Ciklogramma_MARTAM_2021
Pasākums

Datums

Kas organizē

Norises vieta,
laiks

Piezīmes
Pasākuma laikā skolēni
uzzinās par tiešsaistes
rīkiem, kas palīdz
pārbaudīt informāciju,
attēlus, video, kas ir
publicēti plašsaziņas
līdzekļos. Interaktīvo
spēļu “Should you
share?” un “Choose
correct” laikā varēs
pārbaudīt zināšanas, vai
spēj atšķirt mākslīgi
veidoto ziņu no patiesās.
Pasākumam jāpiesakās,
rakstot uz e-pastu
diana.celitane@lcb.lv vai pa
tālr.65422483
Pieteikties līdz 15.03.,
sūtot informāciju uz epastu azalena2@inbox.lv.
Pieejas adrese tiks
nosūtīta individuāli

1.-31.03.

Bibliotekārā stunda
angļu valodā “Detect
fake!” 7.-12.klašu
skolēniem

LCB ASV
Informācijas
centrs

Tiešsaistē (40min)

16.03.

Darba grupa “Datorikas
mācību stundu tematiskā
plānošana”
Pārcelts uz 24.03.!

DPIP, MA

ZOOM platformā;
plkst.10.00

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centra
“Jaunība” pulciņu
„Mezglošana” un
“Diedziņš” audzēkņu
darbu izstāde
Pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas
sēde

A.Skrobova,
V.Iļjaševiča

LCB filiālē
“Piekrastes
bibliotēka”

PPMK vadītāja

DPIP

!

MA, DPIP
Angļu valodas skolotāju
MK vadītāju sanāksme
un konsultācija (atbildes
uz jautājumiem un
pieredzes apmaiņa) angļu
valodas skolotājiem, kuri
strādā 1., 4., 7. un 10.klasē
DPIP
Krievu valodas un
literatūras, krievu
valodas (svešvalodas) MK
vadītāju sanāksme

17.03.

Reģionālā konference
vēstures un sociālo
zinātņu skolotājiem

DPIP,
S.Gabrāne

Tiešsaistē;
no plkst.15.30 līdz
plkst.17.00

ZOOM platformā;
plkst.10.00

ZOOM platformā;
no plkst.10.00 līdz
plkst.13.00

Pēc iepriekšēja pieraksta
(tikai neatliekamie
gadījumi)
tālr. 65420332,
27066595
Reģistrēties līdz 12.03.
plkst.12.00:
https://ej.uz/AVkons.
Saite semināram tiks
izsūtītā pa e-pastu
reģistrētajiem
dalībniekiem
Pieejas adrese:
https://us02web.zoom.us/j/89
668226330?pwd=S2tQRXB6
WU5ubWZJRHVrcjZkSW52
QT09 vai

Meeting ID: 896 6822
6330
Passcode: 9dpNrs
Pieteikties līdz 15.03.:
https://forms.gle/kHwCb23t7
ZGFC4qd9

“Mācību saturs un metodes
vidusskolā sociālajā un
pilsoniskajā jomā.
Pieredze”

18.03.

19.03.

Programma šeit:
https://docs.google.com/docu
ment/d/1ATd_UrBxpSczEL
VRZ4OnDeqcm3Kz68ZEl7Su5upoU
g/edit?usp=sharing

Pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas
sēde

PPMK vadītāja

DPIP

Pearson izdevniecības
kursi angļu valodas un
CLIL skolotājiem
“Pearson Professional
Deveopment Day Encouraging Teaching,
Enhancing Learning” (6
stundas)

Pearson, MA,
DPIP

Tiešsaistē;
no plkst.10.00 līdz
plkst.14.00

Praktisks seminārs
pirmsskolas izglītības
pedagogiem
„Matemātiskās un loģiskās
domāšanas attīstīšana
pirmsskolas vecuma
bērniem. Djeneša bloki”
Seminārs 1.-6.klašu
skolotājiem, sociālo
zinību skolotājiem
“Digitālais mācību
līdzeklis "Mana
ekonomika" (ME)

DPIP,
Daugavpils
pilsētas
21.pirmsskolas
izglītības
iestāde

ZOOM platformā;
plkst.13.00

Latvijas Banka,
VISC,
S.Gabrāne

Microsoft Teams
platformā;
no plkst.10.00 līdz
plkst.12.30

Seminārs 7.-12.klašu
sociālo zinību,
ekonomikas, vēstures
skolotājiem “Digitālais
mācību līdzeklis "Mana
ekonomika" (ME)

Latvijas Banka,
VISC,
S.Gabrāne

Pētniecisko darbu
konkurss krievu valodā
“Krievi Latvijā: kultūra,
saknes, likteņi” (Konkursa
“Tatjanas diena 2021”
ietvaros)

LKVLPA

Krievu kaligrāfijas
konkurss 1.-12.klašu
skolēniem un pedagogiem

LKVLPA

Pēc iepriekšēja pieraksta
(tikai neatliekamie
gadījumi)
tālr. 65420332,
27066595
Reģistrācijas
informācija un kursu
programma tiks nosūtīta
skolotājiem marta
sākumā.
Saite semināram tiks
izsūtītā pa e-pastu
reģistrētajiem
dalībniekiem
Pieslēgšanās saite tiks
nosūtīta

Pieteikties elektroniski
https://forms.gle/5e1S2DBr
Mbzz65D99

Dalībnieku skaits
ierobežots.
Ja ir jautājumi, rakstīt
signita.g@inbox.lv

Microsoft Teams
platformā;
no plkst.13.30 līdz
plkst.16.10

Pieteikties elektroniski
https://forms.gle/6Be1ybM1j
Z9fMLjf6

Dalībnieku skaits
ierobežots.
Ja ir jautājumi, rakstīt
signita.g@inbox.lv

Piedalīšanās brīvprātīga!
Nominācijas: mana
ciltsgrāmata,
ģimenes mantojums,
krievu likteņi
Darbus sūtīt līdz 19.03.
pa pastu: Jeļenai
Matjakubovai, Konkurss
“Krievi Latvijā”. Privātā
Profesionālā vidusskola
SIGMA, Lomonosova
ielā 1, k. 6, Rīgā, LV1019
Piedalīšanās brīvprātīga!
Darbus sūtīt līdz 19.03.
pa pastu: Jekaterinai

(Konkursa “Tatjanas diena
2021” ietvaros)

20.03.
21.03.
22.03.
23.03.

Literārais konkurss
krievu valodā 1.-12.klašu
skolēniem “Tatjanas diena
2021”
Lugu konkurss krievu
valodā (konkursa
“Tatjanas diena 2021”
ietvaros)

LKVLPA

Lasītveicināšanas
programmas “Great
American Authors”
ievadpasākums
vidusskolēniem angļu
valodā

LCB ASV
Informācijas
centrs, DPIP

Koļesovai, Rīgas 53.
vidusskola, Melnsila iela
6, Rīga, LV-1046
Piedalīšanās brīvprātīga!
Darbus sūtīt līdz 19.03.
elektroniski
elenakage@inbox.lv

Piedalīšanās brīvprātīga!
Darbus sūtīt līdz 19.03.
elektroniski

LKVLPA

mnasardinova@gmail.com

Tiešsaistē;
no plkst.16.00 līdz
plkst.17.00

Pieteikšanās notiek
elektroniski līdz 19.03.
plkst.15.00:
https://ej.uz/GrAmAut

Informācijai:
tālr.65422483, e-pasts:
diana.celitane@lcb.lv

23.03.-9.04.

BI koordinatoru MA
sanāksme „Pieredzes
apmaiņa attālinātā mācību
procesa organizēšanā”
Pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas
sēde

DPIP,
S.Mickeviča

ZOOM platformā;
plkst.15.30

PPMK vadītāja

DPIP

Pieredzes apmaiņas
pasākums pirmsskolas
izglītības pedagogiem
,,Dabas resursu
izmantošana mācību
procesā kā bērna
ekoloģiskās audzināšanas
metode dabaszinātņu
jomā”
Atbalsts seminārs
vecākiem „Palīdzot sev,
palīdziet bērnam!”

DPIP,
Daugavpils
pilsētas
22.pirmsskolas
izglītības
iestāde

ZOOM platformā;
plkst.13.30

DPIP, L.Vingre

ZOOM platformā;
no plkst.18.00 līdz
plkst.19.30

Tematisks pasākums
angļu valodā “Easter in
the U.S.” 5.-9.klašu

LCB ASV
Informācijas
centrs

Tiešsaistē (40min)

Saite pasākumam tiks
izsūtīta e-pastā
reģistrētajiem
dalībniekiem
Pieslēgšanās saite tiks
nosūtīta katram
individuāli
Pēc iepriekšēja pieraksta
(tikai neatliekamie
gadījumi)
tālr. 65420332,
27066595
Pieslēgšanās saite tiks
nosūtīta

Reģistrēšanās
semināram līdz 19.03.:
https://docs.google.com/form
s/d/1doqg4h6ULm9FSO88V
duajyTFI8lpszdJPqOC6aiJDA/edit

Pieslēgšanās saite tiks
nosūtīta 22.03. katram
reģistrētajam
dalībniekam
Pasākums ir veltīts
Lieldienu svinēšanas
tradīcijām ASV.

skolēniem

24.03.

!
25.03.

26.03.

Dalībniekiem
nostiprinās vārdu
krājumu angļu valodā
par Lieldienām, kā arī
pārbaudīt zināšanas,
spēlējot spēles “Egg
hunt” un “Easter eewords”.
Pasākumam jāpiesakās
e-pastā
diana.celitane@lcb.lv vai pa
tālr. 65422483
Pieteikties līdz 10.03.,
skatīties nolikumu

O.Sverčkauska
Lieldienu floristikas
seminārs “Dabas materiālu
kompozīciju veidošana”
PPMK vadītāja
Pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas
sēde

ZOOM platformā;
no plkst.16.00 līdz
plkst.17.20
DPIP

Pieredzes apmaiņas
pasākums pirmsskolas
izglītības iestāžu
pedagogiem „Domā un
dari ar prieku”

DPIP,
Daugavpils
pilsētas
12.pirmsskolas
izglītības
iestāde
MA vadītāja
A.Jurģīte

ZOOM platformā;
plkst.13.00

Pēc iepriekšēja pieraksta
(tikai neatliekamie
gadījumi)
tālr. 65420332,
27066595
Pieslēgšanās saite tiks
nosūtīta

Tiešsaistē;
plkst.15.00

Saite tiks izsūtīta
individuāli

DPIP, MA

ZOOM platformā;
plkst.10.00

Pieteikties līdz 15.03.,
sūtot informāciju uz epastu azalena2@inbox.lv.
Pieejas adrese tiks
nosūtīta individuāli

Starptautiskais
matemātikas konkurss
“Ķengurs” 2.-12.klašu
skolēniem
Karjeras konsultantu
MA sanāksme

ISMA, skolas

Platformā

Angļu valodas
diagnosticējošais darbs
11.klašu skolēniem

DPIP, MA,
skolas

Pirmsskolas izglītības
iestāžu vadītāju
informatīvā darba
sanāksme
Latviešu valodas un

DPIP

Seminārs direktoru
vietniekiem audzināšanas
jomā par audzināšanas
darba aktualitātēm
Darba grupa “Datorikas
mācību stundu tematiskā
plānošana”
Pārcelts no 16.03.!

https://www.uzdevu
mi.lv/

DPIP, S.Čeirāne ZOOM platformā;
plkst.15.30

VISC, I.Bohāne

Daugavpils
pilsētas skolās.
Darbā sākuma
laiks: pēc skolas
izvēles.
Darba ilgums:
185min
ZOOM platformā;
plkst.8.30
Tiešsaistē;

Saite tiks nosūtīta
individuāli.
Sīkāka informācija:
S.Čeirāne t.29196866
Diagnosticējošais darbs
tiks sūtīts uz skolas epastu 24.03. līdz
plkst.12.00.
Diagnosticējošais darbs
ir skolas brīvprātīga
izvēle

Uzaicinātie dalībnieki.

plkst.10.00 līdz
plkst.14.15.
No plkst.9.00 var
pieslēgties
olimpiādes vietnei:

literatūras 47.olimpiādes
8.-9.klašu skolēniem III
(valsts) posms

https://edu.lu.lv/

27.03.

28.03.
29.03.

30.03.

31.03.

Nolikumus ar
grozījumiem:
http://izglitiba.daugavpils.lv/
Media/Default/file/=2012/Oli
mpiades/210223_latv_val_gr
ozijumi.pdf

Franču valodas radošo
darbu pilsētas virtuāla
konkurss (veltīts
Frankofonijas nedēļai
Daugavpilī)
Franču valodas valsts
51.olimpiāde 5.-12.klašu
skolēniem, 3.(valsts)
posms

DU, DPIP

Konkurss notiek
virtuāli

Darbus sūtīt elektroniski
līdz 26.03.

VISC, DPIP

Rīgā, Latvijas
Universitātes
Humanitāro
Zinātņu fakultāte
(Visvalža ielā 4 a,
Rīgā)

Par dalībniekiem tiks
paziņots atsevišķi.

Fizikas valsts
71.olimpiādes 3.posms
9.-12.klašu skolēniem
Pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas
sēde

VISC

Tiešsaistē,
plkst.10.00

PPMK vadītāja

DPIP

Pieredzes apmaiņas
pasākums pirmsskolas
izglītības iestāžu
vietniekiem un
pedagogiem „Pirmsskolas
mūzikas un sporta
skolotāju labās prakses un
sadarbības piemēri”
Lieldienu floristikas
konkurss “Lieldienu
sienas dekors – Ola”
Pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas
sēde

DPIP,
Daugavpils
pilsētas
26.pirmsskolas
izglītības
iestāde

ZOOM platformā;
plkst.13.30

Olimpiādes vietnei
jāpieslēdzas no
plkst.9.45
Pēc iepriekšēja pieraksta
(tikai neatliekamie
gadījumi)
tālr. 65420332,
27066595
Pieslēgšanās saite tiks
nosūtīta

O. Sverčkauska

ZOOM platformā;
no plkst.16.00 līdz
plkst.17.20
DPIP

Praktiskais seminārs
pirmsskolas iestāžu
vietniekiem „Vērtēšana un
jēgpilnas AS
(atgriezeniskās saites)
nodrošināšana bērna
izaugsmei”

DPIP,
I.Skrimble

PPMK vadītāja

ZOOM platformā;
plkst.13.00
.

Pieteikties līdz 17.03.,
skatīties nolikumu
Pēc iepriekšēja pieraksta
(tikai neatliekamie
gadījumi)
tālr. 65420332,
27066595
Pieslēgšanās saite tiks
nosūtīta

Ciklogramma_APRĪLIM_2021
Datums
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
5.04.
6.04.
7.04.

8.04.
9.04.
10.04.
11.04.

Pasākums

Konference “Veselība +
mieru, tikai mieru!”
Daugavpils pilsētas
izglītības iestāžu 11.klašu
skolēniem

Kas organizē

Norises vieta,
laiks

ZOOM platformā;
no plkst.16.00 līdz
plkst.17.00

Piezīmes

5-6 skolēni no vienas
klases.
Pieteikums sūtīt līdz
15.03. uz e-pastu
valentina-caika@mail.ru

