
    Ciklogramma decembrim 

Datums Pasākums Kas organizē Vieta, laiks, piezīmes 

01.-22.12 Radošo darbu konkurss skolēniem 
„American Winter Adventures” („Amerikāņu 
ziemas piedzīvojumi”) angļu valodā. 
Klašu grupas: 5.-6., 7.-8., 10.-11. un 
profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi 

DPIP, MA, ASV 
Informācijas centrs 

Darbus iesniegt līdz š.g. 22.12. 
Latgales Centrālās bibliotēkas 
2.stāvā, Lietotāju apkalpošanas 
nodaļā 

05.-31.12. Daugavpils 10.vidusskolas skolotājas 
N.Kudiņas un skolēnu gleznu izstāde 
“Noskaņojums” 

N.Kudiņa, Daugavpils 
10.vidusskola, LCB 
bibliotēkas filiāle 
“Zīlīte” 

LCB bibliotēkas filiālē “Zīlīte”, 
atklāšana 05.12. plkst. 16.00. 
Aicināti vizuālās mākslas skolotāji! 

12.12.-
15.01. 

Daugavpils pilsētas mājturības un 
tehnoloģiju un vizuālās mākslas skolotāju 
Ziemassvētku eglīšu rotājumu izstāde 
"Ziemassvētku ieskaņas" 

N.Izuļena Latgales Centrālās bibliotēkas 
Nozaru literatūras sektorā (Rīgas 
22a, 2.stāvā) 
 

13.-15.12. Daugavpils pilsētas skolēnu spartakiāde 
basketbolā (2002.-2003.g.dz.) 

Izglītības metodiķis 
A.Kazakevičs, 
Daugavpils 
15.vidusskolas 
sporta skolotājs 
I.Bogdanovičs 

Daugavpils 15.vidusskolas sporta 
zālē, plkst.15.00 

15.12. Dzejniekam un reliģiju pētniekam R.Mūkam 
veltītā jaunrades darbu 2.-4., 5.-7., 8.-9. un 
10.-12.klašu skolēniem konkursa laureātu 
apbalvošana 

Riebiņu novada 
dome, Galēnu 
Kultūrvēstures 
biedrība, R.Mūka 
muzejs un Galēnu 
pamatskola, 
I.Bohāne, skolotāji 

Galēnu pamatskolā, plkst.13.00. 
Plašāka informācija: 
http://www.riebini.lv/lv/jaunumi/get
/nid /2344 
Par dalībniekiem tiks paziņots 
papildus! 

Latgales reģiona 1.atklātā valodu olimpiāde 
(latviešu, angļu, krievu, vācu) 10.-12.klašu 
skolēniem 

DPIP valodu 
metodiķi 

Preiļu Valsts ģimnāzijā, no 
plkst.10.00 līdz plkst. 12.00. 
Izbraukšanas vieta: viesnīca 
„Latgola”, laiks plkst.8.00. 
Tikai ar pieteikumiem! 

Ziemassvētku floristikas konkurss O.Sverčkauska Daugavpils pilsētas Bērnu un 
jauniešu centrs “Jaunība”, 
plkst.16.00 

Profesiju meistardarbnīcas 
9.-12.klašu skolēniem “Profesija kā svētki” 
(Projekta Nr. 8.3.5. ietvaros) 

DPIP sadarbībā ar 
izglītības iestāžu 
pedagogiem karjeras 
konsultantiem 

Laiks un vieta tiks precizēti! 
Precizējoša informācija pie izglītības 
iestāžu pedagogiem karjeras 
konsultantiem! 
Kontaktinformācija: S.Čeirāne, 
t.29196866 

16.12. XI Latvijas lingvistikas olimpiādes 8.-9. un 
10.-12.klašu skolēniem (dzimtās valodas 
skolām; latviešu valoda – LAT1 skolām) 
1.(novada) kārta 

M.Žilinska, I.Bohāne Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā, 
no plkst.10.00 līdz plkst.15.00. 
Reģistrācija tiešsaistē www.loling.lv 
Piedalīšanās brīvprātīga! 

Daugavpils izglītības iestāžu SMU 
Ziemassvētku gadatirgus 

DPIP sadarbībā ar 
T/C “Solo” 

T/C “Solo”, 2.stāvā, no plkst. 11.00 
līdz plkst. 14.00 

17.12.    

18.12. Atbalsta seminārs latviešu valodas un 
literatūras skolotājiem „Radošā rakstīšana. 
Savstarpējā atgriezeniskā saite” 

I.Bohāne Daugavpils Saskaņas pamatskolā, no 
plkst.15.30 līdz plkst.17.00. 
Pieteikties elektroniski 
ilona.bohane@inbox.lv līdz 11.12. 

19.12. Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju 
sanāksme 

DPIP Vieta tiks precizēta! 

DU Jauno matemātiķu skolas nodarbība 7.- DU, DPIP Daugavpils Universitātē (Parādes ielā 

http://www.riebini.lv/lv/jaunumi/get/nid%20/2344
http://www.riebini.lv/lv/jaunumi/get/nid%20/2344
http://www.loling.lv/
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9.klašu skolēniem  1), 304.aud., plkst.16.00 

Mācību satura ieviešanas seminārs 
tehnoloģiju mācību jomā mājturības un 
tehnoloģiju skolotājiem 

N.Izuļena, 
T.Baranovska, 
G.Gereiko, 
Mājturības un 
tehnoloģiju skolotāju 
MA, Daugavpils 
Centra vidusskola 

Daugavpils Centra vidusskolā, plkst. 
15.30 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra 
“Jaunība” radošo kolektīvu Jaunā gada 
ieskaņu muzikāls uzvedums “Ziemassvētki 
Dubrovina parkā”  

L.Smikova Daugavpils Universitātes aktu zālē 
(Parādes ielā 1), plkst.10.00, 
plkst.14.00, plkst.17.00 

20.12. Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās 
komisijas sēde 

PPMK vadītāja 
 

Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz 
12.00, no plkst. 13.00 līdz plkst. 
17.00. 
T. 65420332 

Fotokonkurss „Latvija krievu kultūrā” 1.-
12.klašu skolēniem un skolotājiem 

LKVLPA Darbus iesniegt līdz 20.12. 
elektroniski 
zhitkovanatalija@inbox.lv  
Piedalīšanās brīvprātīga! 

Ziemassvētku eglīšu rotājumu izstādes 
“Ziemassvētku ieskaņas” atklāšanas svinīgs 
pasākums 

N.Izuļena, I.Vaivare, 
mājturības un 
tehnoloģiju un 
vizuālās mākslas 
skolotāju MA, 
Latgales Centrālā 
bibliotēka 

LCB Nozaru literatūras sektorā, 
2.stāvā, plkst. 15.30. 
Aicināti vizuālās mākslas un 
mājturības un tehnoloģiju skolotāji! 

Jauno uzņēmēju skola “Personības attīstība 
kā veiksmīga biznesa pamats” (4.nodarbība) 

DPIP sadarbībā ar DU 
SZF 

Daugavpils Universitātē (Parādes ielā 
1a), 209.aud., plkst.16.00. 
Kontaktinformācija: S.Čeirāne, 
t.29196866 un skolu pedagogi 
karjeras konsultanti 

Domes Ziemassvētku pasākums DPIP sadarbībā ar  
LKC, BJC „Jaunība”  
un Jaunatnes  
departamentu  

Vienības nama koncertzālē 

 

21.12. Skolu māsu seminārs  
  
  

DPIP veselības 
veicināšanas  
koordinētājs 
R. Bespjatijs  

DPIP, 9.kab., plkst.15.00 

22.12.    

23.12.    

24.12.    

25.12.    

26.12.    

27.12. Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās 
komisijas sēde 

PPMK vadītāja 
 

Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz 
12.00, no plkst. 13.00 līdz plkst. 
17.00. 
T. 65420332 

Literārais konkurss „Tatjanas diena 2018” 1.-
12.klašu skolēniem 

LKVLPA Darbus iesniegt līdz 27.12. 
elektroniski elenakage@inbox.lv  
Piedalīšanās brīvprātīga! 

Seminārs vēstures un sociālo zinību 
skolotājiem “Sociālās un pilsoniskās jomas 
mācību saturs. No jomas standarta līdz 
stundai” 

S.Gabrāne Daugavpils Vienības pamatskolā, no 
plkst.10.00 līdz plkst.16.30 

A kursu (12 h) “Uzņēmības un patstāvības Daugavpils Valsts Daugavpils Universitātē (Parādes ielā 

mailto:zhitkovanatalija@inbox.lv
mailto:elenakage@inbox.lv


veicināšana izglītības procesā” 1.daļa ģimnāzija 1), plkst. 10.00. 
Pieteikšanās http://ej.uz/uke5 
Kontaktpersona: R.Malnace, 
t.25904722 
 

Atbalsta seminārs matemātikas un fizikas 
skolotājiem „Kompetenču pieeja 
matemātikas un fizikas satura realizēšanā. 
Efektīvs komandas darbs” 

DPIP Daugavpils Centra vidusskolā, no 
plkst.10.00 līdz plkst.15.00. 
Pieteikties līdz 18.12. elektroniski 
azalena2@inbox.lv  

Labdarības akcija “Ciemos pie pasakas” Daugavpils pilsētas 
skolēnu parlaments 

Daugavpils pilsētas Bērnu un 
jauniešu centrā “Jaunība”,  
plkst.11.00 – kluba ”Žēlsirdība” 
bērniem,  
plkst.15.00 – bērnu nama ”Priedīte” 
audzēkņiem 

27.-28.12. Oksforda Universitātes izdevniecības 
profesionālās kompetences pilnveides kursi 
angļu valodas un CLIL skolotājiem 
„21.gadsimta prasmes” (Kritiskā domāšana, 
sadarbība, CLIL loma angļu valodas kā 
svešvalodas apguvē, digitālās prasmes angļu 
valodas mācību kontekstā, mācīšanās 
mācīties)” (12 h) 

Izdevniecība OUP, 
DPIP, MA, Daugavpils 
3.vidusskola 
 
 
 

Daugavpils 3.vidusskolā, plkst.11.00 

28.12. 
 
 
 
 
 
 

           ! 

A kursu (12 h) “Uzņēmības un patstāvības 
veicināšana izglītības procesā” 2.daļa 

Daugavpils Valsts 
ģimnāzija 

Daugavpils Universitātē (Parādes ielā 
1), plkst. 10.00. 
Pieteikšanās http://ej.uz/uke5 
Kontaktpersona: R.Malnace, 
t.25904722 
 

Pamatskolu matemātikas skolotāju 
mācīšanās grupas „No eksāmena dzimtajā 
valodā līdz eksāmenam valsts valodā” 
2.seminārs 

DPIP DPIP, 9.kab., plkst.10.00 

29.12.    

30.12.    

31.12.    
 

 

           Ciklogramma janvārim 

Datums Pasākums Kas organizē Vieta, laiks, piezīmes 

Līdz 15.01. Daugavpils pilsētas mājturības un tehnoloģiju 
un vizuālās mākslas skolotāju Ziemassvētku 
eglīšu rotājumu izstāde "Ziemassvētku 
ieskaņas" 

N.Izuļena Latgales Centrālās bibliotēkas 
Nozaru literatūras sektorā (Rīgas 
22a, 2.stāvā) 
 

01.01.    

02.01.    

03.01. Mācīšanās grupās „No eksāmena vēsturē 
9.klasei dzimtajā valodā uz eksāmenu valsts 
valodā” 2.seminārs 

S.Mickeviča, 
S.Gabrāne 

DPIP, 9.kab., plkst.10.00 

Pieredzes apmaiņas seminārs Līvānu 
1.vidusskolā mājturības un tehnoloģiju un 
vizuālās mākslas skolotājiem 
 

N.Izuļena, 
M.Kulakova, 
Mājturības un 
tehnoloģiju un 
vizuālās mākslas 
skolotāju MA, 

Līvānu 1.vidusskolā, (Rīgas ielā 101), 
plkst. 10.00. 
Izbraukšana no DPIP plkst. 9.00! 

http://ej.uz/uke5
mailto:azalena2@inbox.lv
http://ej.uz/uke5


Līvānu 1.vidusskola 

A līmeņa profesionālās pilnveides programmas 
2.daļa "Skola un ģimene" 5.- 12.klašu 
audzinātājiem, veselības un sociālo zinību 
pedagogiem 

Mācību centrs 
"Humulus" 
sadarbībā ar 
programmu 
"Runājot par 
alkoholu", 
Daugavpils Centra 
vidusskola 

Daugavpils Centra vidusskolā, 
211.kab., no plkst.10.00 līdz 
plkst.14.00. 
Pieteikšanās līdz 22.12. elektroniski 
linda@gobeyond.lv, norādot 
izglītības iestādi, vārdu, uzvārdu,  
personas kodu (nepieciešams 
apliecībai). 
Uz semināru aicināti gan tie, kuri 
apmeklēja programmas 1.daļu 
07.12.2015., gan citi interesenti. 
Programma Programma_RPA-2.pdf 

03.-05.01. Britu padomes profesionālās kompetences 
pilnveides kursi angļu valodas skolotājiem (24 
h) „Temporary Forever” („Pagaidu mūžam”) 
Tēmas: Kritiskā domāšana. Problēmu 
risināšana. Kreativitāte. Atbildība un 
līdzdalība. Kursus vadīs Endrjū Makenzijs 
(Andrew Mckenzie), skolotāju treneris no 
Lielbritānijas 

DPIP, MA, Britu 
padome 

Vieta un laiks tiks precizēti 

04.01.    

05.01.    

06.01.    

07.01.    

08.01.    

09.01.    

10.01. Skolu bibliotekāru seminārs „Bibliotekāra 
loma un pieejamie resursi karjeras attīstības 
atbalsta īstenošanā skolā” 

DPIP  Daugavpils Saskaņas pamatskolā, 
40.kab. (3.stāvā), plkst. 14.30 
 

Franču valodas 48.valsts olimpiāde 5.-
12.klašu skolēniem. 2 (pilsētas) posms 

VISC, DPIP Daugavpils 9.vidusskolā, plkst.12.00. 
Pieteikumus sūtīt līdz 04.01.2018. 
elektroniski marija.zilinska@inbox.lv  

Pilsētas konkurss „Ziemassvētku un jaungada 
apsveikums” 

DU sadarbībā ar 
M.Žilinsku 

Daugavpils Universitātē (Vienības 
ielā 13), 111.aud., plkst.15.00. 
Piedalīšanās brīvprātīga! 
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