
 
Pasākums Laiks Atbildīgais 

Kārtējās apspriedes:  

 piektdienās no 1530 direktore ar vietniekiem 

mācību un audzināšanas jomā; 

 katru dienu 800 līdz 815 direktore ar skolas 

saimnieku; 

 pirmdienās 1610 – apspriedes ar skolotājiem, 

katra mēneša pirmajā pirmdienā pievienojas 

skolas saimnieks 

  
Skolas direktore 

 

Skolas direktore 

 

Skolas direktore, vietnieki 

Apspriedes pie vadības 

 Darba grupa „O.Kalpaka pasākuma norise” 

 Darba grupa „O.Kalpaka pasākuma norise” 

analīze 

 Veselības projekta aktivitātes 

 Budžets, remontdarbi. 

 Skolas vērtēšanas procesa norise  

 Pirmsskolas sporta dienas organizēšana 

O.Kalpaka “Liepsalās” 

 

1.03. 

5.03. 

 

7.03. 

9.03. 

12.03.(10 00) 

 

22.03. 

 

D.Rubene, E.Zaube, S.Kļaviņš, A. Šķēls 

D.Rubene, E.Zaube, S.Kļaviņš, A. Šķēls 

 

D.Rubene, A.Šķēls, E.Zaube 

D.Rubene, A.Šķēls, V.Benne 

Administrācija 

 

D.Rubene, B.Smeltere, E.Zaube 

Metodisko komisiju darbs 

 Atbalsta komandas sēde „Atbalsts 

izglītojamiem ar mācīšanās un uzvedības 

traucējumiem” 

 MP metodiskā diena: “Tiešsaistes rīku 

izmantošana mācību procesā. Pedagogu 

pieredze sadarbības kompetenču īstenošanā 

mācību stundā.” 

 PMK un SMK sēde „Diagnosticējošo darbu 

rezultātu analīze”; 

 Gatavošanās priekšmetu olimpiādēm 

novadā; 

 Mācīšanas pieredzes integrēšana mācību 

procesā, paaugstinot savas prakses un 

profesijas kopējo kvalitāti. 

 

21.03.(14 40) 

 

 

12.03. 

 

 

 

14.03. 

 

visu mēnesi 

 

visu mēnesi 

pēc plāna 

 

D.Rubene, pedagogi, izglītības psihologs 

I.Vaniņa 

 

M. Bodža, I. Strode 

 

 

 

Z. Juste, M. Bodža 

 

mācību priekšmetu pedagogi 

 

mācību priekšmetu pedagogi 

 

Pedagoģiskās sēdes 

 5.klases skolēnu adaptācija  

 

 

26.03. 

 

Kl. audz. Z.Juste 

Vecāku sapulces 

 8.klases vecāku sapulce ‘’ Mana bērna 

izaugsme, nākotnes nodomi, iespējas’’, 

organizatoriski jautājumi par klases 

ekskursiju. 

 8.klases vecāku sapulce ”ES sabiedrībā” 

 

27.03.(15.30) 

 

 

 

29.03.(15 00) 

 

Kl.audz.E.Zaube 

 

 

 

Kl. audz. Z.Juste 

Izglītības iestādes padomes sēde 

 Skolas vērtēšanas process, aktualitātes 

 

28.03.(15 00) 

 

 

D.Rubene, K.Jeršova 

Audzināšanas pasākumi 

 ‘’Kalpaka kauss-2018’’noslēguma 

sacensības  

 Piemiņas brīdis pulkv.O.Kalpaka atdusas 

 

02.03 

 

06.03. 

( plkst.12.00) 

 

Administrācija, E.Zaube 

 

Administrācija 



vietā 

 Pasākuma cikla ‘’Kalpaka kauss-

2018’’noslēgums, apbalvošana 

kopvērtējumā  

 NBS štāba orķestra koncerts Lubānas 

kultūras namā 

 Karjeras attīstības atbalsta pasākums 

“Profesiju rēbuss” – konkurss 

 “Mazās mākslas dienas Madonā”:  

plkst.9:30-14:30  Skolu teātru skate; 

plkst.12:30-14:50 Rēzeknes mākslas un dizaina 

vidusskolas izstāde, radošās darbnīcas, Madonas 

Mākslas skolas metodiskā darba pieredze; 

plkst.15:00-16:00  Izrāde “No Rozentāla” 

 

 Ekskursija uz Rīgu  

 Dambretes sacensības 

 

 

 

06.03 

(plkst.15.00) 

 

 

 

21.03. 

 

 

22.03. 

 

 

 

  

 

23.03. 

24.03 

 

 

 

E.Zaube 

 

 

 

I.Kiukucāne 

 

 

Z.Juste 

 

 

 

 

 

I.Kikucāne, Z.Juste, E.Zaube 

S.Solovjova 

12.03. 12 00 Info „Skolas vērtēšanas procesa norise”, izglītības psihologa I. Vaniņas 

darba plāns 21.03.18. (pedagogi) 


