
                            Ciklogramma oktobrim 

Datums Pasākums Kas organizē Vieta, laiks, piezīmes 

10.-14.10. Karjeras nedēļa 2016 VIAA Euroguidance 
programmas 
ietvaros sadarbībā 
ar DPIP 

Pasākumi programma pieejama: 
http://www.viaa.gov.lv/lat/     karjeras 
atbalsts/karjeras_nedela/ 
par_karjeras_nedelu/                                    
DPIP mājas lapā, sadaļā Karjeras izglītība 
Sīkāka informācija: S.Čeirāne t.29196866 

Daugavpils pilsētas 5.-9.klašu skolēnu 
vizuālās mākslas darbu izstāde „Mana 
profesija Daugavpilī”  

D.Vasiļjeva, 
S.Čeirāne 
 

Tirdzniecības centrā “SOLO” 

14.10. Bezmaksas seminārs (A programmas 
apliecība) skolu pedagogiem un 
psihologiem par izdegšanas profilaksi 
skolotājiem un ņirgāšanās profilaksi skolā 

Slimību profilakses 
un kontroles centrs 

Daugavpils Centra vidusskolas aktu zālē, 
no plkst.13.00 līdz plkst. 19.00. 
Drīkst piebiedroties arī semināra norises 
laikā, jo materiālus izsūtīs elektroniski! 

SeminaraVivendiProgramma.pdf  
Zinātniski praktiskā konference 
”SPORTS UN IZGLĪTĪBA” 

DU Izglītības un 
Vadības fakultātes 
Sporta katedra, 
izglītības metodiķis 
A.Kazakevičs 

Daugavpils Universitātē (Parādes ielā 1), 
115 aud., plkst. 9.00 

Pilsētas skolotāju un skolēnu 19.Ekoloģiskā 
konference 

Daugavpils 
16.vidusskola, 
R.Puida 

Daugavpils 16.vidusskolā.  
Skat. Nolikumu! 

Izglītības iestāžu direktoru seminārs DPIP DPIP, 9.kab., plkst.10.00 

BI koordinatoru kompetences pilnveides 
brauciens uz Rīgas Ukrainas vidusskolu 

DPIP, S.Mickeviča Izbraukšana no DPIP plkst. 6.30 

14.-15.10. Seminārs vācu valodas skolotājiem 
“Motivējoša un radoša vācu valodas 
mācīšana iesācējiem” 
 

DU Reģionālais vācu 
valodas un Vācijas 
valstsmācības 
tālākizglītības centrs  

Daugavpils Universitātē (Vienības ielā 
13), 401.aud. 
Vadītāja – L.Lipska. 
Pieteikties, zvanot t.65426535 

15.10. LU Jauno fiziķu skola, 
2.nodarbība  „Akustika” 

LU Rīgā 

II vispasaules diktāts latviešu valodā I.Bohāne  
 

Plašāka informācija: 
http://www.ru.lv/notikums/176 

15.10.-
20.11. 

BJC “Jaunība” pulciņu “Diedziņš” un 
“Floristika” audzēkņu darbu izstāde  

O.Sverčkauska,  
V.Iļjaševiča 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 
centra "Jaunība" skatlogos  

16.10.    

17.10. Pedagoģisko darbnīcu cikls krievu (dzimtās 
un svešvalodas) un franču valodas 
skolotājiem. Darbs ar talantīgajiem 
skolēniem un ar skolēniem, kuriem ir 
grūtības mācībās. 2.nodarbība 

M.Žilinska, 
L.Vingre 

DPIP, 23.a kab., no plkst.15.45 līdz plkst. 
17.00. 
Piedalīšanās brīvprātīga! 

Skolu psihologu sapulce “Kompetenču 
pieeja vispārējās izglītības saturā” 

Izglītības psihologu 
MA  

DPIP, 23.a kab., no plkst. 9.00. līdz 
plkst.11.00 

18.10. A kursi izglītības iestāžu vadītājiem, 
vietniekiem, metodiķiem, MK vadītājiem 
“Efektīva atbalsta sistēmas izveide skolā 
metodiskajā darbā” (8 h). Vada R.Ozols 

Daugavpils Valsts 
ģimnāzija, 
R.Malnace 

Daugavpils Valsts ģimnāzijā, pieteikšanās 
līdz 10.10., 
http://ejuz.lv/a07 

http://www.viaa.gov.lv/lat/%20%20%20%20%20karjeras%20atbalsts/karjeras_nedela/%20par_karjeras_nedelu/
http://www.viaa.gov.lv/lat/%20%20%20%20%20karjeras%20atbalsts/karjeras_nedela/%20par_karjeras_nedelu/
http://www.viaa.gov.lv/lat/%20%20%20%20%20karjeras%20atbalsts/karjeras_nedela/%20par_karjeras_nedelu/
http://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/ciklogramma/2016/2cikloOktobrim2016/SeminaraVivendiProgramma.pdf
http://www.ru.lv/notikums/176
http://ejuz.lv/a07


Matemātikas spēle „Eko matemātika” 
6.klašu skolēniem 

Daugavpils 
10.vidusskola 
sadarbībā ar DPIP 

Daugavpils 10.vidusskolā, aktu zālē, 
plkst.14.00 

DU Jauno matemātiķu skolas nodarbība 
„Teksta uzdevumu matemātisko modeļu 
veidošana” 12.klašu skolēniem 

DU sadarbībā ar 
DPIP 

Daugavpils Universitātē (Parādes ielā 1), 
304.aud., plkst.17.00 

Seminārs 1.klašu vecākiem „Kā palīdzēt 
bērnam būt veiksmīgam mācībās” 

DPIP, S.Mickeviča, 
L.Vingre 

Daugavpils Centra vidusskolā, plkst.17.00 

Klašu audzinātāju klubiņa "Audzini sevi!" 
nodarbība "Praktiskās nodarbības ar 
psihologu klases saliedēšanai " (vad. Linda 
Vingre) 

A.Jurģīte Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 
centrā "Jaunība", plkst.15.00. 
Pieteikties elektroniski jurgite@inbox.lv  

Radošā darbnīca “Zīda diegs mūsu rokas” 
b/k “Mezgls” sadarbībā ar brīvprātīgajiem 
no Krievu kultūras centra 

N.Skarbinīka Daugavpils Kultūras pilī, plkst. 17.00 

19.10. 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 

A kursi pedagogiem “Dažādu mācību 
metožu un metodisko paņēmienu 
izmantošanas iespējas klases stundās” (8 
h). Vada R.Ozols 

Daugavpils Valsts 
ģimnāzija, 
R.Malnace 

Daugavpils Valsts ģimnāzijā, pieteikšanās 
līdz 10.10., 
http://ejuz.lv/a06 
 

Daugavpils pilsētas skolēnu spartakiāde 
dambretes spēlē (1.-9.klases)  

Izglītības metodiķis 
A.Kazakevičs, 
Daugavpils pilsētas 
šaha kluba treneris 
S.Krivihs 

Daugavpils pilsētas šaha-dambretes 
klubs (Raiņa ielā 69), plkst.15.00 

Metodiskais seminārs pirmsskolas 
skolotājiem „Bilingvāla rotaļnodarbība” 

DPIP, S.Mickeviča, 
I.Zeļenkova 

DPIP, 9.kab. plkst. 15.30. 
Pieteikties līdz 17.10. elektroniski 
biac@inbox.lv  vai t. 65423139 pie 
S.Mickevičas 

Līdz 19.10. iesniegt darbus R.Blaumaņa 
literārās prēmijas 12.konkursam (7.-9. un 
10.-12.klašu skolēniem) 

R.Blaumaņa 
memoriālais muzejs 
„Braki”, Ērgļu 
novada pašvaldība, 
biedrība 
„R.Blaumaņa 
kultūrvēsturiskais 
mantojums”, 
I.Bohāne 

Plašāka informācija: 
http://www.braki.lv/lv/konkursi-
2381/12.-konkurss 

Pieredzes apmaiņas dzejas pasākums 
latviešu valodas un literatūras skolotājiem 
„Pilsēta stāsta..” 

I.Bohāne sadarbībā 
ar Daugavpils 
Saskaņas 
pamatskolas latviešu 
valodas un 
literatūras skolotāju 
MK 

Daugavpils Saskaņas pamatskolā, 
plkst.16.00. 
Pieteikties līdz 17.10. elektroniski 
ilona.bohane@inbox.lv  

20.10. 
 
 

Dabaszinātņu un matemātikas skolotāju 
mācīšanās grupas „Zināšanu konstruēšana 
kompetenču izglītības kontekstā” 
1.nodarbība 

DPIP Daugavpils Centra vidusskolā, kab.307., 
plkst.15.30 

https://mail.inbox.lv/compose?to=mailto%3ajurgite%40inbox.lv
http://ejuz.lv/a06
mailto:biac@inbox.lv
http://www.braki.lv/lv/konkursi-2381/12.-konkurss
http://www.braki.lv/lv/konkursi-2381/12.-konkurss
mailto:ilona.bohane@inbox.lv
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9.-12.klases skolēnu angļu valodas 
pareizrakstības valodu spēle „Spelling Bee” 
(rakstīšanas un publiskās runas 
kompetences attīstība)  

MA, LCB ASV 
informācijas cents, 
Daugavpils 
3.vidusskola 

Daugavpils 3.vidusskolā, zālē, 
plkst.15.15. 
Dalībnieku reģistrācija no plkst.15.00. 
Pieteikties elektroniski: 
alinajeremenko@hotmail.com līdz 17.10. 

Seminārs 1.klašu vecākiem „Kā palīdzēt 
bērnam būt veiksmīgam mācībās” 

DPIP, S.Mickeviča, 
L.Vingre 

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā, 
plkst.16.00 

Profesionālās kompetences pilnveides 
maksas kursu “Neiroloģijas aspekti” 
turpinājums pilsētas logopēdiem, 
surdopedagogiem, speciālajiem 
pedagogiem, psihologiem  

Daugavpils 
medicīnas koledža 
E.Lazučonoka, MA 
vadītāja 
I.Valentanaviča 

Daugavpils medicīnas koledžā (Varšavas 
ielā 26), plkst. 10.00.  
Kontakt.tālr.: 26212746 
 

20.-21.10. Meistardarbnīca skolēniem un skolotājiem 
Gētes Institūta projekta “Stadtwiki” 
īstenošanai digitālo prasmju pilnveidei 

DU Reģionālais vācu 
valodas un Vācijas 
valstsmācības  
tālākizglītības centrs 
sadarbībā ar Gētes 
Institūtu Rīgā un 
vācu valodas 
skolotāju MA 

Daugavpils Universitātē (Vienības ielā 
13), 401.aud. 
Vadītāja – L.Lipska, t.65426535 

21.10. Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju 
seminārs 

DPIP DPIP, 9.kab., plkst.10.00 

Latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas 
īsteno mazākumtautību izglītības 
programmu) 33.olimpiāde 7.-8.klašu 
skolēniem (2.posms (pilsētas posms)) 

VISC, I.Bohāne,  
skolotāji, Daugavpils 
Krievu vidusskolas-
liceja latviešu 
valodas skolotāju 
MK  
 

Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā, 
plkst.10.00. 
Dalībnieku reģistrācija no plkst.9.45. 
Pieteikt 4 dalībniekus un darbu labotāju 
līdz 14.10. elektroniski 
ilona.bohane@inbox.lv 
Darbu labošana no plkst.15.00 DPIP, 
9.kab. 

Daugavpils pilsētas skolēnu parlamenta 
pārgājiens 

DPSP, T.Smirnova Stropos, plkst.15.00 

22.10. Jauno Biologu skola (interesentiem) LU Rīgā, Latvijas Universitātē 

Baltijā lielākā specializētā ārzemju izglītības 
izstāde vidusskolēniem „Starptautiskās 
izglītības dienas”. Semināru valoda: angļu  

MA, DPIP, Baltic 
Council for 
International 
Education 

Radisson Blu Hotel Latvija, konferenču 
centrā (Elizabetes ielā 55, Rīgā), no 
plkst.10.00 līdz plkst.17.00. 
Ieeja bez maksas! 
Vairāk informācijas: www.balticcouncil.lv    

23.10.    

24.10. A kursi pedagogiem “Kritiskā domāšana un 
argumentācija” (8 h). Vada M.Vaivars 

Daugavpils Valsts 
ģimnāzija, 
R.Malnace 

Daugavpils Valsts ģimnāzijā, pieteikšanās 
līdz 10.10., 
http://ejuz.lv/a08 

Skolu psihologu sapulce labās prakses 
popularizēšanai audzināšanas darbā. 
Pieredzes apmaiņas seminars "Psihologa 
loma skolēnu pozitīvās uzvedības 
veicināšanā" 

Izglītības psihologu 
MA  
 

Daugavpils Vienības pamatskolā, 
111.kab., no plkst.10.00. līdz plkst.13.00   

Humānās pedagoģijas skolotāju tikšanās - 
Humānās pedagoģijas vasaras skolas 
aktivitātes „Mācību stunda – skolēna dzīves 
pērle” 

V.Rudņeva Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 
centrā "Jaunība", plkst. 13.00 

mailto:alinajeremenko@hotmail.com
mailto:ilona.bohane@inbox.lv
http://www.balticcouncil.lv/
http://ejuz.lv/a08


24.-26.10. Izglītības iestāžu direktoru profesionālās  
pilnveides programmas (72 h) 
tālākizglītības kursi  

IKVD  Daugavpils Valsts ģimnāzijas telpās  

24.-28.10. Seminārs sporta skolotājiem “Frisbija 
spēle”  

Latvijas frisbija 
federācija, izglītības 
metodiķis 
A.Kazakevičs 

Daugavpils 16.vidusskolas sporta zālē, 
plkst.10.00 

25.10. Latgales reģiona valodu (latviešu, krievu, 
angļu) skolotāju Valodu forums “Valodas 
loma kompetenču izglītībā” 
 

I.Bohāne, 
M.Žilinska, 
I.Ustinova 

Daugavpils 15.vidusskolā. no  
plkst.10.00 līdz plkst.16.30. 
Dalībnieku reģistrācija no plkst.9.20. 
Piedalīšanās brīvprātīga! 
Skatīties kārtību: 
http://izglitiba.daugavpils.lv /pasakumi) 

Seminārs ģeogrāfijas, ekonomikas, sociālo 
zinību, bioloģijas, mājturības skolotājiem 
„Sociālā un solidaritātes ekonomika” 
sadarbībā ar biedrību „Zaļā brīvība” un 
brīvprātīgajiem no Malaizijas 

S.Gabrāne, 
R.Puida 
 

Daugavpils Centra vidusskolā, 
plkst.11.00. 
Pieteikties līdz 18.10. elektroniski 
signita.g@inbox.lv 

Darba grupas 2.sanāksme balsta konspektu 
izveidei dabaszinībās 4.klasei 

DPIP, S.Mickeviča DPIP, 9.kab. plkst. 10.00 
 

25.-26.10. Starptautiska zinātniska konference 
„Indivīds. Vēsture. Nācija. Latviešu 
etnogrāfiskajai izstādei – 120" Latvijas 
Nacionālajā vēstures muzejā 

LNVM,  
S.Gabrāne 

Rīgā.  
Tikai ar iepriekšēju pieteikšanos 
signita.g@inbox.lv 

LatSTE`2016 konference  LISA Liepājā 

Kursi "Audzināšanas vadlīnijas" 
vispārizglītojošo skolu pedagogiem (6 st.)  

A.Jurģīte Daugavpils Universitātē (Parādes ielā 1), 
420.aud., no plkst.9.00 līdz plkst.13.30 
(ar pieteikumiem). 
Vietu skaits ierobežots! 

26.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Mācīšanās grupās vēstures, ekonomikas, 
sociālo zinību skolotājiem „Pārspriedumu 
un argumentēto eseju plānošana, 
rakstīšana un vērtēšana” 

S.Gabrāne 
 

DPIP, 9.kab., plkst.10.00 

Seminārs ekonomikas un sociālo zinību 
skolotājiem „Autortiesības, patenti, preču 
zīmes” 

S.Gabrāne 
 

DPIP, 9.kab., plkst.12.00 

Seminārs vispārizglītojošo skolu 5.- 
12.klašu valodu skolotājiem ”Karjeras 
vadības prasmju attīstīšana mācību 
priekšmetu saturā” 

VIAA  Euroguidance 
programmas 
ietvaros sadarbībā 
ar DPIP  

Daugavpils Saskaņas pamatskolā, Saules 
ielā 7, no plkst. 9.30 līdz plkst. 15.00. 
Pieteikties līdz 19.10. elektroniski: 
ceirane@inbox.lv., norādot Vārdu, 
Uzvārdu, Izglītības iestādi, e-pastu, 
tālruni un personas kodu.         
Vietu skaits ierobežots! 
Sīkāka informācija: S.Čeirāne t.29196866 

Seminārs vācu valodas skolotājiem 
“Mūsdienu vācu valoda, mediju 
pielietojums vācu valodas stundās” 

DU Reģionālais vācu 
valodas un Vācijas 
valstsmācības  
tālākizglītības centrs  

Daugavpils Universitātē (Vienības ielā 
13), 401.aud. 
Vadītāja – L.Lipska. 
Pieteikties, zvanot t.65426535 

mailto:signita.g@inbox.lv
mailto:signita.g@inbox.lv
mailto:ceirane@inbox.lv


          ! Franču valodas skolotāju 24.Latvijas 
seminārs 

Francijas Institūts un 
Francijas vēstniecība 

Rīgas franču licejā, plkst.9.00. 
Piedalīšanās brīvprātīga! 

27.10. Publiskās runas konkurss Latgales novada 
vidusskolēniem “Latgaliskais pasaules 
krustcelēs” 

Daugavpils Valsts 
ģimnāzija, 
I.Kondratjeva 

Daugavpils Valsts ģimnāzijā, plkst.10.00. 
Skat.kārtību! 

http://www.izglitiba.daugavpils 

.lv/Media/Default/file/=2012/ 

Olimpiades/160907_4_Latg_Publ_ 

runas_konk_ kart.pdf  

28.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ! 

Seminārs dabaszinātņu un matemātikas 
skolotājiem „Karjeras vadības prasmju 
attīstīšana mācību priekšmetu saturā” 

VIAA sadarbībā ar 
DPIP 

Daugavpils Centra vidusskolā, aktu zālē, 
plkst.9.00. 
Aicināti 1-2 pedagogi no skolas, 
pieteikties līdz 05.10. elektroniski 
azalena2@inbox.lv  

Kursi pirmsskolas skolotājiem „Bilingvāls 
pedagoģiskais process pirmskolā” 
3.nodarbība 

LVA, S.Mickeviča, 
K.Ivancova 

Daugavpils 27.pirmsskolas izglītības 
iestādē, plkst. 18.00. 
Grupa nokomplektēta! 

Balsta konspektu latviešu valodas 
kvalitatīvai apguvei 2.klasē 
mazākumtautību skolās (ar gramatikas 
jautājumu iekļaušanu) darba grupas 
rezultātu prezentēšana (mazākumtautību 
izglītības iestāžu 2.klašu latviešu valodas 
skolotājiem, interesentiem) 
Notiks novembrī! 

I.Bohāne sadarbībā 
ar I.Lukaševiču un 
darba grupas 
dalībnieki 

DPIP, 9.kab., plkst.10.00 

29.10. Kursi pirmsskolas skolotājiem „Bilingvāls 
pedagoģiskais process pirmskolā”’ 3. 
nodarbība 

LVA, S.Mickeviča, 
K.Ivancova 

Daugavpils 27.pirmsskolas izglītības 
iestādē, plkst. 9.00. 
Grupa nokomplektēta! 

29.-30.10. Latvijas skolotāju 3.kausa izcīņas turnīrs 
volejbolā 3+3 

LSSF, izglītības 
metodiķis 
A.Kazakevičs, 
Daugavpils Centra 
vidusskolas sporta 
skolotājs 
M.Sergejevs 

Koknesē, Parka ielā 27, plkst.10.00 

30.10.    

31.10. Skolotāju dienai veltīto pasākumu cikla “Ir 
labi kopā būt – ikdienā un svētkos” 
meistarklašu vadītāju tikšanās 

DPIP Daugavpils Universitātes koncertzālē 
(Vienības ielā 13, 4.stāvā), plkst.15.00 

Latviešu valodas un literatūras skolotāju 
MK vadītāju sanāksme „2015./2016.m.g. 
Valsts pārbaudes darbu latviešu valodā un 
literatūrā analīze, problēmas, iespējamie 
risinājumi” 

I.Bohāne DPIP, 9.kab., plkst. 15.30 

Līdz 31.10. Daugavpils 3.vidusskolas vizuālās mākslas 
skolotājas Daigas Vasiļjevas plakātu izstāde 
"Sports" 

LCB Latgales Centrālās bibliotēkas lasītavā, 
plkst.16.00 

Visu 
mēnesi 

Starptautiskais skolu bibliotēku mēnesis 
 

 Pasākumi pilsētas skolās 

 

mailto:azalena2@inbox.lv


                        Ciklogramma novembrim 

Datums Pasākums Kas organizē Vieta, laiks, piezīmes 

01.11. Informatīvais seminārs pilsētas skolu 
vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 
pulciņu vadītājiem un mājturības 
skolotājiem 

J.Veļičko Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu 
centrā "Jaunība", 10.kab. 
 plkst. 16.00 

02.11. Atklātais pasākums Dzimtās valodas un 
mākslas jomas (latviešu valodas, 
literatūras, vizuālās mākslas, 
mūzikas) skolotāju MK "Ar lepnumu par 
savu pilsētu" (par godu valsts svētkiem) 

Daugavpils 

12.vidusskolas 

latviešu valodas un 

literatūras skolotāju 

MK 

Daugavpils 12.vidusskolā,   
plkst.14.00. 
Aicināti 1-2 skolotāji un 2 skolēni (10.-
11.klašu), kas darbosies komandās)! 

Pieteikties līdz 28.10. elektroniski 
ilona.bohane@inbox.lv 

03.11.    

04.11.    

04.11. 

 

 

          ! 

Sākumskolas un pamatskolas (LAT2) 
posma latviešu valodas un literatūras 
skolotāju tālākizglītības kursi „Skolēnu 
sasniegumu vērtēšana latviešu valodas un 
literatūras stundās” (12 stundas; lektore 
VISC Vispārējās izglītības pārbaudījumu 
nodaļas Vecākā referente I.Zdanovska) 
Notiks 11.11.! 

LVA, sadarbībā ar 

I.Bohāni 

DPIP, 9.kab., no plkst.14.30 līdz 
plkst.19.30. 
Pieteikties elektroniski līdz 24.10. 
ilona.bohane@inbox.lv, norādot:  
Vārdu, Uzvārdu, Izglītības iestādi, 
tālruni, e- pastu un personas kodu. Vietu 
skaits ierobežots! 

05.11. 

 

 

          ! 

Sākumskolas un pamatskolas (LAT2) 
posma latviešu valodas un literatūras 
skolotāju tālākizglītības kursi „Skolēnu 
sasniegumu vērtēšana latviešu valodas un 
literatūras stundās” (12 stundas; lektore 
VISC Vispārējās izglītības pārbaudījumu 
nodaļas Vecākā referente I.Zdanovska) 
Notiks 12.11.! 

LVA, sadarbībā ar 

I.Bohāni 

DPIP, 9.kab., no plkst.9.00 līdz 
plkst.15.00. 
Pieteikties elektroniski līdz 24.10. 
ilona.bohane@inbox.lv, norādot:  
Vārdu, Uzvārdu, Izglītības iestādi, 
tālruni, e- pastu un personas kodu. Vietu 
skaits ierobežots! 

11.11. 

 

          ! 

Sākumskolas un pamatskolas (LAT2) 
posma latviešu valodas un literatūras 
skolotāju tālākizglītības kursi „Skolēnu 
sasniegumu vērtēšana latviešu valodas un 
literatūras stundās” (12 stundas; lektore 
VISC Vispārējās izglītības pārbaudījumu 
nodaļas Vecākā referente I.Zdanovska) 

LVA, sadarbībā ar 

I.Bohāni 

DPIP, 9.kab., no plkst.14.30 līdz 
plkst.19.30. 
Pieteikties elektroniski līdz 24.10. 
ilona.bohane@inbox.lv, norādot:  
Vārdu, Uzvārdu, Izglītības iestādi, 
tālruni, e- pastu un personas kodu. Vietu 
skaits ierobežots! 

12.11. 

 

          ! 

Sākumskolas un pamatskolas (LAT2) 
posma latviešu valodas un literatūras 
skolotāju tālākizglītības kursi „Skolēnu 
sasniegumu vērtēšana latviešu valodas un 
literatūras stundās” (12 stundas; lektore 
VISC Vispārējās izglītības pārbaudījumu 
nodaļas Vecākā referente I.Zdanovska) 

LVA, sadarbībā ar 

I.Bohāni 

DPIP, 9.kab., no plkst.9.00 līdz 
plkst.15.00. 
Pieteikties elektroniski līdz 24.10. 
ilona.bohane@inbox.lv, norādot:  
Vārdu, Uzvārdu, Izglītības iestādi, 
tālruni, e- pastu un personas kodu. Vietu 
skaits ierobežots! 
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