Ciklogramma_DECEMBRIM_2020

Datums
25.11.-7.12.

1.12.

1.-30.12.

Pasākums

Kas organizē

Norises vieta,
laiks

Piezīmes
Lai pieteiktos, līdz
07.12. jāaizpilda
pieteikšanās anketa:

Sporta skolotāju
pieteikšanās/pieteikšana
konkursam “Gada sporta
pedagogs 2020”

IZM

Pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas
sēde

PPMK vadītāja

DPIP

Latviešu valodas un
literatūras skolotāju MA
sanāksme

DPIP
S.Mickeviča

ZOOM platformā;
plkst.15.30

Radošo darbu konkurss
angļu valodā skolēniem
„Sprīdītis’ Christmas in
U.S.” („Sprīdīša
Ziemassvētki Amerikā”)

DPIP, MA,
LCB ASV
Informācijas
centrs

Daugavpils
pilsētas skolās.
Noslēguma
pasākumi:
19.-30.01.2021.
tiešsaistē

https://www.izm.gov.lv/lv/j
aunums/sporta-skolotajiaicinati-pieteiktieskonkursa-gada-sportapedagogs-2020

Pēc iepriekšēja
pieraksta pa
tālr.6542033 vai
27066595
Pieejas adrese:
https://zoom.us/j/942677381
84?pwd=UFhiRW9NU2ZJR
nRKMHRNbGpkVk9sUT0
9

Darbus iesniegt līdz
30.12. elektroniski,
augšupielādējot tos
vietnē www.failiem.lv un
nosūtot faila saiti uz epastu
diana.celitane@lcb.lv

2.12.

Mācību materiālu
izstrādāšana un
koriģēšana krievu valodā
un literatūrā 4., 7.klasei.
5.nodarbība
Pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas
sēde

M.Žilinska

ZOOM platformā;
plkst.16.00

PPMK vadītāja

DPIP

Tālākizglītības kursi
sociālo zinātņu un
vēstures skolotājiem
“Mācību saturs, attīstāmās
prasmes un ieradumi
sociālajā un pilsoniskajā
jomā vidusskolā”
(5.nodarbība)

S.Gabrāne,
D.Olehnovičs

Zoom platformā;
no plkst.16.00 līdz
plkst.18.30

Konkurss notiek 3
grupās:
* 5.-6.klašu skolēniem;
* 7.-8. (9.) klašu
skolēniem;
* 10.-11. (12.) klašu
skolēniem un
profesionālo izglītības
iestāžu audzēkņiem
Pieejas adrese tiks
nosūtīta individuāli
e-pastā katram
2.-4.nodarbības
dalībniekam
Pēc iepriekšēja
pieraksta pa
tālr.6542033 vai
27066595
Saite tiks izsūtīta 01.12.

3.12.

4.12.

5.12.

6.12.
7.12.

8.12.

Tiešsaistes seminārs
vispārizglītojošo skolu
pedagogiem karjeras
konsultantiem
“Karjeras izglītības
integrēšana mācību stundās
Daugavpils 13.vidusskolā”
Latviešu valodas apguves
tematiskā plānošana
2.pusgadam: 1.klase LVM

A.Ivanova
sadarbībā ar
DPIP

ZOOM platformā;
plkst.15.30

Sīkāka informācija:
S.Čeirāne
tālr.29196866.
Pieslēgšanās links tiks
nosūtīts individuāli

DPIP
S.Mickeviča

ZOOM platformā;
plkst.15.00

Pieejas adrese:

Mācību materiālu
izstrādāšana un
koriģēšana krievu valodā
(svešvalodā) 4., 10.klasei.
5.nodarbība
Daugavpils pilsētas
logopēdu, surdopedagogu
un speciālo pedagogu MA
seminārs “Traucējumi, kas
skar runu un valodu”
Jauno uzņēmēju skola
“Jaunieti, esi uzņēmīgs!
Uzņēmējspēju un līderības
nozīme uzņēmējdarbībā.”
1.nodarbība:
“Uzņēmējspējas. Mērķi, to
plānošana un sasniegšana.
Laika menedžments”
Latviešu valodas
skolotāju darba grupa
„Materiālu izstrāde 7.klase
LVM”
Angļu valodas valsts
50.olimpiāde 10.-12.klašu
skolēniem (3.posma
1.kārta; rakstu daļa)
Jauno ģeogrāfu skola
„Latvijas kultūra,
tradīcijas”

M.Žilinska

ZOOM platformā;
plkst.16.00

DSPAC
direktore
M.Raičonoka,
MA vadītāja
I.Valentanaviča
DPIP sadarbībā
ar DU un LUC

ZOOM platformā;
plkst.13.30

Pieejas adrese tiks
nosūtīta individuāli
e-pastā katram
2.-4.nodarbības
dalībniekam
Sekot informācijai
e-pastā

ZOOM platformā;
no plkst.16.30 līdz
plkst.18.00

Sīkāka informācija:
S.Čeirāne
tālr.29196866.
Pieslēgšanās links tiks
nosūtīts individuāli

DPIP
S.Mickeviča

ZOOM platformā;
plkst.15.30

Pieejas adrese tiks
sūtīta individuāli

VISC, DPIP,
MA

Tiešsaistē (laiku
precizēs)

Uzaicināto dalībnieku
saraksts tiks nosūtīts pa
skolām

LU E.Birznieka
Jauno ģeogrāfu
skola

Tiešsaistē

Vairāk informācijas:

2019./2020.m.g.Valsts
eksāmena latviešu valodā
9.klasei (LVM) rezultātu
analīze un aktualitātes

DPIP,
I.Bohāne,
S.Mickeviča

ZOOM platformā;
plkst.15.30

Izglītības psihologu
sanāksme “Relaksējošas
nodarbības izstrāde
skolotājiem”
Pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas
sēde

T.Laizāne

ZOOM platformā;
plkst.9.00

PPMK vadītāja

DPIP

Atbalsta vebinārs angļu
valodas un CLIL
skolotājiem “Vērtēšana

DPIP, MA

Tiešsaistē;
no plkst.15.30 līdz
plkst.17.00

https://zoom.us/j/989253036
11?pwd=NFBkVk5jdjZOeT
ZnV2lKU3AyUUYvdz09

www.jgs.lv

Pieejas adrese:
https://us04web.zoom.us/j/7
2341414292?pwd=dkJxdEY
xbm9GaVdZR0pnK3ltbm1I
Zz09

Pēc iepriekšēja
pieraksta pa
tālr.6542033 vai
27066595
Dalībnieku skaits nav
ierobežots.
Reģistrācija pirms

izmantojot STAP –
problēmas, jautājumi un
risinājumi” (semināru
vadīs S.Mickeviča)

9.12.

10.12.

10.-14.12.

pasākuma ir obligāta,
reģistrēties līdz 04.12.
elektroniski:
https://ej.uz/VerSTAP.

ZOOM platformā;
plkst.14.30

Saite uz semināru
visiem reģistrētajiem
dalībniekiem tiks
nosūtīta uz e-pastiem
07.12.
Pieteikties līdz 06.12.
elektroniski

Atbalsta seminārs skolu
bibliotekāriem “Mūsdienu
krievu bērnu un jauniešu
literatūra krievu valodā”

J.Stankeviča,
M.Žilinska

Latviešu valodas apguves
tematiskā plānošana
2.pusgadam: 4.klase LV

DPIP
S.Mickeviča

ZOOM platformā;
plkst.15.30

Metodiskais seminārs
sporta skolotājiem
”Pilnveidotais mācību
saturs. Darbs ar jaunajiem
mācību līdzekļiem 1., 4.,
7., 10.klasē”
Darba grupa
“Matemātikas mācību
stundu tematiskā
plānošana. 1. un 4.klase”

Izglītības
metodiķis
A.Kazakevičs

ZOOM platformā;
no plkst.16.00.

Pieejas adrese tiks
nosūtīta katram
skolotājam individuāli
uz e-pastu

DPIP, MA

ZOOM platformā;
plkst.15.00

Pieteikties līdz 07.12.
elektroniski

Darba grupa
“Matemātikas mācību
stundu tematiskā
plānošana. 7. un 10.klase”

DPIP, MA

Vēstures valsts
27.olimpiāde 9.klasei un
vidusskolai (II posms)
Latviešu valodas un
literatūras apguves
tematiskā plānošana
2.pusgadam: 4.klase LVM
Krievu valodas
(svešvalodas), krievu
valodas un literatūras
MK vadītāju sanāksme
Skolēnu mācību
uzņēmumu tiešsaistes
pasākums “Cits Bazārs”
(preču e-katalogs)

VISC,
S.Gabrāne

lena.stank@inbox.lv

Pieejas adrese tiks
nosūtīta pieteiktajiem
dalībniekiem
individuāli e-pastā
09.12.
Pieejas adrese:
https://zoom.us/j/960550127
15?pwd=TVRWOWFRRllV
K2FNMEk5WTZHZGlEdz
09

azalena2@inbox.lv.

ZOOM platformā;
plkst.16.00

Pieejas adrese tiks
nosūtīta individuāli
Pieteikties līdz 07.12.
elektroniski
azalena2@inbox.lv.

DPIP
S.Mickeviča
M.Žilinska

JA Latvia
sadarbībā ar
JAL
dalībskolām

Tiešsaistē;
no plkst.10.00 līdz
plkst.14.00
ZOOM platformā;
plkst.15.30
ZOOM platformā;
plkst.16.00

Pieejas adrese tiks
nosūtīta individuāli
Sekot līdzi aktuālajām
izmaiņām olimpiādes
vietnē
Pieejas adrese:
https://zoom.us/j/967756737
98?pwd=N0FUM0pjYkg4c
m1CSDQxTzZlWk1PZz09

Pieejas adrese tiks
nosūtīta individuāli
e-pastā
Informācija par SMU
pieteikšanos, atlasi un
norisi un izvērtēšanu
pieejama JAL
mājaslapā:
https://jalatvia.lv/bnews/glo
bal/862

Atbildīgi skolu SMU
konsultanti.

Sīkāka informācija:
S.Čeirāne
tālr.29196866
11.12.
12.12.

13.12.
14.12.

14.12.-18.01.

15.12.

16.12.

LJĢ skolas kārtējā
nodarbība “Latvijas
ģeogrāfija”

E.Birznieka
JĢS

Attālināti;
no plkst.10.00 līdz
plkst.14.00

Sekojiet līdzi
aktuālajām izmaiņām
www.jgs.lv vietnē

2019./2020.m.g. Valsts
eksāmena latviešu valodā
12.klasei rezultātu analīze
un aktualitātes
Daugavpils pilsētas
dizaina, mājturības,
vizuālās mākslas
skolotāju eglīšu rotājumu
izstāde “Ziemassvētku
pasaka”
Pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas
sēde

DPIP,
I.Bohāne,
S.Mickeviča

ZOOM platformā;
plkst.15.30

Pieejas adrese:

N.Izuļena

LCB Nozaru
literatūras sektorā
(Rīgas ielā 22a,
2.stāvā)

Darbus izstādei atnest
līdz 07.12. N.Izuļenai

PPMK vadītāja

DPIP

Darba grupa “Datorikas
mācību stundu tematiskā
plānošana. 4., 7. un
10.klase”

DPIP, MA

ZOOM platformā;
plkst.16.00

Pēc iepriekšēja
pieraksta pa
tālr.6542033 vai
27066595
Pieteikties līdz 11.12.
elektroniski

Literatūras apguves
tematiskā plānošana
2.pusgadam: 4.klase LV

DPIP
S.Mickeviča

ZOOM platformā;
plkst.15.30

Pieejas adrese:
https://zoom.us/j/910201094
32?pwd=MEMwRkV3cTl4c
WZqSVVpWlhKdzRDUT0
9

Eiropas Savienības
Dabaszinātņu olimpiādes
(EUSO) 1.kārta 9. un
10.klašu skolēniem (līdz 17
gadiem)
Pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas
sēde

VISC,
T.Baranovska,
J.Azareviča,
Daugavpils
skolas
PPMK vadītāja

Tiešsaistē,
no plkst.10.00 līdz
plkst.12.00

Skolēni olimpiādi
pilda, atrodoties savās
mājās

DPIP

Pēc iepriekšēja
pieraksta pa
tālr.6542033 vai
27066595

azalena2@inbox.lv.

Pieejas adrese tiks
nosūtīta individuāli

M.Lazdāne
Seminārs sociālajiem
pedagogiem „Pirmā
semestra sociālpedagoģiskā
darba rezultātu analīze”
VISC, DPIP
Valsts vācu valodas
51.olimpiāde 10.-12.klašu
skolēniem. 2. (pilsētas)
posms

17.12.

https://us02web.zoom.us/j/8
5914083792

ZOOM platformā;
plkst.14.00

Latviešu valodas apguves
tematiskā plānošana
2.pusgadam: 7.klase LV

DPIP
S.Mickeviča

Tiešsaistē;
sākums plkst.10.00
(dalībnieki ar savu
lietotājvārdu un
paroli pieslēdzas
vienu stundu pirms
olimpiādes
sākuma!)
ZOOM platformā;
plkst.15.30

Filosofijas valsts

VISC,

Tiešsaistē;

Olimpiādes kārtība ar
grozījumiem:

Sekot līdzi aktuālajām

https://www.visc.gov.lv/site
s/visc/files/content/olimpiad
es/kartiba/vacu_val_51.pdf

Pieejas adrese:
https://zoom.us/j/968420375
62?pwd=ZEtsRDB2S3lVc0
5VZUY1WXFoUldIUT09

18.12.
19.12.
20.12.
21.12.

22.12.

23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.

29.12.

7.olimpiāde (II posms)

S.Gabrāne

no plkst.10.00 līdz
plkst.14.00
ZOOM platformā;
plkst.15.30

izmaiņām olimpiādes
vietnē
Pieejas adrese:

Latviešu valodas un
literatūras apguves
tematiskā plānošana
2.pusgadam: 7.klase LVM

DPIP
S.Mickeviča

Darbseminārs 4.klases
skolotājiem
„Atpakaļvērstā plānošana
un vērtēšana vēsturē un
sociālajās zinībās 4.klasē”
Literatūras apguves
tematiskā plānošana
2.pusgadam: 7.klase LV

S.Gabrāne

ZOOM platformā;
no plkst.10.00 līdz
plkst.11.30

Pieteikties elektroniski

DPIP
S.Mickeviča

ZOOM platformā;
plkst.11.00

Pieejas adrese:

Literatūras apguves
tematiskā plānošana
2.pusgadam: 10.klase

DPIP
S.Mickeviča

ZOOM platformā;
plkst.13.30

Pieejas adrese:

Pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas
sēde

PPMK vadītāja

DPIP

Tālākizglītības kursi
sociālo zinātņu un
vēstures skolotājiem
“Mācību saturs, attīstāmās
prasmes un ieradumi
sociālajā un pilsoniskajā
jomā vidusskolā”
(6.nodarbība)
Metodiskā darbnīca
skolotājiem „Mācību
darba plānošana un atbalsta
materiāli bioloģijā”
Metodiskā darbnīca
skolotājiem „Mācību
darba plānošana un atbalsta
materiāli ķīmijā un
dabaszinībās”

S.Gabrāne,
ZOOM platformā;
A.Hudobčenoka no plkst.14.00 līdz
plkst.16.30

Pēc iepriekšēja
pieraksta pa
tālr.6542033 vai
27066595
Saite tiks izsūtīta 21.12.

Tālākizglītības kursi
sociālo zinātņu un
vēstures skolotājiem
“Mācību saturs, attīstāmās
prasmes un ieradumi
sociālajā un pilsoniskajā
jomā vidusskolā”
(7.nodarbība; noslēgums)
Pašvaldības pedagoģiski

https://zoom.us/j/947386398
73?pwd=OXpTbm8xcnl5N3
dLVTFKcnhzRE9vZz09

signita.g@inbox.lv

https://zoom.us/j/993898593
43?pwd=eHQrZlJtZEdIZm5
KNlh2a1NwdGF0Zz09
https://zoom.us/j/925266845
37?pwd=N2FYRDUrY24y
VVhZUHppdXdOdjZJZz09

T.Baranovska

ZOOM platformā

Saite tiks izsūtīta
individuāli

T.Baranovska

ZOOM platformā

Saite tiks izsūtīta
individuāli

S.Gabrāne,
I.Purmale

ZOOM platformā;
no plkst.10.00 līdz
plkst.13.00

Saite tiks izsūtīta 23.12.

PPMK vadītāja

DPIP

Pēc iepriekšēja

medicīniskās komisijas
sēde
30.12.
31.12.

pieraksta pa
tālr.6542033 vai
27066595

