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OKTOBRIS, 2018 

PIRMDIENA 
 

OTRDIENA 
 

TREŠDIENA 
 

CETURTDIENA 
 

PIEKTDIENA 
 

SESTDIENA 
 

SVĒTDIENA 
 

1 
Informatīvā 

sanāksme  

 

KRĀSU NEDĒĻA 

2 
Bērnu un jauniešu 

žūrijas 2018 

ekspertu tikšanās 

(atb. D. Bērziņa) 

·Lidosta “Rīga” 
8.a kl. (karjera) 

3 
Karjeras dienas 

pasākumi klasēs 

·Latvijas 

Etnogrāfiskais 

brīvdabas muzejs 1.-

4.b kl. 

·Retro – auto muzejs 

8.b kl. 

·Splendid Palace k/f 

“Bille” 5.,6.,7.b kl. 

4 
·Vadības sanāksme  
 
Karjeras dienas 
pasākumi klasēs 
 
·Latvijas 

Etnogrāfiskais 

brīvdabas muzejs 1.-

6.a kl. 

·Retro – auto muzejs 

7.a kl. 

5 
Adaptācijas 

nodarbību 

izvērtējums  1., 5., 

10. klašu 

audzinātājiem (atb. 

M. Valters) 

Skolotāju dienai 

veltīts pasākums 

·Direktores un 

atbalsta personāla 

sanāksme 

6 7 

 

SKOLOTĀJU DIENA 

 

8 
Informatīvā 

sanāksme 

·Latvijas 

Etnogrāfiskais 

brīvdabas muzejs 

8..b kl. 

Karjeras nedēļas 

pasākumi 

KARJERAS NEDĒĻA 

9 
Meistarklase 

pedagogiem 

9.a,11.a,12.a (atb. 

I.Čečina) 

·O. Vācieša muzejs 
8.a kl. 
·Dekoratīvās 
mākslas  un dizaina 
muzejs 6.a kl. 
 
Karjeras nedēļas 

pasākumi 

10 
 
Karjeras nedēļas 
pasākumi 
 
·Nodarbība “Stresa 
ietekme uz jauniešu 
veselību un iespējas 
to pārvaldīt” 12.a kl. 
 
·Dekoratīvās 
mākslas  un dizaina 
muzejs 5.a kl. 

11 
·Vadības sanāksme  

 
Sporta stafetes 1. -
2.klasēm  (ar vecāku 
līdzdalību) 1.st. laikā 
 
 
Karjeras nedēļas 
pasākumi 

12 
Lekcija par 
atkarībām 9. – 12. 
klašu skolēniem  

 
Karjeras nedēļas 
pasākumi 
 
·Direktores un 
atbalsta personāla 
sanāksme 

13 14 
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15 
Informatīvā 
sanāksme 

16 
 

17 
·Metodiskās 
padomes sēde 
(plkst.15:30) 
 
 ·Lekcija 1. - 5. klašu 
skolēniem par pirmo 
palīdzību 
(atb. Z. Lūse) 
 
·Meistarklase 
pedagogiem 8.b 
(atb. J.Antonova) 
 
·Meistarklase 
rotaļlietu 
izgatavošanā 1.-4. 
klašu vecākiem 
(plkst. 17:00, atb, L. 
Sīmane) 

18 
·Vadības sanāksme  
 
·Retro – auto muzejs 

3.,4.a kl. 

·Mākslas muzejs 

Rīgas birža 7. b kl. 

 

 
 

19 
 
OLIMPIĀDE 
Latviešu valoda 7.-
8.kl.(mazākumtautību 
izgl. progr.) 
 
·Lekcija 1. - 2. kl. 
“Tīri zobi” 
(atb. Z. Lūse) 
 
·Nodarbība “Stresa 
ietekme uz jauniešu 
veselību un iespējas 
to pārvaldīt” 10.a, b 
kl. 

20 
 

21 

 

 

22 
Informatīvā 
sanāksme 
(plkst.11.00) 
 
Kursi “Uzdevumi.lv” 
(plkst. 9.00; 26.kab.) 

23 
Pedagoģiskās 
padomes sēde 
(plkst.10:00) 
 
Metodisko komisiju 
sanāksmes 
(plkst.12:00) 

24 

 

 

25 
·Vadības sanāksme  

26 
·Direktores un 
atbalsta personāla 
sanāksme 

27 

 
28 

 

29 
Informatīvā 
sanāksme 
 
· Volejbols (8.,9. kl 

zēniem) 

 

30 
Meistarklase 
pedagogiem  
(atb.  A.Ivanova) 
·Nodarbība “Stresa 
ietekme uz jauniešu 
veselību un iespējas 
to pārvaldīt” 11.a, b 
kl. 

31 
Ceļā uz Latvijas 
simtgadi 
 
Skatuves runas  
konkurss „Tev – 
mana Latvija!” 
(1. – 4.; 5. – 8.;  
9. -12.klasēm) 
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OLIMPIĀDE 
Angļu valoda 10.-
12.kl. 
 
·Mākslas muzejs 
Rīgas birža 5.,6 b kl. 

 

Rudens brīvdienas no 2018.gada 22.oktobra līdz 2018.gada 26.oktobrim. 

 

 

 

 

 

 

 


