
                                             Ciklogramma martam 
 

Datums Pasākums Kas organizē Vieta, laiks, piezīmes 

28.02.-
01.03. 

Valsts informātikas 
(programmēšana) olimpiāde 8.-
12.klašu skolēniem 

VISC Liepājā 

01.03. Pasākums pilsētas 
mazākumtautību skolu 5.klašu 
skolēniem „Cik skaisti svece deg!” 
(I.Ziedonis) 

Daugavpils 
10.vidusskolas latviešu 
valodas un literatūras 
skolotāju MK 

Daugavpils 10.vidusskolā, no plkst.14.00 līdz 
plkst.15.30. 
Aicinātas skolēnu komandas - 3 skolēni no 
katras skolas. 
Pieteikties līdz 23.01. elektroniski 
stellagita@inbox.lv (Agita Laicāne)  
Skatīties Kārtību! 

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 

DU Jauno matemātiķu skola 5.-
6.klašu skolēniem 

DU sadarbībā ar DPIP Daugavpils Universitātē (Parādes ielā 1), 
304.aud., plkst.16.30 

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 
2017” Latgalē 

A.Strikaite Jēkabpilī 

Informatīvs pasākums skolēniem, 
pedagogiem karjeras 
konsultantiem “Studijas ārzemēs. 
Iepazīsti studijas Tartu 
Universitātē” 

LCB sadarbībā Tartu 
Universitāti  

Latgales Centrālās bibliotēkas pasākumu telpā, 
(Rīgas ielā 22 a, 3.stāvā), plkst. 16.00 
Sīkāka informācija un pieteikšanās: 
http://www.izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-
blog/iepazistinas-ar-studiju-iespejam-tartu-
universitateās  

01.-02.03. Daugavpils pilsētas skolēnu 
spartakiāde florbolā (2003.-
2004.g.dz.) 

Izglītības metodiķis 
A.Kazakevičs, 
Daugavpils 
16.vidusskolas sporta 
skolotājs S.Kiseļovs 

Daugavpils 16.vidusskolas sporta zālē, 
plkst.15.00 

02.03. Diagnosticējošais darbs latviešu 
valodā mazākumtautību izglītības 
programmās 6.klasei 

VISC, I.Bohāne, skolas Skolās 

Pasākums 12.klašu skolēniem 
„Laikmeta griežos” (latviešu 
valoda, vēsture, kulturoloģija) 

Daugavpils 
17.vidusskolas latviešu 
valodas un literatūras 
skolotāju MK 

Daugavpils 17.vidusskolā, plkst.15.30. 
Skatīties Kārtību! 

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

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

18.Ekonomikas olimpiādes valsts 
posms 

VISC, S.Gabrāne Rīgā. 
Piedalās uzaicinātie skolēni!  

Seminārs direktoru vietniekiem 
audzināšanas darba jomā 

A.Jurģīte Bērnu un jauniešu centrā “Jaunība”, 10.kab., 
plkst.15.00 

“Jauno uzņēmēju skolas” 
noslēguma nodarbība 

DPIP sadarbībā ar DU, 
LUC 

Viesnīcā “Park hotel Latgola”, I stāva foajē, no 
plkst. 16.00 līdz plkst. 18.00. 
Piedalās iepriekš reģistrējušies skolēni. 
Sīkāka informācija: S.Čeirāne, t.29196866 

03.03. Latviešu valodas un literatūras 
43.olimpiādes 11.-12. klašu 
skolēniem III (valsts) posms 

VISC, I.Bohāne, 
skolotāji 

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu 
fakultātē (Rīgā, Visvalža ielā 4a), plkst.11.00. 
Dalībnieku reģistrācija no plkst.10.00.  
Uzaicinātie dalībnieki: D.Jermolova un V.Rakša 

https://mail.inbox.lv/compose?to=mailto%3astellagita%40inbox.lv
http://www.izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/iepazistinas-ar-studiju-iespejam-tartu-universitateās
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(Daugavpils Krievu vidusskola-licejs), A.Jonāne 
(Daugavpils Valsts ģimnāzija)  

XI Latgales zinātniski pētniecisko 
darbu lasījumi krievu valodā kā 
svešvalodā 9.-12.klašu skolēniem 

Daugavpils Valsts 
ģimnāzija  

Daugavpils Valsts ģimnāzijā, plkst.10.00. 
Piedalīšanās brīvprātīga! 

04.03. 47.valsts franču valodas 
olimpiāde 5.-12.klašu skolēniem. 
3.(valsts) posms 

VISC, DPIP LU Humanitāro zinātņu fakultātē, Visvalža ielā 
4a, Rīgā. 
Par dalībniekiem tiks paziņots atsevišķi! 

VI Starptautiskā deju olimpiāde V.Kohane Rīgā 

Skolēnu mācību uzņēmumu 
Reģionālais gadatirgus Daugavpilī  

DPIP sadarbībā ar JA – 
Latvija, LUC 

TC “Solo”, no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00. 
Piedalās izglītības iestāžu SMU dalībnieki, 
konsultanti. 
Sīkāka informācija un pieteikšanās: S.Čeirāne, 
t.29196866 

05.03.    

06.03. CE krievu valodā (svešvalodā) 
12.klasei novērotāju, vērtētāju, 
intervētāju standartizācijas 
sanāksme 

DPIP, M.Žilinska DPIP, 9.kab., no plkst.16.00 līdz plkst.17.00 

Logopēda dienai veltīts svētku 
pasākums „Mitoloģija un 
metaforas. Kā zemapziņa pārvalda 
mūsu dzīvi” 
 

Daugavpils logopēdiskā 
internātpamatskola-
attīstības centrs,  
I.Valentanaviča 
 

Daugavpils logopēdiskajā internātpamatskolā-
attīstības centrā, plkst. 12.45. 
Pieteikties elektroniski edwa2003@inbox.lv   

Pirmsskolas izglītības iestāžu 
vadītāju un APU komandu 
seminārs “APU programmas 
īstenošana pirmsskolas izglītības 
iestādē” 

DPIP Daugavpils 9.vidusskolā,  
plkst. 14.00 

Latgales reģiona finālsacensības 
florbolā (2001.-2002.g.dz. zēni) 

Izglītības metodiķis 
A.Kazakevičs,  
J.Raiņa Daugavpils 
6.vidusskolas sporta 
skolotājs N.Grigorjevs 

Rēzeknes novadā, Maltā, Maltas 
daudzfunkcionālajā zālē, plkst.10.00 

Jaunsardzes telpu orientēšanās 
sacensības 

A.Smoļakova, 
Ļ.Pavļukova 

Rēzeknē, plkst. 13.00 

“Skolēni eksperimentē 2017” Rīgas 
atklātā kārta 

O.Sverčkauska Rīgas Dabaszinību skolā 

06.-24.03. Tehniskās modelēšanas darbu 
izstāde “No karietes līdz raķetei ” 

A.Labute Bērnu un jauniešu centrā “Jaunība” 

07.03. Diagnosticējošais darbs 
dabaszinībās 6.klasēm 

Skolu MK  Skolās 

Matemātiskā 
pēcpusdiena „Skaitļa π svētki" " 
5.–7.klašu skolēniem 

Daugavpils 
16.vidusskola  
sadarbībā ar DPIP 

Daugavpils 16.vidusskolā, plkst.16.00 

Seminārs APU komandām, skolu 
atbalsta personālam “Bērns ar 
veselības traucējumiem: kā skolai 
atpazīt un rīkoties”  

M.Isupova Daugavpils Valsts ģimnāzijā, aktu zālē, 
plkst.14.00 

Filosofijas olimpiādes valsts 
posms 

VISC, S.Gabrāne Rīgā. 
Piedalās uzaicinātie skolēni! 

Latvijas Skolēnu 70.spartakiāde 
basketbolā (1997.-2000.g.dz.) 

LSSF, izglītības 
metodiķis A.Kazakevičs, 
Daugavpils 
12.vidusskolas sporta 

Ķekavā, Sporta hallē, plkst.11.00 

mailto:edwa2003@inbox.lv


skolotājs A. A.Settarovs 

08.03. 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 

DU Jauno matemātiķu skolas 
nodarbība „Uzdevumu ar 
parametru grafiskā risināšana” 
12.klašu skolēniem 

DU sadarbībā ar DPIP Daugavpils Universitātē (Parādes ielā 1), 
304.aud., plkst.17.00 

09.03. Pilsētas konkurss „Franču 
dziesma” 5.-12.klašu skolēniem 

DPIP Daugavpils 9.vidusskolā, plkst.15.00. 
Piedalīšanās brīvprātīga! 

Latviešu valodas konkurss 
10.klašu skolēniem „Vārdi zīmēs 
un simbolos” 

Daugavpils 
15.vidusskolas latviešu 
valodas un literatūras 
skolotāju MK 

Daugavpils 15.vidusskolas aktu zālē, no 
plkst.15.00 līdz plkst.16.30. 
Pieteikt komandu elektroniski 
ilona.bohane@inbox.lv līdz 02.03. 
Skatīties Kārtību! 

Konkursa „Pazīsti savu organismu” 
2.kārta 

DPIP Daugavpils Centra vidusskolā, 213., 210.kab., 
plkst. 14.30 

Pilsētas mūzikas olimpiāde J.Vucēna Daugavpils 13.vidusskolā 

09.-10.03. Matemātikas 67.olimpiādes valsts 
posms 9.–12.klašu skolēniem 

VISC Rīgā 

Līdz 
10.03. 

BJC “Jaunība” pulciņa “Pērļošana” 
audzēknes Jeļenas Ņikiforovas 
darbu izstāde 

J.Veļičko, N.Skarbinīka Bērnu un jauniešu centrā “Jaunība” 

10.03.    

11.03. LU Jauno fiziķu skola, 7.nodarbība 
„Ģeofizika” 

LU Rīgā 

VIII Latvijas izglītības iestāžu 
pūtēju orķestru salidojuma skate 
Latgalē  

E.Šķetris Jēkabpilī 

12.03.    

13.03. 11.Latgales novada latviešu 
valodas un literatūras olimpiāde 
7.klašu (LAT1) un 10.klašu 
skolēniem 

Daugavpils Valsts 
ģimnāzijas latviešu 
valodas un literatūras 
skolotāju MK 

Daugavpils Valsts ģimnāzijā, plkst.10.00. 
Dalībnieku reģistrācija no plkst.9.00. 
Skatīties Kārtības! 

Latgales reģiona 14.matemātikas 
olimpiāde 5.–8.klašu skolēniem  

Rēzeknes Valsts 
1.ģimnāzija 

Rēzeknē, Dzirnavu ielā 3a, plkst.9.30  

Austrumlatvijas atklātā fizikas 
olimpiāde 8.-11.klašu skolēniem 

Rēzeknes Valsts 
1.ģimnāzija 

Rēzeknē, Dzirnavu ielā 3a, plkst.9.30 

13.-31.03. BJC “Jaunība” pulciņa “Stils” 
audzēkņu darbu izstāde 

J.Veļičko, N.Stankeviča Bērnu un jauniešu centrā “Jaunība” 

14.03. Tālākizglītības kursi LIZDA 
Daugavpils pilsētas 
arodorganizāciju 
priekšsēdētājiem “Sekmīga 
komunikācija saskarsmē: 
pārliecināšana un ietekmēšana” 

AO priekšsēdētāja 
S.Orlova 

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā, no plkst. 9.00 
līdz plkst.16.00.  
Pieteikšanās līdz 04.03. elektroniski 
svetlana.orlova@lizda.lv  Informācija pa 
tālr.29789480  

Praktisko nodarbību 8 stundu 
kurss “Ceļš pie sevis”. 1.modulis 
(semināra vadītāja: Ilga Kušnere). 
Mērķauditorija: dažādu mācību 
priekšmetu skolotāji, klašu 
audzinātāji, sociālie pedagogi, 
jauniešu tālākizglītotāji, 
skolvadība 

I.Bohāne sadarbībā ar 
Mūžizglītības un 
kultūras institūtu 
„VITAE” 

Pieteikties elektroniski līdz 01.03. 
ilona.bohane@inbox.lv, norādot vārdu, 
uzvārdu, izglītības iestādi, personas kodu un 
tālruņa Nr. 

Pieredzes apmaiņas pasākums DPIP, Daugavpils Daugavpils pilsētas 9.speciālajā pirmsskolas 
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pirmsskolas izglītības iestāžu 
vadītāju vietniekiem "Mūsdienīga 
pieeja latviešu valodas mācīšanā 
pirmsskolā" 

pilsētas 9.speciālā 
pirmsskolas izglītības 
iestāde 

izglītības iestādē, plkst.9.30 

Dabaszinātņu un matemātikas 
skolotāju mācīšanās grupas 
„Medijpratība un digitālās 
kompetences” 3.nodarbība 

DPIP, MA Daugavpils Centra vidusskolā, 307.kab., 
plkst.10.00 

Angļu valodas 12.klasei 
centralizētais eksāmens (rakstu 
daļa un mutvārdu daļa – 1.diena) 

VISC, DPIP, MA, skolas Skolās 

15.03.  Seminārs sociālajiem pedagogiem 
„Skolas un ārpusskolas iestādes 
sadarbības iespējas’’  

M.Lazdāne, 
V.Rudņeva  

Bērnu un jauniešu klubā “Fortūna”, Vienības 
ielā 36, plkst.13.00 

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 

Pieredzes apmaiņas pasākums 
pirmsskolas izglītības skolotājiem 
un vadītāju vietniekiem 
"Ekonomikas pamati pirmsskolas 
vecuma bērniem" 

Daugavpils pilsētas 
21.pirmsskolas 
izglītības iestāde 

Daugavpils pilsētas 21.pirmsskolas izglītības 
iestādē, plkst.9.10 

Darba grupas 3.sanāksme 
sākumskolas latviešu valodas 
skolotājiem balsta konspektu 
izveidei latviešu valodas 
kvalitatīvai apguvei 3.klasē 
mazākumtautību skolās (ar 
gramatikas jautājumu iekļaušanu) 

I.Bohāne sadarbībā ar 
I.Lukaševiču un 
skolotājiem 

Daugavpils Vienības pamatskolā, 219.kab., 
plkst. 10.00 

Seminārs vēstures, sociālo zinību, 
ģeogrāfijas skolotājiem “Latgales 
kongresa simtgadei veltītu stundu 
plānu un metodisko ieteikumu 
prezentācija/aprobācija” 

S.Gabrāne DPIP, 9.kab., no plkst. 11.00 līdz plkst. 14.00 

Centralizētais eksāmens vācu 
valodā 12.klases skolēniem 
(rakstu un mutvārdu daļa) 

VISC, DPIP, Daugavpils 
Valsts ģimnāzija  

Apvienotais eksāmens notiek Daugavpils 
Valsts ģimnāzijā  

Angļu valodas 12.klasei 
centralizētais eksāmens 
(mutvārdu daļa – 2.diena) 

VISC, DPIP, MA, skolas Skolās 

16.03. Centralizētais eksāmens krievu 
valodā (svešvalodā) 12.klasei. 
1.diena 

VISC, M.Žilinska Skolās 

Pieredzes apmaiņas seminārs 
pirmsskolas izglītības skolotājiem 
"Ekoskolu programmas realizēšana 
pirmsskolā" 

DPIP, Daugavpils 
pilsētas 30.pirmsskolas 
izglītības iestāde 

Daugavpils pilsētas 30.pirmsskolas izglītības 
iestādē, plkst.9.15 

Pieredzes apmaiņas seminārs 
informātikas un programmēšanas 
pamatu skolotājiem 
„Programmēšanas prasmju 
attīstība jauniešiem robotikā”  

PIKC “Daugavpils 
tehnikums” 

PIKC “Daugavpils tehnikums” (Strādnieku ielā 
16), plkst.12.00. 
Pieteikties semināram līdz 06.03. elektroniski 
azalena2@inbox.lv 

Angļu valodas 12.klasei 
centralizētais eksāmens 
(mutvārdu daļa – 3.diena) 

VISC, DPIP, MA, skolas Skolās 

mailto:azalena2@inbox.lv


Floristikas seminārs skolotājiem 
“Lieldienu ligzda” 
 

O.Sverčkauska 
 

Bērnu un jauniešu centrā “Jaunība”, 5.kab., 
plkst. 15.00.  
Pieteikties līdz 10.03. elektroniski 
olgasverckauska@inbox.lv  
t. 65437370 

Pirmsskolas izglītības iestāžu 
māsu seminārs  
  
  

DPIP veselības 
veicināšanas  
koordinētājs 
R. Bespjatijs  

DPIP, 9.kab., plkst.15.00 

17.03. Centralizētais eksāmens krievu 
valodā (svešvalodā) 12.klasei. 
2.diena 

VISC, M.Žilinska Skolās 

Latgales reģiona izglītojamo 
zinātniskā konference 

DU Daugavpils Universitātē saskaņā ar 
programmu 

18.03. Krievu valodas (dzimtās) un 
literatūras 31.atklātā olimpiāde 
8.-9.,10.-12.klašu skolēniem. 
3.(valsts) posms 

VISC, LKVLPA, LU, DPIP Rīgas 40.vidusskolā (Tērbatas ielā 15/17), 
plkst.10.00. 
Valsts posmam dalībniekus uzaicina 
olimpiādes rīcības komiteja www.visc.gov.lv  

19.03.    

20.03.    

21.03. Komisijas likumpārkāpumu 
profilakses darbam ar bērniem 
sēde 

M.Lazdāne DPIP, Iekļaujošas izglītības atbalsta centrā, 
plkst. 15.00 

Latgales reģiona finālsacensības 
florbolā (2003.-2004.g.dz. zēni) 

Izglītības metodiķis 
A.Kazakevičs, 
Daugavpils Vienības 
pamatskolas skolotāja 
M.Skrūzmane 

Rēzeknes novadā, Dricānos, Dricānu 
vidusskolas sporta zālē, plkst.10.00 

Daugavpils pilsētas skolēnu 
skatuves runas konkursa 1.kārta 

J.Veļičko, 
O.Sverčkauska 

Bērnu un jauniešu centrā “Jaunība”,  
plkst. 12.00 

CLIL konference 
 

DPIP, Daugavpils 
13.vidusskola 

Daugavpils 13.vidusskolā, no plkst.14.30 līdz 
plkst. 17.00. 
CLIL konferences kārtība >  
Pieteikties līdz 15.03. elektroniski 
biac@inbox.lv  

22.03. 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 

DU Jauno matemātiķu skola 7.-
9.klašu skolēniem 

DU sadarbībā ar DPIP Daugavpils Universitātē (Parādes ielā 1), 
304.aud., plkst.16.30 

Daugavpils pilsētas skolēnu 
spartakiāde vieglatlētikā “Cerība 
2017” (2005.g.dz. un jaunāki 
skolēni) 

Izglītības metodiķis 
A.Kazakevičs, 
Daugavpils 
13.vidusskolas sporta 
skolotājs D.Hadakovs 

Daugavpils 13.vidusskolas sporta zālē, 
plkst.15.00 

Daugavpils skolu teātra pulciņu 
literāro uzvedumu konkursa 
1.kārta 

J.Veļičko, 
O.Sverčkauska 

Daugavpils 15.vidusskolā, plkst. 12.00 

Latgales novada izglītojošais 
seminārs “Jauno līderu aktivitātes” 

DPSP Bērnu un jauniešu centrā “Jaunība”, 7.kab., 
plkst. 16.00 

Pasākums 2.klašu skolēniem 
“Jautro matemātiķu konkurss” 

Daugavpils Centra 
vidusskolas 
sākumskolas skolotāji 

Daugavpils Centra vidusskolas aktu zālē,  
plkst. 14.00.  
Pieteikšanās līdz 16.03. pa tālr. 65429872 vai 
elektroniski ketrina69@inbox.lv  

22.-24.03. Ķīmijas valsts olimpiāde VISC Rīgā, LU 
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23.03. Integrētais konkurss 8.klašu 
skolēniem “Jauno erudītu kauss” 

DPIP Daugavpils Centra vidusskolā, plkst. 15.00. 
Pieteikties līdz 14.03. elektroniski 
azalena2@inbox.lv 

Matemātikas olimpiāde – 
konkurss „Ķengurs” 2.–12.klašu 
skolēniem 

Kultūras attīstības 
centrs ″Spilgtie 
jaunieši″ 

Skolās 

Novada mūzikas olimpiāde J.Vucēna Preiļos  

Izglītības iestāžu pedagogu 
karjeras konsultantu MA 
sanāksme 

DPIP  DPIP, 9.kab., plkst. 15.30. 
Sīkāka informācija: S.Čeirāne, t.29196866 

Seminārs pirmsskolas izglītības 
iestāžu vadītāju vietniekiem 
„Bilingvālās izglītības aktualitātes” 

DPIP, S.Mickeviča DPIP, 19.kab., plkst.10.00 

24.03. Izglītības iestāžu direktoru 
seminārs 

DPIP DPIP, 9.kab., plkst. 8.30 

Mūsdienu deju radošā konkursa 
2.kārta Latgales reģionā 

Z.Teivāne Līvānos, Kultūras centrā 

Izstādes “No karietes līdz raķetei” 
noslēguma pasākums un 
apbalvošana  

A.Labute Bērnu un jauniešu centrā “Jaunība”, 
plkst.15.00 

līdz 
24.03. 

Radošo darbu konkurss “Mana 
pirmā bilžu grāmata vācu valodā”  

DU RVTC sadarbībā ar 
DPIP 

Darbi jāiesniedz Daugavpils Universitātē 
(Vienības ielā 13), 401.aud.  
Informācijai vvtc@du.lv 

24.-26.03. 16.Starptautiskie Humānās 
pedagoģijas lasījumi “Iemīliet 
nākotni – izaugs spārni!” 

V.Rudņeva Minskā 

Orientēšanās sacensības «Silwan 
Liuks Grand-Prix 2017» 

A.Smoļakova, 
Ļ.Pavļukova 

Minskā (Baltkrievija) 

25.03. LJĢ skolas kārtējā nodarbība 
“21.gadsimta ģeogrāfija” 
 

LJĢS, S.Gabrāne Preiļos. 
Pieteikties elektroniski signita.g@inbox.lv 

26.03.    

27.03. Latviešu valodas un literatūras 
43.olimpiādes 8.-9. klašu 
skolēniem III (valsts) posms 

VISC, I.Bohāne Rīgā.  
Dalībnieki un norises vieta un laiks tiks 
paziņoti papildus 

27.-31.03. Vizuālās un vizuāli plastiskās 
mākslas darbu izstāde “Latgales 
toņi un pustoņi” 

J.Veļičko Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” aktu zālē 

28.03. Integratīvais festivāls konkurss 
“Nāc līdzās” bērniem un 
jauniešiem ar speciālām 
vajadzībām 

A.Jansone Daugavpils Kultūras pilī, plkst. 14.00. 
Mēģinājumi no plkst. 11.00 

Pieredzes apmaiņas seminārs 
pirmsskolas izglītības skolotājiem 
„Latviešu valodas apguve 
pirmsskolā – metodes un 
paņēmieni'' 

DPIP, Daugavpils 
pilsētas 23.pirmsskolas 
izglītības iestāde 

Daugavpils pilsētas 23.pirmsskolas izglītības 
iestādē, plkst.9.10 

Angļu valodas diagnosticējošais 
darbs 11.klašu skolēniem 

DPIP, MA, skolas Skolās 

29.03. 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 

Pieredzes apmaiņas seminārs 
pirmsskolas izglītības skolotājiem 
”Bērnu ar speciālām vajadzībām 

DPIP, Daugavpils 
pilsētas 4.speciālā 
pirmsskolas izglītības 

Daugavpils pilsētas 4.speciālajā pirmsskolas 
izglītības iestādē, plkst.9.15 
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sociālo kompetenču veicināšana 
caur vērtīborientāciju” 

iestāde 

Matemātikas un dabaszinību 
spēle „CLIL game” 7.–8.klašu 
skolēniem 

J.Pilsudska Daugavpils 
valsts poļu ģimnāzija 
sadarbībā ar DPIP 

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā 
(Varšavas ielā 2), plkst.15.00 

DU Jauno matemātiķu skolas 
nodarbība „Virknes uzdevumos” 
12.klašu skolēniem 

DU sadarbībā ar DPIP Daugavpils Universitātē (Parādes ielā 1), 
304.aud., plkst.17.00 

Latgales reģiona konkursa „Cilvēki 
–Latvijas novadu dārgumi” II kārta  

DPIP, LOM Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā, 
plkst.11.00 (uzaicināto finālistu prezentācijas), 
plkst.13.00 – visu konkursa dalībnieku 
apbalvošana  

Reģionālā vācu valodas olimpiāde 
8.klašu skolēniem 

Gulbenes novada 
pašvaldība 

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā (Skolas ielā 
10, Gulbenē), no plkst.9.30. līdz plkst.14.30. 
Piedalās uzaicinātie skolēni! 

Pilsētas atklātā mājturības un 
tehnoloģiju olimpiāde 
„Gadalaiki – ziema” 
(tekstila tehnoloģijas) 

D.Vasiļjeva, 
Mājturības un 
tehnoloģiju skolotāju 
MA 

Daugavpils 15.vidusskolā, no plkst. 10.00 līdz 
plkst.14.00 

29.03.-
02.04. 

Starptautiskais festivāls 
“KALEIDOSCOPE OF TALENTS. 
SPRING 2017” 

Ž.Trojāne-Sergejeva Zivecā (Zywiec) (Polija) 

30.03. Pilsētas krievu valodas olimpiāde 
4.klašu skolēniem  

DPIP Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā, 
plkst.12.00 

Pirmsskolas izglītības iestāžu 
vadītāju sanāksme 

DPIP DPIP, 9.kab., plkst.10.00 

Diagnosticējošais darbs ķīmijā 
11.klasei 

VISC Skolās 

Diagnosticējošais darbs fizikā 
11.klasei 

Skolu MK Skolās 

Skatuves runas konkurss vācu 
valodā “Dzejoļu okeāns” 

Daugavpils pilsētas 
vācu valodas skolotāju 
MA, M.Baklāne 

Daugavpils Vienības pamatskolā, plkst.14.30. 
Pieteikties līdz 20.03. elektroniski 
maijabaklane@inbox.lv   

Latvijas izglītības iestāžu vokāli 
instrumentālo ansambļu, 
instrumentālo kolektīvu un 
popgrupu festivāls konkursa „No 
baroka līdz rokam” fināls 

S.Rjabceva Rīgā, BJC “Laimīte” 

“Skolēni eksperimentē 2017” Rīgas 
atklātā kārta 

 Rīgas Dabaszinību skolā 

Pasākums 3.klašu skolēniem 
“Ciemos pie Čukovska” 

Daugavpils 
15.vidusskolas 
sākumskolas skolotāji 

Daugavpils 15.vidusskolā, plkst. 14.00. 
Pieteikšanās līdz 20.03. elektroniski 
skola@vsk15.lv  

31.03. Latvijas skolēnu 70.spartakiāde 
basketbolā (2001.-2003.g.dz.) 

LSSF, izglītības 
metodiķis A.Kazakevičs, 
Daugavpils 
12.vidusskolas sporta 
skolotājs A.Settarovs 

Rīgā, Sporta kompleksā "Jugla", Juglas ielā 16, 
plkst.11.00 

Līdz 
31.03. 

Starptautiskajai bērnu grāmatu 
dienai veltīts pilsētas pasaku 
konkurss 3.-4., 5.-6.klašu 
skolēniem 

Izglītības metodiķes 
M.Žilinska, I.Bohāne, 
I.Lukaševiča, M.Baklāne 

Noformētus darbus iesniegt 
marija.zilinska@inbox.lv  
Piedalīšanās brīvprātīga! 
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