Ciklogramma_MAIJAM_2021
Datums

Pasākums

25.04.-14.05.

Tehniskās modelēšanas
darbu izstāde
Demokrātijas nedēļa
(pasākumi skolās veltīti 1.
un 4.maija svētkiem,
Eiropas dienai)
Centralizētais eksāmens
vācu valodā 12.klasei
(rakstu un mutvārdu daļa)
Latviešu valodas CE
12.klasē un 9.klasē
(mazākumtautību izglītības
programmās) novērotāju
standartizācijas/atbalsta
informatīvais seminārs

5.-12.05.

12.05.

!

!

13.05.

Latviešu valodas CE
9.klasē (mazākumtautību
izglītības programmās)
vērtētāju un intervētāju
standartizācijas/atbalsta
informatīvais seminārs

Kas organizē
A.Labute
Skolās

Norises vieta,
laiks
BJC ”Jaunība”
skatlogos
Tiešsaistē

Piezīmes
Darbus nodot no
19.-23.04.
Informēt sabiedrību par
pasākumiem mājas
lapās, sūtīt ziņas
signita.g@inbox.lv

VISC, DFPIP,
skolas
DPIP, I.Bohāne

ZOOM platformā;
plkst.15.00

Piedalīšanās obligāta ar
savu vārdu un uzvārdu!
Pieejas adrese:
https://us02web.zoom.us/j/8
2527150156?pwd=eldCdUc
zUXJkdllwNUZLQ3JWbV
RzQT09

DPIP, I.Bohāne

ZOOM platformā;
plkst.16.00

Meeting ID: 825 2715
0156
Passcode: 967705
Piedalīšanās obligāta ar
savu vārdu un uzvārdu!
Pieejas adrese:
https://us02web.zoom.us/j/8
2527150156?pwd=eldCdUc
zUXJkdllwNUZLQ3JWbV
RzQT09

ZOOM platformā;
plkst.16.00

Standartizācijas
sanāksme fizikas
centralizētā eksāmena
novērotājiem
Pieredzes apmaiņas
seminārs bioloģijas,
ķīmijas, dabaszinību
skolotājiem

DPIP, MA

DPIP,
T.Baranovska

ZOOM platformā;
plkst.16.00

Centralizētais eksāmens
angļu valodā 12.klases
skolēniem – mutvārdu daļa
(2.diena)
Pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas
sēde

VISC, skolas,
DPIP

Mutvārdu daļa no
plkst.9.00 līdz
plkst.19.00

PPMK vadītāja

DPIP

Centralizētais eksāmens
krievu valodā 12.klasei
(1.diena)
Centralizētais eksāmens
angļu valodā 12.klases

VISC, DFPIP,
skolas
VISC, skolas,
DPIP

Mutvārdu daļa no
plkst.9.00 līdz

Meeting ID: 825 2715
0156
Passcode: 967705
Pieejas adrese
https://us02web.zoom.us/j/8
4307709284

Pieteikties elektroniski:
dpcgtana@inbox.lv

Pieejas saite sanāksmei
tiks nosūtīta individuāli
e-pastā

Pēc iepriekšēja
pieraksta (tikai
neatliekamie gadījumi)
tālr. 65420332,
27066595

skolēniem – mutvārdu daļa
(3.diena)
Darba grupa “Datorikas
mācību stundu tematiskā
plānošana”

14.05.

15.05.

16.05.
17.05.

18.05.

19.05.

!

plkst.19.00
DPIP, MA

ZOOM platformā:
plkst.16.00

Pieteikties līdz
28.04., sūtot
informāciju uz epastu
azalena2@inbox.lv.
Pieejas adrese tiks
nosūtīta individuāli

ZOOM vidē vai
YouTube tiešraidē

Vairāk info:

Centralizētais eksāmens
krievu valodā 12.klasei
(2.diena)
Jauno fiziķu skolas
nodarbība
„Elementārdaļiņas”
vidusskolas skolēniem

VISC, DFPIP,
skolas

Izglītības psihologu
sanāksme “Psihologu MA
darbības rezultātu analīze
un darbības pašrefleksija”
Latviešu valodas
centralizētais eksāmens
12.klasei

T.Laizāne

Darba seminārs vizuālās
mākslas skolotājiem
“MA darba izvērtējums,
ieceres 2021./2022.m.g.”
Vēstures eksāmena
novērotāju instruktāža,
informatīvā sanāksme
Pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas
sēde

DPIP,
N.Izuļena

ZOOM platformā;
plkst.15.30

DPIP,
S.Gabrāne

ZOOM platformā;
plkst.16.00

PPMK vadītāja

DPIP

Pieredzes apmaiņas
seminārs bioloģijas,
ķīmijas, dabaszinību
skolotājiem

DPIP,
T.Baranovska

ZOOM platformā;
plkst.16.00

Praktisks seminārs
pirmsskolas izglītības
iestāžu vadītāju
vietniekiem un
pirmsskolas izglītības
pedagogiem "Erasmus+
projekts DEHORS.
Aktivitātes pirmsskolas
iestādes brīvdabas
teritorijā"
Pārcelts uz 17.06.
Pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas
sēde

DPIP,
Daugavpils
pilsētas
27.pirmsskolas
izglītības
iestāde

ZOOM platformā;
no plkst.13.00 līdz
plkst.15.00 (ar
pārtraukumu)

PPMK vadītāja

DPIP

LU

http://jfs.lu.lv/

ZOOM platformā;
plkst.9.00
Valsts pārbaudes darbu
programma:

VISC,
I.Bohāne,
skolas

https://www.visc.gov.lv/lv/
media/4153/download

Pieejas adrese tiks
nosūtīta katram
skolotājam individuāli
e-pastā
Saite tiks izsūtīta
visiem skolotājiem
Pēc iepriekšēja
pieraksta (tikai
neatliekamie gadījumi)
tālr. 65420332,
27066595
Pieteikties elektroniski:
dpcgtana@inbox.lv

Pieejas saite sanāksmei
tiks nosūtīta individuāli
e-pastā
Pieslēgšanas saite tiks
nosūtīta

Pēc iepriekšēja
pieraksta (tikai
neatliekamie gadījumi)
tālr. 65420332,

19.-20.05.

20.05.
20.-21.05.

21.05.
22.05.
23.05.
24.05.

25.05.

26.05.

Latviešu valodas
centralizētais eksāmens
9.klasei (mazākumtautību
izglītības programmās)

VISC,
I.Bohāne,
skolas

19.05. – rakstu
daļa un mutiskā
daļa;
19.05. – mutiskā
daļa

Izglītības iestāžu
virtuālās atvērto durvju
dienas “Uzņēmēju dienas
Latgalē 2021”
Centralizētas eksāmens
matemātikā 12.klasē

LTRK

Tiešsasitē

VISC, DPIP

Skolas

Centralizētais eksāmens
Latvijas un pasaules
vēsturē 12. klasei
Vizuālās mākslas
1.-12.klašu skolēnu darbu
interaktīvā izstāde
“Daugavpils ir
daudzveidība”
Darba seminārs dizaina,
mājturības un
tehnoloģiju skolotājiem
“MA darba izvērtējums,
ieceres 2021./2022.m.g.”
Pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas
sēde

VISC, skolas

Centralizētais eksāmens
ķīmijā 12. klasei

27066595
Valsts pārbaudes darbu
programma:
https://www.visc.gov.lv/lv/
media/4153/download

Precizēta informācija
tiks nosūtīta izglītības
iestāžu pedagogiem–
karjeras konsultantiem

Darbus sūtīt līdz 14.05.
(ieskaitot) uz e-pastu

DPIP,
N.Izuļena,
Jaunbūves
bibliotēka
T.Zahare
DPIP,
N.Izuļena

ZOOM platformā;
plkst.15.30

Pieejas adrese tiks
nosūtīta katram
skolotājam individuāli
e-pastā

PPMK vadītāja

DPIP

VISC, DPIP

Skolās

Pēc iepriekšēja
pieraksta (tikai
neatliekamie gadījumi)
tālr. 65420332,
27066595
Valsts pārbaudes darbu
programmas:

nataljavk2@inbox.lv

https://www.visc.gov.lv/lv/
media/4153/download

27.05.

28.05.
29.05.
30.05.

Pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas
sēde

PPMK vadītāja

Latviešu valodas un
literatūras skolotāju MA
sanāksme
Centralizētas eksāmens
fizikā 12.klasē

DPIP,
S.Mickeviča

Tiešsaistes ievadseminārs
“Code Week hakatons”
vidusskolēniem,
datorikas un
programmēšanas pamatu
skolotājiem Eiropas
programmēšanas nedēļas
ietvaros

Eiropas
Komisija un
vietējie
ES programmēšanas nedēļas
vēstnieki

VISC, DPIP

Pēc iepriekšēja
pieraksta (tikai
neatliekamie gadījumi)
tālr. 65420332,
27066595
ZOOM platformā; Pieslēgšanās saite tiks
.no plkst.15.30 līdz nosūtīta katram
plkst.17.00
individuāli
Skolas
DPIP

ZOOM platformā;
no plkst.12.00 līdz
plkst.13.00

Pieteikuma anketa
ievadsemināram
https://docs.google.com/for
ms/d/e/1FAIpQLScDYLFj0
vUqeOdQgSNxYOvYhaQK
ajU39w01DdG3Lz9FpjbniA
/viewform

Vairāk informācijas par
pasākumu

https://codeweek.eu/hackath
ons

31.05.

Ciklogramma_JŪNIJAM_2021
Datums
1.06.

Pasākums
Centralizētais eksāmens
bioloģijā 12. klasei

Kas organizē
VISC, DPIP

Norises vieta,
laiks
Skolās

Piezīmes
Valsts pārbaudes darbu
programmas:
https://www.visc.gov.lv/lv/
media/4153/download

2.06.
3.06.
3.-4.06.
4.06.
5.06.
6.06.
7.06.
8.06.
9.06.
10.06.
11.06.

Eksāmens informātikā
vidusskolai

VISC

Eksāmens mācībvalodā
(poļu) 12.klasei

VISC,
J.Pilsudska
Daugavpils
valsts poļu
ģimnāzija

