirane@inbox.lv, norādot:
vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi.
Kontaktpersona: S. Čeirāne, t. 29196866
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas
muzejā, plkst.15.30

Daugavpils Universitātē, Parādes ielā 1a,
209 aud., plkst. 09.00

!

sporta katedra,
izglītības
metodiķis
A.Kazakevičs
Latvijas skolu volejbola
LSSF, izglītības
sacensības (1999.-2002.g.dz.)
metodiķis
1.grupa (4z+2m) nelicenzētie
A.Kazakevičs,
spēlētāji;
Daugavpils
2.grupa (2z+4m) nelicenzētie
Centra
spēlētāji;
vidusskolas sporta
3.grupa (4z+2m) licenzētie;
skolotājs
4.grupa (2z+4m) licenzētie.
M.Sergejevs,
Daugavpils
Krievu
vidusskolas-liceja
sporta skolotājs
O.Kolpakovs
Konkurss “Mēs visi esam Latvijas Daugavpils
bērni” Daugavpils pilsētas
10.vidusskola
vispārizglītojošo skolu 6.klašu
skolēniem (3 skolēni komandā)

Koknesē, Kokneses sporta hallē,
Parka ielā 27, plkst. 11.00

Daugavpils 10.vidusskola, plkst.14.00
Piedalīšanās pasākumā ir brīvprātīga.
Pieteikumus sūtīt elektroniski līdz
06.11.2018. norādot dalībnieku vārdu,
uzvārdu,
uz e-pastu daug.10vsk@inbox.lv
Skatīties: Kārtība >

!

09.-20.11.
10.11.

Kolāţu konkursa “Spilgtākais
notikums 20.gadsimta Latvijas
vēsturē” noslēguma pasākums
Skolu tautas deju kolektīvu
vadītāju informatīvais seminārs

DPIP, DNMM

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas
muzeja mācību zālē, plkst. 15.00-17.00

MA vadītāja
N.Krivoguza

Pasākums mazākumtautību
skolu 3.klašu skolēniem „Skaista
mana tēvu zeme” (veltīts Latvijas
simtgadei)

Daugavpils
Centra
vidusskolas
latviešu valodas
un literatūras MK
SPKC(Slimību
profilakses un
kontroles centrs)

Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība”
Tautas ielā 7, 10.kab.,
plkst.16.00
Daugavpils Centra vidusskolas aktu zālē,
Skatīties: Kārtību

Ikgadējais Nacionālā Veselību
veicinošo skolu tīkla Veselību
veicinošo skolu koordinatoru
seminārs
Pilsoniskuma nedēļa veltīta
Latvijas 100-gadei
A līmeņa pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides
programmas kursi
“Kompozīcijas izteiksmes
līdzekļu pielietošana
tekstilizstrādājumos un
aksesuāros” (6 stundas)
LU Jauno fiziķu skolas
nodarbība „Nanofizika” 10.12.klašu skolēniem

Rīga, Z.A. Meierovica bulvāris 10
Informācija pa tālr.: 29119984
(R.Bespjatijs)

Skolas

Skolās

PIKC DDMV
“Saules skola”

LU, DPIP

PIKC DDMV “Saules skola” Saules ielā
6/8, 3.stāvs, no pl.10.00-14.30. Kursus
vada Dace Pudāne, mākslas maģistre.
Kursu noslēgumā tiks izsniegta apliecība.
Dalības maksa 12 Euro
Pieteikumus sūtīt uz e-pastu
digna.g@inbox.lv līdz 6. novembrim
Norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un
mācību iestādi, kurā strādā.
Rīga, Zeļļu iela 25

DPIP, MA

Daugavpils Saskaņas pamtskolā, plkst.

11.11.
12.11.

! Angļu valodas skolotāju MK

vadītāju sanāksme
Atbalsta seminārs latviešu
valodas un literatūras
skolotājiem „Latviešu valodas
eksāmena rezultātu
paaugstināšana 12.kl.” (pieredzē
dalīsies: L.Znotiņa (Daugavpils
12.vidusskolas skolotāja),
I.Ţukovska (Daugavpils Valsts
ģimnāzijas skolotājas),
S.Lukaševiča (Daugavpils
Saskaņas pamatskolas skolotāja))
Daugavpils programmētāju
skolas Latvijas valsts simtgadei
veltīts pasākums „Topošie
programmētāji Latvijai”
12.1103.12.

13.11.

14.11.

12. vidusskolas skolēnu vizuālās
mākslas un mājturības un
tehnoloģiju stundu darbu izstāde
" Vēstīsim Latviju".
Svinīgais koncerts veltīts Latvijas
! dzimšanas dienai “Teiksma par
Latviju”
Pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas sēde
Latgales reģiona finālsacensības
dambretes spēlē
1999.-2001.g.dz.
2002.-2004.g.dz.
2005.-2007.g.dz.
2008.g.dz.un jaunāki

15.11.

Seminārs sociālajiem
pedagogiem
Bērnu patriotiskā audzinašana
Spēle Daugavpils pilsētas 4.klašu
! skolēniem “Latvija manā sirdī”
Skolu bibliotekāru seminārs.
IFLA Skolu bibliotēku vadlīnijas
Jauno uzņēmēju skola
“Uzņēmējspēju un līderības
nozīme uzņēmējdarbībā!”
2.nodarbība
Seminārs 1.klašu vecākiem „Kā
palīdzēt bērnam būt veiksmīgam
mācībās”
Vācu valodas 49.valsts
olimpiāde
10.-12.klasēm.(2.(pilsētas)
posms)
Vācu valodas 49.valsts

I.Bohāne

DPIP, RTU

Daugavpils
12. vidusskola
S. Šaršūne
A.Jurģīte
J.Vucēna
N.Krivoguza
PPMK vadītāja

15.30-17.00
DPIP 9.kab., plkst. 15.30
Pieteikties elektroniski
ilona.bohane@inbox.lv

RTU filiāle Daugavpilī, Smilšu ielā 90,
plkst.17.00
Aicināti Daugavpils programmētāju
skolas dalībnieki un informātikas
skolotāji.
DPIP 1. stāvā

LKC plkst.15.00
( ar ielūgumiem)
Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz 12.00, no
plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00
T. 65420332
Rēzeknes novads, Maltas pagasts, Malta,
Maltas vidusskolā, plkst.10.00

Daugavpils
Stropu
pamatskolas attīstības centra
dambretes
skolotājs J.Ročko,
izglītības
metodiķis
A.Kazakevičs
M.Lazdāne
DPIP, 9.kab., plkst.13.00
J.Meţulis
DPSP
T.Smirnova
DPIP

Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība”
plkst.13.00
DPIP bibliotēkā, plkst. 14.30

DPIP sadarbībā ar
DU

Daugavpils Universitāte, Parādes iela 1,
332. auditorija plkst. 15.30
Kontaktpersona: S. Čeirāne, t. 29196866

DPIP
S.Mickeviča,
L.Vingre
VISC, M.Baklāne

Daugavpils 9.vidusskolā,
plkst.17.00.

M.Baklāne

Daugavpils Vienības pamatskolā,
plkst.10.00.
Pieteikumus par olimpiādes dalībniekiem
sūtīt uz maijabaklane@inbox.lv līdz
08.11.2018.
Daugavpils Vienības pamatskolā,

olimpiādes (pilsētas posms) darbu
vērtēšana
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.

Daugavpils pilsētas Bērnu tiesību
sadarbības grupas sēde
Vācu mūziķes Martinas Švarcas
nodarbības 1.- 4.klašu skolēniem

20.-21.11.

20.-23.11.

Daugavpils pilsētas skolēnu
spartakiāde volejbolā
2005.-2006.g.dz.

21.11.

Pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas sēde

!
22.11.

Pirmsskolu arodkomiteju
priekšsēdētāju sanāksme
Skolu arodkomiteju
priekšsēdētāju sanāksme
Jauno uzņēmēju skola
“Uzņēmējspēju un līderības
nozīme uzņēmējdarbībā!”
3.nodarbība
Pieredzes apmaiņas
seminārs“Kompetenču pieejas
realizācija vizuālajā mākslā un
mājturības un tehnoloģiju
priekšmetos.”
Dzejas vakars “ Latvija dzejā”

plkst.15.30.
Tiek aicināts 1 skolotājs no dalībskolas.

M.Lazdāne

DPIP, Iekļaujošas izglītības atbalsta
centrā, plkst. 15.00
Pasākuma norises vieta un laiks tiks
precizēti!

Gētes Institūts
Rīgā, Vācu
valodas skolotāju
MA
Izglītības
Daugavpils Centra vidusskolas sporta zālē,
metodiķis
plkst.15.00
A.Kazakevičs,
Daugavpils
Centra
vidusskolas sporta
skolotājs
M.Sergejevs
PPMK vadītāja
Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz 12.00, no
plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00
T. 65420332
AO priekšsēdētāja DPIP 9.kab., plkst.13.30
S.Orlova
AO priekšsēdētāja DPIP 9.kab., plkst.15.00
S.Orlova
DPIP sadarbībā ar Daugavpils Universitāte, Parādes iela 1,
DU
332. auditorija plkst. 15.30
Kontaktpersona: S. Čeirāne, t. 29196866
Daugavpils
Saskaņas
pamatskola,
U.Gura

Daugavpils Saskaņas pamatskolā,
plkst.15.30

DPSP
T. Smirnova

Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība”
plkst.17.00

Metodiskais seminārs J.Raiņa
Daugavpils 6.vidusskolas
skolotājiem par atgādņu lietošanu
mācību procesā.
Pieredzes apmaiņas pasākums
pirmsskolas izglītības
skolotājiem ,, Sadarbības un
līdzdalības caurviju prasmes
pilsoniskajā audzināšanā”
Angļu valodas pilsētas
olimpiāde 9. kl. skolēniem –
1.kārta

DPIP
S.Mickeviča

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā,
plkst. 8.10

DPIP, Daugavpils
pilsētas
24.pirmsskolas
izglītības iestāde

Daugavpils pilsētas
24.pirmsskolas izglītības iestādē,
plkst. 9.15

DPIP, MA,
Daugavpils
Krievu
vidusskola-licejs

Pirmsskolas izglītības iestāţu
medicīnas māsu seminārs

DPIP veselības
veicināšanas

Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā,
dalībnieku reģistrācija-plkst. 11.15,
sākums – plkst. 11.45
ilgums: 2 stundas
Pieteikšana līdz 2018.gada 15.novembrim,
jautājumi pa tālr.: 26857793
DPIP, 9.kab., plkst.14.00

Pasākums 2.klašu skolēniem
„Skaista mana tēvu zeme”.

23.11.

!

23.-24.11.

24.11.

25.11.
26.11.
26.-30.11.

27.11.

!

Pedagogu karjeras konsultantu
MA sanāksme
Atbalsta seminārs fizikas,
bioloģijas un ķīmijas
skolotājiem „Starpdisciplinaritāte
mācību procesā”
Mājturības un tehnoloģiju
skolotājiem meistarklase “Somu
izgatavošana”
Spēle – konkurss vidusskolas
skolēniem “Ceļojums pa Latgali”
Latviešu valodas (izglītības
iestādēm, kas īsteno
mazākumtautību izglītības
programmu) 35.olimpiāde 7.8.klašu skolēniem (3.posms
(valsts posms – I kārta))
Kursi pirmsskolas skolotājiem
„Latviešu valodas apguve
pirmsskolā lingvistiski
neviendabīgā vidē, īstenojot
kompetencēs balstītu mācību
saturu” 3.daļa
Nacionālais debašu turnīrs 10.12.klasēm - „Valstij ir/nav
jāuzrauga informatīvā telpa
internetā”
Daugavpils pilsētas skolēnu
spartakiāde florbolā
2003.-2004.g.dz.

Pieredzes apmaiņas pasākums
pirmsskolas izglītības
skolotājiem ,, Pirmsskolas
izglītības iestādes ieguldījums
Latvijas nākotne Globālās
izglītības kontekstā”
Pieredzes apmaiņas seminārs
sākumskolas skolotājiem
„Mācies spēlējoties”.

Seminārs ekonomikas un sociālo

koordinētājs
R. Bespjatijs
Daugavpils
Vienības
pamatskolas
sākumskolas
skolotāji
DPIP
S. Čeirāne
DPIP

PIKC
“Daugavpils
tehnikums”
L.Smikova
VISC, I.Bohāne

Daugavpils Vienības pamatskolā,
Ģimnāzijas ielā 32, plkst.14.00
Pieteikumus sūtīt līdz 12.11.2018.
uz e-pastu liana.zverbule@inbox.lv
DPIP 9.kabinets, plkst.15.30
Daugavpils Centra vidusskolā,
Kandavas ielā 17, 213.kab., plkst.15.30
Pieteikumus sūtīt azalena2@inbox.lv līdz
15.novembrim
Mendeļejeva ielā 1, 15.30
Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība”
plkst.15.30
Rīgā, Rīgas 15.vidusskolā
Dalībnieki tiks paziņoti vēlāk.

LVA
S.Mickeviča,
K.Ivancova

Daugavpils 23.pirmsskolas izglītības
iestādē
Grupa nokomplektēta!

Biedrība „Debašu
centrs” un
Latgales reģiona
debašu centrs

Iecavas vidusskola, atbildīgā persona
Latgales reģiona debašu koordinatore
R.Murāne (26479443)
muranerita@gmail.com

LSSF, izglītības
metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils
16.vidusskolas
sporta skolotājs
S.Kiseļovs
DPIP, Daugavpils
pilsētas
9.speciālā
pirmsskolas
izglītības iestāde

Daugavpils 16.vidusskolas sporta zālē,
plkst.15.00

Daugavpils
Stropu
pamatskolas –
attīstības centra
sākumskolas
skolotāji
VISC, LR Patentu

Daugavpils Stropu pamatskolā - attīstības
centrā, Abavas ielā 1, plkst.14.30
Pieteikšanās līdz 20.11.2018. pa e-pastu
ilona.babre@inbox.lv vai t. 29499512

Daugavpils pilsētas 9.speciālā pirmsskolas
izglītības iestādē, plkst. 9.15

Daugavpils 9.vidusskolā,

27.-30.11.

28.11.

zinību skolotājiem
“Rūpnieciskais īpašums un
finanšu pratība” (mācību līdzekļu
prezentācija un lekcijas)
Atbalsta seminārs-darbnīca
krievu un franču valodas
skolotājiem „Mūsdienu stundas
modelēšana”

valde un
Patērētāju tiesību
aizsardzības
centrs, DPIP
DPIP M.Ţilinska

Pieredzes apmaiņas seminārs
informātikas skolotājiem
„Pedagogu labā prakse caurviju
kompetenču attīstīšanā.
Informācijas komunikāciju
tehnoloģiju rīku daudzveidība.”
Pilsētas piloteksāmens latviešu
valodā (izglītības iestādēm, kas
īsteno mazākumtautību izglītības
programmu) 9.klasēs

Staņislava
Broka Daugavpils
Mūzikas
vidusskola

Pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas sēde

PPMK vadītāja

Jauno uzņēmēju skola
“Uzņēmējspēju un līderības
nozīme uzņēmējdarbībā!”
4.nodarbība
Floristikas seminārs “Egles rota”
! pilsētas skolotājiem un
floristikas pulciņu vadītājiem

DPIP sadarbībā ar
DU
O.Sverčkauska

Jauniešu seminārs “Jauno līderu

DPSP
T.Smirnova

Pirmsskolas izglītības iestāžu
vadītāju sanāksme
Latgales reģiona finālsacensības
volejbolā 2003.-2004.g.dz.

DPIP

! aktivitātes”
29.11.

I.Bohāne,
skolas

Nozares seminārs izglītības
iestāžu pedagogiem karjeras
konsultantiem
„ Karjeras iespējas dzelzceļa

Izglītības
metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils
Centra
vidusskolas sporta
skolotāji
M.Sergejevs,
Daugavpils
Vienības
pamatskolas
sporta skolotāja
A.Vilcāne
VIAA
PIKC
“Daugavpils
Tehnikums”

plkst.15.00 -17.30
pieteikties signita.g@inbox.lv līdz 21.11.
Daugavpils 3.vidusskolā, 11.kab.
plkst.15.30
Vietu skaits ierobeţots - 30.
Pieteikumus sūtīt elektroniski
marija.zilinska@inbox.lv
Piedalīšanās brīvprātīga.
Staņislava Broka Daugavpils
Mūzikas vidusskolā, Kandavas ielā 2a,
plkst.16.00

Skolās.
27.11. rakstu daļa;
27.11.- 30.11. – mutiskā daļa
Līdz 26.11. izglītības iestāžu vadītāji
saņems materiālus elektroniski skolu
e-pastos
Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz 12.00, no
plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00
T. 65420332
Daugavpils Universitāte, Parādes iela 1,
332. auditorija plkst. 15.30
Kontaktpersona: S. Čeirāne, t. 29196866
BJC “Jaunība”, kab. Nr.5.
plkst. 16.00
Pieteikties līdz 23.11.
e-pastts olgasverckauska@inbox.lv
vai t. 65437370
Daugavpils pilsētas
bērnu un jauniešu
centrs “Jaunība”, plkst.16.30
DPIP, Saules ielā 7, 9.kab., plkst. 8.30
Līvānu 1.vidusskolas sporta zālē, Rīgas
ielā 101, plkst.10.00

PIKC “ Daugavpils tehnikums”,
Strādnieku iela 16
Informācija par programmu un
pieteikšanos tiks precizēta

nozarē ”
Bioloģijas 41. valsts olimpiāde,
novadu posms (2. kārta) 9.-12.
klašu skolēniem

30.11.

!

Profesionālās kompetences
pilnveides kursi angļu valodas
un CLIL skolotājiem
„Domāšanas prasmju vērtēšanas
rīki” (24 stundas) – 1.diena
Izglītības iestāžu direktoru
sanāksme
Latgales reģiona 2.atklātā valodu
olimpiāde (latviešu, angļu,
krievu, vācu)
10.-12.kl.skolēniem

Kontaktpersona: S. Čeirāne, t. 29196866
T. Baranovska
DCV, Daugavpils 3. vidusskola,
9. vidusskola, Daugavpils Krievu
vidusskola - licejs
Skolēnu saraksts un sadalījums tiks izsūtīts
individuāli!
Daugavpils Krievu vidusskolā - licejā,
Daugavpils
Krievu vidusskola laiks tiks precizēts!
Pieteikšana elektroniski irbuch@inbox.lv
- licejs
līdz 2018.gada 22.novembrim ,
jautājumi pa tālr.: 26511181
DPIP
DPIP, Saules ielā 7, 9.kab., plkst.8.30
DPIP, MA

Preiļu Valsts ģimnāzijā,
plkst. 10.00 – 12.00
Izbraukšanas vieta: viesnīca „Latgola”.
Izbraukšanas laiks no Daugavpils,
plkst. 8.00

DPIP

DPIP, 9.kab., plkst. 13.00.

Latviešu valodas
aģentūra
S.Mickeviča

Daugavpils 10.vidusskolas aktu zālē,
Tautas ielā 11,
plkst. 14.00. -16.00.
Tiek aicināti BI koordinatori un 1 pārstāvis
no katras izglītības iestādes.
Pieteikties pie S.Mickevičas pa e-pastu
biac@inbox.lv
Daugavpils 1.pirmsskolas izglītības iestādē
Grupa nokomplektēta!

(ATCELTA !)

! Pirmsskolas izglītības iestāžu

30.11.01.12.

vadītāju vietnieku sanāksme
Informatīvs pasākums
pirmsskolas izglītības
skolotājiem un skolu
pedagogiem par atbalsta
pasākumiem skolotājiem,
īstenojot projektu „Kompetenču
pieeja mācību procesā”
Kursi pirmsskolas skolotājiem
„Latviešu valodas apguve
pirmsskolā lingvistiski
neviendabīgā vidē, īstenojot
kompetencēs balstītu mācību
saturu” 2.daļa

LVA
S.Mickeviča,
K.Ivancova

Ciklogramma decembrim
Datums
01.12.

02.12.

Pasākums

R.Blaumanim veltītā literārās
prēmijas 14.konkursa laureātu
apbalvošana

Kas organizē

R.Blaumaņa
memoriālais
muzejs „Braki”,
Ērgļu novada
pašvaldība,
biedrība
„R.Blaumaņa
kultūrvēsturiskais
mantojums”,
I.Bohāne

Vieta, laiks, piezīmes

Ērgļu saieta namā
Konkursa rezultāti apskatāmi no 15.11.
www.braki.lv

03.12.

! Tālākizglītības kursi krievu

04.12 .

!

05.12.

06.12.

!

Daugavpils
Krievu
valodas un literatūras
skolotājiem "Domāšanas prasmju vidusskolas-liceja
vērtēšanas rīki" (A, 24 stundas).
dir.vietniece
1.nodarbība
N.Koviļina
Atbalsta semināra krievu un
J.Azareviča,
M.Ţilinska
franču valodas skolotājiem
„Interaktīvie darba rīki, mācību
resursi un to pielietošana mācību
procesā” 2.nodarbība
Franču valodas valsts
VISC, DPIP
49.olimpiādes 5.-12.kl.skolēniem
2.(pilsētas) posms
Latgales reģiona debašu turnīrs
Latgales reģiona
7.-9.klasēm „Mazām valodām
debašu centrs
ir/nav ekonomiskā vērtība”

Daugavpils Krievu vidusskolas-licejā
plkst.15.30
Pieteikumus sūtīt līdz 21.11. elektroniski
natalja.kovilina@inbox.lv
Daugavpils 3.vidusskolā, 27.kab.
plkst.15.30
Tiek aicināti tikai tie skolotāji, kuri
piedalījās 1.nodarbībā (16.10.2018.)!
Daugavpils 9.vidusskolā, plkst.12.00
Pieteikumus sūtīt marija.zilinska@inbox.lv
līdz 30.11.2018.
DU , Parādes 1, plkst. 14.00 , atbildīgā
persona Latgales reģiona debašu
koordinatore R.Murāne (26479443),
muranerita@gmail.com,
pieteikties līdz 01.12.18.http://ejuz.lv/liv

07.12.
08.12 .

09.12.
10.12.
11.12.
12.12 .
13.12.

14.12.

Latvijas lingvistikas olimpiādes
1.kārta

LU, LKVLPA

Daugavpils Krievu vidusskola - licejs,
plkst. 10.00
Piedalīšanās brīvprātīga!
Pieteikšanās individuālā www.loling.lv

Radošā darbnīca krievu valodā
6.kl.skolēniem „Nauma diena”.
Tēma: ,,No burtiem līdz vārdam"
(veltīts 435.g. iespiestajai I.
Fjodorova krievu ābecei )

Daugavpils
16.vidusskolas
krievu valodas
skolotāju MK

Daugavpils 16.vidusskolā,
plkst. 15.00 – 16.30
No skolas – komandā 4 dalībnieki.
Piedalīšanās brīvprātīga!

