Ciklogramma aprīlim
Datums
27.03.24.04.

Pasākums
Pasākumu cikls “Vācu kultūras pavasaris”
Daugavpilī

01.04.

Daugavpils vasaras sezonas atklāšanas
sacensības orientēšanās sportā “Pavasaris
2017”
Latvijas izglītības iestāžu vokāli
instrumentālo ansambļu, instrumentālo
kolektīvu un popgrupu festivāla konkursa
„No baroka līdz rokam” fināls
Atklātais mūsdienu deju konkurss “Latvijas
Kauss 2017”
K.Čukovska 135.gadadienai veltīts
izteiksmīgas runas konkurss 1.klašu
skolēniem un pirmsskolas izglītības iestāžu
audzēkņiem

02.04.
03.04.

03.-05.04.
04.04.

05.04.

Vieta, laiks, piezīmes
Pilsētas skolās, Daugavpils
Universitātē, citās institūcijās saskaņā
ar programmu; kontaktpersona
skolotājiem M.Baklāne,
maijabaklane@inbox.lv
Stropos (slēpošanas trases
stāvlaukumā), plkst.11.30

Daugavpils
13.vidusskola,
Z.Semčuka

Rīgas Pedagoģijas un izglītības
vadības akadēmijā, plkst.13.00

J.Grizāne

Daugavpils Olimpiskajā centrā, plkst.
12.00
Krievu kultūras centrā (Varšavas ielā
14),
plkst. 14.00 – 1.klašu skolēniem;
plkst.16.30 – pirmsskolas izglītības
iestāžu audzēkņiem.
Piedalīšanās brīvprātīga!
Bērnu un jauniešu centrā “Jaunība”,
7.kab., plkst.16.00
Daugavpils Vienības pamatskolā,
219.kab., plkst.15.00
Daugavpils pilsētas 9.speciālajā
pirmsskolas izglītības iestādē, plkst.
9.15.
No katras iestādes tiek aicināts viens
pedagogs!
Preiļos, Preiļu 1.pamatskolas sporta
zālē (Daugavpils ielā 34), plkst.10.00

Krievu kultūras
centrs

Stendu modeļu konkurss “Papīra pasaule”.
Apbalvošana 05.04.
Sākumskolas skolotāju MK vadītāju
sanāksme
Pieredzes apmaiņas pasākums pirmsskolas
izglītības iestāžu pedagogiem "Mūsdienīgas
iespējas un inovatīvas formas teatralizācijas
izmantošanai audzināšanas procesā"

J.Konovalovs

Latgales reģiona finālsacensības florbolā
(2005.g.dz. un jaunāki)

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

Pilsētas skolu tautas deju kolektīvu skate
Finālkonkurss “Superpuika 2017”

!

Kas organizē
Daugavpils
Universitāte, Gētes
institūts Rīgā, DPIP,
Vācu valodas
skolotāju MA
A.Smoļakova

I.Lukaševiča
Daugavpils pilsētas
9.speciālā
pirmsskolas izglītības
iestāde

Angļu valodas skolotāju MK vadītāju
sanāksme par aktualitātēm darbā
Seminārs un atklātās (arī klases) stundas
"APU, humānā pedagoģija – pamats
veiksmīgai mācību stundai"

MA

Konkurss latviešu valodā mazākumtautību
skolu 2.klašu skolēniem

Daugavpils
15.vidusskolas
latviešu valodas un
literatūras skolotāju
MK
PPMK vadītāja

Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās

S.Kotova

Latviešu kultūras centrā, plkst.13.00
Rīgā.
Piedalās J.Pilsudska Daugavpils valsts
poļu ģimnāzijas audzēknis Deivids
Arājs
DPIP, 9.kab., no plkst. 15.30 līdz
plkst.17.00
Daugavpils 12.vidusskolā, plkst.14.00.
Aicināti 2 – 3 skolotāji no skolas.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.13.30.
Pieteikšanās līdz 31.03., t.65438451
Daugavpils 15.vidusskolā, plkst.14.00.
Pieteikumus sūtīt līdz 01.04.
elektroniski ilona.bohane@inbox.lv.
Skatīties Kārtību!
Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz 12.00,

komisijas sēde
13.atklātās valsts mājturības un tehnoloģiju
olimpiādes „Gadalaiki – ziema” 2.kārta.
5.atklātā mājsaimniecības olimpiāde
„Iedvesmojies no meistara!”
4.klašu matemātikas konkursa olimpiādes
"Tik vai... Cik?" 4.kārta
DU Jauno matemātiķu skola 5.-6.klašu
skolēniem
Dabaszinātņu un matemātikas skolotāju
mācīšanās grupas „Šodienas mācīšanās
procesa izaicinājumi” 4.nodarbība
"Lasījumi par Raini V", Tēma "Rainis un
teātris". Tikšanās ar Ievu Struku - teātra
zinātnieci, Nacionālā teātra direktora palīdzi
repertuāra jautājumos

06.04.

Matemātikas skolotāju MK vadītāju seminārs
Pilsētas 5.-9.klašu koru un zēnu koru skate
Mazo izpildītāju vokālais konkurss “Pīks un
Pīka”

06.-07.04.
07.04.

!

Orientēšanās sacensības „Orientieris 2017”,
1.kārta
Fizikas 67.olimpiādes valsts posms 9.–
12.klašu skolēniem
I Latgales zinātniskie lasījumi latviešu
literatūrā 10.-12.klašu skolēniem par
G.A.Janovska personību un daiļradi
Nenotiks!
Pilsētas 28.atklātā olimpiāde matemātikā
3.klašu skolēniem

Vispasaules kultūras un veselības dienai
veltītais konkurss maratons „Sāc aizdomāties
tagad. Karjera un veselība” Daugavpils skolu
7. – 8.klašu komandām (līdz 5 skolēni)

Līdz 08.04.

Skolu teātru festivāls “Krievu klasika”
Lieldienu floristikas konkurss “Lieldienu
ligzda”
Pieredzes apmaiņas seminārs speciālo
pirmsskolas izglītības iestāžu un grupu
pedagogiem "Domāšanas procesu korekcija,
kā motoro spēju attīstīšanas rezultāts"
BJC “Jaunība” vizuāli plastiskās mākslas
pulciņa “Stils” audzēkņu darbu izstāde

no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00.
T. 65420332
D.Vasiļjeva
Latvijas Universitātes Pedagoģijas,
psiholoģijas un mākslu fakultātē
(Rīgā, Jūrmalas gatvē 76).
Piedalās uzaicinātie skolēni un
mājturības un tehnoloģiju skolotāji!
LU, DPIP
Daugavpils Vienības pamatskolā,
plkst.13.00
DU sadarbībā ar DPIP Daugavpils Universitātē (Parādes ielā
1), 304.aud., plkst.16.30
DPIP, MA
Daugavpils Centra vidusskolā,
307.kab., plkst.15.30
J.Raiņa Daugavpils
6.vidusskolas
latviešu valodas un
literatūras skolotāju
MK sadarbībā ar
DPIP metodiķi
I.Bohāni
MA
J.Vucēna
N.Bogdanova,
L.Koniševa

A.Smoļakova
VISC
Daugavpils
16.vidusskolas
latviešu valodas un
literatūras skolotāju
MK
DPIP

LSK Daugavpils
nodaļas valdes
locekle Marina
Pučka, V.Rudņeva,
Ņ.Aleksejevs
V.Jansons
O.Sverčkauska
DPIP, Daugavpils
pilsētas 2.speciālā
pirmsskolas izglītības
iestāde
J.Veļičko,
N.Stankeviča,

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas aktu
zālē, plkst.13.00.
Pieteikumus iesūtīt līdz 04.04.
elektroniski vilma.taraude@inbox.lv
Kontakttālrunis: 65421176; 28347966

DPIP, 9.kab., plkst.15.30
Latviešu kultūras centrā, plkst.12.00
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu
centrā “Jaunība”, plkst.10.00 –
pirmsskolas izglītības iestāžu
audzēkņi,
plkst.15.00 – skolēni
Stropos (slēpošanas trasē,
autostāvvietā), plkst.16.30
Rīgā (Zeļļu ielā 25), olimpiādes
atklāšana plkst. 9.40
Daugavpils 16.vidusskolā, plkst.13.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.12.30.
Skatīties Kārtību!

Daugavpils Vienības pamatskolā,
plkst.12.00.
Pieteikumus sūtīt līdz 04.04.
elektroniski iveta.lukasevica@inbox.lv
Daugavpils medicīnas koledžā, plkst.
15.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.14.30
līdz plkst.14.50
Rīgā
Bērnu un jauniešu centrā “Jaunība”,
aktu zālē, plkst. 16.00
Daugavpils pilsētas 2.speciālajā
pirmsskolas izglītības iestādē,
plkst.9.30
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu
centra “Jaunība” foajē

08.04.

“Manas mājas noskaņojums”
Latgales reģiona 14.matemātikas olimpiāde
4.klašu skolēniem

O.Sverčkauska
DPIP

LU Jauno fiziķu skola, 8.nodarbība „Ģeofizika”
„LĀSE-2017” finālsacensības

LU
Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils
9.vidusskolas sporta
skolotāji L.Kolosova
un A.Pitkevičs,
Daugavpils Centra
vidusskolas sporta
skolotājs S.Forsjuks,
Daugavpils Krievu
vidusskolas-liceja
sporta skolotājs
O.Kolpakovs
ESU, Latvija,
Lielbritānijas un ASV
vēstniecības, DPIP

Valsts publiskās runas konkurss angļu valodā
vidusskolēniem (ESU) "Peace is not the
absence of war””
09.04.
10.04.

10.-12.04.
10.-30.04.

11.04.

Pilsētas krievu valodas (svešvalodas)
olimpiāde 8.-9.klašu skolēniem

DPIP, M.Žilinska

Pilsētas krievu valodas (svešvalodas)
olimpiādes 8.-9.klašu skolēniem darbu
vērtēšana
Pilsētas 28.atklātās matemātikas olimpiādes
skolēnu darbu vērtēšana
Skolēnu pieteikšana pilsētas vizuālās mākslas
olimpiādei
Vēstures olimpiādes 9.klasei valsts posms

DPIP, M.Žilinska

Daugavpils pilsētas skolēnu spartakiāde
peldēšanā (1998.g.dz. un jaunāki)

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

XII Starptautiskais akordeonistu konkurss
“ASCOLTATE – 2017”
Izstāde “Lieldienu motīvi”
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra
“Jaunība” vizuāli plastiskās mākslas pulciņa
“Ziedu veidošana” audzēkņu darbu izstāde
“Pavasaris mostas”
Vēstures un sociālo zinību skolotāju
informatīvā sanāksme
XXI Integratīvā festivāla konkursa “Nāc līdzās”
Lielkoncerts
Gētes Institūta Rīgā projekts vācu valodā
”Lautstark”, 1.atlases kārta

DPIP
D.Vasiļjeva
VISC, S.Gabrāne

Daugavpils Centra vidusskolā,
plkst.10.00.
Iepriekš pieteikto dalībnieku
reģistrācija no plkst.9.00
Rīgā
Rīgā, Olimpiskajā Skonto hallē
(E.Melngaiļa ielā 1a), plkst.9.00

Rīgas Ekonomikas augstskolā, no
plkst.11.00 līdz plkst.15.00

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu
ģimnāzijā, no plkst.12.00 līdz
plkst.14.00
J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu
ģimnāzijā, no plkst. 15.30
Daugavpils Vienības pamatskolā,
219.kab., plkst.14.30
Piesaka vizuālās mākslas skolotāji,
elektroniski daiga_sarkane@inbox.lv
Rīgā.
Piedalās uzaicinātie skolēni!
Daugavpils 16.vidusskolas sporta
kompleksa peldbaseinā, plkst.15.00

Kauņā

O.Sverčkauska,
J.Veļičko
J.Veļičko,
L.Solovjova,
O.Sverčkauska

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu
centra “Jaunība” skatlogos
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu
centrā “Jaunība”, foajē

S.Gabrāne

Daugavpils 12.vidusskolā, plkst.15.30

S.Freiberga

Rīgas Stradiņa universitātē

DPIP, M.Baklāne,
Daugavpils

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā
(Āgenskalna ielā 21a, Rīgā).

Angļu valodas atklātā pilsētas olimpiāde
6.klašu skolēniem

11.-12.04.
12.04.

Angļu valodas atklātās pilsētas olimpiādes
6.klašu skolēniem darbu labošana
Pieredzes apmaiņas pasākums pirmsskolas
izglītības skolotājiem un atbalsta personālam
"Sensorikas attīstība un funkcionēšana
izglītojošā darbā ar pirmsskolas vecuma
bērniem (ar VSNA)"
Komisijas likumpārkāpumu profilakses
darbam ar bērniem sēde
Ģeogrāfijas olimpiādes valsts posms

DPIP

Krievu valodas (dzimtās) skolotāju MK
vadītāju sanāksme
Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

DPIP, M.Žilinska

4.Diktātu konkurss latviešu valodā pilsētas
vidusskolēniem "Rakstīt latviski ir moderni"

Daugavpils Valsts
ģimnāzijas latviešu
valodas un
literatūras skolotāju
MK
VISC

Pilotprojekta eksāmens fizikā, ķīmijā,
dabaszinībās 12.klašu skolēniem
DU Jauno matemātiķu skolas nodarbība
„Teksta uzdevumu par plānoto un paveikto”
12.klašu skolēniem
Skolu bibliotekāru seminārs „Bibliotēku
resursi – Latvijas valsts simtgadei”
Pilsētas 1.-4.klašu koru skate
Vispasaules Kultūras dienai veltītais radošais
pasākums "Kultūras simfonija", Humānās
pedagoģijas skolotāju tikšanās, lasījumu un
konferenču materiālu apkopošana,
jauno talantu konkursa literatūras daiļradē
uzvarētāju apbalvošana
13.04.

12.vidusskolas
skolotāja L.Ceceruka,
Daugavpils pilsētas
24.pirmsskolas
izglītības iestāde
MA, Daugavpils
Vienības pamatskola,
DPIP

Orientēšanās sacensības „Orientieris 2017”,
2.kārta
Metodisks seminārs vācu valodas skolotājiem
“Teātra paņēmieni svešvalodu stundās”

DPIP, Daugavpils
pilsētas
32.pirmsskolas
izglītības iestāde

VISC, S.Gabrāne

PPMK vadītāja

Piedalās Daugavpils 12.vidusskolas
un Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas
izglītības iestādes dalībnieku grupas

Daugavpils Vienības pamatskolā, no
plkst.9.30 līdz plkst. 11.30.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.9.00.
Pieteikties līdz 06.04.elektroniski
pieteikums.ustinova@gmail.com
Kontaktpersona: I.Ustinova,
t.65432102
DPIP, 9.kab., no plkst. 15.00 līdz
plkst.17.00
Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas
izglītības iestādē, plkst.9.15

Rīgā.
Piedalās uzaicinātie skolēni!
DPIP, 9.kab., plkst.15.30
Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz 12.00,
no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00.
T. 65420332
Daugavpils Valsts ģimnāzijā,
plkst.14.30.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.14.15.
Skatīties Kārtību!
Dalībskolās

DU sadarbībā ar DPIP Daugavpils Universitātē (Parādes ielā
1), 304.aud., plkst.17.00
PIKC "Daugavpils
Būvniecības
tehnikums", LCB
J.Vucēna
V.Rudņeva,
A.Lejiņš
(Rērihu biedrības
biedrs, projekta
vadītājs),
ieinteresētie
skolotāji
A.Smoļakova

PIKC "Daugavpils Būvniecības
tehnikums" (Jātnieku ielā 87),
bibliotēkā, plkst. 14.00
Skolās (pēc grafika)
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu
centrā „Jaunība”, 10.kab., plkst.15.30

Daugavpils
Universitāte

Daugavpils Universitātē (Vienības ielā
13), 404.aud., no plkst.9.00 līdz
plkst.16.00.
Pieteikšanās līdz 05.04. elektroniski

Apveddzelzceļš, plkst.16.30

du@daad.lv
14.04.
15.04.
16.04.
17.04.
18.04.

Orientēšanās sacensības „Lielā stafete”

J.Gaidelis,
N.Grigorjevs

Jaunajā Forštadtē, plkst.11.00

Latvijas skolēnu 70.spartakiāde basketbolā
(2003.-2005.g.dz.)

Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils
12.vidusskolas
sporta skolotājs
A.Settarovs,
Daugavpils
15.vidusskolas
sporta skolotājs
I.Bogdanovičs
M.Isupova,
Daugavpils Krievu
vidusskola-licejs
DPIP, Britu padome

Zēni – Sventes vidusskolas sporta
zālē, plkst.10.00,
Meitenes – Lāču pamatskolas sporta
zālē, plkst.10.00

APU konference

18.-19.04.

19.04.

Britu padomes pārstāvju un Rīgas skolu
vadītāju pieredzes apmaiņas vizīte Daugavpils
izglītības iestādēs
Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde
Fizikas skolotāju MK vadītāju seminārs
DU Jauno matemātiķu skola 7.-9.klašu
skolēniem
Seminārs direktoru vietniekiem izglītības
jomā
Daugavpils pilsētas skolēnu spartakiāde
vieglatlētikā “Vidusskolas kauss ”
(1998.-2000.g.dz.)

!
20.04.

Spēle pasākums 4.klašu skolēniem “Lieldienu
zaķu simpozijs”
Pilsētas svešvalodu festivāls „Mana dvēseles
dziesma” 5.-12.klašu skolēniem
“Atvērto durvju diena” Daugavpils
logopēdiskajā internātpamatskolā-attīstības
centrā pilsētas bērnu vecākiem un viesiem no
citām izglītības iestādēm

Atklātā pilsētas vizuālās mākslas
olimpiāde
5.-8.klašu skolēnu radošo darbu konkurss
„Mana Latgale šodien”

Skolu māsu seminārs

Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā,
aktu zālē, plkst.14.00
DPIP un Daugavpils izglītības iestādēs

PPMK vadītāja

Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz 12.00,
no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00.
T. 65420332
MA
DPIP, 9.kab., plkst.15.30
DU sadarbībā ar DPIP Daugavpils Universitātē (Parādes ielā
1), 304.aud., plkst.16.30
DPIP
DPIP, 9.kab., plkst.14.00
Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils
13.vidusskolas
sporta skolotājs
D.Hadakovs
L.Smikova

Daugavpils 13.vidusskolas sporta zālē,
plkst.15.00

Daugavpils Volejbola skolas mazajā
zālē, plkst.15.00
Daugavpils
Daugavpils 12.vidusskolā, plkst.15.00.
12.vidusskola
Piedalīšanās brīvprātīga!
Daugavpils
Daugavpils logopēdiskajā
logopēdiskās
internātpamatskolā-attīstības centrā,
internātpamatskolas- no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00
attīstības centra
direktore
M.Raičonoka,
pedagogi
D.Vasiļjeva, vizuālās
Daugavpils Dizaina un mākslas
mākslas skolotāji
vidusskolā „Saules skola”, no plkst.
10.00 līdz plkst.13.00
DPIP
Daugavpils Centra vidusskolas aktu
zālē,
plkst.13.30 – 5.-6.klašu skolēni,
plkst.15.30 – 7.-8.klašu skolēni
DPIP veselības
DPIP, 9.kab., plkst.14.00

21.04.

21.-22.04.
22.04.

22.-23.04.
23.04.

24.04.

24.-28.04.
25.04.

III Latvijas skolu jaukto koru salidojuma koru
konkurss Latgalē
Seminārs skolu direktoru vietniekiem
audzināšanas darba jomā “Interešu izglītība –
vērtība bērna nākotnei”
Orientēšanās sacensības „Orientieris 2017”,
3.kārta
Jauniešu sporta spēles “Sportosim kā
olimpieši”
Informāciju tehnoloģiju konkurss „IT Ceļš”
vispārizglītojošo skolu 1.–12.klašu,
tehnikumu, profesionālo vidusskolu
skolēniem un augstskolu studentiem
A.Valtnera valsts konkurss „Pazīsti savu
organismu”

veicināšanas
koordinētājs
R. Bespjatijs
R.Platpere,
J.Vucēna
N.Petrova,
A.Jurģīte

Daugavpils Latviešu kultūras centrā,
plkst.12.00
Daugavpils 3.vidusskolā, no
plkst.14.30 līdz plkst. 16.30

A.Smoļakova

Sventē (Egļukalnā), plkst.16.30

DPSP

Stropu meža trasē, plkst.15.00

DPIP

Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā,
309.kab., plkst.13.00

Daugavpils
Universitāte

Daugavpils Universitātē ( Parādes ielā
1).
Laiks tiks precizēts!
Daugavpils Universitātē (Vienības ielā
13), 404.aud., no plkst.9.00 līdz
plkst.16.00.
Pieteikšanās līdz 10.04. elektroniski
du@daad.lv
Rēzeknes 1.vidusskolā (Dzirnavu ielā
3a), no plkst. 9.30 līdz plkst.15.00
Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā,
no plkst.15.00 līdz plkst.17.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.14.45.
Informācija pa tālr. 65422483
DPIP, 9.kab., plkst. 8.30
Rīgā, saskaņā ar konferences
programmu
Rēzeknē.
Pieteikties līdz 13.04 elektroniski
signita.g@inbox.lv
Rīgā
Viļņā

Metodisks seminārs vācu valodas skolotājiem
“Vācu valoda ar dziesmām un filmām”

Daugavpils
Universitāte

Latgales reģiona 4.atklātā olimpiāde angļu
valodā 8.-9.klašu skolēniem
„Literārais vakars” angļu un amerikāņu
literatūras pasākums angļu valodā
vidusskolēniem.
Lasām S.Cisneros grāmatu „Māja Mango ielā”
Izglītības iestāžu direktoru seminārs
Latvijas 41.izglītojamo zinātniskā konference

DPIP, Rēzeknes
1.vidusskola
Daugavpils Krievu
vidusskola-licejs, ASV
Informācijas centrs,
Daugavpils, DPIP
DPIP
VISC, LU

Latgales jauno ģeogrāfu skolas noslēdzošā
nodarbība

LJĢS, S.Gabrāne

Vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2017” fināls
Starptautiskais mūsdienu deju konkurss
„DANCE REVOLUTION 2017“
Latvijas 44.atklātā matemātikas olimpiāde
5.-12.klašu skolēniem

A.Strikaite
Ž.Trojāne,
J.Grizāne
LU, DPIP

Latvijas simtgadei veltīts Daugavpils pilsētas
publiskās runas konkurss dažādās valodās
(latviešu, krievu, angļu, poļu, franču vai vācu)
8.-12.klašu skolēniem „Mans zelts ir mana
tauta, / Mans gods ir viņas gods!
/R.Blaumanis/”
Latgales kongresa simtgadei veltītu stundu
vadīšana, pasākumu organizēšana
Daugavpils pilsētas dabaszinību olimpiāde
2.klašu skolēniem

DPIP izglītības
metodiķes: I.Bohāne,
I.Ustinova,
M.Žilinska,
M.Baklāne

Daugavpils 3.vidusskolā, plkst.10.00.
Olimpiādes dalībnieku sadalījums pa
telpām tiks publicēts ne vēlāk kā š.g.
20.04.
www.izglitiba.daugavpils.lv
DPIP, 9.kab.,
plkst.14.00 – 8.-9.klašu skolēniem;
plkst.15.45 - 10.-12.klašu skolēniem.
Skatīties Kārtību!

Skolas, S.Gabrāne

Skolās

DPIP

Daugavpils 3.vidusskolā, plkst.11.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.10.45.
Pieteikumus sūtīt līdz 18.04.

26.04.

Daugavpils pilsētas dabaszinību olimpiādes
2.klašu skolēniem darbu labošana un
vērtēšana

I.Lukaševiča

Profesionālās pilnveides darbnīca angļu
valodas skolotājiem „Hearts and Minds for
Effective Education”

Izdevniecība
„Pearson”, DPIP,
Daugavpils
3.vidusskola

Pieredzes apmaiņas pasākums pirmsskolas
izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem "Angļu
valodas apgūšana, izmantojot CLIL metodi
pirmsskolas izglītības iestādē"
Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

DPIP, Daugavpils
pilsētas
13.pirmsskolas
izglītības iestāde
PPMK vadītāja

Dabaszinātņu un matemātikas skolotāju
mācīšanās grupas „Medijpratība un digitālās
kompetences” 4.nodarbība
Daugavpils pilsētas skolēnu spartakiāde
vieglatlētikā “Jauno vieglatlētu kauss”
(2001.-2003.g.dz.)

DPIP, MA

Dabaszinību un matemātikas interaktīvā
spēle 5.-6.klašu skolēniem „Jaunais pētnieks”

27.04.

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

Jauniešu konkursa “Mēs esam talantīgi”
atlases posms

L.Smikova

Pieredzes apmaiņas pasākums pirmsskolas
izglītības skolotājiem "Tikumiskās
audzināšanas un dramatizācijas mijiedarbība
pirmsskolas izglītības iestādē"
Konkurss „Ceļojums pa Lukomorju”
5.-6.klašu skolēniem

DPIP, Daugavpils
pilsētas
18.pirmsskolas
izglītības iestāde
Krievu kultūras
centrs

Dabaszinātņu un matemātikas skolotāju
mācīšanās grupas „Zināšanu konstruēšana
kompetenču izglītības kontekstā” 4.nodarbība
Starpdisciplinārā konference ārstu palīgiem
un māsām

DPIP, MA

Orientēšanās sacensības „Orientieris 2017”,
4.kārta
Pieredzes apmaiņas pasākums pirmsskolas
izglītības skolotājiem un pirmsskolas
izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem
"Dažādu paaudžu saliedēšana pirmsskolā"

A.Smoļakova

Ambulatorās
aprūpes māsu
apvienība

DPIP, Daugavpils
pilsētas
27.pirmsskolas
izglītības iestāde

elektroniski iveta.lukasevica@inbox.lv
Daugavpils Vienības pamatskolā,
219.kab., plkst. 14.30.
Aicināts vismaz viens skolotājs no
dalībskolas!
Daugavpils 3.vidusskolā, no
plkst.14.00 līdz plkst.17.00.
Pieteikties līdz 19.04. elektroniski
pieteikums.ustinova@gmail.com
Kontaktpersona: I.Ustinova,
t.65432102
Daugavpils pilsētas 13.pirmsskolas
izglītības iestādē, plkst.9.00

Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz 12.00,
no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00.
T. 65420332
Daugavpils Centra vidusskolā,
307.kab., plkst.15.30
Daugavpils 13.vidusskolas sporta zālē,
plkst.15.00

Daugavpils Centra vidusskolas aktu
zālē, plkst. 15.00.
Komandā – 5 dalībnieki!
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu
centrā „Jaunība”, aktu zālē,
plkst.15.00
Daugavpils pilsētas 18.pirmsskolas
izglītības iestādē, plkst.9.30

Krievu kultūras centrā (Varšavas ielā
14), plkst. 15.00.
Piedalīšanās brīvprātīga!
Daugavpils Centra vidusskolā,
307.kab., plkst.15.30
PIKC “Daugavpils Būvniecības
tehnikums” (Jātnieku ielā 87),
plkst.13.00.
Par savu dalību konferencē informēt
elektroniski, sūtot pieteikumu olgapavlova@inbox.lv
Jaunajā Forštadtē, plkst.16.30
Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas
izglītības iestādē, plkst.9.15

27.-28.04.

Pieredzes apmaiņas seminārs sociālajiem
pedagogiem

M.Lazdāne

Novopolockā, Baltkrievijā

27.-29.04.

Baltijas valstu vācu valodas olimpiāde

VISC, Latvijas vācu
valodas skolotāju
asociācija

28.04.

Pieredzes apmaiņas seminārs Aizkraukles
novada vidusskolas pedagogiem un
speciālistiem

Rīgā.
Norises vieta tiks precizēta.
Uzaicināta Daugavpils Valsts
ģimnāzijas skolniece K.Barševska
Daugavpils logopēdiskajā
internātpamatskolā-attīstības centrā

Daugavpils
logopēdiskās
internātpamatskolasattīstības centra
direktore
M.Raičonoka,
pedagogi, speciālisti
Rēzeknes Valsts
Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā (Dzirnavu
1.ģimnāzija,
ielā 3a)
Rēzeknes pilsētas
Izglītības pārvalde,
Rēzeknes
Tehnoloģiju
akadēmija
DPIP
DPIP, 9.kab., plkst.10.00

Atklātā ķīmijas olimpiāde

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju
sanāksme
Latvijas Māsu asociācijas starpdisciplinārā
izbraukuma konference Daugavpilī

28.-30.04.
29.04.
30.04.

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas
konkurss un tērpu kolekciju skate konkurss
„Latvijas novadu toņi un pustoņi” Latgalē
Mūsdienu deju 7.Starptautiskais festivāls
“Talent Show”
Baltijas valstu interešu izglītības iestāžu
komandu sacensības trases automodelismā

Latvijas Māsu
asociācija

A.Raudzepa

Daugavpils Reģionālajā slimnīcā
(Vasarnīcu ielā 20), 2.stāva zālē,
plkst.11.00.
Latvijas Māsu asociācijas biedri (ar
veiktu biedra naudas maksu par
2017.gadu) – bez maksas.
Dalībnieku pieteikšanās konferencei
līdz 24.04. tīmekļvietnes
www.masuasociacija.lv sadaļā „Kursi,
semināri, konferences”
Preiļos

Ž.Trojāne

Rīga - Stokholma – Rīga

J.Rage-Raģis

Bauskā

