
Ciklogramma_OKTOBRIM_2021 

Datums Pasākums Kas organizē Norises vieta, 

laiks 

Piezīmes 

13.09.-

15.10.  
 

Tematisks pasākums     

7.-9.klašu skolēniem 
angļu valodā “Esperanza: 

A Celebration of Hispanic 

Heritage and Hope” 

Latīņamerikāņu 

mantojuma mēneša 

ietvaros (ilgums 40 

minūtes) 

LCB ASV 

Informācijas 

centrs sadarbībā 

ar MA, 

I.Ustinovu 

Tiešsaistē, izmantojot 

tiešsaistes platformas 

ZOOM, MS Teams, 

Google Meet 

 

Pieteikties, rakstot uz e-

pastu diana.celitane@lcb.lv 

vai zvanot pa 

tālr.65422483. 

Oktobrī Organizatoriski 

jautājumi bioloģijas 

novada olimpiādes 

sagatavošanas  

posmā  

 

T. Baranovska, 

bioloģijas  

skolotāji, 

skolas,             

9.-12.klašu  

skolēni 

 Piekļuves piešķiršana 

izglītojamajiem un 

pedagogiem  

olimpiādes tīmekļa 

vietnei 

 

1.10. 
 

Starptautiskajai 

Skolotāju dienai veltīts 

svinīgais pasākums 

 

DPIP Kultūras un sporta 

pilī; 

plkst.16.00 

Tikai ar biļetēm-

ielūgumiem!  

Pasākuma dalībniekiem 

līdzi jābūt personas 

apliecinošam 

dokumentam un 

sadarbspējīgam 

vakcinācijas vai 

pārslimošanas 

sertifikātam 

1.-8.10. “ELT Together” – 

Oksfordas Universitātes 

izdevniecības tiešsaistes 

profesionālās pilnveides 

4 vebināri angļu valodas 

skolotājiem: 1) Literatūra 

un visaptveroša lasīšana 

(01.10.); 2) Kā tiek 

apgūtas valodas (04.10.);               

3) Izglītojamo Aģentūra 

(06.10.); 4) Daudzveidība 

un iekļaušana (08.10.) 

D.Miška (OUP) ZOOM platformā;   

no plkst.19.00 līdz 

plkst.22.00  

 

Reģistrācijas saite:  
https://elt.oup.co 

m/events?cc=lv&selLanguag

e=lv  

Saite semināram tiks 

izsūtīta visiem 

reģistrētajiem 

dalībniekiem e-pastos  

 

1.-30.10. ANO ilgtspējīgas 

attīstības mērķiem 

veltītā Pasaules lielākā 

mācību stunda “Klimata 

taisnīgums” 

UNESCO, 

skolas 

Skolās Materiāli: 
https://unesco.lv/files/Pasaule

s_lielaka_macibu_stunda_20

21-min_3af42ad5.pdf  

2.10.     

3.10.     

4.10. Radošā darbnīca angļu 

valodas skolotājiem un 

pieredzes apmaiņa 
“Jaunā programma un 

mācību materiāli 5.kl.” 

DPIP, MA, 

I.Ustinova 

ZOOM platformā;  

no plkst.15.30 līdz 

plkst.17.00  

 

Reģistrēties līdz 03.10. 
https://ej.uz/JpMmAv 

Saite semināram tiks 

izsūtītā 04.10. līdz 

plkst.12.00 e-pastos 

visiem reģistrētajiem 

dalībniekiem 

4.-15.10. Starptautiskās Garīgās Izglītības Pilsētas skolās  

mailto:diana.celitane@lcb.lv
https://unesco.lv/files/Pasaules_lielaka_macibu_stunda_2021-min_3af42ad5.pdf
https://unesco.lv/files/Pasaules_lielaka_macibu_stunda_2021-min_3af42ad5.pdf
https://unesco.lv/files/Pasaules_lielaka_macibu_stunda_2021-min_3af42ad5.pdf
https://ej.uz/JpMmAv


veselības dienas ietvaros 

konkurss-izstāde “Kas 

padara mani laimīgu?” 

psihologu MA 

5.10. 

 

 

 

Atbalsta programmas 
“Stop 4-7” sociālo 

prasmju treniņu 

nodarbības bērniem 

“Stop 4-7” 

koordinatore 

T.Maņkovska 

J.Raiņa Daugavpils 

6.pamatskolā, “TOY 

spēļu centrā-

bibliotēkā” 

Pēc iepriekšēja pieraksta 

pa tālr.65420332, 

27066595 

6.10. 

 

 

 

 

Pašvaldības pedagoģiski 

medicīniskās komisijas 

sēde 

PPMK vadītāja DPIP  

 

Pēc iepriekšēja pieraksta 

pa tālr.65420332, 

27066595 

Darba grupa krievu 

valodas un literatūras 

skolotājiem, kuri strādā 

5., 8.kl. Mācību satura 

apguves tematiskā 

plānošana krievu valodā 

un literatūrā, mācību 

materiālu veidošana 

M.Žilinska DPIP, 9.kab.; 

plkst.16.00 

Tiek aicināti skolotāji, 

kuri strādā 5., 8.kl. 

Paņemt līdzi savus 

tematisko plānojumu 

uzmetumus. 

Sanāksmes dalībniekiem 

līdzi jābūt 

sadarbspējīgam 

vakcinācijas vai 

pārslimošanas 

sertifikātam 

Pieredzes apmaiņas 

seminārs informātikas 

skolotājiem “Mācību 

satura īstenošana 

datorikā” 

J.Azareviča ZOOM platformā;  

plkst.16.00 

 

Pieejas saite 
https://us02web.zoom.us/j/86

859150761 

 

Radošā darbnīca angļu 

valodas skolotājiem un 

pieredzes apmaiņa 
“Jaunā programma un 

mācību materiāli 8.kl.” 

DPIP, MA, 

I.Ustinova 

ZOOM platformā; 

no plkst.15.30 līdz 

plkst.17.00  

 

Reģistrēties līdz 05.10.: 
https://ej.uz/JpMmAv 

Saite semināram tiks 

izsūtītā 06.10. līdz 

plkst.12.00 e-pastos 

visiem reģistrētajiem 

dalībniekiem 

7.10. 

 

Atbalsta programmas 
“Stop 4-7” sociālo 

prasmju treniņu 

nodarbības bērniem 

“Stop 4-7” 

koordinatore 

T.Maņkovska 

ZOOM platformā;  

no plkst.18.00 līdz 

plkst.20.00 

Pēc iepriekšēja pieraksta 

pa tālr.65420332, 

27066595 

Saite tiks nosūtīta uz e-

pastu katram 

dalībniekam individuāli 

Darba grupa krievu 

valodas (svešvalodas) 

skolotājiem, kuri strādā 

5., 8., 11.kl. Mācību 

satura apguves tematiskā 

plānošana krievu valodā 

(svešvalodā), mācību 

materiālu veidošana  

M.Žilinska DPIP; 9.kab.; 

plkst.16.00 

Tiek aicināti skolotāji, 

kuri strādā 5., 8., 11.kl. 

Paņemt līdzi savus 

tematisko plānojumu 

uzmetumus. 

Sanāksmes dalībniekiem 

līdzi jābūt 

sadarbspējīgam 

vakcinācijas vai 

pārslimošanas 

sertifikātam 

Pieredzes apmaiņas 

seminārs matemātikas 

skolotājiem “Mācību 

satura īstenošana. 

Matemātika: 11.klase” 

J.Azareviča ZOOM platformā;  

plkst.15.30 

 

Pieejas saite 
https://us02web.zoom.us/j/86

444661076 

 

Atvērto ģeotelpisko datu 

hakatons skolēniem 2021 

Latvijas Atvērto 

tehnoloģiju 

Hakatona atklāšana 

un uzsākšanas 

Pieteikties līdz 04.10. 

Hakatona noteikumus 

https://us02web.zoom.us/j/86859150761
https://us02web.zoom.us/j/86859150761
https://ej.uz/JpMmAv
https://us02web.zoom.us/j/86444661076
https://us02web.zoom.us/j/86444661076


asociācija 

(LATA) 

pasākums tiešsaistē  

 

un pieteikšanās kārtību 

var izlasīt LATA 

tīmekļvietnē: 
https://www.lata.org.lv/skola

s-2021  

Radošā darbnīca angļu 

valodas skolotājiem un 

pieredzes apmaiņa 
“Jaunā programma un 

mācību materiāli 2.kl.” 

DPIP, MA, 

I.Ustinova 

ZOOM platformā;  

no plkst.15.30 līdz 

plkst.17.00  

 

Reģistrēties līdz 06.10.: 
https://ej.uz/JpMmAv 

Saite semināram tiks 

izsūtītā 07.10. līdz 

plkst.12.00 e-pastos  

visiem reģistrētajiem 

dalībniekiem 

8.10.     

9.10. LU Jauno fiziķu skolas 

10.-12.klašu skolēniem 

2.nodarbība “Statistika” 

LU Tiešraidē  Info: 
https://jfs.lu.lv/faktiska-

nodarbiba  

10.10.     

11.10. Pārraudzība grupā T.Laizāne, 

O. Vinogradova 

Zoom platformā;  

no plkst.9.00 līdz 

plkst.12.00 

 

Radošā darbnīca angļu 

valodas skolotājiem un 

pieredzes apmaiņa 
“Jaunā programma un 

mācību materiāli 11.kl.” 

DPIP, MA, 

I.Ustinova 

ZOOM platformā,  

no plkst.16.00 līdz 

plkst.17.30  

 

Reģistrēties līdz 08.10.: 
https://ej.uz/JpMmAv 

Saite semināram tiks 

izsūtītā 11.10. līdz 

plkst.12.00 e-pastos 

visiem reģistrētajiem 

dalībniekiem 

11.-15.10. Karjeras nedēļa “IKT 

tavai karjerai” 

DPIP sadarbībā 

ar VIAA un 

pilsētas 

iestādēm, 

organizācijām, 

uzņēmumiem 

 

 

Sīkāka informācija: 

S.Čeirāne, 

tālr.29196866 vai pie 

izglītības iestāžu 

pedagogiem – karjeras 

konsultantiem  

12.10. Atbalsta programmas 
“Stop 4-7” sociālo 

prasmju treniņu 

nodarbības bērniem 

“Stop 4-7” 

koordinatore 

T.Maņkovska 

J.Raiņa Daugavpils 

6.pamatskolā, “TOY 

spēļu centrā-

bibliotēkā” 

Pēc iepriekšēja pieraksta 

pa tālr.65420332, 

27066595 

Pieredzes apmaiņas 

klubs latviešu valodas un 

literatūras skolotājiem 
„Kā mācīt antīko 

literatūru?” 

DPIP, 

S.Mickeviča 

ZOOM platformā;  

no plkst.15.30  līdz 

plkst.17.00 

Pieteikties līdz 08.10., 

rakstot uz 

tālr.26433802. 

Pieslēgšanās saite tiks 

nosūtīta katram 

skolotājam individuāli 

uz e-pastu 

Daugavpils pilsētas 

angļu valodas 

burtošanas konkurss 
„Spelling Bee” 9.-10.klašu 

skolēniem pilsētas skolās 

 

DPIP, MA, 

I.Ustinova 

sadarbībā ar 

D.Celitāni 

(LCB ASV 

informācijas 

centrs)  

ZOOM platformā; 

plkst.15.30  

 

Reģistrēties līdz 10.10.: 
https://forms.gle/nwt253v8M

XVXSNUy8 

Skolēnu skaits no katras 

skolas nav ierobežots. 

Saite konkursam tiks 

izsūtītā e-pastos 11.10. 

visiem reģistrētajiem 

dalībniekiem 

Seminārs   sociālajiem 

pedagogiem  “Iepazīšanās 

ar Daugavpils Pusaudžu 

resursa centra darbību” 

MA vadītāja 

M.Lazdāne, 

V.Gallers  

DPIP; 

plkst.14.00 

 

13.10. Pašvaldības pedagoģiski PPMK vadītāja DPIP  Pēc iepriekšēja pieraksta 

https://www.lata.org.lv/skolas-2021
https://www.lata.org.lv/skolas-2021
https://ej.uz/JpMmAv
https://jfs.lu.lv/faktiska-nodarbiba
https://jfs.lu.lv/faktiska-nodarbiba
https://ej.uz/JpMmAv
https://forms.gle/nwt253v8MXVXSNUy8
https://forms.gle/nwt253v8MXVXSNUy8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medicīniskās komisijas 

sēde 

 pa tālr.65420332, 

27066595 

Atbalsta programmas 
“Stop 4-7” sociālo 

prasmju treniņu 

nodarbības bērniem 

“Stop 4-7” 

koordinatore 

T.Maņkovska 

ZOOM platformā;  

no plkst.16.00 līdz 

plkst.19.00 

Pēc iepriekšēja pieraksta 

pa tālr.65420332, 

27066595 

Saite tiks nosūtīta uz e-

pastu katram 

dalībniekam individuāli 

Daugavpils pilsētas 

angļu valodas 

burtošanas konkurss 
„Spelling Bee” 11.-12.kl. 

skolēniem pilsētas skolās 

 

DPIP, MA, 

I.Ustinova 

sadarbībā ar 

D.Celitāni 

(LCB ASV 

informācijas 

centrs) 

ZOOM platformā; 

plkst.15.30  

 

Reģistrēties līdz 10.10.: 
https://forms.gle/nwt253v8M

XVXSNUy8 

Skolēnu skaits no katras 

skolas nav ierobežots. 

Saite konkursam tiks 

izsūtītā e-pastos 11.10. 

visiem reģistrētajiem 

dalībniekiem 

Izglītības iestāžu 

pedagogu – karjeras 

konsultantu MA 

sanāksme 

 “Skolēnu motivācijas 

resursi karjeras izglītības 

darbā”  

DPIP 

sadarbībā ar 

Daugavpils 

13.vidusskolu 

un Daugavpils 

15.vidusskolu 

 

Plkst.15.30  

(par vietu un veidu 

informācija tiks 

nosūtīta e- pastos) 

 

 

Sīkāka informācija: 

S.Čeirāne, 

tālr.29196866 

Atbalsta seminārs skolu 

bibliotekāriem  

J.Stankeviča ZOOM platformā; 

plkst.14.30  

 

Pieteikties līdz 08.10. 

elektroniski 
lena.stank@inbox.lv.  
 Pieejas adrese tiks 

nosūtīta pieteiktajiem 

dalībniekiem individuāli 

e-pastā 

14.10. Atbalsta programmas 
“Stop 4-7” sociālo 

prasmju treniņu 

nodarbības bērniem 

“Stop 4-7” 

koordinatore 

T.Maņkovska 

ZOOM platformā;  

no plkst.18.00 līdz 

plkst.20.00 

Pēc iepriekšēja pieraksta 

pa tālr.65420332, 

27066595 

Saite tiks nosūtīta uz e-

pastu katram 

dalībniekam individuāli 

Oksforda Universitātes 

izdevniecības vebinārs 

angļu valodas 

skolotājiem “Get talking 

with English File” 

(runāsim par mācību 

grāmatu English File) - 5 

vebināra sesijās, kas ietver 

izrunu, digitālo 

mācīšanos, kritisko 

domāšanu un 

problēmrisināšanas 

attīstīšanu 

D.Miška (OUP) ZOOM platformā;  

no plkst.16.00 līdz 

plkst.19.00  

 

Reģistrācijas saite:  
https://elt.oup.co 

m/events?cc=lv&selLanguag

e=lv  

Saite semināram tiks 

izsūtītā e-pastos visiem 

reģistrētajiem 

dalībniekiem 

 

Seminārs 8.klases 

vēstures skolotājiem 
„Atpakaļvērstā plānošana 

un vērtēšana, realizējot 

kompetenču pieeju 

8.klasē” 

S.Gabrāne, 

DPIP 

ZOOM platformā; 

no plkst.15.30 līdz 

plkst.17.00 

ZOOM saite tiks izsūtīta 

Seminārs par jaunajiem 

digitālajiem materiāliem 

Eiropas 

Komisija 

Tiešsaistē; 

no plkst.14.00 līdz 

Pieteikties iepriekš: 
https://docs.google.com/form

https://forms.gle/nwt253v8MXVXSNUy8
https://forms.gle/nwt253v8MXVXSNUy8
mailto:lena.stank@inbox.lv
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6PM-_Kbk7Sinx3PUIpx6bNx_FHfBN8n6tXsAFtgoUxiLqYg/viewform


Eiropas Savienības 

kontekstā sākumskolas 

skolotājiem “Vitamīni 

ES”. Vada L.Valdmane  

Latvijā plkst.17.30 s/d/e/1FAIpQLSf6PM-

_Kbk7Sinx3PUIpx6bNx_FH

fBN8n6tXsAFtgoUxiLqYg/v

iewform 
 

Konsultācija 

pirmsskolas izglītības 

iestāžu vadītāju 

vietniekiem „E-klases 

jaunumi” - instrukcija 

pirmsskolas iestāžu 

virslietotājiem 

DPIP, 

Daugavpils 

pilsētas 

13.pirmsskolas 

izglītības 

iestāde, 

A.Drancāne 

ZOOM platformā; 

plkst.13.30 

Saite tiks nosūtīta 

15.10. Latviešu valodas 
(izglītības iestādēm, kas 

īsteno mazākumtautību 

izglītības programmu) 

valsts 38.olimpiāde         

7.-8.klašu skolēniem 
(2.posms – pilsētas 

posms) 

VISC, I.Bohāne Plkst.10.00. 

Norises vieta tiks 

paziņota vēlāk, kad 

būs zināms 

dalībnieku skaits 

Pēc skolas posma 

norises uz e-pastu 

ilona.bohane@inbox.lv 

līdz 08.10. pieteikt ne 

vairāk kā 5 dalībniekus 

no skolas, norādot: 

skolēnu vārdus, 

uzvārdus, klasi; 

skolotāju vārdus, 

uzvārdus, kuri 

sagatavoja skolēnus;  

skolotāja vārdu, 

uzvārdu, kurš piedalīsies 

olimpiādes darbu 

vērtēšanā.  

Pielikumā kārtība: 
https://www.visc.gov.lv/lv/m

edia/14936/download  

Latviešu valodas 
(izglītības iestādēm, kas 

īsteno mazākumtautību 

izglītības programmu) 

valsts 38.olimpiāde         

7.-8.klašu skolēniem 

darbu vērtēšana 

I.Bohāne DPIP, 9.kab.; 

plkst.14.30 

Vismaz viens skolotājs 

no dalībskolas 

Valsts valodas dienai 

veltīts pieredzes 

apmaiņas seminārs 

pirmsskolu skolotājiem 
“Resursi latviešu valodas 

apguvei pirmsskolā” 

DPIP, 

S.Mickeviča 

Tiešsaistē; 

no plkst.14.00 līdz 

plkst.16.00 

Pieteikties līdz 11.10., 

rakstot uz e-pastu 
silvija_mic@inbox.lv.  
Informācija pa 

tālr.65423139. 

Pieslēgšanās saite tiks 

nosūtīta katram 

skolotājam individuāli 

uz e-pastu 

Karjeras nedēļas 

pasākums skolēniem 

kopā ar ASV 

vēstniecības pārstāvjiem 

angļu valodā 

D.Celitāne 

(LCB ASV 

Informācijas 

centrs); 

I.Ustinova  

Tiešsaistē, laiks un 

platforma tiks 

precizēti 

Reģistrācijas saite un 

precīza informācija par 

pasākuma norisi tiks 

nosūtītas pa skolām 

oktobra sākumā 

16.10. Pirmās palīdzības 

sniegšanas sacensības 

Daugavpils pilsētas 

skolēniem (pamatskolas 

un vidusskolas skolēni) 

    
 

Daugavpils 

pilsētas Sarkanā 

Krusta komiteja 

Daugavpils pilsētas 

Sarkanā Krusta 

komitejā 

(teritorijā/telpās, 

18.novembra 197.v); 

no plkst.10.00 līdz 

plkst.15.00 (katra 

Pieteikties līdz 08.10. 

elektroniski 

marina_puchka@inbox.l

v (aizpildīt anketu, kas 

kopā ar nolikumu 

izsūtīta skolu 

administrācijai) 

mailto:ilona.bohane@inbox.lv
https://www.visc.gov.lv/lv/media/14936/download
https://www.visc.gov.lv/lv/media/14936/download
mailto:silvija_mic@inbox.lv
mailto:marina_puchka@inbox.lv
mailto:marina_puchka@inbox.lv


komanda noteiktā 

laikā – grafiks tiks 

nosūtīts pēc 

reģistrācijas) 

 

17.10.     

18.10.     

18.-19.10. A līmeņa pedagogu 

profesionālās 

kompetences pilnveides 

programmas kursi 
“Fotogrāfijas pamati 

portretu izveidei” (12 

stundas; kursus vadīs 

A.Bulis, pedagoģijas un 

mākslas maģistrs) 

 

PIKC 

“Daugavpils 

Dizaina un 

mākslas 

vidusskola 

“Saules skola”” 

PIKC “Daugavpils 

Dizaina un mākslas 

vidusskolā “Saules 

skola”” (Saules ielā 

8, B korpusā); 

no plkst.10.00 līdz 

plkst.14.30.  

Kursu noslēgumā tiks 

izsniegta apliecība. 

Dalības maksa 24,00 

Euro. 

Pieteikumus sūtīt līdz 

13.10. uz e-pastu 

digna.g@inbox.lv, norādot 

vārdu, uzvārdu, mācību 

iestādi, kurā strādā. 

Kursus drīkst apmeklēt 

dalībnieki, kas ir 

vakcinēti vai slimojuši 

ar Covid-19, uzrādot 

sertifikātu 

19.10. Atbalsta programmas 
“Stop 4-7” sociālo 

prasmju treniņu 

nodarbības bērniem 

“Stop 4-7” 

koordinatore 

T.Maņkovska 

J.Raiņa Daugavpils 

6.pamatskolā, “TOY 

spēļu centrā-

bibliotēkā” 

Pēc iepriekšēja pieraksta 

pa tālr.65420332, 

27066595 

Pieredzes apmaiņas 

seminārs fizikas 

skolotājiem “Mācību 

satura īstenošana. Fizika: 

8., 10., 11.klase” 

MA DPIP, 9.kab.; 

plkst.9.00 

 

Sanāksmes dalībniekiem 

līdzi jābūt 

sadarbspējīgam 

vakcinācijas vai 

pārslimošanas 

sertifikātam. 

Rakstīt uz 

azalena2@inbox.lv, ja 

jānosūta ZOOM saite, ja 

nevar ierasties 

Seminārs latviešu 

valodas un literatūras 

skolotājiem, kuri sāk 

jaunās pieejas un satura 

īstenošanu 

DPIP, 

S.Mickeviča 

ZOOM platformā;  

no plkst.12.00  līdz 

plkst.14.00 

Pieteikties līdz 15.10., 

rakstot uz e-pastu 

silvija_mic@inbox.lv vai 

tālr.26433802. 

Pieslēgšanās saite tiks 

nosūtīta katram 

skolotājam individuāli 

uz e-pastu 

Angļu valodas un CLIL 

skolotāju konference 
“Attained Result 

Determination for 

Successful Teaching and 

Learning” (“Sasniedzamā 

rezultāta noteikšana 

veiksmīgai mācību 

procesa organizēšanai”) – 

1.diena: 

“Essential Skills in ELT” 

(Nozīmīgās prasmes angļu 

valodas mācīšanā), 

Express Publishing 

vebināri. Vadītāji  

I.Ustinova,  

T.Ginzburga 

(Express 

Publishing),  

I.Linde (LATE) 

Tiešsaistē; 

no plkst.9.00 līdz 

plkst.11.10  

 

Reģistrēties līdz 14.10.: 
https://ej.uz/ExP1910  

Programma tiks nosūtīta 

pa skolām. 

Dalībnieki saņems 

Express Publishing 

sertifikātu par 3 

stundām. 

Saite semināram tiks 

izsūtīta e-pastos visiem 

reģistrētajiem 

dalībniekiem 

mailto:digna.g@inbox.lv
mailto:azalena2@inbox.lv
mailto:silvija_mic@inbox.lv
https://ej.uz/ExP1910


S.Livers un T.Ginzburga 

20.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašvaldības pedagoģiski 

medicīniskās komisijas 

sēde 

PPMK vadītāja DPIP  

 

Pēc iepriekšēja pieraksta 

pa tālr.65420332, 

27066595 

V Latgales reģiona 

valodu (dzimtās un 

mazākumtautību) 

skolotāju Valodu 

simpozijs „Valodas loma 

kompetenču izglītībā” 

 

S.Mickeviča, 

M.Žilinska 

ZOOM platformā; 

no plkst.10.00 līdz 

plkst.16.00 

Piedalīšanās brīvprātīga! 

Dalībnieki: Latgales 

reģiona latviešu un 

krievu valodas un 

literatūras pedagogi,  

kuri dalās pieredzē. 

Skatīties kārtību: 
https://izglitiba.daugavpils.lv/

Media/Default/pasakumi/202

1_2022/20211020_5_Latgale

s_Valodu_simpozijs_Kartiba.

pdf  

Pieteikuma anketa: 
https://docs.google.com/form

s/d/1xOjS5pl0Bz4ELF6wT2

N9nkp3FQ_DMj_fGrje5U9c

LJ4/viewform?edit_requested

=true  
Pieslēgšanās saite tiks 

nosūtīta katram 

skolotājam individuāli 

uz e-pastu 

A līmeņa pedagogu 

profesionālās 

kompetences pilnveides 

programmas kursi 

”Koka tekstūru īpašību 

pielietojums spiedogu 

izgatavošanā” (6 stundas; 

kursus vadīs M.Šaršūns, 

mākslas maģistrs) 

 

PIKC 

“Daugavpils 

Dizaina un 

mākslas 

vidusskola 

“Saules skola”” 

PIKC “Daugavpils 

Dizaina un mākslas 

vidusskolā “Saules 

skola”” (Saules ielā 

8, A korpusā); 

no plkst.10.00 līdz 

plkst.14.30.  

 

Kursu noslēgumā tiks 

izsniegta apliecība. 

Dalības maksa 12,00 

Euro. 

Pieteikumus sūtīt līdz 

19.10. uz e-pastu 
digna.g@inbox.lv, 
norādot vārdu, uzvārdu,  

mācību iestādi, kurā 

strādā. 

Kursus drīkst apmeklēt 

dalībnieki, kas ir 

vakcinēti vai slimojuši 

ar Covid-19, uzrādot 

sertifikātu 

DU praktiskā nodarbība 
“Makrozoobentosa 

paraugu ievākšanas un 

analīzes process” 

DU, DPIP,  

T.Baranovska 

DU (vieta tiks 

precizēta); 

pulcēšanās 

plkst.11.30  

 

Piedalās bioloģijas 

skolotāji 

Angļu valodas un CLIL 

skolotāju konference 

“Attained Result 

Determination for 

Successful Teaching and 

Learning”– 2.diena: 

“Technologies and 

Solutions: Hybrid 

Teaching and Learning 

Challenges” (Tehnoloģijas 

un risinājumi: hibrīdās 

mācīšanas un mācīšanās 

izaicinājumi). Pearon 

I.Ustinova, 

I.Vitola 

(Pearson), 

I.Linde (LATE) 

Tiešsaistē; 

no plkst.10.30 līdz 

plkst.15.00  

 

Reģistrācijas saite un 

2.dienas programma tiks 

nosūtīta pa skolām 

oktobra sākumā. 

Dalībnieki saņems 

Pearson sertifikātu par 6 

stundām.  

Saite semināram tiks 

izsūtīta e-pastos visiem 

reģistrētajiem 

dalībniekiem 

https://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/pasakumi/2021_2022/20211020_5_Latgales_Valodu_simpozijs_Kartiba.pdf
https://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/pasakumi/2021_2022/20211020_5_Latgales_Valodu_simpozijs_Kartiba.pdf
https://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/pasakumi/2021_2022/20211020_5_Latgales_Valodu_simpozijs_Kartiba.pdf
https://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/pasakumi/2021_2022/20211020_5_Latgales_Valodu_simpozijs_Kartiba.pdf
https://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/pasakumi/2021_2022/20211020_5_Latgales_Valodu_simpozijs_Kartiba.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1xOjS5pl0Bz4ELF6wT2N9nkp3FQ_DMj_fGrje5U9cLJ4/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1xOjS5pl0Bz4ELF6wT2N9nkp3FQ_DMj_fGrje5U9cLJ4/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1xOjS5pl0Bz4ELF6wT2N9nkp3FQ_DMj_fGrje5U9cLJ4/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1xOjS5pl0Bz4ELF6wT2N9nkp3FQ_DMj_fGrje5U9cLJ4/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1xOjS5pl0Bz4ELF6wT2N9nkp3FQ_DMj_fGrje5U9cLJ4/viewform?edit_requested=true
mailto:digna.g@inbox.lv


vebināri kopā ar 

Lielbritānijas ekspertiem 

un I.Vitolu 

Starpautiskā karjeras 

atbalsta asociācijas 

konference. Nacionālā 

konference 

VIAA, LKAA no plkst.16.30 līdz 

plkst.18.00  

 

Pieteikšanās individuāla. 

Sīkāka informācija: 

S.Čeirāne, 

tālr.29196866 

Starptautiskā skolu 

bibliotēku diena 

  Katra bibliotēka pati 

izvēlas, kā atzīmēt šo 

notikumu. 

2021.gada tēma 

“Pasakas un tautas 

pasakas visā pasaulē” 

Radošo ideju darbnīca 

Eiropa no A-Z 

pamatskolas un 

vidusskolas sociālās un 

pilsoniskās jomas 

skolotājiem. Vada 

L.Valdmane 

Eiropas 

Komisija 

Latvijā 

Tiešsaistē; 

no plkst.10.00 līdz 

plkst.13.30 

Pieteikties iepriekš: 
https://docs.google.com/form

s/d/e/1FAIpQLSeqerfVSrG_

ChwECQxmqOGehfIFRuQl

Kh-

Q4XexuyCOL9SuWA/viewf

orm 

21.10. 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalsta programmas 
“Stop 4-7” sociālo 

prasmju treniņu 

nodarbības bērniem 

“Stop 4-7” 

koordinatore 

T.Maņkovska 

ZOOM platformā;  

no plkst.18.00 līdz 

plkst.20.00 

Pēc iepriekšēja pieraksta 

pa tālr.65420332, 

27066595 

Saite tiks nosūtīta uz e-

pastu katram 

dalībniekam individuāli 

Darba grupa mācību 

materiālu veidošanai 

latviešu valodā 2.kl. 

LVM 

DPIP, 

S.Mickeviča 

ZOOM platformā; 

plkst.10.00  

Pieslēgšanās saite tiks 

nosūtīta katram 

skolotājam individuāli 

uz e-pastu 

Darba grupa mācību 

materiālu veidošanai 

latviešu valodā 5.kl. 

LVM 

DPIP, 

S.Mickeviča 

ZOOM platformā; 

plkst.11.30  

Pieslēgšanās saite tiks 

nosūtīta katram 

skolotājam individuāli 

uz e-pastu 

Darba grupa mācību 

materiālu veidošanai 

latviešu valodā 8.kl. 

LVM 

DPIP, 

S.Mickeviča 

ZOOM platformā; 

plkst.13.00  

Pieslēgšanās saite tiks 

nosūtīta katram 

skolotājam individuāli 

uz e-pastu 

Angļu valodas un CLIL 

skolotāju konference 
“Attained Result 

Determination for 

Successful Teaching and 

Learning”– 3.diena: 

“Autumn Oxford 

Professional Day – 2021” 

(Rudens Oksfordas 

Profesionālā Diena). OUP 

vebināri kopā ar 

Lielbritānijas ekspertiem 

un D.Mišku. 

I.Ustinova, 

D.Miška 

(OUP), I.Linde 

(LATE) 

Tiešsaistē  

 

Reģistrācijas saite un 

3.dienas programma tiks 

nosūtīti pa skolām 

oktobra sākumā. 

Dalībnieki saņems 

sertifikātu. 

Saite semināram tiks 

izsūtīta e-pastos visiem 

reģistrētajiem 

dalībniekiem 

Atbalsta vebinārs un 

metodiskas konsultācijas 

CLIL skolotājiem “Kā 

izveidot veiksmīgus 

lasīšanas un runāšanas 

uzdevumus CLIL 

I.Ustinova  ZOOM platformā;  

no plkst.10.00 līdz 

plkst.11.30 

 

Reģistrēties līdz 18.10.: 
https://ej.uz/CLIL2110  

Saite semināram tiks 

izsūtītā 20.10. e-pastos  

visiem reģistrētajiem 

dalībniekiem 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqerfVSrG_ChwECQxmqOGehfIFRuQlKh-Q4XexuyCOL9SuWA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqerfVSrG_ChwECQxmqOGehfIFRuQlKh-Q4XexuyCOL9SuWA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqerfVSrG_ChwECQxmqOGehfIFRuQlKh-Q4XexuyCOL9SuWA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqerfVSrG_ChwECQxmqOGehfIFRuQlKh-Q4XexuyCOL9SuWA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqerfVSrG_ChwECQxmqOGehfIFRuQlKh-Q4XexuyCOL9SuWA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqerfVSrG_ChwECQxmqOGehfIFRuQlKh-Q4XexuyCOL9SuWA/viewform
https://ej.uz/CLIL2110


nodarbībai” 

 

22.10. Latviešu valodas un 

literatūras skolotāju MA 

darba grupa „Dzimtās 

valodas dienu pasākumu 

plānošana” 

DPIP, 

S.Mickeviča 

ZOOM platformā; 

plkst.10.00  

Pieslēgšanās saite 
https://zoom.us/j/984599321

74?pwd=eHVlcmZ5STh1TU

MwVVZZck1wcExYdz09 

 

Metodiskā darbnīca 

skolotājiem „Mācību 

darba plānošana un 

atbalsta materiāli 

dabaszinībās 5.klasei” 

T.Baranovska ZOOM platformā, 

no plkst.10.00 līdz 

plkst.10.40 

 

Piedalās dabaszinību 

skolotāji. 

Pieejas adrese tiks 

nosūtīta individuāli     e-

pastā 

Metodiskā darbnīca 

bioloģijas skolotājiem 
„Mācību satura plānošana 

un īstenošana 8. klasē un 

vidusskolā bioloģijā” 

T.Baranovska ZOOM platformā, 

no plkst.11.00 līdz 

plkst.11.40 

 

Piedalās bioloģijas 

skolotāji. 

Pieejas adrese tiks 

nosūtīta individuāli     e-

pastā 

Metodiskā darbnīca 

ķīmijas skolotājiem 
„Mācību satura plānošana 

un īstenošana 8. klasē un 

vidusskolā” 

T.Baranovska ZOOM platformā, 

no plkst.12.00 līdz 

plkst.12.40 

 

Piedalās ķīmijas 

skolotāji.  

Pieejas adrese tiks 

nosūtīta individuāli     e-

pastā 

23.10.     

24.10.     

25.10. Seminārs 1.klašu 

vecākiem „Kā bērns 

mācās bilingvāli?” 

DPIP, 

S.Mickeviča, 

I.Ustinova 

ZOOM platformā;  

no plkst.17.30 līdz 

plkst.19.00 

Pieslēgšanās saite tiks 

nosūtīta katram 

vecākam individuāli uz 

e-pastu 

25.-29.10. Medijpratības projekts 
“MediaLab” 9.-12.klašu 

skolēniem angļu valodā 

D.Celitāne 

(LCB ASV 

informācijas 

centrs) 

Tiešsaistē 

 

Reģistrācijas saite un 

informācija par 

pasākumu norisi tiks 

nosūtīta pa skolām 

oktobra sākumā.  

Saite semināram tiks 

izsūtīta e-pastos visiem 

reģistrētajiem 

dalībniekiem 

26.10. Atbalsta programmas 
“Stop 4-7” sociālo 

prasmju treniņu 

nodarbības bērniem 

“Stop 4-7” 

koordinatore 

T.Maņkovska 

J.Raiņa Daugavpils 

6.pamatskolā, “TOY 

spēļu centrā-

bibliotēkā” 

Pēc iepriekšēja pieraksta 

pa tālr.65420332, 

27066595 

Seminārs pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

vadītāju vietniekiem 
„Pedagogu profesionālās 

kompetences 

pašvērtējums” 

I.Skrimble 

K.Volodko-

Mitina 

Plkst.13.00 

 

Vieta tiks precizēta 

27.10. Pašvaldības pedagoģiski 

medicīniskās komisijas 

sēde 

PPMK vadītāja DPIP  

 

Pēc iepriekšēja pieraksta 

pa tālr.65420332, 

27066595 

Atbalsta programmas 
“Stop 4-7” sociālo 

prasmju treniņu 

nodarbības bērniem 

“Stop 4-7” 

koordinatore 

T.Maņkovska 

ZOOM platformā;  

no plkst.16.00 līdz 

plkst.19.00 

Pēc iepriekšēja pieraksta 

pa tālr.65420332, 

27066595 

Saite tiks nosūtīta uz e-

pastu katram 

dalībniekam individuāli 

28.10. Atbalsta programmas “Stop 4-7” ZOOM platformā;  Pēc iepriekšēja pieraksta 

https://zoom.us/j/98459932174?pwd=eHVlcmZ5STh1TUMwVVZZck1wcExYdz09
https://zoom.us/j/98459932174?pwd=eHVlcmZ5STh1TUMwVVZZck1wcExYdz09
https://zoom.us/j/98459932174?pwd=eHVlcmZ5STh1TUMwVVZZck1wcExYdz09


“Stop 4-7” sociālo 

prasmju treniņu 

nodarbības bērniem 

koordinatore 

T.Maņkovska 

no plkst.18.00 līdz 

plkst.20.00 

pa tālr.65420332, 

27066595 

Saite tiks nosūtīta uz e-

pastu katram 

dalībniekam individuāli 

Seminārs sociālās un 

pilsoniskās jomas 

skolotājiem vidusskolā 
“Kas ir jēgpilns, uz 

kompleksu sasniedzamo 

rezultātu vērsts mācību 

uzdevums?..” 

S.Gabrāne, 

DPIP 

ZOOM platformā; 

no plkst.16.00 līdz 

plkst.17.00 

ZOOM saite tiks izsūtīta 

Pirmsskolas izglītības 

iestāžu vadītāju 

informatīvā darba 

sanāksme 

DPIP Plkst. 8.30 Vieta tiks precizēta 

29.10. Iedvesmas konference 

jauniešiem  #uzdrīksties 

uzvarēt! 

JAL   Sīkāka informācija un 

pieteikšanās:  
https://www.jalatvia.lv/bnew

s/global/919. 

Jāpiesakās līdz 14.10. 

Papildus informācija: 

S.Čeirāne, 

tālr.29196866 

Izglītības iestāžu 

direktoru darba 

sanāksme 

DPIP Plkst. 8.30 Vieta tiks precizēta 

30.10.     

31.10.     

 Radošā darbnīca ar 

Lauru Frolovaite „Der 

Herbst ist da” („Rudens 

klāt!”) (1.nodarbība) 

DU 

 Humanitārās 

fakultātes 

Svešvalodu 

katedras 

Reģionālais 

vācu valodas un 

Vācijas 

valstsmācības 

tālākizglītības 

centrs sadarbībā 

ar Gētes 

institūtu Rīgā 

un Gētes 

institūtu Viļņā 

ZOOM platformā Mērķauditorija: 

Pirmsskolas izglītības 

iestādes un 1.-4.klašu 

skolēni, iesācēji/ar vācu 

valodas zināšanām. 

Piedalīšanās brīvprātīga! 

Pieteikšanas: 
marina.rumjanceva@du.lv,  
vai tālr.26451176 

Oktobris-

novembris 

Pilsētas 9.-12.klašu 

skolēnu konkurss 
“Daugavpils medicīnas 

vēsture. Reproduktīvā 

veselība” 

Veselības 

veicināšanas un 

izglītošanas 

biedrība, 

bioloģijas, 

dabaszinību 

skolotāji, klašu 

audzinātāji 

 Piedalīšanās brīvprātīga. 

Nolikums tiks nosūtīts 

individuāli e-pastā 

 

 

https://www.jalatvia.lv/bnews/global/919
https://www.jalatvia.lv/bnews/global/919
mailto:marina.rumjanceva@du.lv
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Datums Pasākums Kas organizē Norises vieta, 

laiks 

Piezīmes 

Oktobris-

novembris 

Pilsētas 9.-12.klašu 

skolēnu konkurss 
“Daugavpils medicīnas 

vēsture. Reproduktīvā 

veselība” 

Veselības 

veicināšanas un 

izglītošanas 

biedrība, 

bioloģijas, 

dabaszinību 

skolotāji, klašu 

audzinātāji 

 Piedalīšanās 

brīvprātīga. 

Nolikums tiks nosūtīts 

individuāli e-pastā 

1.11.     

2.11.     

3.11.     

4.11.     

5.11.     

6.11.     

7.11.     

8.11.     

9.11. 
 

Konkurss-karjeras un 

veselības maratons 
VESELĪBA „+”„Vesels 

es- vesela valsts”.  

 

Daugavpils 

pilsētas Sarkanā 

Krusta komiteja 

sadarbībā ar DU 

un DPIP Bērnu 

un jauniešu 

centra 

„Jaunība” bērnu 

klubu „Fortūna” 

 

Daugavpils 

Universitātes telpās 

(Parādes iela 1); 

plkst.13.50 – 

pulcēšanās; 

plkst.14.00 – 

maratona atklāšana; 

plkst.16.45 – 

pasākuma 

izvērtējums un 

apbalvošana 

(ZOOM platformā 

plkst.16.00) 

 

 


