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NOVEMBRIS, 2019 

PIRMDIENA 
 

OTRDIENA 
 

TREŠDIENA 
 

CETURTDIENA 
 

PIEKTDIENA 
 

SESTDIENA 
 

SVĒTDIENA 
 

    
 

1 
·Interaktīvā 
nodarbība „Drošība 
mājās un 
sabiedriskajās 
vietās” 
(1.a kl.,  
atb. M. Bileskalne) 

2 3 

 

4 
 

·Informatīvā 

sanāksme 

5 
 
·Aizsardzības 
ministrijas lekcija 
„Kā mēs sargājam 
Latviju” (9.-12.kl., 
atb. Z. Lūse) 
 
·Retro auto muzeja 
apmeklējums  
(2.a kl.,  
atb. M. Jupika -
Balašonoka) 
 
· Volejbols (8.,9. kl 

meitenēm)   

6 
 
·Direktores un 
atbalsta personāla 
sanāksme 
 
·Sporta festivāls 
„Nāc un sporto sev 
par prieku!” 
(atb. I. Purmale) 
 
·Poligrāfijas 
uzņēmuma PusePlus 
apmeklējums  
(1.a, 4.a kl.,  
atb. M. Bileskalne,  
I. Želinska) 
 

 

 

 

7 

·Vadības sanāksme 

 
·ROBEŽSARGU 
DIENA 
Līdzdalība zīmējumu 
konkursā „Manai 
robežsardzei – 100” 
(sākumskolas 
klases) 

 
·Sporta festivāls 
„Nāc un sporto sev 
par prieku!” 
(atb. I. Purmale) 
 
·Skatuves runas  
konkurss „Mana 
Latvija” 
(1. – 4. klasēm,     
atb. I. Želinska)  

 

8 
 
·Radošā nodarbība 
stikla studijā 
GlassPoint 
(10. - 12.b kl.,  
atb. E. Nesterenko)  

 

9 10 
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11 
LĀČPLĒŠA DIENA 
 
·Svētku rīta 
pasākums 
skolas pagalmā 
(plkst. 8.30,  
atb. Z. Lūse) 
 
Informatīvā 
sanāksme 
 
·Kinofilma „Dvēseļu 
putenis” 
(9., 12.kl.  
atb. S. Jaroščuka) 
 
·Brāļu kapu 
apmeklējums 
(1.a, 3.a, 4.a kl.  
atb. I. Želinska) 
 
 
 

12 
 
·Viktorīna „Mana 
Latvija” (4. - 7. kl.,  
atb. G. Saulīte un  
kl. audz. ) 
 
·Brāļu kapu 
apmeklējums 
(5..a kl.  
atb. D. Purmale) 
 

13 
 

·Direktores un 
atbalsta personāla 
sanāksme 
 
·Pasākums “Nāc un 
sporto sev par 
prieku” 
 

·Viktorīna „Mana 
Latvija” (8 - 9. kl.,  
atb. G. Saulīte un  
kl. audz. ) 
 
·Latvijas Nacionālais 

teātris „Tikšanās 

vieta – Rīgas 

pilsētas II teātris” 

(8.a kl.,                  

atb. A. Drāke) 

·Kinofilma „Dvēseļu 
putenis” 
(5.b, 8.b kl.  
atb. N. Boikova,  
L. Prokofjeva) 

14 

·Vadības sanāksme 

 
 ·Svētku koncerta 
MĒĢINĀJUMS 
(plkst. 10.10,  
atb. Z. Lūse) 
 
·Viktorīna „Mana 
Latvija” (10. - 12. kl.,  
atb. G. Saulīte un  
kl. audz. ) 
 
·Stafetes (4., 5.kl.) 

„Drošie un veiklie” 

·Viktorīna. „Rīga 

bildēs” (1. -  4. kl.,                  

atb. I. Želinska) 

 

15 
 
·Svētku koncerta 
MĒĢINĀJUMS 
(plkst. 9.15,  
atb. Z. Lūse) 
 
·Svinīgais pasākums 
veltīts Latvijas 
Republikas 
Proklamēšanas 
dienai (koncerts  
1. - 12.kl.,  
atb. Z. Lūse) 

16 
 

17 
 
 

18 
 
Latvijas Republikas 
Proklamēšanas 
diena 

 

19 
 
Informatīvā 
sanāksme 
 
Meistarklase latviešu 
valodas  
pedagogiem  
(atb. A. Drāke) 
 
 

20 

· Basketbols (6., 7.kl. 

meitenēm) 

·Direktores un 
atbalsta personāla 
sanāksme  

21 

·Vadības sanāksme  

 
· Basketbols (6., 7.kl. 

zēniem) 

·Latvijas Nacionālais 

teātris „Trīs vīri 

kūrortā” (6.a, 7.a kl.,                  

atb. M. Liepkalna,   

22 
 
·Radošā nodarbība 
stikla studijā 
GlassPoint 
(1.a, 3.a, 4.a kl.,      
atb. I. Želinska) 

23 

 
24 
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Meistarklase fizikas 
pedagogam M. 
Samusēvičai 

G. Saulīte) 

·Radošā nodarbība 
stikla studijā 
GlassPoint 
(9.b kl.,  
atb. J. Šidlovska) 

25 
Informatīvā 
sanāksme 
 
·DRAUDZĪGĀ 
AICINĀJUMA 
FONDA PASĀKUMS 
(vadības līdzdalība) 
 

26 
Meistarklase 
sākumskolas 
pedagogiem  
(atb.  A. Ļubimova) 
 
· Basketbols (6., 7.kl. 

zēniem) 

·Kinofilma „Dvēseļu 
putenis” 
(9. – 12.b kl.  
atb. J. Šidlovska) 

27 
·RD Labklājības 

departamenta 

projekta „Mēs par 

veselīgu Rīgu” 

nodarbības par 

reproduktīvo 

veselību (5. – 9. kl.,                  

atb. Z. Lūse)  

·Direktores un 
atbalsta personāla 
sanāksme  

28 

·Vadības sanāksme  

 

29 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


