Ciklogramma_JANVĀRIM_2021
Datums

Pasākums

14.12.-18.01.

Daugavpils pilsētas
dizaina, mājturības,
vizuālās mākslas
skolotāju eglīšu rotājumu
izstāde “Ziemassvētku
pasaka”

N.Izuļena

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

Latviešu valodas un
literatūras 47.olimpiādes
8.-9.klašu skolēniem II
(pilsētas) posms
Radošo darbu virtuālais
konkurss krievu valodā
1.-9.klašu skolēniem
“Ziemassvētku un
Jaungada apsveikums”

VISC, I.Bohāne

Tiešsaistē;
plkst.10.00 līdz
plkst.12.30

1.01.
2.01.
3.01.
4.01.

4.-8.01.

Kas organizē

Norises vieta,
laiks

Piezīmes

Nolikumus:
https://www.visc.gov.lv/site
s/visc/files/content/olimpiad
es/kartiba/lat_val_47.pdf

Skola 1.posmā atlasītos
18 labākos darbus (6
nofotografēti darbi no
katras vecumgrupas)
iesniedz elektroniski:

DU KVKC,
DPIP

marija.zilinska@inbox.lv,
kc@du.lv no 04.-08.01.

5.01.

6.01.
7.01.

8.01.

līdz plkst.16.00, klāt
pievienojot pieteikumu
Pieejas adrese tiks
nosūtīta katram
skolotājam individuāli
e-pastā

Darba seminārs vizuālās
mākslas skolotājiem
“Vizuālās mākslas stundu
tematiskā plānošana. 4., 7.
un 10.klasē 2.semestrī”

DPIP
N.Izuļena

ZOOM platformā;
plkst.15.30

Darba seminārs dizaina
un tehnoloģiju
skolotājiem “Dizaina un
tehnoloģiju stundu
tematiskā plānošana. 4., 7.
un 10.klasē 2.semestrī”

DPIP
N.Izuļena

ZOOM platformā;
plkst.16.00

Pieejas adrese tiks
nosūtīta katram
skolotājam individuāli
uz e-pastu

Atbalsta seminārs
matemātikas skolotājiem
darbā ar talantīgajiem
skolēniem „Olimpiāžu
uzdevumu risināšana”

DPIP, MA

ZOOM platformā;
plkst.15.30

Pieteikties līdz
05.01., sūtot
informāciju uz epastu

VISC, I.Bohāne
Latviešu valodas
(izglītības iestādēm, kas
īsteno mazākumtautību
izglītības programmu)
37.olimpiāde 7.-8.klašu
skolēniem (3.posms (valsts
posms – II kārta))

azalena2@inbox.lv.

Tiešsaistē;
plkst.10.00

Pieejas adrese tiks
nosūtīta individuāli
Uzaicinātie dalībnieki:
N.Kursīte, L.Šaternika,
A.Maskaļova
(Daugavpils
Tehnoloģiju
vidusskola-licejs) un
D.Junele, V.Zuboviča,
V.Stupiņa (Daugavpils
3.vidusskola).

Nolikums:
https://www.visc.gov.lv/lv/
macibu-prieksmetuolimpiazu-organizesanaskartiba

9.01.
10.01.
11.01.

12.01.

13.01.

Izglītības psihologu
sanāksme “Kā mācīt
bērniem nomierināšanās
prasmes”
Fizikas skolotāju
sanāksme “Fizikas
71.olimpiādes 2.posma
organizēšana un norise”
Pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas
sēde

T.Laizāne,
O.Elksniņa

ZOOM platformā;
plkst.9.00

DPIP, MA

ZOOM platformā;
plkst.16.00

Pieejas adrese tiks
nosūtīta individuāli

PPMK vadītāja

DPIP

Darbseminārs sociālo
zinību skolotājiem
“Vērtēšana sociālajās
zinībās un vēsturē”
Valsts franču
51.olimpiāde 9.-12.klašu
skolēniem (2.(pilsētas)
posms)

DPIP,
S.Gabrāne

Pēc iepriekšēja
pieraksta pa
tālr.6542033 vai
27066595
Pieteikties elektroniski

ZOOM platformā;
no plkst.15.30. līdz signita.g@inbox.lv
plkst.17.00

VISC, DPIP,
skolas

Tiešsaistē;
plkst.10.00

Olimpiādes kārtība ar
grozījumiem:
https://www.visc.gov.lv/lv/
macibu-prieksmetuolimpiazu-organizesanaskartiba

Dalībnieki ar savu
lietotājvārdu un paroli
pieslēdzas vienu stundu
pirms olimpiādes
sākuma
14.01.
15.01.

Fizikas 71.olimpiādes
2.kārta (novadu posms)
9-12.klašu skolēniem

VISC, MA

Tiešsaistē;
plkst.10.00
Reģistrēšanās no
plkst.9.30

Olimpiādes dalībnieku
saraksts tiks publicēts
publiski pieejamā
tīmekļa lapā
http://edu.lu.lv

16.01.
17.01.
18.01.

19.01.

20.01.

21.01.
22.01.

Latviešu valodas un
literatūras 47.olimpiādes
11.-12.klašu skolēniem II
(pilsētas) posms
Metodiskā pēcpusdiena
latviešu valodas un
literatūras skolotājiem
„Mācību procesa
organizēšana attālināti.
Pieredzes apmaiņa”
Pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas
sēde

VISC, I.Bohāne

Tiešsaistē;
plkst.10.00 līdz
plkst.13.30

Nolikumus:

S.Mickeviča,
DPIP

Tiešsaistē;
plkst.15.30

Pieslēgšanās saite:

PPMK vadītāja

DPIP

Pēc iepriekšēja
pieraksta pa
tālr.6542033 vai
27066595

Matemātikas olimpiādes

VISC, MA

Tiešsaistē;

Olimpiādes dalībnieku

https://www.visc.gov.lv/site
s/visc/files/content/olimpiad
es/kartiba/lat_val_47.pdf
https://us02web.zoom.us/j/8
2622213988?pwd=cVE4Rm
JueVYvenY1dXZiMGxwR
2Q4QT09

23.01.
24.01.
25.01.
26.01.
27.01.

28.01.

29.01.

30.01.
31.01.

dalībnieku izmēģinājuma
pieslēgšanās un tehnisko
lietu izmēģināšana (failu
ievietošana sistēmā)
Atklātā olimpiāde
ģeogrāfijā

laiks tiks precizēts

http://edu.lu.lv

Birznieka Jauno
ģeogrāfu skola

Tiešsaistē

Ekonomikas valsts
olimpiādes II posms
Pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas
sēde

VISC

Tiešsaistē;
plkst.10.00
DPIP

Informātikas skolotāju
darba grupa “Datorikas
mācību stundu tematiskā
plānošana. 4., 7. un
10.klase”

DPIP, MA

Matemātikas
71.olimpiādes 2.kārta
(novadu posms)
9.-12.klašu skolēniem

saraksts tiks publicēts
publiski pieejamā
tīmekļa lapā

PPMK vadītāja

Sekojiet informācijai:
www.jgs.lv

ZOOM platformā;
plkst.16.00

Vairāk informācijas
būs vēlāk
Pēc iepriekšēja
pieraksta pa
tālr.6542033 vai
27066595
Pieteikties līdz
25.01., sūtot
informāciju uz epastu
azalena2@inbox.lv.

VISC, MA

Tiešsaistē,
plkst.10.00
Reģistrēšanās no
plkst.9.30

Pieejas adrese tiks
nosūtīta individuāli
Olimpiādes dalībnieku
saraksts tiks publicēts
publiski pieejamā
tīmekļa lapā
http://edu.lu.lv

