
kursi sports

pirmdiena otrdiena trešdiena ceturtdiena piektdiena sestdiena svētdiena svinības bibliotēka

1. 2. 3. 4. 5. sapulce pasākumi

Jaunais gads
Metodiskā bibliotekas 

diena skolotājiem 

Sēde 9.00"Sporta stundu 

un inter.izgl.nodarbību 

fizisko aktivitāšu 

daudzveidība-ieguvums 

skolēnu veselībai."

konference
Erasmus 

+projekts

eTwinning seminārs- 

kursi  skolotājiem 10.30-

16.30

pieredzes  

brauciens 

karjeras 

nodarbības

klašu ekskursija vieslekcijas

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. koncertlekcijas olimpiāde

Administrācijas 

sanāksme 

1.Gatavošanās pilsētas 

olimpiādēm (latv.val., 

inform., fizikas, 

ekonomikas, 

matemātikas -

skolot.Embrekte, 

Krastiņa, Petronis, 

Ķemers, Močāns un 

E.Rāfelds) 2. 

Priekšlikumi salidojuma 

orgkomitejas 

izveidošanai no skolot. 

un tehn.darbin.vidus 

(L.Lauksarga ) 3.Pirmā 

semestra kavējumu 

kopsavilkums.(LSīpola)

Skolotāju sanāksme par 

jaunām IT lietām ar 

praktisku demonstrāciju 

Svinību zālē plkst 14.00 

un virtuālās realitātes 

brilles varēs iemēģināt

Filozofijas valsts 

olimpiāde 11.-12.kl.Pirms 

tam organizē skolā.

konkursi, skates projektu nedēļa

Projektnedēļas sākums 

5.-12.kl.

Projektdarbu izstrāde 5.-

12.kl.

Projektdarbu izstrāde 5.-

12.kl.

Projekdarbu iastrāde 5.-

12.kl.

Projektu un ZPD darbu 

aizstāvēšana 5.-12.kl.

5.-9.kl. pl.9.00 

pulcēšanās svinību zālē 

plkst.9.30-12.10 Ievads 

projektnedēļas norisē. 

Skolēnu instruktāža, 

paraksti e-klases 

žurnālā. Darba 

plānošana un 

uzsākšana. Skolēni 

uzraksta visas nedēļas 

darba plānu un atdod 

klases audzinātājai/am. 

Pusdienas

5.-9.kl. – plkst.12.10

12.40 – 15.00 

konsultācijas

(visi skolotāji atrodas

kabinetos).

5.-9.kl. plkst. 8.40-12.10 

darbs grupās, individuāli 

(par skolēnu 

nodarbošanos informēt 

kl. audz.). 

Pusdienas

5.-9.kl. – plkst.12.10

12.40 – 15.00 

konsultācijas

(visi skolotāji atrodas

kabinetos).

5.-9.kl. plkst. 8.40-12.10 

darbs grupās, individuāli 

(par skolēnu 

nodarbošanos informēt 

kl. audz.). 

Pusdienas 5.-9.kl. – 

plkst.12.10

12.40 – 15.00 

konsultācijas (visi 

skolotāji atrodas 

kabinetos).

5.-9.kl. plkst. 8.40-12.10 

darba noformēšana. 

Pusdienas

5.-9.kl. – plkst.12.10

Iesniedz darbus

recenzentiem –

vērtētājiem.

Darba aizstāvēšana 

klasēs, piedaloties 

ekspertam (pēc 

rīkojuma):

10.10 

Noslēguma konference 

Svinību zālē plkst. 10.20 - 

11.00. 

Pusdienas

5.-9.kl. – plkst.12.10

JANVĀRIS

Skolēnu brīvlaiks



10.-12.kl.

Plkst. 8.40 pulcēšanās 

Svinību zālē. Skolas 

administrācijas uzruna 

un informācija par

projektnedēļas norisi. 

Plkst.9.00 – 11.00

ievadnodarbība, 

instruktāža par drošību 

klases stundās.

Pēc tam darbs pie 

projektu vadītājiem 

kl.audz.informācijas 

iegūšana par skolēna 

darba plānošanu, 

atrašanos objektos.

Pusdienas

Plkst. 11.00 vai 12.10

Pēc pusdienām darba 

turpināšana.

10.-12.kl.

Plkst. 8.40-11.00 darbs 

objektos pie projekdarbu 

vadītājiem, 

konsultantiem.

Pusdienas

Plkst. 11.00 vai 12.10

Pēc pusdienām darba 

turpināšana.

10.-12.kl.

Plkst. 8.40-11.00 darbs 

objektos pie projekdarbu 

vadītājiem, 

konsultantiem.

Pusdienas

Plkst. 11.00 vai 12.10

Pēc pusdienām darba 

turpināšana.

10.-12.kl.

Plkst. 8.40 – 15.00

Darbu noformēšana.

Pusdienas

Plkst. 11.00 vai 12.10

Darbu iesniegšana no 

plkst.15.00 līdz 

plkst.16.00 recenzēšanai 

recenzetam.

Plkst.16.00 darbu 

recenzēšana.

10.-12.kl.

Darbu recenzēšanas 

turpinājums plkst. 8.30 – 

11.00 un darbu atdošana 

skolēniem.

Pusdienas

Plkst. 11.00

Darba aizstāvēšana 

sekcijās plkst.11.30. Uz 

aizstāvēšanu ierodas, 

līdzi ņemot darbu un 

aizpildītu recenzenta 

protokolu (pēc rīkojuma).

Plkst. 13.00 ZPD skolas 

konference ar Jūrmalas 

pilsētas domes Izglītības 

pārvaldes pārstāvju 

piedalīšanos.Uzstājas 

talantīgākie ZPD autori.

Skolas padomes 

sanāksme 18.00 

18.30 Nodarbība "BĒRNU 

SEKSUĀLĀ UN 

REPRODUKTĪVĀ 

VESELĪBA"  (Rita Kubuliņa, 

rita@papardeszieds.lv) 6.a 

kl. vecākiem + vecāku 

sapulce 

18.30 Nodarbība "BĒRNU 

SEKSUĀLĀ UN 

REPRODUKTĪVĀ 

VESELĪBA"  (Rita Kubuliņa, 

rita@papardeszieds.lv) 8.a 

kl. vecākiem + vecāku 

sapulce 

18.30 Nodarbība "BĒRNU 

SEKSUĀLĀ UN 

REPRODUKTĪVĀ 

VESELĪBA"  (Rita Kubuliņa, 

rita@papardeszieds.lv) 7.a 

kl. vecākiem + vecāku 

sapulce 

18.30 Nodarbība "BĒRNU 

SEKSUĀLĀ UN 

REPRODUKTĪVĀ 

VESELĪBA"  (Rita Kubuliņa, 

rita@papardeszieds.lv) 7.b 

kl. vecākiem + vecāku 

sapulce 

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Administrācijas 

sanāksme 1. 

Pārcelšanas eksāmenu 

plānošana. 2.Žurnālu 

pārbaužu rezultāti 

(Rāfelds, Pētersone, 

Gedrovica) 3.Pag.dienas 

grupu darbs. (Pētersone)

Informātikas(programmē

šanas) valsts olimpiāde 

8.-12.kl.Pirms tam 

organizē skolā.

Koncertlekcija 1.a, 1.b, 

1.c, 3.a, 3.b "Salātlapiņa"

Fizikas valsts olimpiāde 

9.-12.kl.Pirms tam 

organizē skolā.

Latviešu valodas un 

lit.valsts olimpiāde 8.-

9.kl.Pirms tam organizē 

skolā.

Koncertlekcija 2.a, 2.b 

"Salātlapiņa", 

"'Motormuzeja" 

apmeklējums

18.30 Nodarbība "BĒRNU 

SEKSUĀLĀ UN 

REPRODUKTĪVĀ 

VESELĪBA" (Rita Kubuliņa, 

rita@papardeszieds.lv) 6.b 

kl. vecākiem + vecāku 

sapulce 

18.30 Nodarbība "BĒRNU 

SEKSUĀLĀ UN 

REPRODUKTĪVĀ 

VESELĪBA"  (Rita Kubuliņa, 

rita@papardeszieds.lv) 8.b 

kl. vecākiem + vecāku 

sapulce 
Konference ”Bērni 

nepiedzimst ar 

aizspriedumiem”  

(A.Pētersone un 

A.Kreišmane)

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.



Administrācijas 

sanāksme

Mācību nodarbības 

"Nauda,  kā to pelnīt. 

Alga, kredīti, aizņēmumi, 

peļņa u.c " interesantas 

un svarīgas lietas. 0.st.- 

11. klases;1.st.- 

10.klases; 2.st.-4+5 

klases; 3.st.- -12. klases; 

4.-st. - 8. klases; 5.st.- -

7. klases; 6.st.- - 

6.klases; 7.st.-9. klases 

SEB bankas  mācību 

vadītāja Jana Krūmiņa. 

Skolēni varēs lietot mob. 

tel. 

VAM nodarbība 10.c kl.
VAM nodarbība 10.a un 

10.b kl.Pārējiem stundas.
Skolas 1.klašu olimpiāde

Inese Staškēviča 

Erasmus kursos Tenerifē

Seminārs Rīgā, ES mājā 

“Projektu darbnīca: 

Jaunatnes Dialoga 

projekti” (M.Gedrovica)

Gedrovica - studijas LU 

"Angļu valodas mācību 

moduļi"

Labāko ZPD uzstāšanās 

skolā ar pilsētas IP 

piedalīšanos.(vērtēšanas 

komisija darbu tālākai 

virzīšanai)

27. 28. 29. 30. 31.

Administrācijas 

sanāksme! 1. Par franču 

valodas apguvi (Saldons, 

Pētersone, Rāfelds) 

2.Informācija par 

skolot.kvalit.pak.iegūšan

as gaitu (A.Urbacāns) 

3.Skolotāju tālākizglītība 

(A.Urbacāns) 3. VAM 

apmācība 10.kl. 

(M.Biete, Rāfelds) 

4.Žetonvakara 

plānošana (Brūna, 

Ruzule-Jaudzeme, 

Gedrovica)

Ekonomikas  valsts 

olimpiāde 10.-12.kl.Pirms 

tam organizē skolā.

ZPD reģistrēšana 

Pierīgas 

konferencei.Pēdējais 

termiņš 31.01. pl.23.59.

Matemātikas valsts 

olimpiāde 9.12.kl.Pirms 

tam organizē skolā.

Latviešu valodas un 

literatūras valsts 

olimpiāde 11.-12.kl.Pirms 

tam organizē skolā.

Fotografēšanās

Skolas 2.-4.klašu 

olimpiāde
Inese Staškēviča skolotāju tālākizglītības projekta "Solis tuvāk nākotnes skolai" Erasmus + kursos "Intelegent Assessesment and 


