
APSTIPRINĀTS ar 
Jaunogres vidusskolas direktora  

rīk.nr.80-1-s, no 01.09.2021. 
 

JAUNOGRES  VIDUSSKOLAS  PERSPEKTĪVAIS  DARBA PLĀNS  2021./2022. m.g. 
Izglītības iestādes misija 

Jaunogres vidusskola – atpazīstama, dinamiska Ogres novadā vienīgā mazākumtautību vispārizglītojoša 
izglītības iestāde, kurā ir iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību; ir radīti labvēlīgi apstākļi katra izglītojamā izaugsmei 
daudzvalodīgā un multikulturālā vidē, kas veicina patstāvīgu, atbildīgu cilvēku izaugsmi ar plašu redzesloku un 

labām sociālām prasmēm dzīvei mūsdienu mainīgajā pasaulē. 

Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo 
 

Atbildīgs un aktīvs sabiedrības dalībnieks, personība ar pašapziņu, kura ciena un rūpējas par sevi un citiem, 
radošs darītājs un lietpratējs izaugsmē, kam mācīšanās kļuvusi par ieradumu, lojāls valstij. 

 
Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā 

Tradīcijās balstīts, atbildīgs un radošs mācību un audzināšanas process cieņpilnā sadarbības vidē,  
vērsts uz teicamu un izcilu rezultātu. 

Skolas darbības mērķis 
Īstenot izglītības un audzināšanas procesu izglītības standartos un programmās noteikto mērķu sasniegšanai 

demokrātiskā , profesionālā un radošā izglītības vidē 
 

2021./2022.m.g. skolas darba mērķis un metodiskā tēma: 
Mērķis  
Kvalitatīvas kompetencēs balstītas izglītības ieviešana un realizēšana. 
 
Metodiskā darba tēma 
Skolēna un skolotāja personības radošā potenciāla attīstīšana kvalitatīva un mūsdienīga mācību procesa kontekstā. 
  
Prioritāšu         
uzdevumi: 

1.    Kompetenču pieejā veidotā mācību satura realizācijas uzsākšana 2.,5.,8.,11.kl. 

2. Kompetenču pieejā balstītā mācību satura realizācijas pilnveidošana 1.,4.,7.,10.kl. 

3. Kompetenču pieejā veidotā mācību satura pakāpeniska ieviešana mācību procesā pārējās klasēs, galveno uzmanību pievēršot izmaiņām mācību procesa organizēšanā, tā vērtēšanai - atgriezeniskajai 

saitei. 

4. Pilnveidot uz rezultātu virzītu mācību stundu ( jēgpilna, efektīva mācību stunda, sadarbība, kompetenču pieeja) organizēšanu un vadīšanu, akcentējot valsts valodas mērķtiecīgu izmantošanu 

mācīšanas un mācīšanās procesā. 

5. Īstenot skolotāju starpdisciplināro sadarbību, plānojot un vadot integrētas mācību stundas zināšanu un prasmju apgūšanai. Izglītojamo individuālo vajadzību ievērošana un veicināšana izglītības 

procesā. 

6. Organizēt stundu vērošanu un dalīties pieredzē mācību procesa vadīšanā. Īstenot vērtībizglītību mācību procesā. 

           
 



 Septembris Oktobris Novembris Decembris Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs – 
augusts 

 
Pedagoģiskās 
padomes sēžu 

sagatavošana un 
novadīšana 

   Pedagoģiskās 
padomes sēde 

„ Izvērtējums un 
analīze par 
izglītojamo 

1.semestra mācību un 
audzināšanas  darba 

rezultātiem” 
(Administrācija) 

Tematiskā 
pedagoģiskās 
padomes sēde 

“Skolēna un skolotāja 
personības radošā 

potenciāla attīstīšana 
kvalitatīva un 

mūsdienīga mācību 
procesa kontekstā”. 
(Administrācija un 
priekšm.skolotāji) 

   Pedagoģiskās 
padomes sēde 
„Mācību gada 

izglītojamo mācību 
un audzināšanas  
darba rezultāti” 
(Administrācija) 

Tematiskā 
pedagoģiskās 
padomes sēde. 

(Administrācija) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administrācijas 
apspriedes 

1.Kārtības, kādā 
2021./2022.m.g. tiek 
nodrošināti 
piesardzības 
pasākumi un mācību 
procesa organizēšana, 
ievērojot 
epidemioloģisko 
situāciju COVID-19 
infekcijas izplatības 
laikā (Direkt.vietn) 
2.1.,5.,10. klašu 

adaptācijas norise 
(Ē.Muravjova) 

3.Klašu audzinātāju 
darba dokumentācijas 
pārraudzība 
(audzin.plāns, 
audzināšanas 
programma)( 
A.Šakurova). 

5.Pagarinātās dienas 
grupas darba 
organizācija 

 ( I.Aleksandrenkova) 
6.Skolas apmekl. 
 ( sociālais pedagogs, 

direktora vietnieki). 
 

1.Kārtības, kādā 
2021./2022.m.g. 
tiek nodrošināti 
piesardzības 
pasākumi un 
mācību procesa 
organizēšana, 
ievērojot 
epidemioloģisko 
situāciju COVID-
19 infekcijas 
izplatības laikā 
(Direkt.vietnieki) 

2.1.-12. klašu skolēnu 
sekmes un 
uzvedība,  darbs ar 
skolēniem, kuriem 
novēro mācību 
grūtības (direktora 
vietnieki) 

 3. 3.,6.,9. un 12. 
klašu skolēnu un 
to vecāku 
instruēšana par 
VPDrezultāti(I.Ale
ksandrenkova 
,I.Strode, 
V.Ziemele) 

  4.Skolas interešu 
izglītības  pulciņu 
darba kvalitāte un 
dokumentācijas 
pārraudzība  

( A.Šakurova) 
  5.Pārbaudes darbu 

grafika 
pārraudzība   
(direktora 
vietnieki) 

  6.Darba 
organizācijas 
pārraudzība ar 
talantīgiem un 
apdāvinātiem 
bērniem (direktora 
vietnieki) 

 7.Darba 
organizācijas 
pārraudzības 
rezultāti speciālās 
pamatizglītības 
mazākumtautību 
programmas 
izglītojamajiem ar 
mācīšanās 
traucējumiem 
realizācijā 
(I.Aleksandrenkova ) 

  8. Skolēnu 

1.Kārtības, kādā 
2021./2022.m.g. 
tiek nodrošināti 
piesardzības 
pasākumi un 
mācību procesa 
organizēšana, 
ievērojot 
epidemioloģisko 
situāciju COVID-
19 infekcijas 
izplatības laikā 
(Direkt.vietnieki) 

2.Kompetencēs 
balstīta mācība 
stura realizācijas 
pārraudzība 
1.,2.,4.,5.,7., 8., 
10., 11.kl. 
(Direkt.vietnieki) 

  3.Mācību 
programmu izpilde 
1.-12.klasēs 
(direktora vietnieki) 
4.Mācību dinamika 1. 

– 12. kl. (direktora 
vietnieki). 

5.Konsultāciju, 
fakultatīvo 
nodarb.,individ.un 
grupu darba 
nodarbību 
apmekl.pāaraudzība   
(direktora vietnieki). 
6.Mazākumtautības 

valodas skolotāju 
darba kvalitāte. 
(A.Šakurova ) 

7.Dabaszinību cikla 
skolotāju darba 
kvalitātes 
pārraudzības 
rezultāti. (V.Ziemele) 
8.Angļu valodas un 
vēstures skolotāja 
darba kvalitātes 
pārraudzības rezultāti  
( I.Strode) 
9.Sākumskolas  
skolotāju darba 
kvalitātes 
pārraudzības rezultāti 
( I.Aleksandrenkova) 
10.Skolēnu 
dienasgrāmatu 
pārraudzības rezultāti 
1.-4.kl. 

1.Kārtības, kādā 
2021./2022.m.g. 
tiek nodrošināti 
piesardzības 
pasākumi un 
mācību procesa 
organizēšana, 
ievērojot 
epidemioloģisko 
situāciju COVID-
19 infekcijas 
izplatības laikā 
(Direkt.vietnieki) 

2.Kompetencēs 
balstīta mācība 
stura realizācijas 
pārraudzība 
1.,2.,4.,5.,7., 8., 
10., 11.kl. 
(Direkt.vietnieki) 

3.Klašu audzinātāju 
darba kvalitātes 
pārraudzība -1.,5., 
9., 10.klases 
(Administrācija) 

4.12.klašu skolēnu 
eksāmenu izvēle 
(V.Ziemele) 

5.Metodisko komisiju 
metodiskais darbs 
un starppriekšmetu 
sadarbība. 
(I.Strode) 

6.1.-12. klašu skolēnu 
sekmes un uzvedība,  
darbs ar skolēniem, 
kuriem novēro mācību 
grūtības (direktora 
vietnieki 

7.Starppriekšmetu 
sadarbīas 
realizācijas 
pārraudzības 
rezultāti 
Direkt.vietnieki) 

 

1.Kārtības, kādā 
2021./2022.m.g. 
tiek nodrošināti 
piesardzības 
pasākumi un 
mācību procesa 
organizēšana, 
ievērojot 
epidemioloģisko 
situāciju COVID-
19 infekcijas 
izplatības laikā 
(Direkt.vietnieki) 

2.Kompetencēs 
balstīta mācība 
stura realizācijas 
pārraudzība 
1.,2.,4.,5.,7., 8., 
10., 11.kl. 
(Direkt.vietnieki) 

3.Pārbaudes darbu 
grafika 
pārraudzība  
(direktora 
vietnieki) 

4.3.un 6.kl.izglītoj. 
gatavošanās valsts 
diagnost.darbam 
februāra mēnesī. 
(I.Aleksandrenkov
a, I.Strode) 

5.Estētiskā cikla 
mācību priekšmetu 
un sporta 
pasniegšanas 
kvalitāte. 
(A.Šakurova) 

6.Mācību sasniegumu 
dinamika 1.-
12.kl.klasēs.  
(direktora vietnieki) 

7.Skolas Zinātniskās 
biedrības darba 
organizācija 

 ( A.Roddate, 
V.Ziemele) 

8.Starppriekšmetu 
sadarbīas 
realizācijas 
pārraudzības 
rezultāti  
(Direkt.vietnieki) 

 

1.Kārtības, kādā 
2021./2022.m.g. 
tiek nodrošināti 
piesardzības 
pasākumi un 
mācību procesa 
organizēšana, 
ievērojot 
epidemioloģisko 
situāciju COVID-
19 infekcijas 
izplatības laikā 
(Direkt.vietnieki) 

2.Kompetencēs 
balstīta mācība 
stura realizācijas 
pārraudzība 
1.,2.,4.,5.,7., 8., 
10., 11.kl. 
(Direkt.vietnieki) 

3.Projektu nedēļas un 
ZPD norises 
organizācija un 
pārraudzība 1.-8.kl. 
-A.Šakurova; 9.-
12.kl. –V.Ziemele 

4.Darbs  ar 
talantīgiem un 
apdāvinātiem 
bērniem (direktora 
vietnieki) 

5.Darbs ar skolēniem, 
kuriem novēro 
mācību grūtības 
(direktora 
vietnieki, atbalsta 
komisija ) 

6.Skolas apmekl. ( 
sociālais 
pedagogs, 
(direktora 
vietnieki). 

7.Skolas interešu 
izglītības pulciņu 
darba kvalitāte 
(A.Šakurova) 

8.Skolēnu 
sagatavošanas 
kvalitāte 12.kl. CE 
angļu val. 
(I.Strode ). 

 

1.Kārtības, kādā 
2021./2022.m.g. 
tiek nodrošināti 
piesardzības 
pasākumi un 
mācību procesa 
organizēšana, 
ievērojot 
epidemioloģisko 
situāciju COVID-
19 infekcijas 
izplatības laikā 
(Direkt.vietnieki) 

2.Kompetencēs 
balstīta mācība 
stura realizācijas 
pārraudzība 
1.,2.,4.,5.,7., 8., 
10., 11.kl. 
(Direkt.vietnieki) 

3.Pārbaudes darbu 
grafika izpilde 
(direktora 
vietnieki) 

4.Mācību sasniegumu 
dinamika 1.-
12.kl.klasēs.  
(direktora vietnieki) 

5.Klases audzinātāja 
darbs audzināmajā 
klasē (direktora 
vietnieki) 

6.Klases stundas 
pasniegšanas 
efektivitāte un 
kvalitāte  
(direktora 
vietnieki) 

7.Mācību stundu 
pasniegšanas 
kvalitāte valsts 
valodā.  
(Direkt.vietnieki) 

8.Starppriekšmetu 
sadarbīas 
realizācijas 
pārraudzības 
rezultāti  
(Direkt.vietnieki) 

 

1.Kārtības, kādā 
2021./2022.m.g. 
tiek nodrošināti 
piesardzības 
pasākumi un 
mācību procesa 
organizēšana, 
ievērojot 
epidemioloģisko 
situāciju COVID-
19 infekcijas 
izplatības laikā 
(Direkt.vietnieki) 

2.Kompetencēs 
balstīta mācība 
stura realizācijas 
pārraudzība 
1.,2.,4.,5.,7., 8., 
10., 11.kl. 
(Direkt.vietnieki) 

3.Mācību programmu 
izpilde un skolēnu 
mācību 
rezultativitāte1.-
12.klasēs 
(direktora 
vietnieki) 

4.Darbs ar skolēniem, 
kuriem novēro 
mācīšanās grūtības / 
mācīšanās 
traucējumus  

( direktora vietnieki, 
atbalsta komisija) 

5. 9.,12.kl. skolēnu 
sagatavošanas 
kvalitāte VPD 
(direktora 
vietnieki). 

6.Skolotāju darbs 
izlaiduma klasēs 

( direktora vietnieki) 
 

1.Kārtības, kādā 
2021./2022.m.g. 
tiek nodrošināti 
piesardzības 
pasākumi un 
mācību procesa 
organizēšana, 
ievērojot 
epidemioloģisko 
situāciju COVID-
19 infekcijas 
izplatības laikā 
(Direkt.vietnieki) 

2.Kompetencēs 
balstīta mācība 
stura realizācijas 
pārraudzība 
1.,2.,4.,5.,7., 8., 
10., 11.kl. 
(Direkt.vietnieki) 

3.Skolas apmekl. 
( sociālais pedagogs, 

direktora 
vietnieki). 

4.1.-12. klašu skolēnu 
sekmes un 
uzvedība  

( direktora vietnieki) 
5.Starppriekšmetu 

sadarbīas 
realizācijas 
pārraudzības 
rezultāti  
(Direkt.vietnieki) 

6.Informācijas 
apkopošana, 
gatavošanās skolas 
forumam – 
izglītojamo 
apbalvošanai par 
sasniegumiem  
mācību priekšmetu 
olimpiādēs, 
konkursos, skatēs, 
projektos un sporta 
sacensībās  

( Administrācja) 
7.Gatavošanās Pēdējā 
zvana svinīgajam 
aktam 
(Administrācja) 
 

1.Papildus mācību 
pasākumu un 
pēcpārbaudījumu 
darba plāna 
izstrāde, 
pārraudzība 
(direktora 
vietnieki). 

2.VPD rezultātu 
izvērtējums 
(direktora vietnieki) 

3.Skolas mācību gada 
darba analīze un 
izvērtējums 
(direktora vietnieki) 

 



dienasgrāmatu 
pārraudzība  5.-
6.kl. ( I.Strode) 

(I.Aleksandrenkova) 
 

 
 Septembris Oktobris Novembris Decembris Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs – 

augusts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apspriede pie 
direktora 
vietnieka 

 

1.-12. klašu 
audzinataju darba 

organizācija 
( A.Šakurova) 

*5.-7.kl. „ Darbs ar 
skolēniem, kuriem 

novēro mācību 
grūtības; 

disciplinētība” 
( I.Strode) 

*Metodisko komisiju 
tālākā darba 

nepieciešamais 
nodrošinājums 

(mācību, metodiskais, 
aprīkojums,u.c.) 
sekmīga darba 
organizēšanai 

2020./2021.m.g. 
(MA vadītāji) 

1*1.-4.kl. „ Darbs ar 
skolēniem, kuriem 

novēro mācību 
grūtības; 

disciplinētība”, 
piedaloties skolēnu 

vecākiem 
1 (I.Aleksandrenkov

a) 
*5.-7.kl. „ Darbs ar 
skolēniem, kuriem 

novēro 
mācību grūtības; 

disciplinētība”, 
piedaloties 

skolēnu vecākiem 
( I.Strode) 

*8.-12.kl. „ Darbs ar 
skolēniem, kuriem 

novēro mācību 
grūtības; 

disciplinētība”, 
piedaloties skolēnu 

vecākiem 
(V.Ziemele) 
*Mazais 

pedagoģiskais 
konsīlijs par 

1.,5.,10.kl.skolēnu 
mācību 

sasniegumiem, 
uzvedību un 
kavējumiem 

(kl.audzin.māc.priekš
metu skolotāji, 

atbalsta personāls, 
direkt.vietn.) 

 

1.1.-4.kl. „ Darbs ar 
skolēniem, kuriem 

novēro mācību 
grūtības; 

disciplinētība”, 
piedaloties skolēnu 

vecākiem 
(I.Aleksandrenkova) 

*Mazais 
pedagoģiskais 
konsīlijs par 

skolēniem, kuriem 
novēro mācību 

grūtības 
(kl.audzin.māc.pri
ekšmetu skolotāji, 
atbalsta personāls, 

direkt.vietn.) 
 

 1*5.-7.kl. „ Darbs ar 
skolēniem, kuriem 

novēro mācību 
grūtības; 

disciplinētība”,sadarb
ībā ar kl.audzin. 
(   ( I.Strode) 

 

2. *8.-12.kl. „ Darbs ar 
skolēniem, kuriem 

novēro mācību 
grūtības; 

disciplinētība”, 
piedaloties skolēnu 

vecākiem (V.Ziemele) 
*Mazais 

pedagoģiskais 
konsīlijs par 

skolēniem, kuriem 
novēro mācību 

grūtības 
(kl.audzin.māc.pri
ekšmetu skolotāji, 
atbalsta personāls, 

direkt.vietn.) 
 

*1.-4.kl. „ Darbs ar 
skolēniem, kuriem 

novēro mācību 
grūtības; 

disciplinētība”, 
piedaloties skolēnu 

vecākiem 
I.Aleksandrenkova 

*5.-7.kl. 
„ Darbs ar 

skolēniem, kuriem 
novēro mācību 

grūtības;disciplinētī 
piedaloties 

skolēnu vecākiem 
( I.Strode) 
*Mazais 

pedagoģiskais 
konsīlijs par 

skolēniem, kuriem 
novēro mācību 

grūtības 
(kl.audzin.māc.priekš

metu skolotāji, 
atbalsta personāls, 

direkt.vietn.) 
 
 

*9. un 12. kl.Pedējo 
zvanu un izlaidumu 
svētku  organizācijas 

jautājumi 
( A.Šakurova) 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izglītības 
kvalitātes 

pārraudzība 

1.Kārtības, kādā 
2021./2022.m.g. tiek 
nodrošināti 
piesardzības 
pasākumi un mācību 
procesa organizēšana, 
ievērojot 
epidemioloģisko 
situāciju COVID-19 
infekcijas izplatības 
laikā (Direkt.vietn) 
2.1.,5.,10. klašu 

adaptācijas norise 
(Ē.Muravjova) 

3.Kompetencēs 
balstīta mācība 
stura realizācijas 
pārraudzība 
1.,2.,4.,5.,7., 8., 
10., 11.kl. 
(Direkt.vietnieki) 

4.Klašu audzinātāju 
darba dokumentācijas 
pārraudzība 
(audzin.plāns, 
audzināšanas 
programma)( 
A.Šakurova). 

5.Mācību konsultāciju, 
fakultatīvo nodarbību, 
indiv.un grupu darba 
organizācija un 
kvalitāte.  
(Direkt.vietnieki) 

6.Pagarinātās dienas 
grupas darba 
organizācija 

 ( I.Aleksandrenkova) 
7.Skolas apmekl. 
 ( sociālais pedagogs, 

direktora vietnieki). 
 

1.Kārtības, kādā 
2021./2022.m.g. 
tiek nodrošināti 
piesardzības 
pasākumi un 
mācību procesa 
organizēšana, 
ievērojot 
epidemioloģisko 
situāciju COVID-
19 infekcijas 
izplatības laikā 
(Direkt.vietnieki) 

2.Kompetencēs 
balstīta mācība 
stura realizācijas 
pārraudzība 
1.,2.,4.,5.,7., 8., 
10., 11.kl. 
(Direkt.vietnieki) 

3.1.-12. klašu skolēnu 
sekmes un 
uzvedība,  darbs ar 
skolēniem, kuriem 
novēro mācību 
grūtības (direktora 
vietnieki) 

 4. 3.,6.,9. un 12. 
klašu skolēnu un 
to vecāku 
instruēšana par 
VPD 
rezultāti(I.Aleksan
drenkova ,I.Strode, 
V.Ziemele) 

  5.Skolas interešu 
izglītības  pulciņu 
darba kvalitāte un 
dokumentācijas 
pārraudzība  

( A.Šakurova) 
  6.Pārbaudes darbu 

grafika 
pārraudzība   
(direktora 
vietnieki) 

   7.Darba 
organizācijas 
pārraudzība ar 
talantīgiem un 
apdāvinātiem 
bērniem (direktora 
vietnieki) 

 8.Darba 
organizācijas 
pārraudzības 
rezultāti speciālās 
pamatizglītības 
mazākumtautību 
programmas 
izglītojamajiem ar 
mācīšanās 
traucējumiem 
realizācijā 
(I.Aleksandrenkova ) 

  9. Skolēnu 
dienasgrāmatu 
pārraudzība  5.-
7.kl. ( I.Strode) 

10.Starppriekšmetu 
sadarbīas realizācijas 
pārraudzības rezultāti   

1.Kārtības, kādā 
2021./2022.m.g. 
tiek nodrošināti 
piesardzības 
pasākumi un 
mācību procesa 
organizēšana, 
ievērojot 
epidemioloģisko 
situāciju COVID-
19 infekcijas 
izplatības laikā 
(Direkt.vietnieki) 

2.Kompetencēs 
balstīta mācība 
stura realizācijas 
pārraudzība 
1.,2.,4.,5.,7., 8., 
10., 11.kl. 
(Direkt.vietnieki) 

  3.Mācību 
programmu izpilde 
1.-12.klasēs 
(direktora vietnieki) 
4.Mācību dinamika 1. 

– 12. kl. (direktora 
vietnieki). 

5.Konsultāciju, 
fakultatīvo 
nodarb.,individ.un 
grupu darba 
nodarbību 
apmekl.pāaraudzība   
(direktora vietnieki). 
6. Skolas apmekl.  
( sociālais pedagogs, 

direktora 
vietnieki). 

7.Mazākumtautības 
valodas skolotāju 
darba kvalitāte. 
(A.Šakurova ) 

8.Dabaszinību cikla 
skolotāju darba 
kvalitātes 
pārraudzības 
rezultāti. (V.Ziemele) 
9.Angļu valodas un 
vēstures skolotāja 
darba kvalitātes 
pārraudzības rezultāti  
( I.Strode) 
10.Sākumskolas  
skolotāju darba 
kvalitātes 
pārraudzības rezultāti 
( I.Aleksandrenkova) 
11.Skolēnu 
dienasgrāmatu 
pārraudzības rezultāti 
1.-4.kl. 
(I.Aleksandrenkova) 
 

1.Kārtības, kādā 
2021./2022.m.g. 
tiek nodrošināti 
piesardzības 
pasākumi un 
mācību procesa 
organizēšana, 
ievērojot 
epidemioloģisko 
situāciju COVID-
19 infekcijas 
izplatības laikā 
(Direkt.vietnieki) 

2.Kompetencēs 
balstīta mācība 
stura realizācijas 
pārraudzība 
1.,2.,4.,5.,7., 8., 
10., 11.kl. 
(Direkt.vietnieki) 

3.Klašu audzinātāju 
darba kvalitātes 
pārraudzība -1.,5., 
9., 10.klases 
(Administrācija) 

4.12.klašu skolēnu 
eksāmenu izvēle 
(V.Ziemele) 

5.Metodisko komisiju 
metodiskais darbs 
un starppriekšmetu 
sadarbība. 
(I.Strode) 

6.1.-12. klašu skolēnu 
sekmes un uzvedība,  
darbs ar skolēniem, 
kuriem novēro mācību 
grūtības (direktora 
vietnieki 

7.Starppriekšmetu 
sadarbīas 
realizācijas 
pārraudzības 
rezultāti 
Direkt.vietnieki) 

 

1.Kārtības, kādā 
2021./2022.m.g. 
tiek nodrošināti 
piesardzības 
pasākumi un 
mācību procesa 
organizēšana, 
ievērojot 
epidemioloģisko 
situāciju COVID-
19 infekcijas 
izplatības laikā 
(Direkt.vietnieki) 

2.Kompetencēs 
balstīta mācība 
stura realizācijas 
pārraudzība 
1.,2.,4.,5.,7., 8., 
10., 11.kl. 
(Direkt.vietnieki) 

3.Pārbaudes darbu 
grafika 
pārraudzība  
(direktora 
vietnieki) 

4.3.un 6.kl.izglītoj. 
gatavošanās valsts 
diagnost.darbam 
februāra mēnesī. 
(I.Aleksandrenkov
a, I.Strode) 

5.Estētiskā cikla 
mācību priekšmetu 
un sporta 
pasniegšanas 
kvalitāte. 
(A.Šakurova) 

6.Mācību sasniegumu 
dinamika 1.-
12.kl.klasēs.  
(direktora vietnieki) 

7.Skolas Zinātniskās 
biedrības darba 
organizācija 

 ( A.Roddate, 
V.Ziemele) 

8.Starppriekšmetu 
sadarbīas 
realizācijas 
pārraudzības 
rezultāti  
(Direkt.vietnieki) 

 

1.Kārtības, kādā 
2021./2022.m.g. 
tiek nodrošināti 
piesardzības 
pasākumi un 
mācību procesa 
organizēšana, 
ievērojot 
epidemioloģisko 
situāciju COVID-
19 infekcijas 
izplatības laikā 
(Direkt.vietnieki) 

2.Kompetencēs 
balstīta mācība 
stura realizācijas 
pārraudzība 
1.,2.,4.,5.,7., 8., 
10., 11.kl. 
(Direkt.vietnieki) 

3.Projektu nedēļas un 
ZPD norises 
organizācija un 
pārraudzība 1.-8.kl. 
-A.Šakurova; 9.-
12.kl. –V.Ziemele 

4.Darbs  ar 
talantīgiem un 
apdāvinātiem 
bērniem (direktora 
vietnieki) 

5.Darbs ar skolēniem, 
kuriem novēro 
mācību grūtības 
(direktora 
vietnieki, atbalsta 
komisija ) 

6.Skolas apmekl. ( 
sociālais 
pedagogs, 
(direktora 
vietnieki). 

7.Skolas interešu 
izglītības pulciņu 
darba kvalitāte 
(A.Šakurova) 

8.Skolēnu 
sagatavošanas 
kvalitāte 12.kl. CE 
angļu val. 
(I.Strode ). 

Sākumskolas 
pedagogu darba 
kvalitātes 
izvērtējums ( 
izlases veidā) 
(I.Aleksandrenkov
a) 

1.Kārtības, kādā 
2021./2022.m.g. 
tiek nodrošināti 
piesardzības 
pasākumi un 
mācību procesa 
organizēšana, 
ievērojot 
epidemioloģisko 
situāciju COVID-
19 infekcijas 
izplatības laikā 
(Direkt.vietnieki) 

2.Kompetencēs 
balstīta mācība 
stura realizācijas 
pārraudzība 
1.,2.,4.,5.,7., 8., 
10., 11.kl. 
(Direkt.vietnieki) 

3.Pārbaudes darbu 
grafika izpilde 
(direktora 
vietnieki) 

4.Mācību sasniegumu 
dinamika 1.-
12.kl.klasēs.  
(direktora vietnieki) 

5.Klases audzinātāja 
darbs audzināmajā 
klasē (direktora 
vietnieki) 

6.Klases stundas 
pasniegšanas 
efektivitāte un 
kvalitāte  
(direktora 
vietnieki) 

7.Mācību stundu 
pasniegšanas 
kvalitāte valsts 
valodā.  
(Direkt.vietnieki) 

8.Starppriekšmetu 
sadarbīas 
realizācijas 
pārraudzības 
rezultāti  
(Direkt.vietnieki) 

 

1.Kārtības, kādā 
2021./2022.m.g. 
tiek nodrošināti 
piesardzības 
pasākumi un 
mācību procesa 
organizēšana, 
ievērojot 
epidemioloģisko 
situāciju COVID-
19 infekcijas 
izplatības laikā 
(Direkt.vietnieki) 

2.Kompetencēs 
balstīta mācība 
stura realizācijas 
pārraudzība 
1.,2.,4.,5.,7., 8., 
10., 11.kl. 
(Direkt.vietnieki) 

3.Mācību programmu 
izpilde un skolēnu 
mācību 
rezultativitāte1.-
12.klasēs 
(direktora 
vietnieki) 

4.Darbs ar skolēniem, 
kuriem novēro 
mācīšanās grūtības / 
mācīšanās 
traucējumus  

( direktora vietnieki, 
atbalsta komisija) 

5. 9.,12.kl. skolēnu 
sagatavošanas 
kvalitāte VPD 
(direktora 
vietnieki). 

6.Skolotāju darbs 
izlaiduma klasēs 

( direktora vietnieki) 
 

1.Kārtības, kādā 
2021./2022.m.g. 
tiek nodrošināti 
piesardzības 
pasākumi un 
mācību procesa 
organizēšana, 
ievērojot 
epidemioloģisko 
situāciju COVID-
19 infekcijas 
izplatības laikā 
(Direkt.vietnieki) 

2.Kompetencēs 
balstīta mācība 
stura realizācijas 
pārraudzība 
1.,2.,4.,5.,7., 8., 
10., 11.kl. 
(Direkt.vietnieki) 

3.Skolas apmekl. 
( sociālais pedagogs, 

direktora 
vietnieki). 

4.1.-12. klašu skolēnu 
sekmes un 
uzvedība  

( direktora vietnieki) 
5.Starppriekšmetu 

sadarbīas 
realizācijas 
pārraudzības 
rezultāti  
(Direkt.vietnieki) 

6.Informācijas 
apkopošana, 
gatavošanās skolas 
forumam – 
izglītojamo 
apbalvošanai par 
sasniegumiem  
mācību priekšmetu 
olimpiādēs, 
konkursos, skatēs, 
projektos un sporta 
sacensībās  

( Administrācja) 
7.Gatavošanās Pēdējā 
zvana svinīgajam 
aktam 
(Administrācja) 
 

1.Papildus mācību 
pasākumu un 
pēcpārbaudījumu 
darba plāna 
izstrāde, 
pārraudzība 
(direktora 
vietnieki). 

2.VPD rezultātu 
izvērtējums 
(direktora vietnieki) 

3.Skolas mācību gada 
darba analīze un 
izvērtējums 
(direktora vietnieki) 

 



 Septembris Oktobris Novembris Decembris Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs – 
augusts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentācijas 
pārraudzība 

1.E-žurnāls (direktora 
vietnieki). 

2.Skolēnu drošības 
tehnikas instruktāža 
(kl.audz., direktora 
vietnieki). 

3.Metodisko komisiju 
darba mapes 
iekārtošana  

( I.Strode) 

1.E-žurnāls 
(direktora 
vietnieki). 

2.Skolēnu drošības 
tehnikas 
instruktāža 
(kl.audz., 
direktora 
vietnieki). 

3. Skolēnu 
dienasgrāmatu 
pārraudzība 
(direktora 
vietnieki). 

4.Klašu audzinātāju 
portfolio iekārtošana 
 ( I.Smirnova) 
 

1.E-žurnāls (direktora 
vietnieki). 

2.Konsultāciju 
žurnāla pārraudzība 
(direktora vietnieki). 

3.Fakultatīvo 
nodarbību žurnāla 
pārbaude  

(  direktora vietnieki)  
4.Skolēnu 
dienasgrāmatu 
pārraudzība (direktora 
vietnieki). 

1.E-žurnāls  
 (direktora vietnieki). 
2.Obligātās darba 
dokumentācijas 
pārbaude. 
 (direktora vietnieki). 
3.Metod.kom.vad.dar
ba dokumentācijas 
pārbaude (I.Strode) 
4.Skolēnu drošības 
tehnikas instruktāža  
(direktora vietnieki). 
5.Interešu izglītības 
žurnāla pārbaude 
( A.Šakurova)  

1.E-žurnāls   
(direktora vietnieki). 
2.Konsultāciju 
žurnālu pārraudzība 
 ( direktora 
vietnieki) 

1.E-žurnāls 
(direktora vietnieki). 
2.Konsultāciju 
žurnāla pārraudzība 
(direktora vietnieki). 
3.Fakultatīvo 
nodarbību žurnāla 
pārraudzība  
(direktora vietnieki). 
4.Interešu izglītības 
dokumentācijas 
pārraudzība un 
pārbaude   
( A.Šakurova) 

1.E-žurnāls (direktora 
vietnieki). 
2.Kl.audzin darba 
dokumentācija  
( A.Šakurova) 
3.Metod.kom.vad.darb
a dokumentācija  
( I. Strode) 
4. Skolēnu drošības 
tehnikas instruktāža 
(kl.audz., direktora 
vietnieki) 
   5.Skolēnu 
dienasgrāmatu 
pārraudzība (direktora 
vietnieki). 

1. .E-žurnāls 
(direktora vietnieki). 
2. 2.Skolēnu 
dienasgrāmatu 
pārraudzība 
(direktora vietnieki). 
3.Darba burtnīcu,to 

izmantošanas 
efektivitāte -  
pārraudzība (MA 
vadītāji) 

1.E-žurnāls  
(direktora vietnieki). 
2.Konsultāciju 
žurnāla pārraudzība 
(direktora vietnieki). 
3.Fakultatīvo 
nodarbību žurnāla 
pārraudzība 
(direktora vietnieki). 
4. Skolēnu drošības 
tehnikas instruktāža 
(kl.audz., direktora 
vietnieki). 

1.E-žurnāls 
(direktora 
vietnieki). 

2.Skolas obligātās 
dokumentācijas 
pārbaude 
(direktora 
vietnieki) 

3.Kl.audzin.darba 
dokumentācija  

( A.Šakurova) 
4.Metod.kom.vad.dar

ba dokumentācija 
(I.Strode) 

5.Skolēnu personas 
lietas aizpildīšanas 
pārbaude (direktora 
vietnieki) 

6.Kopsavilkuma 
žurnāla pārbaude 
(direktora vietnieki) 

7.Pēcpārbaudījumu 
dokumentācijas 
pārbaude (direktora 
vietnieki) 

 
 
 
 
 

VPD un skolas 
/valsts 

diagnosticējošie 
darbi 

 * 3.,6.,9.un 12. klašu  
skolēnu vecāku 
sapulce- 
instruktāža par 
VPD norisi, 

(I.Aleksandrenkova 
I.Strode, V.Ziemele, ) 

  Dzimtā val.3.kl. 
05.01.-16.02.-
mutvārdu daļa 

……………………. 
Dzimtā val.6 .kl. 

05.01.-15.02.-
mutvārdu daļa 

Dzimtā val.3.kl. 
05.01.-16.02.-
mutvārdu daļa 
……………. 

Dzimtā val.3.kl.-
17.02.rakstu daļa 

…………… 
Matemātika 3.kl.-

23.02. 
…………………. 
Dzimtā val.6 .kl. 

05.01.-15.02.-
mutvārdu daļa 

…………………. 
Dzimtā val.6.kl.-
16.02.rakstu daļa 

………………….. 
Valsts val. 6.kl.-

22.03. 
…………….. 

Matemātika 6.kl.- 
24.02. 

……………….. 
 
 

Valsts val. 3.kl.-01.03. 
………………. 

Dabaszinības 6.kl.-
03.03. 

……………. 
12.kl. CE angļu val. 

15.-17.03. 
……………… 

 CE valsts val. 9.kl.- 
18.-19.05. 

…………………. 
CE valsts val.12.kl. 

17.05. 
…………………… 

CE Matemātika 
12.kl. 
20.05. 

…………………… 
CE ķīmijā 12.kl. 

25.05. 
………………… 
9.kl.mācībvaloda 

24.-25.05. 
…………………. 
9.kl. matemātika – 

27.05. 
………………. 
CE fizikā 12.kl. 

27.05. 
…………………. 
CE bioloģijā 12.kl. 

30.05. 

9.kl. Angļu val. – 
01.-02.06. 

…………………. 
9.kl. Latvijas vēsture  

07.06. 
…………………… 

Informātika vsk. 
02.-03.06. 

……………….. 
Ģeogrāfija vsk. 

06.06. 
…………………… 

Ekonomika vsk. 
08.06. 

……………… 
Mazākumtaut.vsk. 

10.06. 

 
 

Klases 
aptverošā 
kontrole 

*1.,5.,10. klašu 
adaptācijas norise 

(direktora vietnieki, 
skolas atbalsta 

personāls). 
 

*1.-4.kl.un 5.-12. 
klašu skolēnu 

sekmes un uzvedība. 
(direktora vietnieki). 

*Dienasgrāmatu 
pārraudzība(direktor

a vietnieki). 
*3.,6.,9. un 12. klašu 
skolēnu un to vecāku 
instruēšana par VPD 
(direktora vietnieki). 

*1.-12. Kl. skolēnu 
iesaistīšanās  mācību 

darbā. 
(direktora vietnieki). 

 
 

*1.-12. Kl. skolēnu 
iesaistīšanās  

mācību darbā. 
*Darbs ar talantīgiem 

skolēniem(direktora 
vietnieki). 

 

*3.,6..9.,12..klasēs,g
atavojoties VPD. 

(direktores 
vietnieki). 

*5.-12.klašu skolēnu 
mācību sasniegumi. 
(direktora vietnieki). 

*Darbs ar 1.-12. 
.klašu skolniekiem, 

kuriem ir zems 
zināšanu līmenis. 

(direktora vietnieki, 
skolas atbalsta 

personāls). 

*Darbs ar talantīgiem 
skolēniem. 

(direktora vietnieki). 

*1.-12.klašu skolēnu 
mācību 

rezultativitāte. 
(direktora vietnieki). 

*3.,6.,9. un 12. klašu 
skolēnu un VPD 

organizētība 
(direktora vietnieki). 

 

*9. un 12. klašu 
skolēnu un VPD 

organizētība 
(direktora  vietnieki). 

 



 Septembris Oktobris Novembris Decembris Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs – 
augusts 

 
 
 
 
 

Skolotāju 
apspriedes 

*Nodrošinājums ar 
mācību grāmatām un 
mācību līdzekļiem –

augusts 
2021.g.(J.Ballode) 
*Skolas izglītības 

kvalitātes pārraudzības 
organizēšanas virzieni 
(direktora  vietnieki) 

*Par  atskaišu, 
dokumentācijas 

stāvokli (direktora 
vietnieki) 

*Darba kārtība 
skolēnu rudens 
brīlaika laikā. 

(direktora vietnieki) 
*Skolotāju sadarbība 

realizējot 
kompetencēs balstītu 

mācību saturu 
(direktora vietnieki) 

*Par  atskaišu, 
dokumentācijas 

stāvokli (direktora 
vietnieki) 

 

*Par disciplīnas 
izpildamību 

(direktora vietnieki, 
skolas atbalsta 

personāls) 
*Par brīvdienu 

pasākumu darba 
plānu (direktora 

vietnieki). 
 

*Par  obligātās 
dokumentācijas 

stāvokli (direktora 
vietnieki) 

*Darba kārtība 
skolēnu ziemas 
brīvlaika laikā. 

(direktora vietnieki) 
*Skolotāju 

sadarbība realizējot 
kompetencēs 

balstītu mācību 
saturu 

(direktora vietnieki) 
rektora vietnieki) 

*Par ZPD un 
projektu nedēļas 

norises kārtību skolā 
(direktora vietnieki) 

 

*Mācību grāmatu 
krājumi nākošajam 

mācību gadam 
(J.Ballode) 

*Mācību plāna 
izstrāde nākošajam 

mācību gadam 
(direktora vietnieki) 

*Par  skolas remonta 
darbu organizāciju 

( I.Poluhina) 
*Par mācību gada 

noslēguma 
organizēšanu 

(direktora vietnieki) 
*Skolotāju sadarbība 

realizējot 
kompetencēs balstītu 

mācību saturu 
(direktora vietnieki) 

rektora vietnieki) 

*Vasaras darba 
organizācija un 
vasaras prakses 
organizēšana 

(direktora vietnieki, 
skolas atbalsta 

personāls) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priekšmetu 
olimpiādes 

06.09.2021.  
ZPD konsultācija: 
ZPD metodoloģija 

(pedagogiem) 15:00 
(L.Lārmane, 
A.Roddate) 

……………...  
13.09.2021. 

ZPD konsultācija: 
Darbs ar literatūru un 
avotiem (skolēniem) 

15:00 
(L.Lārmane, 
A.Roddate) 

…………………. 
20.09.2021. 

ZPD konsultācija: 
Tēmas novitāte un 

darba inovācija 
(skolēniem) 15:00 

(L.Lārmane, 
A.Roddate) 

……………… 
22.09.2021. 

ZPD konsultācija: 
Ētika un plaģiātisms 
(skolēniem) 15:00  

(L.Lārmane, 
A.Roddate) 

………………. 
Latviešu valodas 
(mazākumtautību 

izglītības programmu) 
olimpiāde 7.-

8.kl.(skolas  posms) 
(L.Lārmane 

15.10.2021. 
Latviešu valodas 
(mazākumtautību 

izglītības 
programmu) 
olimpiāde 7.-

8.kl.(novada posms) 
(L.Lārmane) 

…………………. 
03.11.2021. 

Angļu valodas 
olimpiāde 10.-12.kl. 

( skolas  posms) 
(A.Baravikova) 

03.11.2021. 
Angļu valodas 
olimpiāde 10.-
12.kl.(novada 

2.posms) 
(A.Baravikova) 
.……………….. 

25.11.2021. 
Novados Bioloģija 
(tiešsaiste edu.lu.lv) 

9.-12.kl. 
(A.Roddate) 

………………….. 
26.11.2021. 

Latviešu valodas 
(mazākumtautību 

izglītības programmu) 
olimpiāde 7.-

8.kl.(valsts olimpiādes 
posms, I kārta) 
(L.Lārmane) 
……………… 

Skolas vācu valoda 
10.-12.kl.  

(O.Kiseļova) 
……………….. 

Skolas vēsture (9. un 
10.- 12.kl.)  

(A.Paškoviča) 
………………. 

Skolas bioloģijas 
olimp.9.-12.kl. 
( A.Roddate) 

 

01.12.2021. 
Angļu valodas 
olimpiāde 10.-
12.kl.(valsts 

olimpiādes  posms, I 
kārta) (A.Baravikova) 

………………….. 
06.12.2021. 

Novados Vācu 
valoda 10.-12.kl. 

(tiešsaiste edu.lu.lv)  
(O.Kiseļova) 

…………………… 
09.12.2021. 

Novados Vēsture (9. 
un 10.- 12.kl.) 

(tiešsaiste edu.lu.lv)  
(A.Paškoviča) 

………………….. 
Skolas informātikas 
8.-10.kl., 11.-12.kl. 

(J.Bobrova) 
……………………… 
Skolas matemātika 

5.-12.kl. 
(I.Jeduša) 

………………………. 
 Skolas bioloģijas 9.-

12.kl. 
(A.Roddate) 

………………….. 

07.01.2022. 
Latviešu valodas 
(mazākumtautību 

izglītības programmu) 
olimpiāde 7.-

8.kl.(valsts olimpiādes 
posms, II kārta) 

(L.Lārmane) 
……………………. 

10.01.2022. 
Novados Informātika 
8.-10.kl., 11.-12.kl. 

(J.Bobrova) 
……………………… 

14.01.2022. 
Novados Fizika 9.-

12.kl. (tiešsaiste 
edu.lu.lv)  

(T.Ratnieka) 
………………………. 

21.01.2022. 
Novados matemātika 

9.-12.kl.(I.Jeduša) 
……………………… 

25.01.2022. 
Novados Ekonomika 
10.- 12.kl. (tiešsaiste 
edu.lu.lv) (K.Miļča). 
……………………… 

26.01.-28.01. 
Valsts Bioloģija 9.-
12.kl.(A.Roddate) 
…………………….. 

Skolā ķīmija 9.-12.kl. 
(M.Porozovs) 
……………….. 

Novada matemātikas 
olimp. 9.-12.kl. 
(A.Grigorjana, 

I.Jeduša) 
…………………….. 
Skolas olimpiāde 
fizikā(T.Ratnieka) 
…………………. 
Skolas olimpiāde 
ekonomikā 10.-
12.kl.(K.Miļča) 

……………………. 
Skolas olimpiāde 

ģeogrāfijā 10.-12.kl. 
(K.Miļča) 

………………….. 
Skolas olimpiāde 
ķīmijā 9.-12.kl 
(M.Porozovs) 

01.02.2022. 
Novados Ķīmija 9.-

12.kl. (tiešsaiste 
edu.lu.lv)  

(M.Porozovs) 
…………………. 
Angļu valodas 
olimpiāde 10.-
12.kl.(valsts 

olimpiādes  posms, II 
kārta) (A.Baravikova) 

………………… 
Novada matemātikas 

olimp. 5.-8.kl. 
(S.Lazareva, 
A.Trušele, 

S.Morozova) 
………………….. 

Novada olimpiāde 
ģeogrāfijā 10.-12.kl. 

(K.Miļča) 
…………………… 

04.03.2022. 
Reģionu ZPD 
konferences 

……………….. 
25.03.2022. 
Valsts ZPD 
conference 

……………… 
Zemgales novada 

matemātikas 
olimpiāde 6.-9.kl. 
Jēkabpils Valsts 

ģimnāzinā 
(I.Jeduša) 

………………. 
Valsts matemātikas 

olimp.9.-12.kl. 
(10.03.-11.03.) 
………………. 

07.-08.04. 
Valsts Fizika 9.-12.kl 

(T.Ratnieka) 
……………… 

13.-14.04. 
Valsts Ģeogrāfija 

10.-12.kl. 
(K.Miļča) 

  



 Septembris Oktobris Novembris Decembris Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs – 
augusts 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skolas 
mēroga 
ārpusklases 
darbs, 
mācību 
priekšmetu 
dienas, 
pulciņu un 
fakultatīvu, 
interešu 
izglītības 
darbs. 

Zinību diena. 
Klases audzinatāju  
diena. 
Sporta diena. 
Adaptācijas dienas 
1.,5.,10. kl. 
( Klases audzinātāji, 
atbalsta personāls) 
Skolēnu parlamenta 
prezidenta ievēlēšanas. 
(A.Šakurova)  
Skolēnu Parlamenta 
darba organizācija 
(A.Šakurova) 
Dzejas dienas (latviešu 
un krievu valodas 
skolotājas)  
Pirmklasnieku 
iesvētīšana 
(12.kl.,D.Blūma) 
Interešu izglītības 
pulciņu programmas un  
grafika apstiprināšana 
(A.Šakurova) 
Piedalīšanās izglītījošā 
pasākumā “Meža 
zinības”6. klases (6.kl. 
audzinātājas, 
A.Šakurova) 
Ekskursijas un radošās 
darbnīcas, organizētas 
iniciatīvas “Latvijas 
Skolas Somas” 
ietvaros (1.-12.kl. 
audzinatājas, 
A.Šakurova) 
Sporta turnīri  5.-12. 
Kl .(skolēnu 
parlaments) 
Skolas dekorēšana 
Zinību dienai (A. 
Šimanovska, vizuālas 
mākslas pulciņa audz.) 
 

Skolotāju diena. 
 (A.Šakurova, 
Skolēnu parlaments) 
Piektklasnieku 
iesvētīšana 
(A.Baravikova, 11. 
klase) 
10. klašu skolēnu 
Iesvētīšana 

(12.klase,D. 
Blūma,A.Šakurova, 
skolēnu 
parlaments) 

 IT konkurss „Gribu 
būt mobils” 
( J.Bobrova) 
1.kl izzinošs 
pasākums 
“Uzvedības likumi 
skolā” (O.Trofimova, 
J. Gaļiļejeva) 
Klases stundas 5.-6. 
kl. “Atkarības. 
Smēķēšana” 
(Skolēnu parlaments) 
Sporta turnīri  5.-12. 
Kl .(skolēnu 
parlaments) 
 Ekskursijas un 
radošās darbnīcas, 
organizētas 
iniciatīvas “Latvijas 
Skolas Somas” 
ietvaros (1.-12.kl. 
audzinatājas, 
A.Šakurova) 
Skolas foto diena 
(A.Šakurova) 
 
 

 Lāčplēša dienai veltīts 
sporta  turnīrs 
 „ Visstiprākais puisis” 
(A.Šakurova, 
V.Paškovičs, 
N.Kudrjavceva, 
J.Lisenko, skolēnu 
parlaments) 
LR  103.gadadienai 
veltītie pasākumi 1.–
12.kl. klašu  paralēlēs  
( I. Strode, V. 
Ziemele,,Lat-2 
skolotāji,A.Šakurova,I.
Baravikova,, kl. 
audzinātāji 1. -12.kl)  
 IT konkurss „Bebrs” 
( J.Bobrova) 
Zelta rudens svētki 
vai rudens pasaka 1.-
4. Klasēm 
(A.Trušele, skolas 
teātra pulciņš) 
Ekskursijas un 
radošās darbnīcas, 
organizētas iniciatīvas 
“Latvijas Skolas 
Somas” ietvaros (1.-
12.kl. audzinatājas, 
A.Šakurova) 
 
Piedalīšanās Ogres 

novada pasākumā 
Lāpu gājiens 
 
Skolas dekorēšana LR 
103.gadadienai (A. 
Šimanovska, vizuālas 
mākslas pulciņa 
audz.) 

Ziemassvētku 
pasākumi 1.–4.kl. 

(A. Šakurova, 
A.Trušele, teātra 
skolas pulciņš) 

Ziemassvētku 
pasākumi 5. - 8..kl. 
paralēlēs 
(A.Šakurova, kl. 
audzinātāji) 
Ziemassvētku 
labdarības  akcija 

(A.Šakurova, 
Skolēnu 
parlaments) 

Ziemassvētku  
9.-12. klašu balle 

 (12.klase, D. 
Blūma, 
A.Šakurova, 
Skolēnu 
parlaments,) 

Skolas dekorēšana 
Ziemassvētkiem  (A. 
Šimanovska, vizuālas 
mākslas pulciņa 
audz.) 
Ārpusklases 
pasākums "Angļu 
valodas ekspresis" 
(N.Monastirska, V. 
Ševšeļova) 
Izteiksmīgas runas 
konkurss 1.-5.kl.(1.-
4.kl.audzinātājas, D. 
Blūma, I. Kolidzeja) 
Ekskursijas un 
radošās darbnīcas, 
organizētas 
iniciatīvas “Latvijas 
Skolas Somas” 
ietvaros (1.-12.kl. 
audzinatājas, 
A.Šakurova) 

 

Janvāra Barikāžu 
atceres dienām 
veltīta izstāde 
(I.Strode) 
 Latvijas vēstures 
stundas Latvijas 
Okupācijas muzejā 
(A. Paškoviča) 
 Vecāku un skolēnu 
pasākums „ Tētis, 
mamma un es- 
sportiskā ģimene” 

(A.Šakurova, 
J.Lisenko, 
N.Kudrjavceva, 
1.-
6.kl.audzinātājas) 

Intelektuālā spēle „ 
Kas? Kur? Kad?” 

( skolēnu 
parlaments) 
Piedalīšanās krievu 
kultūras un 
izglītības svētku 
festivālā "Tatjanas 
diena" (krievu 
valodas skolotājas, 
1.-4.kl audzinātājas) 

Ekskursijas un 
radošās darbnīcas, 
organizētas 
iniciatīvas “Latvijas 
Skolas Somas” 
ietvaros (1.-12.kl. 
audzinatājas, 
A.Šakurova) 

Projektu nedēļa  
(A.Šakurova, 
kl.audzinātāji) 
Novada skatuves 
runas konkurss (1.-
4.kl.audzin., krievu 
valodas skolotāji) 
Galda spēļu diena (A. 
Šakurova, skolēnu 
parlaments) 
Skolas sporta turnīri 
(skolēnu parlaments) 
 Krievu tautas svētki 
„Masļeņica”. 
 1.-4. klasēm 
svinēšana 
(A.Trušele, teātra 
skolas pulciņš)  
IT konkurss „Gribu 
būt mobils” 
( J.Bobrova) 

Ekskursijas un 
radošās darbnīcas, 
organizētas 
iniciatīvas “Latvijas 
Skolas Somas” 
ietvaros (1.-12.kl. 
audzinatājas, 
A.Šakurova) 

Intelektuālā spēle „ 
Kas? Kur? Kad?” 
( skolēnu parlaments) 
Skolas dziesmu 
festivāls( Klases 
audzinātāji, 
A.Šakurova) 
Piedalīšanās Ogres 
Novada interešu 
izglītības vizuālās un 
vizuāli plastiskās 
mākslas pulciņu 
konkursā (A. 
Šimanovska, vizuālas 
mākslas pulciņa audz.) 
 Piedalīšanās Ogres, 
Lielvārdes un Ķeguma 
novadu skolu 2.- 4. un 
5.- 9. klašu koru skatē. 
(I.Baravikova) 
Piedalīšanās Ogres 
novada konkursā 
“Sportiskāka 4. klase” 
(J.Lisenko, 
4.kl.audzinatāji,I.Aleks
andrenkova) 
Sporta konkurss 
meitenēm „Aiziet, 
meitenes!” 
(A.Šakurova, sporta 
skolotāji) 
 IT konkurss „Gribu 
būt mobils” 
( J.Bobrova) 

Ekskursijas un 
radošās darbnīcas, 
organizētas iniciatīvas 
“Latvijas Skolas 
Somas” ietvaros (1.-
12.kl. audzinatājas, 
A.Šakurova) 

Intelektuālais 
konkurss skolēniem, 
skolotājiem un 
vecākiem. 
(A.Šakurova, skolēnu 
parlaments) 
9.klašu skolēnu  
Latvijas Nacionālā 
vēstures muzeja 
muzejpedagoģiskās 
programmas 
apmeklējums 
“Gatavojoties 
eksāmenam” 
(Paškoviča A). 
Skolas dekorēšana 
Lieldienām   
(A. Šimanovska, 
vizuālas mākslas 
pulciņa audz.) 

Ekskursijas un 
radošās darbnīcas, 
organizētas 
iniciatīvas “Latvijas 
Skolas Somas” 
ietvaros (1.-12.kl. 
audzinatājas, 
A.Šakurova) 

1.4.kl. izlaiduma 
vakari  
(I.Aleksandrenkova,4.
kl.audzin.) 
 Izlaiduma klašu 
Pēdējā zvana 
svinīgais akts 
(A.Šakurova) 
Skolēnu parlamenta 
vēlēšanas. 
(A.Šakurova) 
Skolas labāko 
skolēnu (novada, 
valsts 
māc.priekšmetu 
olimpiāžu, konkursu, 
skašu, projektu un 
sporta sacīkšu 
laureāti) forums 
( A.Horuženko, A. 

Šakurova,  
V. Ziemele, I. Strode, 

I.Aleksandrenkova
) 

Skolas sporta 
diena.(N.Kudrjavc
eva, V. Paškovičs, 
J.Lisenko,A.Šakur
ova) 

Ārpusklases 
pasākumi, veltīti 
Valsts valodas dienas 
13.maijs.(Latviešu 
valodas skolotājas) 
Skolas dekorēšana 
Pēdējam zvanam  (A. 
Šimanovska, vizuālas 
mākslas pulciņa 
audz.) 

Ekskursijas un 
radošās darbnīcas, 
organizētas 
iniciatīvas “Latvijas 
Skolas Somas” 
ietvaros (1.-12.kl. 
audzinatājas, 
A.Šakurova) 

 
 9.un  12. klašu 
izlaiduma vakari. 
( A. Šakurova, klašu 
audzinātāji) 
Skolēnu vasaras 
darbu pārraudzība. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

Skolas 
metodisko 

apvienību un 
metodikās 

padomes sēdes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Metodiskās padomes 
sēde (augusts) 

I.Strode 
………………………. 
Atbalsta komisijas MA 

darba sēde 
(I.Aleksandrenkova) 
……………………… 

Matemātikas skolotāju 
MA darba sēde 

( I.Jeduša) 
…………………. 

Sākumskolas skolotāju 
MA darba sēde 
(O.Trofimova) 

……………………… 
Sociālās un pilsoniskās 
mācību jomas skolotāju  

MA darba sēde 
(A.Paškoviča) 

……………………… 
Dabaszinātņu, veselības 
un fiziskās aktizitātes 

mācību jomas skolotāju 
MA darba sēde 

(K.Miļča) 
……………………. 

Valodu mācību jomas 
skolotāju MA 
(L.Lārmane) 

Sociālās un 
pilsoniskās mācību 

jomas skolotāju  
MA darba sēde 
(A.Paškoviča) 

…………………. 
Dabaszinātņu, 
veselības un 

fiziskās aktizitātes 
mācību jomas 

skolotāju MA darba 
sēde 

(K.Miļča) 
 

 Valodu mācību 
jomas skolotāju 
MA darba sēde 

(L.Lārmane) 
…………….. 
Sākumskolas 
skolotāju MA 

darba sēde 
……………. 
Matemātikas 
skolotāju MA 

darba sēde 
( I.Jeduša) 
……………. 
Sociālās un 
pilsoniskās 

mācību jomas 
skolotāju  MA 

darba sēde 
(A.Paškoviča) 

 
 

Dabaszinātņu, 
veselības un fiziskās 
aktizitātes mācību 

jomas skolotāju MA 
darba sēde 
(K.Miļča) 

 

Metodiskās padomes 
sēde  

I.Strode 
 

Valodu mācību jomas 
skolotāju MA darba 

sēde 
(L.Lārmane) 

…………………. 
Sākumskolas skolotāju 

MA darba sēde 
………………. 

Matemātikas skolotāju 
MA darba sēde 

( I.Jeduša) 
………………….. 

Sociālās un pilsoniskās 
mācību jomas skolotāju  

MA darba sēde 
(A.Paškoviča) 

 
 
 

 Sociālās un pilsoniskās 
mācību jomas skolotāju  

MA darba sēde 
(A.Paškoviča) 

 

Metodiskās 
padomes sēde 

(augusts) 
I.Strode 

 
Valodu mācību 

jomas skolotāju MA 
darba sēde 

(L.Lārmane) 
……………… 
Sākumskolas 

skolotāju MA darba 
sēde 

………………… 
Matemātikas 

skolotāju MA darba 
sēde 

( I.Jeduša) 
……………….. 
Dabaszinātņu, 
veselības un 

fiziskās aktizitātes 
mācību jomas 

skolotāju MA darba 
sēde 

(K.Miļča) 
………………….. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starpdisciplinā 
rā sadarbība 

Sadarbība ar 
dabaszinātņu,  veselības 
un fiziskās aktivitātes 
mācību jomas MA, 

sociālās un pilsoniskās 
mācību  jomas MA, 
konsultējot skolēnus 

ZPD rakstīšanā, 
pareizrakstības, 
struktūras, stila 

jautājumos. 
L.Lārmane 

……………………… 
Sadarbība ar kultūras 

izpratnes, pašizpausmes 
un tehnoloģiju mācību 
jomas MA, plānojot un 

novadot 
starpdisciplināru stundu 

(literatūra, latviešu 
valoda, māksla) 

L.Lārmane 
A.Šimanovska 

………………….. 
Sākumskolas ( 1.kl.) 

skolotāju sadarbība ar 
skolas psihologu 

“Adaptācija 1.klasē” 
(I.Aleksandrenkova, 

Ē.Muravjova) 
 

Atbalsta komisijas 
sadarbība ar 

kl.audzinātājiem, 
priekšmeta 

skolotājiem, 
administrāciju  

(visi skolas 
atbalsta komandas 

dalībnieki). 
……………… 
Sadarbība ar 
dabaszinātņu,  
veselības un 

fiziskās aktivitātes 
mācību jomas MA, 

sociālās un 
pilsoniskās mācību  

jomas MA, 
konsultējot 

skolēnus ZPD 
rakstīšanā, 

pareizrakstības, 
struktūras, stila 

jautājumos. 
L.Lārmane 

 
 
 
 

 
 
 
 

Atbalsta komisijas 
sadarbība ar 

kl.audzinātājiem, 
priekšmeta skolotājiem, 

administrāciju  (visi 
skolas atbalsta 

komandas dalībnieki). 
………………….. 

Sociālās un pilsoniskās 
mācību jomas skolotāju 

sadarbība ar valodas 
jomas skolotājiem 

……………………. 
LR proklamēšanas 
gadadienai veltīto 

pasākumu organizēšana 
sadarbībā ar 

sākumskolas izglītības 
MA,  sociālās un 

pilsoniskās mācību  
jomas MA, kultūras 

izpratnes, pašizpausmes 
un tehnoloģiju mācību 

jomas MA 
……………………….. 

Sadarbība ar 
dabaszinātņu,  veselības 
un fiziskās aktivitātes 
mācību jomas MA, 

sociālās un pilsoniskās 
mācību  jomas MA, 
konsultējot skolēnus 

ZPD rakstīšanā, 
pareizrakstības, 
struktūras, stila 

jautājumos. 
L.Lārmane 

Atbalsta 
komisijas 

sadarbība ar 
kl.audzinātājiem, 

priekšmeta 
skolotājiem, 

administrāciju  
(visi skolas 

atbalsta 
komandas 

dalībnieki). 
……………….. 
Sākumskolas 

skolotāju 
sadarbība ar 

latviešu 
val.skolotājiem 
……………… 
Sadarbība ar 
dabaszinātņu,  
veselības un 

fiziskās 
aktivitātes 

mācību jomas 
MA, sociālās un 

pilsoniskās 
mācību  jomas 

MA, konsultējot 
skolēnus ZPD 

rakstīšanā, 
pareizrakstības, 
struktūras, stila 

jautājumos. 

Atbalsta komisijas 
sadarbība ar 

kl.audzinātājiem, 
priekšmeta 

skolotājiem, 
administrāciju  (visi 

skolas atbalsta 
komandas 

dalībnieki). 
……………. 
Sadarbība ar 
dabaszinātņu,  

veselības un fiziskās 
aktivitātes mācību 

jomas MA, sociālās 
un pilsoniskās 

mācību  jomas MA, 
konsultējot skolēnus 

ZPD rakstīšanā, 
pareizrakstības, 
struktūras, stila 

jautājumos. 
 

Atbalsta komisijas 
sadarbība ar 

kl.audzinātājiem, 
priekšmeta 

skolotājiem, 
administrāciju  (visi 

skolas atbalsta 
komandas 

dalībnieki). 
…………………. 

Sākumskolas 
skolotāju sadarbība 

ar pamatskolas 
posma skolotājiem 
………………… 

Sadarbība ar 
dabaszinātņu,  

veselības un fiziskās 
aktivitātes mācību 

jomas MA, sociālās 
un pilsoniskās mācību  

jomas MA, 
konsultējot skolēnus 

ZPD rakstīšanā, 
pareizrakstības, 
struktūras, stila 

jautājumos. 
 

Atbalsta komisijas 
sadarbība ar 

kl.audzinātājiem, 
priekšmeta skolotājiem, 

administrāciju  (visi 
skolas atbalsta 

komandas dalībnieki). 
………………. 
Sadarbība ar 

dabaszinātņu,  veselības 
un fiziskās aktivitātes 
mācību jomas MA, 

sociālās un pilsoniskās 
mācību  jomas MA, 
konsultējot skolēnus 

ZPD rakstīšanā, 
pareizrakstības, 
struktūras, stila 

jautājumos. 
 

Atbalsta komisijas 
sadarbība ar 

kl.audzinātājiem, 
priekšmeta 

skolotājiem, 
administrāciju  

(visi skolas 
atbalsta 

komandas 
dalībnieki). 

Atbalsta komisijas 
sadarbība ar 

kl.audzinātājiem, 
priekšmeta skolotājiem, 

administrāciju  (visi 
skolas atbalsta 

komandas dalībnieki). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tālākizglītība 
Kursi 

Semināri 
Konferences  

Tālākizglītības kursi 
pedagogiem 

„DemokrātiJĀ:Gudrība.” 
Eiropas Kustība Latvijā 

sadarbībā ar fondu 
atvērtai sabiedrībai 

„DOTS””. 
( Reģ.dalībnieki)  
……………….. 

Tālākizglītības kursi  
„Skola kā mācīšanās 

organizācija” 
(I.Strode) 

…………………….. 
RTA kursi speciālajā 

izglītībā  
V.Ziemele 

………………. 
22.09.2021. 
Kursi BTA 

Zoom platformā 
(V.Ziemele) 

…………………….. 
LSPA 4.kurss 

(J.Lisenko) 
……………………. 

LLU 1.kurss 
Karjeras konsultants 

(I.Moroza) 

RTA kursi 
speciālajā izglītībā  

V.Ziemele 
…………….. 
Tālākizglītības 
kursi „Skola kā 

mācīšanās 
organizācija” 

(I.Strode) 
………………... 
LSPA 4.kurss 

(J.Lisenko) 
……………… 
LLU 1.kurss 

Karjeras 
konsultants 
(I.Moroza) 

………………. 
LKA un VISC 
prof.polnveides 

programma 
„Jaunrades darbu 
vērtēšana kultūras 

izpratnes un 
pašizpausmes 

mākslā mācību 
jomas priekšmetos” 

RTA kursi speciālajā 
izglītībā  

V.Ziemele 
……………………. 
Tālākizglītības kursi  
„Skola kā mācīšanās 

organizācija” 
(I.Strode) 

…………….. 
LSPA 4.kurss 

(J.Lisenko) 
……………… 

LLU 1.kurss 
Karjeras konsultants 

(I.Moroza) 
……………………. 

LKA un VISC 
prof.polnveides 

programma 
„Jaunrades darbu 
vērtēšana kultūras 

izpratnes un 
pašizpausmes mākslā 

mācību jomas 
priekšmetos 
(L.Lārmane) 

RTA kursi 
speciālajā 
izglītībā  

V.Ziemele 
……………….. 
LSPA 4.kurss 

(J.Lisenko) 
…………….. 
LLU 1.kurss 

Karjeras 
konsultants 
(I.Moroza) 

 

LSPA 4.kurss 
(J.Lisenko) 

……………….. 
LLU 1.kurss 

Karjeras 
konsultants 
(I.Moroza) 

LSPA 4.kurss 
(J.Lisenko) 

……………… 
LLU 1.kurss 

Karjeras konsultants 
(I.Moroza) 

 

LSPA 4.kurss 
(J.Lisenko) 

………………….. 
Reģionu ZPD 

konference 
(04.03.2022.) 
(A.Roddate, 
L.Lārmane) 

………………….. 
Valsts ZPD 
konference 

(25.03.2022.) 
……………….. 

LLU 1.kurss 
Karjeras konsultants 

(I.Moroza) 
…………………. 

Zinātniski praktiskā 
konference „ Izglītības 

skola – 2021” 
( L.Lārmane, 
I.Feoktistova, 
G.Maņkova) 

LSPA 4.kurss 
(J.Lisenko) 

………………… 
LLU 1.kurss 

Karjeras 
konsultants 
(I.Moroza) 

LSPA 4.kurss 
(J.Lisenko) 

…………………… 
LLU 1.kurss 

Karjeras konsultants 
(I.Moroza) 

 

LSPA 4.kurss 
(J.Lisenko) 

……………………. 
LLU 1.kurss 

Karjeras 
konsultants 
(I.Moroza) 
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d 
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«Apaļie galdi» 

Kā organizēt skolēnu 
pašvadītu mācīšanos 

(A.Roddate) 
 

IT resursu 
izmantošana 

mācību procesas 
dažādošanai 

(www.canva.com 
iespējas; idejas AS 
sniegšanai/saņemša
nai) (L.Lārmane) 
………………… 

„Skolēncentrētība 
un diferenciācija” 

( I.Strode) 
…………………….. 
„ZPD stratēģija un 

taktika” 
(A.Roddate) 

“ZPD noslēpumi” 
(A.Roddate) 

 

 Datorikas un teātra 
mākslas mācību 

programmus 
realizācija 

sākumskolas posmā 
(O.Trofimova) 

  Lasītprasmes 
kompetences 
stiprināšana 

krievu valodas un 
literatūras stundās 

(D.Blūma) 

  
 
 
 
 

 
«Radošās 

darbnīcas» 

 Smadzeņu labās 
puslodes attīstīšanas 
paņēmieni vizuālās 
mākslas stundās. 
(O.Trofimova, 

L.Tazova) 

        

 
 

 
Mazo metodisko 

grupu darbs 

Mazo pedagoģisko 
grupu metodiskais 
rīts-pirmdienās no 
plkst.8.00  -8.40 

Mazo 
pedagoģisko 

grupu 
metodiskais rīts-
pirmdienās no 

plkst.8.00  -8.40 
 

 

Mazo pedagoģisko 
grupu metodiskais 
rīts-pirmdienās no 
plkst.8.00  -8.40 

 

Mazo 
pedagoģisko 

grupu 
metodiskais 

rīts-
pirmdienās no 

plkst 
.8.00  -8.40 

Mazo 
pedagoģisko 

grupu metodiskais 
rīts-pirmdienās no 
plkst.8.00  -8.40 

Mazo pedagoģisko 
grupu metodiskais 
rīts-pirmdienās no 
plkst.8.00  -8.40 

Mazo pedagoģisko 
grupu metodiskais 
rīts-pirmdienās no 
plkst.8.00  -8.40 

Mazo 
pedagoģisko 

grupu 
metodiskais 

rīts-pirmdienās 
no plkst. 

8.00  -8.40 

Mazo pedagoģisko grupu 
metodiskais rīts-

pirmdienās no plkst. 
8.00  -8.40 

 

 
 
 
 
 
 
 

Metodiskās 
dienas 

Starpdisciplin. atklātā 
stunda latv.val. un 

mūzikā 
(A.Onukrāne un 
I.Baravikova) 

Atklātā stunda 
matemātikā 9.kl. 

(S.Lazareva) 
………………. 
Atklātā stunda 

vēsturē 
(A.Paškoviča) 
……………… 

Latvijas vēstures 
stunda 6.kl. 

Uldevena pilī 
Lielvārdē 

(L.Strelkova) 
………………….. 
Atklātā stunda 
bioloģijā 10.kl. 

(A.Roddate) 
…………………. 
Atklātā stunda 
ķīmijā 10.kl. 

(M.Porozovs ) 
………………… 

Atklātā stunda 
sports un 

veselība 11.kl. 
(N.Kudrjavceva) 

…………….. 
Atklātā stunda 
latv.val., lit. 

(I.Rozenberga) 
…………………. 

Atklātā stunda 
matemātikā 6.kl. 

(A.Trušele) 
………………….. 
Atklātā stunda 

vēsturē 
( L.Strelkova) 

………………… 
Atklātā stunda 

fizikā 9.kl. 
(T.Ratnieka) 

………………… 
Atklātā stunda 
bioloģijā 7.kl. 
(A.Roddate) 

……………………. 
Atklātā stunda 

sports un veselība 
12.kl. 

(V.Paškovičs) 
…………………. 
Atklātā stunda 

krievu val. 
(I.Kolidzeja) 

………………… 
Atklātā stunda 

angļu val. 
(A.Baravikova ) 

Atklātā stunda 
vēsturē 

(I.Kolidzeja) 
……………….. 

Atklātā stunda 
matemātikā 7.kl. 

(I.Jeduša) 
……………….. 
Atklātā stunda 

sports un veselība 
5.kl. 

(J.Lisenko) 
……………….. 
Atklātā stunda 

Krievu val. 
(D.Blūma) 

…………………… 
Atklātā stunda 

latv.val. 
(N.Roņina) 

…………………. 
Atklātā stunda 

angļu val. 
(N.Monastirska) 

Atklātā stunda 
ģeogrāfijā 7.kl. 

(K.Miļča) 
………………… 

Atklātā stunda 
Krievu val. 

(R.Ivančenko) 
…………………. 

Atklātā stunda 
matemātikā 5.kl. 

(S.Morozova) 
…………………… 

Sociālo zinību 
stunda Daugavas 
muzejā Doles salā 

(L.Strelkova) 
…………………. 
Atklātā stunda 

latv.val. 
( V.Ziemele) 

 

Vēstures stunda 
Latvijas 

Nacionālajā 
muzejā, 

gatavojoties 
vēstures 

eksāmenam 
(A.Paškoviča) 

………………… 
Atklātā stunda 

latv.val., lit 
(L.Lārmane) 

………………… 
Atklātā stunda 

latv.val. 
(I.Strode) 

  



Atklātā stunda 
latv.val., lit 

(G.Maņkova) 
……………… 
Starpdisciplin. 
atklātā stunda 

(I.Feoktistova un 
J.Gaļiļejeva) 

Metodisko 
apvienību 

rīkotie 
pasākumi 
skolēniem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septembris - Dzejas 
mēnesis (“Dzeja 

dabā”, “Urbānā dzeja - 
esmu dzejnieks!”) 

(L.Lārmane, I.Strode, 
V.Ziemele, 

A.Horuženko 
N.Roņina, D.Blūma,  

G.Maņkova, 
N.Monastirska, 
R.Ivančenko, 
I.Smirnova, 
I.Kolidzeja, 

A.Baravikova, 
I.Rozenberga ) 
……………….. 

Skolēnu urbānās 
dzejas izstāde skolas 

3.stāvā “Esmu 
dzejnieks!” 
(L.Lārmane, 
G.Maņkova) 

……………….. 
Eiropas Valodu nedēļa  

10.-12.kl.  
(L.Lārmane, I.Strode, 

A.Baravikova) 
…………………….. 

Baltu literatūras 
nedēļa(L.Lārmane, 

I.Strode, 
A.Baravikova) 

…………………….. 
www.valoda.lv rīkota 
konkurss "SVEIKA, 

SKOLA!" 
(I.Feoktistova) 

…………………….. 
www.valoda.lv rīkota 
akcija “Latvija man 

ir...”(L.Lārmane, 
I.Feoktistova) 

……………………… 
IAC projekta ietvaros/ 
Tikšanās ar deputāti 

Daci Nikolaisoni 
(V.Ziemele) 

…………………….. 
Ekskursija uz OCB 
(6.a kl.)(V.Ziemele) 

…………………. 
Radošo darbu 

konkurss latviešu 
valodā 5.a kl. „Rudens 

pasaka"(N.Roņina) 
………………….. 

 
 
 

Mācību ekskursija 
8.a klasei uz OCB 

(G.Maņkova) 
……………….. 

Ekskursija ar 9.c 
klasi uz Līgatni. 

(N.Roņina) 
………………. 

Viktorīna 7.a un 7.b 
kl. “Kritiskās 
domāšanas 
attīstīšana” 

(R.Ivančenko) 
…………………... 

Ārpusklases 
pasākums 5.klasēm 
,,Rudens detektīvs''  

(I.Rozenberga) 
…………………... 

 
I.Severjaņina un 
J.Ziemeļnieka 
dzejas pasaule 

(V.Ziemele, 11.kl.) 
………………….. 

Viktorīna 
„Matemātiskais 

ekspresis”5.,6.kl. 
(I.Jeduša, 

S.Morozova, 
S.Lazareva, 
A.Trušele ) 

………………. 
Izziņas konkurss  

„Radošais 
intelektuālis” 

8.kl. 
(K.Miļča) 

……………….. 

Valsts svētkiem 
veltīts pasākums 

sākumskolā. 
(I.Feoktistova) 
……………….. 
 Pasākums 8.-

9.klasēm " Latvija 
manā sirdī" 

(G.Maņkova, 
A.Šimanovska) 

………………….. 
18. novembrim veltīts 
pasākums 10.-12.kl. 

(I.Strode, L.Lārmane) 
………………….. 

“Pasaku 
kaleidoskops”- 6.b 

klases vadīts 
pasākums 1.klasēm.  

(D.Blūma) 
……………………. 

Skolēnu darbu izstāde 
,,Latvija - manas 

mājas''. 
(I.Rozenberga) 

……………………. 
Viktorīna 9.a kl. “Ko 
Tu zini par Latviju? ” 

(L.Lārmane) 
…………….. 

5.-9.kl. 
matemātiskais 

konkurss 
„Meridians” 
(I.Jeduša) 

………………… 
Olimpis -2021 
Matemātikas 

konkurss 
5.-12.kl. 

(I.Jeduša, 
A.Grigorjana) 
……………….. 

Erudīcijas konkurss 
vēsturē 9.kl. 

„Latvija zem saules 
zīmes” 

( A.Paškoviča) 
…………………. 
Lāčplēša dienai 

veltīrs sporta 
konkurss 

(N.Kudrjavceva) 

Izteiskmīgās 
runas konkurss 

1.-3.klašu 
skolēniem 

(Atb.1.-
3.kl.audzin.) 
………….. 

Skatuves runas 
konkurss 4.-

5.klasēm. 
(D.Blūma) 
……………. 

Skolēnu darbu 
izstāde 

,,Ziemassvētki 
sabraukuši 
rakstītām 

kamanām.''  
(I.Rozenberga) 
……………… 

Ārpusklases 
pasākums 

matemātikā 
10.-12.kl. 

„Matemātiskie 
triki” 

(A.Grigorjana) 
……………… 
Matemātikas 

Kathoot 
9.kl. 

(S.Lazareva) 
………………….. 
Viktorīna 6.kl. 

“Vēstures 
ekspresis” 

(I.Kolidzeja) 
…………………… 

 

Krievu kultūras 
festivals „Tatjanas 

diena”. 
(D.Blūma) 

…………………. 
1991. gada barikāžu 
atceres vēsturisko 
notikumu atceres 

pasākums 
(A.Paškoviča) 
……………….. 

Literārā viesistaba 
5.klasēm “Iepazīstot 
I.Krilova fabulas” 

(D.Blūma) 
……………………. 

9.kl.izzinoša viktorīna 
„Pāršķirstot A.Puškina 

romāna lappuses”. 
(D.Blūma) 

………………….. 
Ārpusklases pasākums 

5.a kl. "Riti raiti, 
valodiņa" 

(N.Roņina, 
I.Rozenberga) 

………………… 
Starptautiskais 

matemātikas konkurss 
“Ķengurs”5.-12.kl. 

(I.Jeduša un 
matemātikas skolotāji) 

……………………… 
Ārpusklases pasākums 
viktorīna fizikā 8.-9.kl. 

(T.Ratnieka) 
…………………….. 

Skolēnu darbu 
izstāde,,Lieldienu 

stāsts.'' 
(I.Rozenberga) 

…………….. 
Ārpusklases 

pasākums 9. kl. 
“Krustvārdu 

mīklas 
matemātikā” 
(S.Lazareva) 

…………………… 
Sporta sacensības 

ģimenēm 
“Mamma, tētis un 

es – kopā 
visportiskākā 

ģimene!” 
(J.Lisenko) 

……………… 
Izzinošs pasākums 

par atkritumu 
šķirošanas nozīmi, 

apmeklējot 
Getliņus 9.kl. 
(M.Porozovs) 

………………… 

Valsts valodas dienas 
pasākums “Valodo!” 

L.Lārmane, G.Maņkova, 
I.Strode, V.Ziemele, 

N.Roņina, I.Rozenberga, 
I.Feoktistova 

…………………… 
Sporta diena 1.-10.kl. 

(N.Kudrjavceva, 
J.Lisenko, V.Paškovičs) 

…………………. 

 



 
 
 
 
 

Metodisko 
apvienību 

rīkotie 
pasākumi 
skolēniem 

Skolas somas 
ejamizrāde 

"Aleksandrs un 
Čaks"(ekskursija ar 

11.a kl.) 
(L.Lārmane, 
A.Paškoviča,  
A.Baravikova, 

V.Ziemele) 
…………………………. 

Ejamizrāde pa 
Rīgu„Aleksandrs un 

Čaks” 
(A.Paškoviča) 
……………… 

Sporta diena 1.-10.kl. 
(N.Kudrjavceva, 

J.Lisenko, 
V.Paškovičs) 

 
 
 
 
 
 

Projekti  
 
 
 

ERASMUS+ ietvaros 
sadarbības projekts ar 

Itāliju, Vāciju, Portugāli, 
kura mērķis ir veicināt 

kopīgas kultūras, 
identitātes un Eiropas 

pilsonības izpratni. 
………………….. 

Sadarbībā ar Vides skolu 
starptautiskais projekts  

„Atvērta platforma 
līdzdarbīgai dabaszinātņu 

izglītībai pilsētā” 
…………………….. 

 

ERASMUS+ ietvaros 
sadarbības projekts ar 

Itāliju, Vāciju, 
Portugāli, kura 

mērķis ir veicināt 
kopīgas kultūras, 

identitātes un Eiropas 
pilsonības izpratni. 

(A.Horuženko) 
………………… 

Sadarbībā ar Vides 
skolu starptautiskais 

projekts  
„Atvērta platforma 

līdzdarbīgai 
dabaszinātņu 

izglītībai pilsētā” 
………………. 

ERASMUS+ ietvaros 
sadarbības projekts ar 

Itāliju, Vāciju, 
Portugāli, kura mērķis 

ir veicināt kopīgas 
kultūras, identitātes 

un Eiropas pilsonības 
izpratni. 

(A.Horuženko) 
……………….. 

Sadarbībā ar Vides 
skolu starptautiskais 

projekts  
„Atvērta platforma 

līdzdarbīgai 
dabaszinātņu 

izglītībai pilsētā” 
…………………. 

ERASMUS+ 
ietvaros 

sadarbības 
projekts ar Itāliju, 
Vāciju, Portugāli, 

kura mērķis ir 
veicināt kopīgas 

kultūras, 
identitātes un 

Eiropas 
pilsonības 
izpratni. 

(A.Horuženko) 
……………… 
Sadarbībā ar  
Vides skolu 

starptautiskais 
projekts  

„Atvērta 
platforma 

līdzdarbīgai 
dabaszinātņu 

izglītībai pilsētā” 
………………. 

ERASMUS+ ietvaros 
sadarbības projekts 
ar Itāliju, Vāciju, 
Portugāli, kura 

mērķis ir veicināt 
kopīgas kultūras, 

identitātes un 
Eiropas pilsonības 

izpratni. 
(A.Horuženko) 
………………. 

Sadarbībā ar Vides 
skolu starptautiskais 

projekts  
„Atvērta platforma 

līdzdarbīgai 
dabaszinātņu 

izglītībai pilsētā” 
………………. 

ERASMUS+ ietvaros 
sadarbības projekts ar 

Itāliju, Vāciju, 
Portugāli, kura mērķis 

ir veicināt kopīgas 
kultūras, identitātes 

un Eiropas pilsonības 
izpratni. 

(A.Horuženko) 
…………….. 

Sadarbībā ar Vides 
skolu starptautiskais 

projekts  
„Atvērta platforma 

līdzdarbīgai 
dabaszinātņu 

izglītībai pilsētā” 
………………… 

ERASMUS+ ietvaros 
sadarbības projekts ar 

Itāliju, Vāciju, 
Portugāli, kura mērķis 

ir veicināt kopīgas 
kultūras, identitātes un 

Eiropas pilsonības 
izpratni. 

(A.Horuženko) 
……………….. 

Sadarbībā ar Vides skolu 
starptautiskais projekts  
„Atvērta platforma 

līdzdarbīgai 
dabaszinātņu izglītībai 

pilsētā” 

ERASMUS+ 
ietvaros 

sadarbības 
projekts ar Itāliju, 
Vāciju, Portugāli, 

kura mērķis ir 
veicināt kopīgas 

kultūras, 
identitātes un 

Eiropas pilsonības 
izpratni. 

(A.Horuženko) 
…………. 

Sadarbībā ar Vides 
skolu starptautiskais 

projekts  
„Atvērta 
platforma 

līdzdarbīgai 
dabaszinātņu 

izglītībai pilsētā” 

ERASMUS+ ietvaros 
sadarbības projekts ar 

Itāliju, Vāciju, Portugāli, 
kura mērķis ir veicināt 

kopīgas kultūras, 
identitātes un Eiropas 

pilsonības izpratni. 
(A.Horuženko) 

…………………. 
Sadarbībā ar Vides skolu 
starptautiskais projekts  
„Atvērta platforma 

līdzdarbīgai dabaszinātņu 
izglītībai pilsētā” 

ERASMUS+ ietvaros 
sadarbības projekts ar 

Itāliju, Vāciju, 
Portugāli, kura mērķis 

ir veicināt kopīgas 
kultūras, identitātes un 

Eiropas pilsonības 
izpratni. 

(A.Horuženko) 
…………….. 

Sadarbībā ar Vides skolu 
starptautiskais projekts  
„Atvērta platforma 

līdzdarbīgai 
dabaszinātņu izglītībai 

pilsētā” 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Darbs ar 
vecākiem 

 
 

1.Klašu vecāku sapulces 
„Pirmklasnieku 

adaptācija” (1.klases  
audzinātāji, Ē. 

Muravjova) 
……………… 

2. Klašu vecāku sapulces  
(2.- 12.kl audzinātaji) 

………………… 
3. Saistība ar COVID 
infekcijas izplatīšanas 
riskiem informācijas 

sniegšana, konsultācijas 
vecākiem tiek organizēta 

ar e-klases, whatsapp, 
skolas mājas lapas 

starpniecību. 
(Skolas administrācija, 
1.-12.kl. audzinātāji) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. 3.6. 9.un 12. klašu  
skolēnu vecāku 

sapulce- instruktāža 
par VPD norisi, 

(I.Aleksandrenkova, 
I.Strode, 

V.Ziemele ) 
………………… 

2.Skolas padomes sēde 
(A.Horuženko) 
……………….. 
3. Klašu vecāku 

sapulces  
“Adaptācijas 

jautājumi 5., 10 
klasē” (klases  
audzinātāji) 

……………… 
4. Saistība ar 

COVID infekcijas 
izplatīšanas riskiem 

informācijas 
sniegšana, 

konsultācijas 
vecākiem tiek 

organizēta ar e-
klases, whatsapp, 
skolas mājas lapas 

starpniecību. 
(Skolas 

administrācija, 1.-
12.kl. audzinātāji) 

1. Fotoizstāde “Mēs 
ceļojām  Latvijā” 
(A. Šakurova, 1.-
12. kl. 
audzinātājas) 

…………… 
2. Saistība ar 

COVID infekcijas 
izplatīšanas riskiem 

informācijas 
sniegšana, 

konsultācijas 
vecākiem tiek 

organizēta ar e-
klases, whatsapp, 
skolas mājas lapas 

starpniecību. 
(Skolas 

administrācija, 1.-
12.kl. audzinātāji) 

1.Labdarības   
akcija 

( A.Šakurova) 
…………… 

2.Skolas padomes 
sēde 

(A.Horuženko) 
…………….. 

3.Ziemassvētku 
pasākumi skolā 

(vecāku 
līdzdalība) 

(A.Šakurova, kl, 
audzinātāji) 

……………….. 
4. Saistība ar 

COVID 
infekcijas 

izplatīšanas 
riskiem 

informācijas 
sniegšana, 

konsultācijas 
vecākiem tiek 

organizēta ar e-
klases, whatsapp, 

skolas mājas 
lapas 

starpniecību. 
(Skolas 

administrācija, 
1.-12.kl. 

audzinātāji) 
 

1.Vecāku un 
skolēnu pasākums „ 

Tētis, mamma un 
es- sportiskā 

ģimene” 
(A.Šakurova) 
………………. 

2.Klases vecāku 
sapulces 

( 1.-12.kl.audzin.) 
……………. 
3. Saistība ar 

COVID infekcijas 
izplatīšanas riskiem 

informācijas 
sniegšana, 

konsultācijas 
vecākiem tiek 

organizēta ar e-
klases, whatsapp, 
skolas mājas lapas 

starpniecību. 
(Skolas 

administrācija, 1.-
12.kl. audzinātāji) 

 
 

1.Skolas padomes 
sēde 

(A.Horuženko) 
……………. 

2.Vecāku atbalsts 
Masļenicas  

organizēšanā un 
norisē (1.-

4.kl.audzinātājas) 
………………. 

3. Saistība ar COVID 
infekcijas 

izplatīšanas riskiem 
informācijas 
sniegšana, 

konsultācijas 
vecākiem tiek 

organizēta ar e-
klases, whatsapp, 
skolas mājas lapas 

starpniecību. 
(Skolas 

administrācija, 1.-
12.kl. audzinātāji) 

 
 
 

1.Intelektuālais konkurss 
skolēniem, skolotājiem 

un vecākiem. 
(A.Šakurova, skolēnu 

parlaments) 
……………… 

2. Vecāku lektorijs 
„Bērnu un pusaudžu  

atkarības pazīmju 
atpazīšanu, profilaksi un 

palīdzības iespējām” 
( Ē.Muravjova,) 
…………………. 

3. Saistība ar COVID 
infekcijas izplatīšanas 
riskiem informācijas 

sniegšana, konsultācijas 
vecākiem tiek organizēta 

ar e-klases, whatsapp, 
skolas mājas lapas 

starpniecību. 
(Skolas administrācija, 
1.-12.kl. audzinātāji) 

 
 
 

1. Klases vecāku 
tematisko 

sapulces nedēļa 
( 1.-12.kl.audzin.) 

…………… 
2.Jaunogres.vidus

skolas atbalsta 
biedrības 
sanāksme  

(A. Horuženko) 
……………… 
3. Saistība ar 

COVID infekcijas 
izplatīšanas 

riskiem 
informācijas 
sniegšana, 

konsultācijas 
vecākiem tiek 

organizēta ar e-
klases, whatsapp, 

skolas mājas 
lapas 

starpniecību. 
(Skolas 

administrācija, 
1.-12.kl. 

audzinātāji) 
 
 

1. Skolas labāko skolēnu 
( novada, valsts 
māc.priekšmetu 

olimpiāžu, konkursu, 
skašu, projektu un 

sporta sacīkšu 
laureāti) forums 

(vecāku līdzdalība) 
(A.Šakurova, A. 

Horuženko, atbalsta 
biedrība) 

…………….. 
2.Pēdēja zvana svētki 

9. un 12. Klasē (vecāku 
līdzdalība) 

(kl. audzin.,A.Šakurova) 
…………………….. 

3. Skolas padomes sēde 
(A.Horuženko) 
……………… 

 
4. Ekskursijas „Iepazīsim 

Latviju” 
(vecāku līdzdalība) 

(A.Šakurova, kl, 
audzinātāji) 

………………… 
5. Saistība ar COVID 
infekcijas izplatīšanas 
riskiem informācijas 

sniegšana, konsultācijas 
vecākiem tiek organizēta 

ar e-klases, whatsapp, 
skolas mājas lapas 

starpniecību. 
(Skolas administrācija, 
1.-12.kl. audzinātāji) 

 
 

9.un  12. klašu 
izlaiduma vakari. 

(vecāku līdzdalība) 
(kl. 

audzin.,A.Šakurova) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bibliotēkas  
darbs 

 
Atb.J.Ballode 

 
 
 

1.Skolēnu un skolotāju 
nodrošināšana ar 
mācību grāmatām 

 
2.Izstādes: 

22.IX dzejniekam 
Andrejam Pumpuram – 

180 (1841–1902) 
 

26.IX  Eiropas Valodu 
diena 

 
3..Dokumentu 

apstrāde.  
 

4.Bibliotekārās stundas 
 

 4.klasēm „Pētījums 
bibliotēkā” 

 
3.klasēm „Valodu un 
alfabētu dažādība” 

 
        Izstādes: 

1.X rakstniecei 
Annai Brigaderei 

– 160  
(1861-1933) 

 
27.X  literātam 
Aleksandram 
Čakam - 120 
(1901-1950) 

 
3. Bibliotekārās 
stundas 3.klasēm  

„Grāmatas par 
draudzību”; 

 
2.klasēm 

bibliotekārās 
stundas 

„Bibliotēka - 
draugu māja.” 

 
Bibliotekārās 

stunda 1.klasēm 
„Jautrais 
alfabēts”. 

 
Bibliotekārās 

stundas 

 
.Izstādes: 

11.XI 
Lācplēša diena 

 
11.XI krievu 
rakstniekam 
Fjodoram 

Dostojev-skim 
– 200 (1821–

1881) 
 

18.XI Latvijas 
Republikas 

proklamēšanas 
diena 

 
19.ХI krievu 
zinātniekam, 
dzejniekam 
Mihailam 

Lomonoso-
vam – 310 

(1711 –1765) 
 
 

Bibliotekārās 
stundas: 

2.-3.klasem 
„Stāsti par 

Izstādes: 
12.XII krievu 
rakstniekam, 
vēsturniekam 

Nikolajam 
Karamzinam – 

255 
 (1766-1825) 

 
25.XII 

rakstniekam 
Zigmundam 

Skujiņam – 95 
(1926) 

 
20.-25.XII. 

Ziemassvētki. 
 

Bibliotekārās 
stundas: 

1.-2.klasēm 
„Ceļojums 
pasakā”; 

3.-4. klasēm 
„Ziemassvētku 

stāsti”. 
 

Dokumentu 
apstrāde. 

 
Bibliotekas 

1.Jauno grāmatu 
izstāde. 

 
2.Grāmatu-jubilāru  

2022.g. izstāde. 
 

Izstādes: 
3.I anglu 

rakstniekam 
Džonam Tolkinam  
- 130 (1892-1973) 

 
17.I. Bērnu-

izgudrotāju diena   
 

27.I angļu 
rakstniekam 

Luisam Kerrolam 
– 190 (1832-

1898). 
 

Bibliotekārās  
stundas 

1.-4..klasēm 
„Dialogi” 

 
 

Bibliotekas  
krājuma pārskats. 

 
 Projektu nedēļa. 

 
Izstādes: 

6.II Meteņi 
 

21.II. 
Starptautiskā 

dzimtās valodas 
diena. 

 
26.II  franču 
rakstniekam 

Viktoram Gigo - 
220 (1802-1885) 

 
 

Bibliotekāras 
stundas 

4.- 6.kl. „Zēni 
lasa meitenēm, 

meitenes – 
zēniem”. 

 
Dokumentu apstrāde. 

Baltu valstu literatūras 
nedeļa. 

 
 Izstādes: 

18.III zviedru 
rakstniecei Astridai 

Lindgrenai – 85 (1932 
– 2009). 

 
28.III Čehu filozofam, 

rakstniekam, 
pedegogam Janam 

Amosam Kamenskim – 
430 (1592 – 1670) 

 
Bibliotekārās stundas 

4.-6.kl. Skaļās 
lasīšanas konkurss; 

 
 

Dokumentu apstrāde. 

Mācību grāmatu 
saraksta 

sastādīšana 
2021./22.m. g. 

 
Izstādes: 

2.IV Bērnu 
grāmatas 

starptautiskā 
diena. 

 
22.X krievu 
rakstniekam-

fantastam 
Ivanam 

Jefremovam - 
115  

(1907-1972) 
 

Bibliotekārās 
stundas 

4.klasem 
„Bibliotēku 

vēsture”. 
 

Dokumentu 
apstrāde. 

 
Mācību grāmatu / 

metodisko līdzekļu 
pasūtīšana  

2022./23. m. g. 
 

 Izstādes: 
4.V. LR neatkarības 
atjaunošanas diena; 

 
8.V Nacisma 

sagrāves diena; 
 

31.V krievu 
rakstniekam 

Konstantinam 
Paustovskim  – 130 

(1892-1968). 
 

Bibliotekāras 
stundas 5.-7.kl. 

 
Darbs ar dokumentu 

krājumu 

 
Mācību grāmatu / 

metodisko līdzekļu 
pasūtīšana 

2022./23. m. g. 
 
 

Mācību grāmatu 
krājuma renovācija. 

 
Grāmatu remonts. 

 
Vecos dokumentus 

norakstīšana. 



4.-5.klasēm 
„Skaļās lasīšanas 

konkurss”. 
 

Bibliotēkas 
krājuma pārskats. 

 

bērniem”; 
4.klasēm 
„Ieskats 
grāmatu 
vēsturē”. 

 
Dokumentu 

apstrāde. 
 

 
 

darbības 
pārskats. 

 

 
 
 
 

Aptaujas/ 
anketēšanas 

 1.-12.klases 
audzinātāju aptauja 
„Klases sociālais 

portrets” 
( Ē.Muravjova, 

I.Aleksandrenkova) 

  Skolēnu aptauja par 
mācību stundām 

(I.Strode) 

     

 
 
 
 
 

Skolas atbalsta 
personāla darbs 
1.1.Darbs ar 
skolēniem pa 
tematiskajiem 
atbalsta darba 
virzieniem 

 
 
 
 
 
 

 

Darbs ar 
izglītojamiem, kuri 
mācās pēc speciālās 

pamatizglītības 
mazākumtautību 

programmas 
skolēniem ar 

mācīšanās 
traucējumiem (visi 

skolas atbalsta 
komandas dalībnieki). 

Darbs ar 
izglītojamiem  ar 

mācīšanās grūtībām 
(visi skolas atbalsta 

komandas dalībnieki). 
…………………… 

Pārrunas , 
konsultācijas ar 

skolēniem 
jaunatnācējiem un 
reemigrējošiem , 

emigrējošiem 
skolēniem  

(I.Aleksandrenkova, 
Ē.Muravjova). 

Darbs ar 
izglītojamiem  ar 

uzvedības problēmām 
(I.Aleksandrenkova, 

Ē.Muravjova, 
A.Čerņavska). 

……………………… 
Pārrunas un 

konsultācijas ar 
skolēniem, kuriem ir 

nepietiekams 
zināšanu līmenis 

(I.Aleksandrenkova,  
Ē.Muravjova). 

 
 

Darbs ar 
izglītojamiem, kuri 
mācās pēc speciālās 

pamatizglītības 
mazākumtautību 

programmas 
skolēniem ar 

mācīšanās 
traucējumiem (visi 

skolas atbalsta 
komandas dalībnieki). 

………………….. 
Darbs ar 

izglītojamajiem  ar 
nopietnām veselības 

problēmām 
(Ē.Muravjova, 
A.Čerņavska, 

I.Aleksandrenkova, 
M.Agapova, 

V.Kočergina). 

Darbs ar 
izglītojamiem  ar 

mācīšanās grūtībām 
(visi skolas atbalsta 

komandas dalībnieki). 

Pārrunas , 
konsultācijas ar 

skolēniem 
jaunatnācējiem un 
reemigrējošiem , 

emigrējošiem 
skolēniem  

(I.Aleksandrenkova, 
Ē.Muravjova). 

…………………… 
Darbs ar 

izglītojamajiem  ar 
nopietnām veselības 

problēmām 
(Ē.Muravjova, 
A.Čerņavska, 

I.Aleksandrenkova, 
M.Agapova, 

V.Kočergina). 

Darbs ar 
izglītojamiem, kuri 
mācās pēc speciālās 

pamatizglītības 
mazākumtautību 

programmas 
skolēniem ar 

mācīšanās 
traucējumiem (visi 

skolas atbalsta 
komandas dalībnieki). 

…………………… 
Darbs ar 

izglītojamajiem  ar 
uzvedības problēmām 
(I.Aleksandrenkova, 

Ē.Muravjova, 
A.Čerņavska). 

Pārrunas un 
konsultācijas ar 

skolēniem, kuriem ir 
nepietiekams 

zināšanu līmenis 
(I.Aleksandrenkova,  

Ē.Muravjova). 
 

Darbs ar 
izglītojamiem, kuri 
mācās pēc speciālās 

pamatizglītības 
mazākumtautību 

programmas 
skolēniem ar 

mācīšanās 
traucējumiem (visi 

skolas atbalsta 
komandas dalībnieki). 

……………………. 
Pārrunas un 

konsultācijas ar 
skolēniem, kuriem ir 

nepietiekams 
zināšanu līmenis 

(I.Aleksandrenkova,  
Ē.Muravjova). 

1. Skolas vasaras 
darba organizācija, 

pārraudzība 
(Ē.Muravjova). 

 



 
 
 
 
 
 

Skolas atbalsta 
personāla darbs 
1.2.Preventīvais 

darbs 

1., 5., 10.kl. 
adaptācijas perioda 

organizēšana un 
izvērtēšana 

(I.Aleksandrenkova, 
Ē.Muravjova, 
A.Čerņavska). 

…………………. 
1., 5., 10.kl. skolēnu 
novērošana mācību 

procesā 
(Ē.Muravjova, 
A.Čerņavska). 

…………………. 
Klases stundu 

vadīšana adaptācijas 
perioda  ietvaros 
(Ē.Muravjova). 

 
 

Psiholoģijas dienas 
skolēniem 

(A.Čerņavska, 
Ē.Muravjova). 

…………………….. 
Mācību apmeklētības 

kontrole 
(I.Aleksandrenkova, 

Ē.Muravjova). 
 
 

1., 5., 10.kl. skolēnu 
novērošana mācību 

procesā 
(Ē.Muravjova, 
A.Čerņavska). 

………………….. 
Profilaktiskais 

preventīvais darbs 
destruktīvas 

uzvedības novēršanā 
(Ē.Muravjova, 
A.Čerņavska). 

……………………. 
Preventīvas 

nodarbības skolēniem 
savstarpējo attiecību 

iemaņu 
pilnveidošanas 

nolūkos 
(Ē.Muravjova). 

………………………… 
Mācību apmeklētības 

kontrole 
(I.Aleksandrenkova, 

Ē.Muravjova). 

Mācību apmeklētības 
kontrole 

(I.Aleksandrenkova, 
Ē.Muravjova). 

 

Psiholoģiskais 
atbalsts 3., 6., 9., 12 

klašu skolēniem 
stresu mazināšanai, 

gatavojoties VPD un 
eksāmeniem 

(Ē.Muravjova). 
………………….. 

Mācību apmeklētības 
kontrole 

(I.Aleksandrenkova, 
Ē.Muravjova). 

Nodarbību cikls 
izglītojamajiem ar 
zemiem mācību 

sasniegumiem „Laika 
menedžments”  
(Ē.Muravjova). 

…………… 
Mācību apmeklētības 

kontrole 
(I.Aleksandrenkova, 

Ē.Muravjova). 
 

Korekcijas darbs ar 
1.-4.kl. skolēniem, 

kuriem ir saskarsmes 
grūtības 

(Ē.Muravjova). 
…………………… 

Mācību apmeklētības 
kontrole 

(I.Aleksandrenkova, 
Ē.Muravjova). 

 

Korekcijas darbs ar 
5.-8.kl. skolēniem, 

kuriem ir saskarsmes 
grūtības 

(Ē.Muravjova). 
………………. 

Mācību apmeklētības 
kontrole 

(I.Aleksandrenkova, 
Ē.Muravjova). 

 

1., 5., 10.kl. skolēnu 
novērošana mācību 

procesā 
(Ē.Muravjova, 
A.Čerņavska). 

 

 

 
Skolēnu  
veselības  

nodrošināšana. 
 

1.Epidemioloģiskās 
situācijas kontrole skolā. 
2.Darbs ar sanitārajām 
grāmatiņām. 
3.Skolnieku pārbaude uz 
pedikulozi. 
4.Sanitārā stāvokļa 
pārbaude skolā:  

● kabineti, 
● koridori 
● sanitārie 

mezgli 
● sporta un aktu 

zāles 
● telpu 

vēdināšana 
5.Sanitārais stāvoklis 
ēdnīcā, ēdienkaršu un 
ēdiena kvalitātes 
pārbaude 6.Pirmās 
palīdzības sniegšana 
7.Ziņu sniegšana par 1.-
4. kl. skolnieku 
brīvpusdienām un tabulas 
noformēšana 
8.Darbs ar medicīnas 
kartiņām (med.kartiņu 
pieņemšana, aizpildīšana 
un izsniegšana).  
9.Sadarbošanās ar 
psihologu, sociālo 
pedagogu ar bērniem no 
nelabvēlīgajām 
ģimenēm. 
10.Medikamentu 
pasūtīšana un žurnāla 
kārt. 
 

1. 1.Epidemioloģiskā
s situācijas 
kontrole skolā. 

2. Skolnieku pārbaude 
uz pedikulozi 

3.Sanitārā stāvokļa 
pārbaude skolā:  

● kabineti, 
● koridori 
● sanitārie 

mezgli 
● sporta un 

aktu zāles 
● telpu 

vēdināšana 
4. Sanitārais stāvoklis 
ēdnīcā, ēdienkaršu un 
ēdiena kvalitātes 
pārbaude. 
5. Bērnu 
antropoloģiskie 
mērījumi. 
6. Pirmās palīdzības 
sniegšana 
7 .Ziņu sniegšana par 
1.-4. kl. skolnieku 
brīvpusdienām un 
tabulas noformēšana  
8. Sadarbošanās ar 
psihologu, sociālo 
pedagogu ar bērniem 
no nelabvēlīgajām 
ģimenēm 
9. Darbs atbalsta 
komisijā.        
10. Pārrunas ar 
skolniekiem par higiēnu 
un roku mazgāšanu.      

1.Epidemioloģiskās 
situācijas kontrole 
skolā. 
2.Skolnieku 
pārbaude uz 
pedikulozi 
3.Sanitārā stāvokļa 
pārbaude skolā:  

● kabineti, 
● koridori 
● sanitārie 

mezgli 
● sporta un 

aktu zāles 
● telpu 

vēdināšana 
4. Sanitārais stāvoklis 
ēdnīcā, ēdienkaršu un 
ēdiena kvalitātes 
pārbaude. 
5. Bērnu 
antropoloģiskie 
mērījumi 
6. Pirmās palīdzības 
sniegšana 
7. Sadarbošanās ar 
psihologu, sociālo 
pedagogu ar bērniem 
no nelabvēlīgajām 
ģimenēm. 
8. Darbs atbalsta 
komisijā.    
9.Ziņu sniegšana par 
1.-4. kl. skolnieku 
brīvpusdienām un 
tabulas noformēšana. 
10. Medikamentu 
pasūtīšana un 
medikamentu 
norakstīšana. 

1.Epidemioloģiskās 
situācijas kontrole 
skolā. 
2.Skolnieku pārbaude 
uz pedikulozi 
3.Sanitārā stāvokļa 
pārbaude skolā:  
• kabineti, 
• koridori 
• sanitārie mezgli 
• sporta un aktu zāles 
• telpu vēdināšana 
4. Sanitārais stāvoklis 
ēdnīcā, ēdienkaršu un 
ēdiena kvalitātes 
pārbaude. 
5. Bērnu 
antropoloģiskie 
mērījumi. 
6. Pirmās palīdzības 
sniegšana 
7.Ziņu sniegšana par 1.-
4. kl. skolnieku 
brīvpusdienām un 
tabulas noformēšana  
8.Sadarbošanās ar 
psihologu, sociālo 
pedagogu ar bērniem no 
nelabvēlīgajām 
ģimenēm 
9. Darbs atbalsta 
komisijā.        
 

1.Epidemioloģiskās 
situācijas kontrole 
skolā. 
 2.Sanitārā stāvokļa 
pārbaude skolā:  
• kabineti, 
• koridori 
• sanitārie mezgli 
• sporta un aktu zāles 
• telpu vēdināšana 
3. Sanitārais stāvoklis 
ēdnīcā, ēdienkaršu un 
ēdiena kvalitātes 
pārbaude. 
4. Bērnu 
antropoloģiskie 
mērījumi. 
5. Pirmās palīdzības 
sniegšana 
6. .Ziņu sniegšana par 
1.-4. kl. skolnieku 
brīvpusdienām un 
tabulas noformēšana  
7. Sadarbošanās ar 
psihologu, sociālo 
pedagogu ar bērniem 
no nelabvēlīgajām 
ģimenēm 
8. Darbs atbalsta 
komisijā.        
 

1.Epidemioloģiskās 
situācijas kontrole 
skolā. 
 2.Sanitārā stāvokļa 
pārbaude skolā:  
• kabineti, 
• koridori 
• sanitārie mezgli 
• sporta un aktu 
zāles 
• telpu vēdināšana 
3. Sanitārais stāvoklis 
ēdnīcā, ēdienkaršu un 
ēdiena kvalitātes 
pārbaude. 
4. Bērnu 
antropoloģiskie 
mērījumi. 
5. Pirmās palīdzības 
sniegšana 
6.Ziņu sniegšana par 
1.-4. kl. skolnieku 
brīvpusdienām un 
tabulas noformēšana  
7. Sadarbošanās ar 
psihologu, sociālo 
pedagogu ar bērniem 
no nelabvēlīgajām 
ģimenēm 
8. Darbs atbalsta 
komisijā.        
9. Medicīniskās 
palīdzības 
nodrošināšana valsts 
pārbaužu darbu laikā.       

1.Epidemioloģiskās 
situācijas kontrole 
skolā.. 
 2.Sanitārā stāvokļa 
pārbaude skolā:  
• kabineti, 
• koridori 
• sanitārie mezgli 
• sporta un aktu zāles 
• telpu vēdināšana 
3. Sanitārais stāvoklis 
ēdnīcā, ēdienkaršu un 
ēdiena kvalitātes 
pārbaude. 
4. Bērnu 
antropoloģiskie 
mērījumi. 
5. Pirmās palīdzības 
sniegšana 
6. .Ziņu sniegšana par 
1.-4. kl. skolnieku 
brīvpusdienām un 
tabulas noformēšana  
7. Sadarbošanās ar 
psihologu, sociālo 
pedagogu ar bērniem 
no nelabvēlīgajām 
ģimenēm 
8. Darbs atbalsta 
komisijā.        
9 . Medicīniskās 
palīdzības 
nodrošināšana valsts 
pārbaužu darbu laikā.   
 

1.Epidemioloģiskās 
situācijas kontrole 
skolā. 
 2.Sanitārā stāvokļa 
pārbaude skolā:  
• kabineti, 
• koridori 
• sanitārie mezgli 
• sporta un aktu zāles 
• telpu vēdināšana 
3. Sanitārais stāvoklis 
ēdnīcā, ēdienkaršu un 
ēdiena kvalitātes 
pārbaude. 
4. Bērnu 
antropoloģiskie 
mērījumi. 
5. Pirmās palīdzības 
sniegšana 
6. .Ziņu sniegšana par 
1.-4. kl. skolnieku 
brīvpusdienām un 
tabulas noformēšana  
7. Sadarbošanās ar 
psihologu, sociālo 
pedagogu ar bērniem 
no nelabvēlīgajām 
ģimenēm 
8. Darbs atbalsta 
komisijā.        
 

1.Epidemioloģiskās 
situācijas kontrole skolā. 
 2.Sanitārā stāvokļa 
pārbaude skolā:  
• kabineti, 
• koridori 
• sanitārie mezgli 
• sporta un aktu 
zāles 
• telpu vēdināšana 
3. Sanitārais stāvoklis 
ēdnīcā, ēdienkaršu un 
ēdiena kvalitātes 
pārbaude. 
4. Bērnu antropoloģiskie 
mērījumi. 
5. Pirmās palīdzības 
sniegšana 
6 .Ziņu sniegšana par 1.-4. 
kl. skolnieku 
brīvpusdienām un tabulas 
noformēšana  
7. Sadarbošanās ar 
psihologu, sociālo 
pedagogu ar bērniem no 
nelabvēlīgajām ģimenēm 
8. Darbs atbalsta komisijā.        
9. Medicīniskās palīdzības 
nodrošināšana valsts 
pārbaužu darbu laikā.    
10. Piedalīšanās 
ārpusklases pasākumos 
(vairāk nekā 100 cilvēku). 

1.Epidemioloģiskās 
situācijas kontrole 
skolā. 
2. Medicīniskās 
palīdzības 
nodrošināšana valsts 
pārbaužu darbu 
laikā.    
3.Darbs ar 
medicīnas kartiņām 
(med. kartiņu 
pieņemšana un 
izsniegšana). 
4. Medikamentu 
norakstīšana.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Darbs, atbalsts 
izglītojamajiem 

karjeras izglītībā 

OCB apmeklējums 
(klašu audzinātāji, 

pr.skolotāji) 
( V.Ziemele) 

…………………… 
Karjeras nedēļas 
hakatona “Manas 

karjeras kods” 
(I.Moroza) 

………………….. 

Karjeras nedēļas 
hakatona “Manas 

karjeras kods” 
(I.Moroza) 

………………… 
Latvian Institute of 
Organic Synthesis 

pētniecības 
laboratorijas virtuāla 

ekskursija un izzinoša 
lekcija "No kolbas līdz 

aptiekai". 
9.12.kl.(I.Moroza) 
…………………. 

Pasaules Dabas Fonds 
Aizstāvības 
akadēmijas 

ievadseminārs  
8.-12.kl.(I.Moroza) 

……………….. 
Atvērto tehnoloģiju 
asociācijas (LATA) 

rīkotais Atvērto 
ģeotelpisko datu 

hakatons 10.-12.kl. 
skolēniem 2021. 

(I.Moroza) 
……………… 

Satversmes tiesas 
vebinārs "Kā vārda 

brīvība stiprina 
demokrātiju? 

9.-12.kl. skolēniem un 
pedagogiem, vecākiem 

(I.Moroza) 

Atvērto tehnoloģiju 
asociācijas (LATA) 

rīkotais Atvērto 
ģeotelpisko datu 

hakatons 10.-12.kl. 
skolēniem 2021. 

(I.Moroza) 
………………… 
Pasaules Dabas 

Fonds 
Aizstāvības 
akadēmijas 

ievadseminārs  
8.-12.kl. 

(I.Moroza) 
 

 

Darba pasaules 
iepazīšana. 

(Pārtikas rūpniecība)- 
Pārtikas ražošana 

mūsu novadā. 
(I.Moroza) 

 

Darba pasaules 
iepazīšana (sports)- 
sports kā profesija. 

(I.Moroza) 
 
 
 

Karjeras lēmumu 
pieņemšana 

( Farmācija un 
ķīmiskā rūpniecība)- 
tikšanās ar ķīmiķi. 

(I.Moroza) 
 

Izglītības iespēju 
izpēte - Izglītības 

izstādes 
“Skola 2020” 
Apmeklējums. 

(I.Moroza) 
 

Darba pasaules 
iepazīšana. 
(Māksla un 

kultūra) - No 
idejas līdz 
skatuvei. 

(I.Moroza) 
………………… 
Darba pasaules 

iepazīšana. 
(Pārtikas 

rūpniecība)- 
Pārtikas ražošana 

mūsu novadā. 
(I.Moroza) 

 

Izglītības iespēju izpēte. 
Karjeras lēmumu 

pieņemšana. 
SkillsLatvia -2022 

(I.Moroza) 
………………… 
Darba pasaules 

iepazīšana. 
(Kokapstrāde, 
Enerģētika) 
(I.Moroza) 

 

 

 
 
 
 
 
 

Skolas muzeja  
darba 

organizācija 
 
 

(Atb. 
Ē.Muravjova) 

*Skolas muzeja 
darbības plānošana 

*Skolas dzīves 
atspoguļojums plaša 

ziņas lidzekļos.  
*Veikt muzeja 

krājuma dokumentu 
kolekcijas esības 

pārbaudi, 
nepieciešamības 
gadījumā veikt to 

labošanu un 
sakārtošanu. 

Muzejstunda skolas 
muzejā 5 klasēm “Kā 

pētīt un saglabāt 
vēstures liecības? 

Vēstures avotu grupas. 
Mācās grupēt vēstures 

avotus.” 
*Krājuma 

papildināšana ar 
dokumentālām 

liecībām, fotogrāfijām. 
 

*Skolas dzīves 
atspoguļojums plaša 

ziņas lidzekļos. 
Muzejstundas  4. 
Klasem.“Vēstures 

avoti’’ 
*Veikt muzeja 

krājuma dokumentu 
kolekcijas pārbaudi, 

nepieciešamības 
gadījumā veikt to 

labošanu un 
sakārtošanu. 

 

*Skolas dzīves 
atspoguļojums plaša 

ziņas lidzekļos. 
Muzejstundas  6. 
Klasem.“Vēstures 

avoti’’ 
*Elektroniskās 

muzeja materiālu 
datu bāzes pilnveide. 

 

*Stenda 
„ No skolas 
vēstures…” 

papildināšana. 
Muzejstundas  3. 

Klasem. 
“Vēstures avoti’’ 

*Krājuma 
papildināšana ar 
dokumentālām 

liecībām, fotogrāfijām. 
 

*Skolas dzīves 
atspoguļojums plaša 

ziņas 
lidzekļos.*Krājuma 

papildināšana ar 
dokumentālām 

liecībām, 
fotogrāfijām. 

*Darbs ar muzeja 
materiāliem. 

 

*Skolas dzīves 
atspoguļojums plaša 

ziņas lidzekļos. 
*Krājuma 

papildināšana ar 
dokumentālām 

liecībām, 
fotogrāfijām. 

*Darbs ar muzeja 
materiāliem. 

* Skolēnu projekta 
darbi, izzinot skolas 

un Ogres vēsturi. 
 

*Skolas dzīves 
atspoguļojums plaša 

ziņas lidzekļos. 
*Darbs ar muzeja 

materiāliem. 
Muzejstundas  2. 
Klasem.“Vēstures 

avoti’’ 
 

*Skolas dzīves 
atspoguļojums 

plaša ziņas 
lidzekļos. 
*Krājuma 

papildināšana ar 
dokumentālām 

liecībām, 
fotogrāfijām. 

*Darbs ar muzeja 
materiāliem. 

 

*Stendu veidošana par 
skolas pasākumiem. 

*Veikt muzeja krājuma 
dokumentu kolekcijas 

pārbaudi, 
nepieciešamības 
gadījumā veikt to 

labošanu un 
sakārtošanu. 

*Veikt muzejā krājumā 
preventīvos pasākumus: 

priekšmetu 
atputekļošanu, avotu 

sakārtošanu un 
labošanu. 

 

*Veikt muzejā 
krājumā 

preventīvos 
pasākumus: 
priekšmetu 

atputekļošanu, 
avotu sakārtošanu 

un labošanu. 
 



Skolas 
saimnieciskās 
darbības plāns 

 
 

(Atb.I.Poluhina) 
 

1.Esošo saimniecisko 
darbu veikšana un 
līgumu slēgšana ar 
preču un pakalpojumu 
piegādātājiem. 
2. Riska faktoru 
apzināšana un 
likvidēšana abās skolas 
ēkās – Mālkalnes pr.43 
un 
Zilokalnu pr.14. 
3.Budžeta korekcijas 
4.Darba drošības un 
ugunsdrošības 
instruktāža 
5. Praktiskās apmācības 
ugunsdrošībā 
6. Darba procesa 
organizēšana skolas 
telpās, ievērojot 
epidemioloģisko 
situāciju COVID-19 
infekcijas izplatības 
laikā  

1.Esošo saimniecisko 
darbu veikšana. 
2. 2022.g. 
saimnieciskās daļas 
budžeta projekta 
plānošana un 
satādīšana 
3. Darba procesa 
organizēšana skolas 
telpās, ievērojot 
epidemioloģisko 
situāciju COVID-19 
infekcijas izplatības 
laikā 
 

1.Esošo saimniecisko 
darbu veikšana. 
2. Darba vides iekšējā 
pārraudzība 
3. Budžeta projekta 
sastādīšana 2022.g. 
4. Darba procesa 
organizēšana skolas 
telpās, ievērojot 
epidemioloģisko 
situāciju COVID-19 
infekcijas izplatības 
laikā 
 

1.Esošo saimniecisko 
darbu veikšana. 
2. Budžeta korekcijas 
3. Finanšu dokumentu 
sastādīšana noslēdzot 
2021.gadu 
4.Darba procesa 
organizēšana skolas 
telpās, ievērojot 
epidemioloģisko 
situāciju COVID-19 
infekcijas izplatības 
laikā 
 
 

1.Esošo saimniecisko 
darbu veikšana. 
2.Darba vides iekšējā 
pārraudzība 
3.Darba procesa 
organizēšana skolas 
telpās, ievērojot 
epidemioloģisko 
situāciju COVID-19 
infekcijas izplatības 
laikā 

1.Esošo saimniecisko 
darbu veikšana. 
2.Remontdarbu plāna 
sastādīšana 
2022.gadam 

3.Darba procesa 
organizēšana skolas 
telpās, ievērojot 
epidemioloģisko 
situāciju COVID-19 
infekcijas izplatības 
laikā 
 

1.Esošo saimniecisko 
darbu veikšana. 
2. Atvaļinājumu grafiku 
sastādīšana 
3. Ugunsdrošības 
instruktāža 
4. Darba procesa 
organizēšana skolas 
telpās, ievērojot 
epidemioloģisko 
situāciju COVID-19 
infekcijas izplatības 
laikā 
 
 

1.Esošo 
saimniecisko darbu 
veikšana. 
2. Riska faktoru 
apzināšana darba 
vietās  
3.Darba aizsardzības 
pasākumu plāna 
sastādīšana. 
4.Darba procesa 
organizēšana skolas 
telpās, ievērojot 
epidemioloģisko 
situāciju COVID-19 
infekcijas izplatības 
laikā 
 
 

1.Remontdarbu plāna 
sastādīšana vasaras 
periodam. 
2.Darbinieku sarakstu 
sastādīšana obligātajām 
veselības pārbaudēm 
4.Darba procesa 
organizēšana skolas 
telpās un eksāmenu laikā, 
ievērojot 
epidemioloģisko situāciju 
COVID-19 infekcijas 
izplatības laikā 
 
 

1.Remontdarbu 
organizēšana vasaras 
periodā izglītības 
iestādē (pēc atsevišķa 
plāna) 
 

 
Strode    
   65046136 


