Ciklogramma_APRĪLIM_2021
Pasākums

Datums

Prezentācija / studentu
konsultēšana „Studijas
ASV”

1.-30.04.

Kas organizē
LCB ASV
Informācijas
centrs

Norises vieta,
laiks
Tiešsaistē

Piezīmes
Reģistrēties un
papildus informāciju
var saņemt, rakstot uz
e-pastu
diana.celitane@lcb.lv

6.-29.04.

12.-30.04.

24 zinātnieku tiešsaistes
sarunas ar 11.-12.klašu
skolēniem „ZINĀTNE.
ZOOMED. IN”

IZM

Bibliotekārā stunda
“Database: the help to your
memory”

LCB ASV
Informācijas
centrs

ZOOM platformā:
otrdien, trešdien,
ceturtdien divos
laikos:
no plkst.13.00 līdz
plkst.13.40;
no plkst.14.30 līdz
plkst.15.10
Tiešsaistē

vai zvanot pa tālruni
65422483
Vairāk informācijas:
http://lfsa.lv/?p=791

Reģistrēties un
papildus informāciju
var saņemt, rakstot uz
e-pastu
diana.celitane@lcb.lv

25.04.-14.05.
26.04.

!
!
26.-30.04.

27.04.

Tehniskās modelēšanas
darbu izstāde
Standartizācijas
sanāksme angļu valodas
12.klasei centralizētā
eksāmena novērotājiem
Standartizācijas
sanāksme angļu valodas
12.klasei centralizētā
eksāmena intervētājiem
un vērtētājiem
Vizuālās un vizuāli
plastiskās mākslas
projekts “Zeme mūsu
rokās” (1.kārta)
Darba grupa
“Matemātikas mācību
stundu tematiskā plānošana
10.klasē”

A.Labute
DPIP, MA

BJC ”Jaunība”
skatlogos
ZOOM platformā;
no plkst.15.30 līdz
plkst.16.10

vai zvanot pa tālruni
65422483
Darbus nodot no
19.-23.04.
Pieejas saite:
https://ej.uz/standartizacijaA
V

ZOOM platformā;
no plkst.16.15 līdz
plkst.17.00

Pieejas saite:

J.Veļičko

BJC “Jaunība”

Darbus nodot no
16.04.

DPIP, MA

ZOOM platformā:
plkst.16.00

Pieteikties līdz
26.04., sūtot
informāciju uz epastu

DPIP, MA

https://ej.uz/standartizacijaA
V

14.-

azalena2@inbox.lv.

Pieejas adrese tiks
nosūtīta individuāli
VISC diagnosticējošie
darbi 9.klasei latviešu
valodā (rakstu daļa)

VISC

Skolās

https://www.visc.gov.lv/lv/j
aunums/sodien-valdibaapstiprinats-lemums-par9klases-diagnosticejosodarbu-norisi-20202021macibu-gada

Literārais konkurss
angļu valodā 10.-12.klašu

DPIP, LCB
ASV

Tiešsaistē;
no plkst.15.30 līdz

Saite semināram visiem
reģistrētajiem

skolēniem „Great
American Authors. Ibi
Zoboi”

Informācijas
centrs

plkst.17.00

dalībniekiem tiks
izsūtīta e-pastā
26.04.
Papildus informāciju
var saņemt, rakstot uz
e-pastu
diana.celitane@lcb.lv

28.04.

29.04.

!

30.04.

!

Pieredzes apmaiņas
seminārs vēstures un
sociālo zinību/zinātņu
skolotājiem “Formatīvā un
summatīvā vērtēšana
sociālajā un pilsoniskajā
jomā II”
Darba grupa “Datorikas
mācību stundu tematiskā
plānošana”

DPIP,
S.Gabrāne

ZOOM platformā;
no plkst.15.30 līdz
plkst.17.30

DPIP, MA

ZOOM platformā:
plkst.16.00

Pirmsskolas izglītības
iestāžu vadītāju darba
sanāksme
22.atklātā tehnoloģiju un
dizaina olimpiāde
Pārcelta uz 30.04.!
Konsultācija svešvalodas
(angļu, vācu, franču, krievu
valodas) skolotājiem.
Vidusskolas padziļinātā
kursa saturs
Metodiskā pēcpusdiena
BI koordinatoriem un
skolotājiem, kuri māca
savu priekšmetu latviešu
valodā vai bilingvāli
„Latviešu valodas vārdu
krājuma paplašināšanas
paņēmieni vispārējā
izglītībā, strādājot dažādos
mācību priekšmetos”

DPIP

ZOOM platformā;
plkst.8.30

Izglītības iestāžu
direktoru darba
sanāksme
A.Puškina daiļdarbu
ilustrāciju konkurss,
veltīts dzejnieka 222.
dzimšanas gadadienai
1.-7.klašu skolēniem
22.atklātā tehnoloģiju un
dizaina olimpiāde
Pārcelta no 29.04.!

RMMT, LMPB, ZOOM platformā
VISC, RIIMC

vai zvanot pa tālruni
65422483
Pieteikties elektroniski
signita.g@inbox.lv

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

Nolikums
https://www.visc.gov.lv/l
v/media/11465/download

Skola2030

ZOOM platformā;
plkst.15.30

Piedalās Skola2030
ekspertes R.Kursīte,
V.Kalnbērziņa,
D.Šavlovska

Latviešu
valodas
aģentūra,
D.Konopecka,
K.Meļņika

ZOOM platformā;
no plkst.14.00 līdz
plkst.17.00

Pieteikties līdz 27.04.
pa e-pastu
silvija_mic@inbox.lv,
norādot vārdu, uzvārdu,
skolu un mācību
priekšmetu.
Piesakās 1-2 skolotāji
no skolas.
Pieslēgšanās saite tiks
nosūtīta katram
individuāli

DPIP

ZOOM platformā;
plkst.8.30

KKC

Darbi konkursam tiek
pieņemti līdz 30.04.
Varšavas ielā 14
(Krievu kultūras centrs)

RMMT, LMPB, ZOOM platformā
VISC, RIIMC

Nolikums
https://www.visc.gov.lv/l
v/media/11465/download

Ciklogramma_MAIJAM_2021
Pasākums

Datums
25.04.-14.05.
1.05.
2.05.
3.05.
4.05.
5.05.

6.05.

!
7.05.
8.05.
9.05.

Kas organizē

Tehniskās modelēšanas
darbu izstāde

A.Labute

Izteiksmīgas runas
konkurss, veltīts
A.Puškina 222.dzimšanas
gadadienai 3.-6.kašu
skolēniem
Video darbu konkurss
“Dzīvais dzejolis”, veltīts
A.Puškina 222.dzimšanas
gadadienai 8.-11.klašu
skolēniem
Vācu valodas CE
novērotāju un vērtētāju
standartizācijas
sanāksme
Krievu valodas CE
novērotāju un vērtētāju
standartizācijas
sanāksme
Metodiskā pēcpusdiena
6.-9.klašu latviešu
valodas un literatūras
skolotājiem „Iepazīšanās
ar LVA izstrādātajiem
jaunajiem mācību un
metodiskajiem
materiāliem”

KKC

Karjeras konsultantu
MA seminārs “Darba
tirgus tendences pieprasītās zināšanas un
prasmes”
Standartizācijas
sanāksme matemātikas
centralizētā eksāmena
novērotājiem

Norises vieta,
laiks
BJC ”Jaunība”
skatlogos

Piezīmes
Darbus nodot no
19.-23.04.

Piedalīšanās
brīvprātīga!
Līdz 5.05. nosūtīt
dalībnieku video
kkc.konkurss@inbox.lv

Piedalīšanās
brīvprātīga!
Darbus sūtīt līdz 5.05.

KKC

kkc.konkurss@inbox.lv

DPIP

ZOOM platformā;
plkst.16.00

Pieejas saite sanāksmei
tiks nosūtīta katram
individuāli uz e-pastu

DPIP

ZOOM platformā;
plkst.16.30

Pieejas saite sanāksmei
tiks nosūtīta katram
individuāli uz e-pastu

Latviešu
valodas
aģentūra,
I.Bohāne,
I.Lukaševiča

ZOOM platformā;
no plkst.15.00 līdz
plkst.18.00

Pieteikties līdz 04.05.
pa e-pastu

DPIP sadarbībā
ar DU

ZOOM platformā;
plkst.15.00
Zoom

DPIP, MA

ZOOM platformā;
plkst.16.00

silvija_mic@inbox.lv,

norādot vārdu, uzvārdu,
skolu.
Piesakās 1-2 skolotāji
no skolas.
Pieslēgšanās saite tiks
nosūtīta katram
individuāli
Kontaktpersona
S.Čeirāne.
Pieslēgšanās saite tiks
nosūtīta e-pastos
Pieejas adrese
https://us02web.zoom.us/j/8
1801820047

