Ciklogramma_JANVĀRIM_2021
Datums

Pasākums

14.12.-18.01.

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

14.01.

Kas organizē

Norises vieta,
laiks

Piezīmes

N.Izuļena

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

DPIP sadarbībā
ar DU un LUC

Tiešsaistē;
no plkst.16.30 līdz
plkst.18.00

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

MA, DPIP

Tiešsaistē,
plkst.15.30-16.30

Aicināts 1 skolotājs no
skolas.
Pasākumam
jāreģistrējas līdz 13.01.
plkst.12.00:
https://ej.uz/avMK1201.

!

15.01.

Krievu valodas
(svešvalodas), krievu
valodas un literatūras
skolotāju MK vadītāju
sanāksme „Aktualitātes
mācību un metodiskajā
darbā 2020./2021.m.g.
2.sem.”

DPIP

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

VISC, MA

ZOOM platformā;
plkst.16.00

Tiešsaistē;
plkst.10.00
Reģistrēšanās no
plkst.9.30

Saite semināram visiem
reģistrētajiem
dalībniekiem tiks
nosūtīta e-pastā
Pieejas adrese:
https://us02web.zoom.us/j/8
7100850517?pwd=enhCMG
UzRkdOcElXbkQwdkhwN
VduZz09

vai
Meeting ID:
87100850517
Passcode: gtDp34
Olimpiādes dalībnieku
saraksts tiks publicēts
publiski pieejamā
tīmekļa lapā
http://edu.lu.lv

16.01.
17.01.
18.01.

19.01.

Latviešu valodas un
literatūras 47.olimpiādes
11.-12.klašu skolēniem II
(pilsētas) posms
62.ķīmijas olimpiādes
1.posms (skolās)
9.-12.klašu skolēni
Metodiskā pēcpusdiena
latviešu valodas un
literatūras skolotājiem
„Mācību procesa

VISC, I.Bohāne

DPIP,
T.Baranovska,
skolu ķīmijas
skolotāji
S.Mickeviča,
DPIP

Tiešsaistē;
plkst.10.00 līdz
plkst.13.30

Nolikumus:

Skolās

Līdz 18.01. ieskaitot
.

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

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

20.01.

21.01.

!

!

21.-22.01.

Rezultāti tiks publicēti
Latgales Centrālās
bibliotēkas ASV
Informācijas centra
mājaslapā

ASV
informācijas
centrs, LCB,
DPIP, MA

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”
Pārcelts uz 28.01.!

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

Latvijas angļu valodas
skolotāju asociācijas
vebinārs angļu valodas
un CLIL skolotājiem
„Developing Engagement
in a Period of Change:
Elaborating Writing and
Reading Skills”

LAVSA

Bioloģijas valsts
43.olimpiāde

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,
no plkst.15.00 līdz
plkst.18.00

Saite semināram visiem
reģistrētajiem
dalībniekiem tiks
nosūtīta e-pastā 20.01.
Dalībnieku skaits nav
ierobežots. Programma:
http://late.lv/LATE%20Janu
ary%20TPDD%202021%20
Programme.pdf

Vebināram jāreģistrējas
līdz 19.01.:
https://docs.google.com/for
ms/d/e/1FAIpQLSd0NHqlZ
DkM52clUWVpc6vGAy6F
u4OCsqG4LlPe1ZGhFxRQ
Bw/viewform

VISC,
T.Baranovska,
uzaicinātie
skolēnu un
skolotāji

Tiešsaistē

Saite vebināram visiem
reģistrētajiem
dalībniekiem tiks
nosūtīta e-pastā 20.01.
Olimpiādes norises
vietne: www.edu.lu.lv.
Dalībnieks olimpiādi
pilda attālināti,
atrodoties savās mājās.
file:///C:/Users/dpcgt/Downl
oads/biologija_43%20(1).pd
f

22.01.

Matemātikas olimpiādes
dalībnieku izmēģinājuma
pieslēgšanās un tehnisko

VISC, MA

Tiešsaistē;
laiks tiks precizēts

Olimpiādes dalībnieku
saraksts tiks publicēts
publiski pieejamā

lietu izmēģināšana (failu
ievietošana sistēmā)
Atklātā olimpiāde
ģeogrāfijā

tīmekļa lapā
http://edu.lu.lv

Birznieka Jauno
ģeogrāfu skola

Tiešsaistē

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

VISC

Tiešsaistē;
plkst.10.00
Tiešsaistē;
norises laiki tiks
precizēti

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

23.01.
24.01.
25.01.
26.01.

!

29.01.

JA Latvija
sadarbībā ar
Daugavpils
3.vidusskolu

Sekojiet informācijai:
www.jgs.lv

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.

Oksforda Universitātes
izdevniecības
profesionālās
kompetences seminārs
angļu valodas un CLIL
skolotājiem “Improving
Student Engagement with
Inquiry-based-learning”
Pārcelts no 21.01.!

OUP (Oksforda
Universitātes
izdevniecība),
MA, DPIP

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

VISC, MA

Tiešsaistē,
no plkst.15.00 līdz
plkst.16.45

Pieejas adrese tiks
nosūtīta individuāli
Dalībnieku skaits nav
ierobežots.
Semināram
jāreģistrējas līdz 26.01.
plkst.18.00:
https://ej.uz/avsOUP

Tiešsaistē,
plkst.10.00
Reģistrēšanās no
plkst.9.30

Saite semināram visiem
reģistrētajiem
dalībniekiem tiks
nosūtīta e-pastā 27.01.
Olimpiādes dalībnieku
saraksts tiks publicēts
publiski pieejamā
tīmekļa lapā
http://edu.lu.lv

30.01.
31.01.

