
Pirmdiena Otrdiena Piektdiena
3 4 7

Pedagogu sanāksme - tēma 

"Lasītprasme" plkst. 8:00

Ēnu diena piedalās 

7.-12.kl. skolēni 
Lielā Piektdiena

4.-5.kl. zēnu Ziemeļu 

rajona priekšsacīkstes 

florbolā plkst.14:00 sporta 

zālē 

Skate RKV korim, lai 

piedalītos Dziesmusvētkos,  

Rīgas Valsts 2.ģimnāzijā

4.-5.kl. zēnu Ziemeļu 

rajona fināls florbolā 

plkst.14:00 sporta zālē

10 11 14

Pedagogu sanāksme - 

eksāmenu izmēģinājumu 

darbu analīze, 

kopsavilkums, rīcības plāns 

plkst.8:00

3.b kl. apmeklē Nacionālā 

teātra izrādi "Pinokio 

piedzīvojumi" plkst.12:00

 4.-5.kl. meiteņu Ziemeļu 

rajona priekšsacīkstes 

florbolā plkst.14:00 sporta 

zālē

4.-5.kl. meiteņu Ziemeļu 

rajona fināls florbolā 

plkst.14:00 sporta zālē

 Informācijas diena par 

skolēnu uzņemšanu            

1. klasē 2023./2024. 

mācību gadā plkst. 17.00 

klātienē

12.a, 12.c kl. apmeklē filmu  

"Zilās asinis" Kīno Bizē 

plkst. 12:00

17 18 21

Pedagogu sanāksme - 

kopsavilkums par caurviju 

prasmju pilnveidi plkst.8:00

10.-12.kl. zēnu Ziemeļu 

rajona priekšsacīkstes 

florbolā plkst.14:00 sporta 

zālē

10.b kl. nodarbība Latvijas 

Nacionālajā bibliotēkā  

"Drukāta grāmata pret e-

grāmatu"  plkst.13:30

10.-12.kl. zēnu Ziemeļu 

rajona fināls florbolā 

plkst.14:00 sporta zālē

Informācijas diena par 

skolēnu uzņemšanu            

10. klasē 2023./2024. 

mācību gadā plkst. 16.00 

klātienē 

11.b kl. apmeklē filmu  

"Mātes piens"  Kino Bizē

24 25 28

 Starpdisciplinārs 

diagnosticējošais darbs 9. 

klasēm

Pedagogu sanāksme - 

individuāls vai pedagogu 

grupu metodisks darbs 

plkst. 8:00

Rīgas vispārējās izglītības 

iestāžu 7. – 9. klašu 

skolēnu zinātniskās 

pētniecības darbu 

konference tiesšaistē

Rīgas vispārējās 

izglītības iestāžu 7. – 9. 

klašu skolēnu 

zinātniskās pētniecības 

darbu konference 

tiešsaistē

Sākumskolas klasēm 

Lasīšanas maratona 

noslēgums plkst.8:30 - 

2.a/b/c kl. plkst. 9:20 - 

1.a/b/c/ kl. plkst. 10:10 - 

3.a/b kl. svētku zālē

10.-12.kl. 

meiteņu Ziemeļu rajona 

fināls florbolā plkst.14:00 

sporta zālē

Informācijas diena par 

skolēnu uzņemšanu            

10. klasē 2023./2024. 

mācību gadā plkst. 17:30 

tiešsaistē

26 27

19 20

Ceturtdiena
65

Pasākumi aprīlī

12 13

Diena
Trešdiena

Angļu valodas projekts 10. - 12. klasēm publiskā runa "Politika" no 28.03. - 12.04.

Angļu valodas projekts 10. - 12. klasēm publiskā runa "Politika" no 28.03. - 12.04.

Izglītojamo vecāku 

individuālās tikšanās ar 

pedagogiem  no 

plkst.15:30

4.b kl. dodas uz Ziedoņa 

klase - Izlaušanās spēli 

"Blēņas un pasakas" 

plkst.11:30
9.abc klases skolēnu un 

priekšmetu skolotāju 

fotografēšanās Izlaiduma 

albūmam

5.a kl. dodas uz Ziedoņa 

klase - Izlaušanās spēli 

plkst.12:30
Otrās Lieldienas

Olimpiskā diena


