
Ciklogramma_SEPTEMBRIM_2021 

Datums Pasākums Kas organizē Norises vieta, 

laiks 

Piezīmes 

7.09. 

 

Fizikas skolotāju 

sanāksme „Aktualitātes un 

MA darba plānošana 

2021./2022.m.g.” 

DPIP ZOOM platformā; 

plkst.16.15 

Pieejas saite 
https://us02web.zoom.us/j/8

8281591508 

 

Jaunā komplektizdevuma 

„Latviešu valoda 

mazākumtautību skolā. 

1.klase” ieviešanas 

seminārs  

 

LVA, 

V.Vaivode 

S.Mickeviča, 

S.Zariņa 

ZOOM platformā;  

no plkst.14.00 līdz 

plkst.16.00 

Pieteikšanās LVA 

mājaslapā:  
https://forms.office.com/pag

es/responsepage.aspx?id=D

QSIkWdsW0yxEjajBLZtrQ

AAAAAAAAAAAAMAA

NFeaE9URDFLNDFRNjlM

SDdPOFlJUlg3ODZVU04w

MC4u 

Vizuālās mākslas 

skolotāju sanāksme “MA 

darba plānošana un 

aktualitātes 

2021./2022.m.g.” 

DPIP, 

N.Izuļena 

 

ZOOM platformā; 

plkst.15.30 

 

Pieejas saite tiks 

nosūtīta katram 

skolotājam individuāli 

uz e-pastu 

Bioloģijas, ķīmijas un 

dabaszinību skolotāju 

sanāksme „Aktualitātes un 

MA darba plānošana 

2021./2022.m.g.” 

DPIP, 

T. Baranovska 

 

ZOOM platformā; 

plkst.16.00 

 

 

 

Pieejas saite: 
https://us02web.zoom.us/s/8

5622929286?pwd=ZGpCak

9sQW9hNVFUWmJRR0ZS

eGw5UT09#success 

8.09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Informātikas skolotāju 

sanāksme „Aktualitātes un 

MA darba plānošana 

2021./2022.m.g.” 

DPIP ZOOM platformā; 

plkst.16.00 

 

Pieejas saite 
https://us02web.zoom.us/j/8

6400321554  

 

Darba grupa „Mācību 

satura apguves tematiskā 

plānošana latviešu valodā 

8.klasei (LV un LVM)” 

DPIP, 

S.Mickeviča 

ZOOM platformā;  

no plkst.15.30 līdz 

plkst.16.30 

Pieslēgšanās saite:  
https://zoom.us/j/962865247

33?pwd=L1Q0bFlkWGRje

m03UThwa3QzM0I2UT09 

Seminārs sociālajiem 

pedagogiem „Nākamā 

mācību gada aktualitāšu 

apspriešana” 

M.Lazdāne, 

 

DPIP un ZOOM 

platformā; 

no plkst.13.00 līdz 

plkst.15.00                  

 

Dizaina, mājturības un 

tehnoloģiju skolotāju 

sanāksme “MA darba 

plānošana un aktualitātes 

2021./2022.m.g.” 

DPIP, 

N.Izuļena 

 

ZOOM platformā; 

plkst.15.30 

 

Pieejas saite tiks 

nosūtīta katram 

skolotājam individuāli 

uz e-pastu 

 

Franču valodas skolotāju 

sanāksme 

M.Žilinska DPIP, 9.kab.; 

plkst.15.30 

Sanāksmes 

dalībniekiem līdzi jābūt 

sadarbspējīgam 

vakcinācijas vai 

pārslimošanas 

sertifikātam 

Krievu valodas 

(mazākumtautību un 

svešvalodas) MK vadītāju 

sanāksme 

„2021./2022.m.g. 

aktualitātes un darba plāna 

apspriešana” 

M.Žilinska DPIP, 9.kab.; 

plkst.16.00 

 

Sanāksmes 

dalībniekiem līdzi jābūt 

sadarbspējīgam 

vakcinācijas vai 

pārslimošanas 

sertifikātam 

https://us02web.zoom.us/j/88281591508
https://us02web.zoom.us/j/88281591508
https://valoda.lv/aicinam-pieteikties-jauna-komplektizdevuma-latviesu-valoda-mazakumtautibu-skola-1-klase-ieviesanas-seminariem/
https://valoda.lv/aicinam-pieteikties-jauna-komplektizdevuma-latviesu-valoda-mazakumtautibu-skola-1-klase-ieviesanas-seminariem/
https://valoda.lv/aicinam-pieteikties-jauna-komplektizdevuma-latviesu-valoda-mazakumtautibu-skola-1-klase-ieviesanas-seminariem/
https://valoda.lv/aicinam-pieteikties-jauna-komplektizdevuma-latviesu-valoda-mazakumtautibu-skola-1-klase-ieviesanas-seminariem/
https://valoda.lv/aicinam-pieteikties-jauna-komplektizdevuma-latviesu-valoda-mazakumtautibu-skola-1-klase-ieviesanas-seminariem/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAANFeaE9URDFLNDFRNjlMSDdPOFlJUlg3ODZVU04wMC4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAANFeaE9URDFLNDFRNjlMSDdPOFlJUlg3ODZVU04wMC4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAANFeaE9URDFLNDFRNjlMSDdPOFlJUlg3ODZVU04wMC4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAANFeaE9URDFLNDFRNjlMSDdPOFlJUlg3ODZVU04wMC4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAANFeaE9URDFLNDFRNjlMSDdPOFlJUlg3ODZVU04wMC4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAANFeaE9URDFLNDFRNjlMSDdPOFlJUlg3ODZVU04wMC4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAANFeaE9URDFLNDFRNjlMSDdPOFlJUlg3ODZVU04wMC4u
https://us02web.zoom.us/s/85622929286?pwd=ZGpCak9sQW9hNVFUWmJRR0ZSeGw5UT09#success
https://us02web.zoom.us/s/85622929286?pwd=ZGpCak9sQW9hNVFUWmJRR0ZSeGw5UT09#success
https://us02web.zoom.us/s/85622929286?pwd=ZGpCak9sQW9hNVFUWmJRR0ZSeGw5UT09#success
https://us02web.zoom.us/s/85622929286?pwd=ZGpCak9sQW9hNVFUWmJRR0ZSeGw5UT09#success
https://us02web.zoom.us/j/86400321554
https://us02web.zoom.us/j/86400321554
https://zoom.us/j/96286524733?pwd=L1Q0bFlkWGRjem03UThwa3QzM0I2UT09
https://zoom.us/j/96286524733?pwd=L1Q0bFlkWGRjem03UThwa3QzM0I2UT09
https://zoom.us/j/96286524733?pwd=L1Q0bFlkWGRjem03UThwa3QzM0I2UT09


! 
Pašvaldības pedagoģiski 

medicīniskās komisijas 

sēde 

PPMK vadītāja DPIP  

 

Pēc iepriekšēja 

pieraksta pa 

tālr.65420332, 

27066595 

9.09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! 
 

Matemātikas skolotāju 

MK vadītāju sanāksme 

„Aktualitātes un MA darba 

plānošana 

2021./2022.m.g.”  

DPIP DPIP, 9.kab.; 

plkst.15.30 

 

Dalībniekiem līdzi 

jābūt sadarbspējīgam 

vakcinācijas vai 

pārslimošanas 

sertifikātam. 

Rakstīt uz e-pastu 

azalena2@inbox.lv, ja 

nevar piedalīties 

klātienē un jānosūta 

ZOOM saite 

Darba grupa „Mācību 

satura apguves tematiskā 

plānošana latviešu valodā 

un literatūrā vidusskolai” 

Atcelts! 

DPIP, 

S.Mickeviča 

ZOOM platformā;  

no plkst.15.30 līdz 

plkst.16.30 

Pieslēgšanās saite:  
https://zoom.us/j/953819205

29?pwd=YmtzcWNhRnovT

XJLMlIvTjFhS3dlZz09 

10.09. 

 

 

 

! 
 

Darba grupa „Mācību 

satura apguves tematiskā 

plānošana latviešu valodā 

2.klasei (LV)” 

DPIP, 

S.Mickeviča 

ZOOM platformā;  

plkst.14.30  

Pieslēgšanās saite:  
https://zoom.us/j/985114165

87?pwd=NkVVQzUyTHk1

NmlUdTZibGRjSi90Zz09 

Skola2030 konsultācijas 

Sociālās un pilsoniskās 

mācību jomas 

skolotājiem 

Skola2030 ZOOM platformā;  

plkst.15.00 

Pieteikties: 
https://domaundari.lv/fm/so

c-pilson-konsultacija-

10092021/  

11.09.     

12.09.     

13.09.     

13.-15.09. 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. 

Pasākuma dalībnieki 

uzzinās par 

Latīņamerikāņu 

kultūru, noslēgumā 

spēlēs tiešsaistes spēli 

“Latino Vocaburino” 

un pārbaudīs, vai spēj 

atpazīt un sasaistīt 

spāņu un angļu 

valodas. Dalībniekiem 

nepieciešami mobilie 

tālruņi, lai iesaistītos 

aktivitātēs 

14.09. 

 

 

 

 

! 
 

Darba grupa „Mācību 

satura apguves tematiskā 

plānošana latviešu valodā 

un literatūrā 5.klasē 

(LVM)” 

DPIP, 

S.Mickeviča 

ZOOM platformā;  

plkst.15.30  

Pieslēgšanās saite:  
https://zoom.us/j/932073262

89?pwd=cGdHeU9kNkEwa

WJWdk9CcFgralNxUT09 

Vebinārs matemātikas 

skolotājiem „Matemātikas 

optimālā līmeņa valsts 

pārbaudes darba 

VISC, 

Skola2030 

Tiešsaistē; 

plkst.16.00 

Reģistrācija šeit: 
https://www.skola2030.lv/lv

/atbalsts/atbalsts-

istenosanai/vebinari  

mailto:azalena2@inbox.lv
https://zoom.us/j/95381920529?pwd=YmtzcWNhRnovTXJLMlIvTjFhS3dlZz09
https://zoom.us/j/95381920529?pwd=YmtzcWNhRnovTXJLMlIvTjFhS3dlZz09
https://zoom.us/j/95381920529?pwd=YmtzcWNhRnovTXJLMlIvTjFhS3dlZz09
https://zoom.us/j/98511416587?pwd=NkVVQzUyTHk1NmlUdTZibGRjSi90Zz09
https://zoom.us/j/98511416587?pwd=NkVVQzUyTHk1NmlUdTZibGRjSi90Zz09
https://zoom.us/j/98511416587?pwd=NkVVQzUyTHk1NmlUdTZibGRjSi90Zz09
https://domaundari.lv/fm/soc-pilson-konsultacija-10092021/
https://domaundari.lv/fm/soc-pilson-konsultacija-10092021/
https://domaundari.lv/fm/soc-pilson-konsultacija-10092021/
mailto:diana.celitane@lcb.lv
https://zoom.us/j/93207326289?pwd=cGdHeU9kNkEwaWJWdk9CcFgralNxUT09
https://zoom.us/j/93207326289?pwd=cGdHeU9kNkEwaWJWdk9CcFgralNxUT09
https://zoom.us/j/93207326289?pwd=cGdHeU9kNkEwaWJWdk9CcFgralNxUT09
https://www.skola2030.lv/lv/atbalsts/atbalsts-istenosanai/vebinari
https://www.skola2030.lv/lv/atbalsts/atbalsts-istenosanai/vebinari
https://www.skola2030.lv/lv/atbalsts/atbalsts-istenosanai/vebinari


programma un paraugs” 

15.09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

! 
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Praktiskais vebinārs 

angļu valodas un CLIL 

skolotājiem “IKT rīki 

angļu valodas stundās un 

projektos” (vebināra 

vadītāji – A.Beļska un 

N.Karpenko (J.Pilsudska 

Daugavpils valsts poļu 

ģimnāzijas angļu valodas 

skolotājas) 

DPIP, MA, 

I.Ustinova 

sadarbībā ar 

J.Pilsudska 

Daugavpils 

valsts poļu 

ģimnāzijas 

angļu valodas 

skolotājām 

Tiešsaistē; 

no plkst.15.30 līdz 

plkst.17.00  

 

Reģistrēties līdz 13.09. 
https://ej.uz/IKT1509. 

Saite semināram tiks 

izsūtīta reģistrētajiem 

dalībniekiem uz e-

pastiem 14.09.  

Nodarbības mērķis ir 

izpētīt noderīgus IKT 

rīkus stundu vadīšanai, 

kā arī izzināt to 

jēgpilnu pielietošanu 

virtuālajos eTwinning 

mācību projektos 

skolēnu caurviju 

prasmju attīstīšanai un 

patstāvīgās mācīšanas 

veicināšanai 

Izglītības iestāžu SMU 

konsultantu sanāksme 

DPIP Plkst.15.30  

(par vietu un veidu 

informācija tiks 

nosūtīta e-pastos) 

Sīkāka informācija: 

S.Čeirāne 

tālr.29196866 

Darba grupa „Mācību 

satura apguves tematiskā 

plānošana literatūrā 

5.klasei (dzimtā LV)” 

DPIP, 

S.Mickeviča 

ZOOM platformā;  

plkst.15.30  

Pieslēgšanās saite  
https://zoom.us/j/995911229

13?pwd=MFlNVVNad3lwb

2p3TU9SSjdaNXJZUT09 

Vebinārs sporta 

skolotājiem „Kā 

mācīsimies sporta un 

veselības kursu 

vidusskolā?” 

VISC, 

Skola2030 

Tiešsaistē; 

plkst.15.00 

Skatāms šeit: 
https://www.facebook.com/

Skola2030/  

Pašvaldības pedagoģiski 

medicīniskās komisijas 

sēde 

PPMK vadītāja DPIP  

 

Pēc iepriekšēja 

pieraksta pa 

tālr.65420332, 

27066595 

16.09. Izglītības iestāžu 

pedagogu-karjeras 

konsultantu MA 

sanāksme 

DPIP Plkst. 15.30  

(par vietu un veidu 

informācija tiks 

nosūtīta e-pastos) 

Sīkāka informācija: 

S.Čeirāne 

tālr.29196866 

17.09. 

 

 

 

! 
 

Darba grupa „Mācību 

satura apguves tematiskā 

plānošana literatūrā 

8.klasei (dzimtā LV)” 

DPIP, 

S.Mickeviča 

ZOOM platformā;  

plkst.15.30  

Pieslēgšanās saite 
https://zoom.us/j/969443821

65?pwd=V2k5TDlIQndPS3

Ywa2JmdWxRdlMzZz09  

Atklāto lekciju cikls 

krievu valodas 

(mazākumtautības valodas, 

svešvalodas) skolotājiem 

„Starpkultūru starpniecība: 

krievu valoda, literatūra un 

kultūra” (1.diena) 

DU DU (Parādes ielā 1, 

auditorija tiks 

precizēta);  

no plkst.15.30 līdz 

plkst.18.30 

 

 

Reģistrēties e-pastā 

marija.zilinska@inbox.

lv  

Lekciju dalībniekiem 

līdzi jābūt 

sadarbspējīgam 

vakcinācijas vai 

pārslimošanas 

sertifikātam 

18.09.     

19.09.     

20.09.     

21.09. 

 

Darba grupa „Mācību 

satura apguves tematiskā 

DPIP, 

S.Mickeviča 

ZOOM platformā;  

plkst.15.00  

Pieslēgšanās saite  
https://zoom.us/j/937247339

46?pwd=QkpsNVV6TnVjL

https://ej.uz/IKT1509
https://zoom.us/j/99591122913?pwd=MFlNVVNad3lwb2p3TU9SSjdaNXJZUT09
https://zoom.us/j/99591122913?pwd=MFlNVVNad3lwb2p3TU9SSjdaNXJZUT09
https://zoom.us/j/99591122913?pwd=MFlNVVNad3lwb2p3TU9SSjdaNXJZUT09
https://www.facebook.com/Skola2030/
https://www.facebook.com/Skola2030/
https://zoom.us/j/96944382165?pwd=V2k5TDlIQndPS3Ywa2JmdWxRdlMzZz09
https://zoom.us/j/96944382165?pwd=V2k5TDlIQndPS3Ywa2JmdWxRdlMzZz09
https://zoom.us/j/96944382165?pwd=V2k5TDlIQndPS3Ywa2JmdWxRdlMzZz09
mailto:marija.zilinska@inbox.lv
mailto:marija.zilinska@inbox.lv
https://zoom.us/j/93724733946?pwd=QkpsNVV6TnVjL0xVQWlpMS81QzI5UT09
https://zoom.us/j/93724733946?pwd=QkpsNVV6TnVjL0xVQWlpMS81QzI5UT09


 

 

! 
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plānošana latviešu valoda 

5.kl.(dzimtā LV)” 

0xVQWlpMS81QzI5UT09 

Vebinārs svešvalodas 

skolotājiem „Svešvalodas 

optimālā līmeņa valsts 

pārbaudes darba 

programma un paraugs” 

VISC, 

Skola2030 

Tiešsaistē; 

plkst.16.00 

Reģistrācija šeit: 
https://www.skola2030.lv/lv

/atbalsts/atbalsts-

istenosanai/vebinari  

Skola2030 konsultācijas 

ķīmijas skolotājiem 

Skola2030 ZOOM platformā;  

plkst.16.00 

Pieteikties: 
https://domaundari.lv/fm/ki

mija-konsult-21092021/  

21.-24.09. 

! 
 

Atklāto lekciju cikls 

krievu valodas 

(mazākumtautības valodas, 

svešvalodas) skolotājiem 

„Starpkultūru starpniecība: 

krievu valoda, literatūra un 

kultūra” (2.-5.diena) 

DU DU (Parādes ielā 1, 

auditorija tiks 

precizēta);  

no plkst.15.30 līdz 

plkst.18.30 

 

 

Reģistrēties e-pastā 

marija.zilinska@inbox.

lv  

Lekciju dalībniekiem 

līdzi jābūt 

sadarbspējīgam 

vakcinācijas vai 

pārslimošanas 

sertifikātam 

22.09. 

 

 

 

! 
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Darba grupa mācību 

materiālu veidošanai 

latviešu valodā 5.klasei  

LVM 

DPIP, 

S.Mickeviča 

ZOOM platformā;  

plkst.15.30  

Pieslēgšanās saite  
https://zoom.us/j/938261278

03?pwd=bDlBczU5NTFxe

Ho2NXU4RDNsTHh1QT0

9 

Pašvaldības pedagoģiski 

medicīniskās komisijas 

sēde 

PPMK vadītāja DPIP  

 

Pēc iepriekšēja 

pieraksta pa 

tālr.65420332, 

27066595 

Skola2030 konsultācijas 

latviešu valodas 

skolotājiem 

Skola2030 ZOOM platformā;  

plkst.15.00 

Pieteikties: 
https://domaundari.lv/fm/lat

v-val-konsult-22092021/  

23.09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatīvais vebinārs 

un konsultācijas 

vidusskolēniem, angļu 

valodas skolotājiem un 

visiem interesentiem 
“Your future starts today 

with IELTS and 

Cambridge exams 

and UCAS placement 

services!”  

DPIP, MA, 

I.Ustinova 

sadarbībā ar  

Baltic Council 

for International 

Education, Rīga 

Tiešsaistē; 

no plkst.16.00 līdz 

plkst.17.30  

 

Reģistrācijas saite tiks 

izsūtīta pa skolām līdz 

13.09. 

Saite semināram tiks 

izsūtīta reģistrētajiem 

dalībniekiem uz e-

pastiem 

 

Pasākums “Jauno 

uzņēmēju skola” 

JAL sadarbībā 

ar JAL 

dalībskolām, 

izglītības 

iestāžu SMU 

konsultantiem 

ZOOM platformā; 

no plkst.10.00 līdz 

plkst.14.30 

 

 

Sīkāka informācija: 

S.Čeirāne 

tālr.29196866. 

Piekļuves saites tiks 

nosūtītas vēlāk SMU 

konsultantiem 

Daugavpils pilsētas 

logopēdu, surdopedagogu 

un speciālo pedagogu MA  

informatīvā sanāksme 

DSPAC  

metodiķe, 

MA vadītāja 

I.Valentanaviča 

ZOOM platformā; 

plkst.13.30  

 

 

Sekot informācijai e-

pastā! 

Pirmsskolas izglītības 

iestāžu vadītāju darba 

sanāksme 

DPIP DPIP, 9.kab.;  

plkst.8.30 

 

Darbseminārs 8.klašu 

sociālo zinību un dizaina 

un tehnoloģiju 

skolotājiem „Sadarbības 

N.Izuļena, 

S.Gabrāne 

ZOOM platformā; 

plkst.16.00 

Pieejas saite 
https://us02web.zoom.us/j/8

1336093598  
 

https://www.skola2030.lv/lv/atbalsts/atbalsts-istenosanai/vebinari
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iespējas, realizējot 

kompetenču pieeju 

8.klasēs” 

Vebinārs matemātikas 

skolotājiem „Matemātikas 

vispārīgā līmeņa valsts 

pārbaudes darba 

programma un paraugs” 

VISC, 

Skola2030 

Tiešsaistē; 

plkst.16.00 

Reģistrācija šeit: 
https://www.skola2030.lv/lv

/atbalsts/atbalsts-

istenosanai/vebinari  

Skola2030 konsultācijas 

ģeogrāfijas skolotājiem 

Skola2030 ZOOM platformā;  

plkst.16.00 

Pieteikties: 
https://domaundari.lv/fm/ge

o-konsult-23092021/  

Skola2030 konsultācijas 

dabaszinību skolotājiem 

Skola2030 ZOOM platformā;  

plkst.16.00 

Pieteikties: 
https://domaundari.lv/fm/da

baszin-konsultacija-

23092021/  

24.09. 
 

 

 

 

Darba grupa mācību 

materiālu veidošanai 

latviešu valodā 2.klasei 

LVM 

DPIP, 

S.Mickeviča 

ZOOM platformā;  

plkst.14.30  

Pieslēgšanās saite  
https://zoom.us/j/923832946

93?pwd=Q24xM3B3OCtNT

jJ1eWM5TVk2Z0Y5Zz09 

Izglītības iestāžu 

direktoru darba 

sanāksme 

DPIP DPIP, 9.kab.;  

plkst.8.30 

 

25.09.     

26.09.     

27.09.     

28.09. 

 

 

 

 

! 
 

Informatīvs seminārs 

ģeogrāfijas skolotājiem 
„Darba plāns un 

izaicinājumi 2021./2022. 

mācību gadam” 

S.Gabrāne ZOOM platformā;  

no plkst.16.00 līdz 

plkst.17.00 

Saite tiks izsūtīta 24.09. 

visiem ģeogrāfijas 

skolotājiem 

Vebinārs latviešu valodas 

skolotājiem „Latviešu 

valodas optimālā līmeņa 

valsts pārbaudes darba 

programma un paraugs” 

VISC, 

Skola2030 

Tiešsaistē; 

plkst.16.00 

Reģistrācija šeit: 
https://www.skola2030.lv/lv

/atbalsts/atbalsts-

istenosanai/vebinari  

29.09. 
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Darba grupa mācību 

materiālu veidošanai 

latviešu valodā 8.klasei 

LVM 

DPIP, 

S.Mickeviča 

ZOOM platformā;  

plkst.15.30  

Pieslēgšanās saite  
https://zoom.us/j/915950847

71?pwd=eWdkSTl2MWRv

MWJyemN3WVZyN3R0U

T09 

Pašvaldības pedagoģiski 

medicīniskās komisijas 

sēde 

PPMK vadītāja DPIP  

 

Pēc iepriekšēja 

pieraksta pa 

tālr.65420332, 

27066595 

Skola2030 konsultācijas 

bioloģijas skolotājiem 

Skola2030 ZOOM platformā;  

plkst.16.00 

Pieteikties: 
https://domaundari.lv/fm/bi

olog-konsult-29092021/  

30.09. 

! 

Skola2030 konsultācijas 

fizikas skolotājiem 

Skola2030 ZOOM platformā;  

plkst.16.00 

Pieteikties: 
https://domaundari.lv/fm/fiz

ika-konsult-30092021/  
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