Ciklogramma_JANVĀRIM_2021
Datums

Pasākums

14.12.-18.01.

Daugavpils pilsētas
dizaina, mājturības,
vizuālās mākslas
skolotāju eglīšu rotājumu
izstāde “Ziemassvētku
pasaka”
Radošo darbu virtuālais
konkurss krievu valodā
1.-9.klašu skolēniem
“Ziemassvētku un
Jaungada apsveikums”

4.-8.01.

Kas organizē
N.Izuļena

Norises vieta,
laiks

Piezīmes

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

līdz plkst.16.00, klāt
pievienojot pieteikumu
6.01.
7.01.

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

7.-29.01.

!

DPIP, MA

ZOOM platformā;
plkst.15.30

Pieteikties līdz
05.01., sūtot
informāciju uz epastu
azalena2@inbox.lv.

Jauno uzņēmēju skola
“Jaunieti, esi uzņēmīgs!
Uzņēmējspēju un līderības
nozīme uzņēmējdarbībā.”
Nodarbība
“Uzņēmējdarbības
uzsākšana, biznesa idejas
ģenerēšana, definēšana un
attīstība. Uzņēmējdarbības
formas. Pamācība tirgus
izpētē”
Tematisks pasākums
(veltīts ASV mācītājam,
afroamerikāņu pilsonisko
tiesību kustības aktīvistam
Martinam Luteram Kingam
Jaunākajam) 7.-12.klašu
skolēniem “I have a
dream”

DPIP sadarbībā
ar DU un LUC

Tiešsaistē;
no plkst.16.30 līdz
plkst.18.00

Latgales
Centrālās
bibliotēkas
ASV
Informācijas
centrs

Tiešsaistē,
ilgums 40 min

Latviešu valodas
(izglītības iestādēm, kas
īsteno mazākumtautību

VISC, I.Bohāne

Tiešsaistē;
no plkst.10.00 līdz
plkst.12.00

Pieejas adrese tiks
nosūtīta individuāli
Pieslēgšanās links
dalībniekiem tiks
nosūtīts individuāli!
Sīkāka informācija
S.Čeirāne
tālr.29196866

Pasākuma dalībnieki
uzzinās par Kinga
nozīmi ASV vēsturē,
piedalīsies diskusijās
un sarunās, kā arī
pārbaudīs savas
zināšanas par Kinga
nopelniem, izspēlējot
virtuālo spēli “I have a
dream”.
Pasākumam
jāreģistrējas pa
tālr.65422483 vai
e-pastu
diana.celitane@lcb.lv

8.01.

Uzaicinātie dalībnieki:
N.Kursīte, L.Šaternika,
A.Maskaļova

!

izglītības programmu)
37.olimpiāde 7.-8.klašu
skolēniem (3.posms (valsts
posms – II kārta))

(Daugavpils
Tehnoloģiju
vidusskola-licejs) un
D.Junele, V.Zuboviča,
V.Stupiņa (Daugavpils
3.vidusskola).
Nolikums un
olimpiādes norises
instrukcija (9.lpp.):
file:///C:/Users/Toshiba/App
Data/Local/Temp/lat2_37.p
df

!
9.01.
10.01.
11.01.

12.01.

13.01.

14.01.

!

Seminārs sociālajiem
pedagogiem

M.Lazdāne

ZOOM platformā;
no plkst.9.00 līdz
plkst.11.00

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

Jauno uzņēmēju skola
“Jaunieti, esi uzņēmīgs!
Uzņēmējspēju un līderības
nozīme uzņēmējdarbībā.”
Nodarbība “Marketings.
Zīmoli un produkta dzīves
cikls. Komunikācijas
platformas”
Angļu valodas skolotāju
MK vadītāju sanāksme

Pieejas adrese tiks
nosūtīta individuāli

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

DPIP sadarbībā
ar DU un LUC

Tiešsaistē;
no plkst.16.30 līdz
plkst.18.00

MA, DPIP

Tiešsaistē,
plkst.15.30-16.30

Dalībnieki ar savu
lietotājvārdu un paroli
pieslēdzas vienu stundu
pirms olimpiādes
sākuma
Pieslēgšanās links
dalībniekiem tiks
nosūtīts individuāli!
Sīkāka informācija
S.Čeirāne
tālr.29196866
Aicināts 1 skolotājs no
skolas.
Pasākumam
jāreģistrējas līdz 13.01.
plkst.12.00:
https://ej.uz/avMK1201.

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

15.01.

VISC, MA

Tiešsaistē;
plkst.10.00
Reģistrēšanās no
plkst.9.30

Saite semināram visiem
reģistrētajiem
dalībniekiem tiks
nosūtīta e-pastā
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.

23.01.

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”
Ziemassvētku radošā
konkursa skolēniem
angļu valodā „Spriditis’
Christmas in the U.S.”
(klašu grupās: 5.-6., 7.-9.,
10.-12.) rezultātu
apkopošana un
paziņošana
Pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas
sēde

VISC, I.Bohāne

PPMK vadītāja

DPIP

Jauno uzņēmēju skola
“Jaunieti, esi uzņēmīgs!
Uzņēmējspēju un līderības
nozīme uzņēmējdarbībā.”
Nodarbība “Efektīva
prezentācija, būtiskas lietas
sevis prezentēšanā”
Oksforda Universitātes
izdevniecības
profesionālās
kompetences seminārs
angļu valodas un CLIL
skolotājiem “Improving
Student Engagement with
Inquiry-based-learning”

DPIP sadarbībā
ar DU un LUC

Tiešsaistē;
no plkst.16.30 līdz
plkst.18.00

OUP (Oksforda
Universitātes
izdevniecība),
MA, DPIP

Tiešsaistē,
no plkst.15.00 līdz
plkst.16.45

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

VISC, MA

S.Mickeviča,
DPIP

Tiešsaistē;
plkst.10.00 līdz
plkst.13.30

Nolikumus:

Tiešsaistē;
plkst.15.30

Pieslēgšanās saite:

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

Rezultāti tiks publicēti
Latgales Centrālās
bibliotēkas ASV
Informācijas centra
mājaslapā

ASV
informācijas
centrs, LCB,
DPIP, MA

Pēc iepriekšēja
pieraksta pa
tālr.6542033 vai
27066595
Pieslēgšanās links
dalībniekiem tiks
nosūtīts individuāli!
Sīkāka informācija
S.Čeirāne
tālr.29196866
Dalībnieku skaits nav
ierobežots.
Semināram
jāreģistrējas līdz 19.01.
plkst.18.00:
https://ej.uz/avsOUP

Tiešsaistē;
laiks tiks precizēts

Saite semināram visiem
reģistrētajiem
dalībniekiem tiks
nosūtīta e-pastā 20.01.
Olimpiādes dalībnieku
saraksts tiks publicēts
publiski pieejamā
tīmekļa lapā
http://edu.lu.lv

Birznieka Jauno
ģeogrāfu skola

Tiešsaistē

Sekojiet informācijai:
www.jgs.lv

24.01.
25.01.
26.01.

Tiešsaistē;
plkst.10.00
Tiešsaistē;
norises laiki tiks
precizēti

Ekonomikas valsts
olimpiādes II posms
JA Latvia TITAN spēle
(Latvijas pusfināls)

VISC

Konsultācija (atbildes uz
jautājumiem un pieredzes
apmaiņa) angļu valodas
skolotājiem, kuri strādā 1.,
4., 7. un 10.klasē”

MA, DPIP

27.01.

Pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas
sēde

PPMK vadītāja

DPIP

28.01.

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

DPIP, MA

ZOOM platformā;
plkst.16.00

!

29.01.

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

JA Latvija
sadarbībā ar
Daugavpils
3.vidusskolu

Tiešsaistē,
no plkst.15.30 līdz
plkst.17.00

Vairāk informācijas
būs vēlāk
Piedalās Daugavpils
3.vidusskolas
komandas. Atbildīgais
Daugavpils
3.vidusskolas
ekonomikas skolotājs
N.Kupcovs
Semināram
jāreģistrējas līdz 22.01.
plkst.12.00:
https://ej.uz/AVkons

Saite semināram visiem
reģistrētajiem
dalībniekiem tiks
nosūtīta e-pastā
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

30.01.
31.01.

