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VEF Rīgas skolu superlīga 15.02. – 

31.03. 

 Diagnostikas darbs 3.kl. latviešu 

val. (rakstiski) tiešsaistē

Diagnostikas darbs 6.kl. 

dabaszinības tiešsaistē 

Latvijas skolu Ziemas festivāls 

19.02. – 04.03. 

Individuālās tikšanās  ar direktori D. 

Lazdu no plkst. 9:00-10:00, 

tiešsaistē

TV raidījums Gudrs vēl gudrāks 

11.kl. pusfināls, piedalās A. 

Bērziņa (11.b) plkst. 18:50

5.b kl. Sarkangalvīte un vilks, 

tiešsaistē 

5.b kl. Rīgas Pašvaldības policijas 

lekcija: Emocionālā un fiziskā 

vardarbība plkst.12:10, tiešsaistē

6. b kl. vecāku sapulce plkst. 19:00,  

tiešsaistē 

Pedagogu informātīvā sanāksme 

plkst.14:30, tiešsaistē Google Meet 

platformā 

https://meet.google.com/gez-bbdy-

yyh 

06.03.2021. Latviešu valodas un 

literatūras valsts olimpiāde 11. - 

12. klasēm. Piedalās D. 

Priedniece 12.b

8 9 12

Diagnostikas darbs 3.kl. matemātika 

tiešsaistē 

Individuālās tikšanās  ar direktori D. 

Lazdu no plkst. 9:00-10:00, 

tiešsaistē

11.b kl. tiešsaistes nodarbība "TV 

raidījumu producēšana" ar 

pasniedzēju Ievu Branti  plkst.10:10  10.b, 10.c, 12.b. kl. tiešsaistes 

izrāde "Taņas dzimšanas diena 

WEB"

Rīgas Kultūru vidusskolas un 

Kobe Ryukoku vidusskolas 

(Japāna) skolēnu, kas mācās 

japāņu valodu, tiešsaistes tikšanās 

plkst. 9:20

1.a kl. tiešsaistes Leļļu izrāde  "Un 

atkal Pifs....."

Projekta: Skolēnu pašvadītās 

mācīšanās prasmes – efektīvas  

klasvadības rezultāts, prakstiskā 

nodarbība  Efektīva mācību procesa 

plānošana un īstenošanas iespējas. 

S.Kazāka  plkst.14:00-17:30, tiešsaistē 

8.b kl. saruna tiešsaistē ar R.Bleku 

par karjeras izvēles iespējām

2.a kl. virtuālais klases vakars " 

ZOOM - ZOOM ballīte..." 

plkst.14:00, tiešsaistē

1.b kl. tiešsaistes Leļļu izrāde   "Un 

atkal Pifs....."

TV raidījums Gudrs vēl gudrāks 

11.kl. pusfināls, piedalās Dž. 

Zaļūksne (11.c) plkst.18:50

15 16 18 19

Brīvlaiks 1.-12.kl. Brīvlaiks 1.-12.kl. Brīvlaiks 1.-12.kl. Brīvlaiks 1.-12.kl. Brīvlaiks 1.-12.kl.

Informācijas diena par uzņemšanu 

10.kl. 2021./2022.m.g. plkst.17.00, 

tiešsaiste Google Meet platformā 

22 23 26

Individuālās tikšanās  ar direktori D. 

Lazdu no plkst. 9:00-10:00, 

tiešsaistē

Pedagogu informātīvā sanāksme 

plkst.14:30, tiešsaistē Google Meet 

platformā 

https://meet.google.com/gez-bbdy-

yyh 

7.a kl. projekta "Tikumiskā 

audzināšana" klases stunda: Kā 

dzīvot labu dzīvi?  tiešsaistē
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8.b kl. Rīgas Pašvaldības policijas 

lekcija "Vai atkarība var būt pozitīva" 

plkst.13:50, tiešsaistē 

 9.a,b,c kl. lekcija  "Iededzies 

pārmaiņām"  organizē: Pasaules 

Dabas Fonds plkst.14:35, tiešsaistē

Individuālās tikšanās  ar direktori D. 

Lazdu no plkst. 9:00-10:00, 

tiešsaistē

Tehnoloģiju jomas sanāksme 

plkst.15.30 - pieredzes apmaiņa par 

stundās īstenoto mācīšanos 

iedziļinoties, tiešsaistē

8.a,b,c kl. lekcija  "Iededzies 

pārmaiņām" organizē: Pasaules 

Dabas Fonds  plkst.13:30, tiešsaistē 

Pasākumi martā

10 11

Diena
Trešdiena Ceturtdiena
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Projekta: Skolēnu pašvadītās 

mācīšanās prasmes – efektīvas  

klasvadības rezultāts, prakstiskā 

nodarbība  Efektīva mācību 

procesa plānošana un 

īstenošanas iespējas. S.Kazāka  

plkst.14:00 -17:30, tiešsaistē 

Frankofonijas nedēļa 4.,5.,8.,10.,11.,12.klasēm

7.a kl. projekta "Tikumiskā 

audzināšana" klases 

stunda:Konfliktu risināšana. Kā 

konflikti var mainīt sabiedrību? 

tiešsaistē

Informācijas diena par uzņemšanu 

1.kl. 2021./2022.m.g. plkst.17.00, 

tiešsaistē Google Meet platformā 

https://meet.google.com/mjq-inhg-

mck

24 25

17

10.b klases pārstāvji - Edvīns 

Bukovskis, Marta Plauka un Beatrise 

Dāle piedalās kultūras kanona 

konkursa "Kultūras kanons: mērs 

vai impulss izaugsmei?"      3. 

kārtā 


