
                                                                        Špoģu vidusskolas darba plāns 2019.gada maija mēnesim 

 

 

 

 01.maijs– trešdiena 

➢ DARBA 

SVĒTKI. 

LATVIJAS 

REPUBLIK

AS 

SATVERSM

ES 

SAPULCES 

SASAUKŠA

NAS DIENA 

02.maijs-  ceturtdiena 

➢ Karjeras izglītības 

projekta ietvaros 

12.a klases 

izglītojamiem 

tikšanās ar 

Daugavpils 

Universitātes 

pārstāvjiem par 

studiju iespējām 

DU – plkst.11.10; 

 

03.maijs -   piektdiena 

➢ Svinīgais koncerts 

veltīts māmiņu 

dienai un 

LATVIJAS 

REPUBLIKAS 

NEATKARĪBAS 

ATJAUNOŠANAS 

DIENAI – plkst. 

13.45; 

04.maijs- sestdiena 

➢ LATVIJAS 

REPUBLIKAS 

NEATKARĪB

AS 

ATJAUNOŠA

NAS DIENA 

06. maijs– 

pirmdiena 

BRĪVDIENA 

 

 

07.maijs– otrdiena 

➢ Eiropas dienas 

pasākumu 

ietvaros 9.-12. 

klašu 

izglītojamiem 

tikšanās ar LR 

Ārlietu ministrijas 

vēstnieku – 

Eiropas 

departamenta 

direktoru Albertu 

Sarkani – plkst. 

13.00; 

➢ Skolotāju 

informatīvā 

sanāksme – plkst. 

15.15; 

 

08.maijs– trešdiena 

➢ Skolas metodiskās 

padomes sēde:” 

Izglītojamo 

sasniegumu 

izvērtējums un 

mācību sasniegumu 

dinamikas 

atspoguļojums’’ – 

plkst.8.10; 

➢ Izglītojamo 

pašpārvaldes 

sanāksme – plkst. 

11.50; 

 

 

09.maijs-  ceturtdiena 

 

10.maijs – piektdiena 

➢ Skolotāju, kuri 

īsteno speciālās 

izglītības 

programmas 

sanāksme par 

iekļaujošās 

izglītības principu 

īstenošanu – plkst. 

8.00; 

➢ Skolas padomes 

sēde par skolas 

attīstības plānu 

2020-2022. 

gadam- 

plkst.13.30; 

 



13.maijs- 

pirmdiena 

➢ Skolas 

vadība

s 

sanāks

me – 

plkst. 

8.10; 

 

 

14.maijs – otrdiena 

➢ Karjeras izglītības 

projekta ietvaros 

nodarbība:  ‘’ 

Iepazīstam 

uzņēmēju’’ 3.a 

klases 

izglītojamiem – 

plkst. 8.40-9.40 , 

2.a klases 

izglītojamiem – 

plkst. 10.00-11.00 

un 4.a klases 

izglītojamiem – 

plkst. 11.10-

12.10; 

 

 

15.maijs- trešdiena 

➢ Skolas 

dokumentācijas 

pārbaude ( 

MYKOOB žurnāls, 

interešu izglītības 

pagarinātās dienas 

grupu žurnāli, 

personas lietas ); 

 

16.maijs– ceturtdiena  

➢ Skolas metodiskās 

padomes sēde par 

mācību grāmatu 

un mācību 

līdzekļu 

komplektēšanu ( 

līdz sanāksmei 

mācību 

priekšmetu 

metodisko 

komisiju vadītāji 

ar skolas 

bibliotekāri 

apkopo 

informāciju)- 

plkst. 8.10; 

➢ Sadarbībā ar 

biedrību SPEIGA 

radošās darbnīcas 

izglītojamiem par 

alternatīvajiem 

enerģijas veidiem 

– plkst.12.00; 

17.maijs– piektdiena 

➢ Pirmskolas 

skolotāju 

sanāksme par 

pirmskolas 

izglītības grupu 

komplektēšanu 

2019./2020. 

mācību gadam – 

plkst. 8.00; 

➢ Pēdējā skolas 

Zvana pasākums – 

plkst. 13.00; 

 

 

20.maijs-

pirmdiena 

➢ Skolas 

vadība

s 

sanāks

me – 

plkst. 

8.10; 

 

 

21.maijs– otrdiena 

➢ CENTRALIZĒT

AIS 

EKSĀMENS 

LATVIEŠU 

VALODĀ 

12.KLASEI- 

plkst.10.00; 

➢ Karjeras izglītības 

projekta ietvaros 

nodarbība :‘’ 

Iepazīstam 

animatora 

profesiju’’ 3.a un 

22.maijs- trešdiena 

➢ CENTRALIZĒTAI

S EKSĀMENS 

LATVIEŠU 

VALODĀ 

9.b.KLASEI- 

plkst.10.00; 

➢ Eksāmens latviešu 

valodā 9.a klasei ( 

rakstos) – 

plkst.10.00; 

➢ Izglītojamo 

pašpārvaldes 

23.maijs– ceturtdiena  

➢ Eksāmens 

latviešu valodā 

9.a klasei ( 

vārdos) – 

plkst.9.00; 

 

24.maijs– piektdiena 

➢ CENTRALIZĒT

AIS 

EKSĀMENS 

MATEMĀTIKĀ 

12.KLASEI- 

plkst.10.00; 

 

25.maijs– sestdiena 

➢ 10.aklases 

komanda 

piedalās ZZ 

čempionāta 

finālā Ropažu 

novadā; 

 



3.b klases 

izglītojamiem – 

plkst. 9.30-10.10  

un 1.a un 2.a 

klases 

izglītojamiem – 

plkst. 10.20-

11.00; 

sanāksme – plkst. 

11.50;  

➢ Projekta Latvijas 

Skolas Soma 

ietvaros izrāde ‘’ 

Brālītis un 

Karlsons, kurš 

dzīvo uz jumta’’ 

Latgales 

vēstniecībā 

GORS 3.b-8.b un 

4.a-6.a klases 

izglītojamiem  –

plkst.14.00 ; 

 

 

 

27.maijs- 

pirmdiena 

➢ Skolas 

vadība

s 

sanāks

me – 

plkst. 

8.10; 

 

28. maijs- otrdiena 

➢ CENTRALIZĒT

AIS 

EKSĀMENS 

VĒSTURĒ 

12.KLASEI- 

plkst.10.00; 

➢ EKOSPĒLES 1.-

4.klašu 

izglītojamiem – 

plkst.13.00; 

➢ 5.-10. klasēm 

sporta diena 

sadarbībā ar 

novada domi – 

plkst.13.00; 

 

 

29.maijs- trešdiena 

➢ Eksāmens 

svešvalodās 9. 

klasēm – 

plkst.10.00; 

➢ 4.a klases izlaidums 

– plkst.12.00; 

➢ Projekta Latvijas 

Skolas Soma ietvaros 

ekskursija nodarbība 

Aglonas maizes 

muzejā – plkst.12.30; 

➢ Konsultatīvā 

pedagoģiskās 

padomes sēde : “Par 

izglītojamo 

pārcelšanu uz 

nākamo klasi, 

papildus 

konsultācijām un pēc 

30.maijs– ceturtdiena  

➢ CENTRALIZĒT

AIS 

EKSĀMENS 

FIZIKĀ 

12.KLASEI- 

plkst.10.00; 

➢ 5.a un 7.a klases 

izglītojamiem 

mācību ekskursija 

– plkst.9.00; 

 

31.maijs– piektdiena 

➢ Mācību gada 

noslēguma 

pasākumi; 

 



pārbaudījumiem.   ‘’- 

plkst. 15.15;  
        


