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MARTS, 2020 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

      1 

2 
Informatīvā 

sanāksme 

·Skolas drošības 
izvērtējums 
(plkst. 14.00, atb. E. 
Guruli, A. Trukane, 
atbalsta personāls) 
 
Latviešu valodas 
pedagoga  
J. Šidlovskas 
meistarklase 
 
Sākumskolas 
pedagoga  

A. Želobovskas 
meistarklase 
 
·ZAĻĀS JOSTAS 

izlietoto bateriju 

vākšanas konkursa 

„Tīrai Latvijai” 

noslēgums 

(atb. Skolēnu 
padome, Z. Lūse) 
 
 
 

3 
Valsts pārbaudes 
darbs 3.b klasei 
latviešu valodā 
(rakstu daļa un 
mutvārdu daļa) 
 
Angļu valodas 
pedagoga  
M. Liepkalnas 
meistarklase 

4 
 
·Direktores un 
atbalsta personāla 
sanāksme 
 
·Boccio turnīrs  
(3., 6., 8.  kl.,  
tiesneši no 9.,11.kl. 
atb. I.Purmale) 
 
·Rīgas skolēnu 
skatuves runas 
konkurss 
(9.a kl.,  
atb. A. Drāke) 

·Florbols  
(10.-12. kl. zēni,  
atb. A. Strautmanis) 
 

5 
Valsts pārbaudes 
darbs 6.a klasei un 
6.b klasei 
dabaszinībās 
  
·Vadības sanāksme  
 
Fizikas pedagoga  

M. Samusevičas 
meistarklase 
 
Sākumskolas 
pedagogu  
A.Ivanovas, 
J. Komarovas 
meistarklase 

6 
 
Mūzikas pedagoga 
B. Lasmanes 
meistarklase 
 
Sākumskolas 
pedagoga  
A. Ivanovas 
meistarklase 

7 8 
STARPTAUTISKĀ 
SIEVIEŠU DIENA 
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9 
 
Informatīvā 

sanāksme 

·Sanāksme par CE 
(18.kab. plkst. 15.30) 
 
Latviešu valodas 
pedagogu 
S. Ribkinskas,  
Z. Malzubres 
meistarklase 

10 
 
·Latvijas Valsts 
kinofotofonoarhīvs  
(5.a, 6.a kl.,  
atb. D. Purmale,  
M. Liepkalna)  
 
Bioloģijas pedagogu 
I.Ikalas, N. Boikovas 
meistarklase 
 

11 
 
Pasākums Ziemeļu 
rajona skolu 
bibliotekāriem 
„Tiekamies kaimiņu 
bibliotēkā”  
(atb. D. Bērziņa) 
 
·Direktores un 
atbalsta personāla 
sanāksme 
 
 

12 
 
·Vadības sanāksme  
 
·Skolas vides risku 
izvērtējuma 
aktualizācija 
(plkst. 10.00 -12.00, 
atb. A. Trukane un 
darba aizsardzības 
speciālists) 
 
Krievu valodas 
pedagoga                
M. Dostanko  
meistarklase 
 
 

13 
 
ĀV pedagogu 
Ž. Kleščenkovas, S. 
Pauliņas 
meistarklase 

 
Krievu valodas 
pedagoga               
E. Ņesterenko 

meistarklase 

14 
 

15 
 
· 
 

16 
 
·Seminārs 
„Jaunais mācību 
saturs un tā 
ieviešana” (visiem 
pedagogiem, 
atb. E. Guruli, 
aktu zālē no plkst.9.00) 
 
Informatīvā 
sanāksme 

17 
 
CE angļu valodā 
(rakstu daļa)  
 
·Skolas komandu 
darbs „Jaunais 
mācību saturs un tā 
ieviešana” (visiem 
pedagogiem, 
atb. J.Šidlovska, no 
plkst. 9.00) 
 
·Individuālo 
izglītības 
programmu apguves 
plānu aktualizācija 
 
 
 
 

18 
 
CE angļu valodā 
(mutvārdu daļa)  

 
·Direktores un 
atbalsta personāla 
sanāksme 
 
·Individuālo 
izglītības 
programmu apguves 
plānu aktualizācija 

19 
 
·Vadības sanāksme  
 

·Skolas komandu 
darba prezentācija 
„Jaunais mācību 
saturs un tā 
ieviešana” (visiem 
pedagogiem, 
atb. E. Guruli, 
aktu zālē no plkst.9.00) 

20 
 

21 
 

22 
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23 

Informatīvā 
sanāksme 

 

24 
 
ĀV pedagogu 
A.Muižnieces, 
I.Purmales 
meistarklase 

 

25 
·Direktores un 
atbalsta personāla 
sanāksme 
 
KOMUNISTISKĀ 
GENOCĪDA UPURU 
PIEMIŅAS DIENA 
Tikai cilvēkam būt 
Un atvērtu sirdi turēt, 
Kas jūt sava tuvākā 
sāpes un raizes... 
Ja vajag – dalīt uz pusēm 
gabalu maizes. 
Atvērtu atmiņu turēt 
Un neaizmirst 
Tās daudzās dvēseles... 

26 
·Vadības sanāksme  
 
ĀV pedagogu 
Ž. Kleščenkovas,    
S. Pauliņas 
meistarklase 
 

27 
 
Mūzikas pedagoga  
Z. Lūses 
meistarklase 
 

28 29 
 

30 

Informatīvā 
sanāksme 

 

31 
Angļu valodas 
pedagoga I. Tribes 
meistarklase 
 
 

     

Pavasara brīvdienas 1. – 11. klasēm – no 2020. gada 16. marta līdz 2020. gada 20.martam 

Pavasara brīvdienas 12. klasei – no 2020. gada 23. marta līdz 2020. gada 27.martam 

(pamatojoties uz 11.12.2018. MK noteikumiem Nr.777  „Noteikumi par 2019./2020. mācību gada un mācību semestru sākuma 

 un beigu laiku un brīvdienu laiku”)  
 

 

      Informatīvais materiāls, par koronavīrusu 2019-nCoV, tā simptomiem un rīcību saslimšanas gadījumā, 
izvietots 1.stāva vestibilā un skolotāju istabā. Informācija aktualizējama klases stundās. 
 


