
Mēneši Septembris  
(pasākums, atbildīgais) 

Oktobris 
(pasākums, atbildīgais) 

Novembris 
(pasākums, atbildīgais) 

Decembris 
(pasākums, atbildīgais) 

Valodu mācību joma 
 

14.09.2021. – Dzejas 
dienas (atb. B. Lukševica)  
 

14.10.2021. – skolas 
olimpiāde angļu valodā 
10.-12. klasēm (atb. O. 
Millers) 

08.11. – 12.11.2021. – 
patriotiskās dzejas nedēļa 
(atb. B. Lukševica, pr. sk.) 
16.11.2021. – skolas krievu 
valodas olimpiāde (atb. O. 
Zalaka) 

 

Matemātikas mācību 
joma 
 

IJ darba plānošana. 
Mācību satura plāna 
korekcijas. 
(atb. I.Pīpe) 
03.09.21. – MJ sanāksme 
(atb. I.Sniķersproģe) 

Olimpiāde “Tik vai 
…Cik”.4.klasēm 
pieteikšanās. 
(atb. V.Bukša) 
28.10.21. - MJ 
sanāksme 
(atb.I.Sniķersproģe) 

29.11.21. - MJ sanāksme 
(atb.I. Sniķersproģe) 

16. – 21.12.2021. - Ejam 
dabā un skaitīsim 
sniegpārsliņas! (sports un 
matemātika.) 
(atb. I.Pīpe, D. Ametere) 
06.12.21.- 10.12.2021. 
Fotogrāfiju konkurss 
“Izgatavo savu 
Ziemassvētku apsveikumu 
ģeometriskās figūrās!” 
 6. klasēm 
(atb. I. Sniķersproģe) 

Dabaszinātņu 
mācību joma 
 

 18.10.2021.- Metodiskā 
sanāksme (atb. I. Šīra) 

04.11.2021.-skolas 
bioloģijas olimpiāde 9.kl. 
(atb. I. Šīra) 
10.11.2021. - Mārtiņš 
bagāts vīrs! Augļi, dārzeņi, 
ogas -MANI VITAMĪNI (atb. 
M. Buškova) 

07.12.2021.- skolas fizikas 
olimpiāde (atb. T. Cīrule) 
10.12.2021. - skolas 
ķīmijas olimpiāde (atb. T. 
Krapane) 

Tehnoloģiju mācību 
joma 
 

09.2021. – Iepazīšanās ar 
jaunajām vispārējās 
pamatizglītības  un  vidējās 
izglītības programmām 
dizainā un tehnoloģijā, 
datorikā un informātikā. 

26.10. - 02.11.2021. -  
“Spokojies un rotājies” 
uzdizainē savu rotu, 
piedalies fotogalerijas 
konkursā  “Helovīnus 
gaidot”. (atb. I.Lintiņa, 
klašu audzinātāji). 

10.11.2021. -  Mārtiņdiena. 
Mārtiņdienas gadatirgus – 
klasē. (1. - 3. klašu 
audzinātāji)  
15.11. -  19.11.2021. -   
Latvijas Valsts 
proklamēšanas dienai  - 

29.11. -  10.12.2021. -  
“Rotājies eglīte!” 
Eglītes rotājuma 
izgatavošana. 
(atb. A. Podāns, S. Ozola, 
A. Trauberga, I.Melgaile) 



(atb. mācību priekšmetu 
skolotāji). 
29.09.2021. - Miķeļi. 
Miķeļdienas kompozīcija.  
(atb. I.Lintiņa,  klašu 
audzinātāji). 
Pasaules koks ( atb. 
I.Lintiņa)  

18.10.2021. – 
Metodiskā sanāksme 
,,Starppriekšmetu 
saikne mācību stundās. 
’’  
(atb. A. Trauberga). 

 

rotas izgatavošana 
“Auseklis”. 
(A. Podāns, A. Trauberga,  
K. Pumpurs) 
 

10.12.2021. – sanāksme,, 
202I./22.m.g. I semestrī 
paveiktais” 
(atb. A. Trauberga). 

Sociālā un pilsoniskā 
mācību joma 

 

IJ darba plānošana (atb. 
S.Zute) 

18.10.2021. – IJ 
skolotāju sanāksme 
Īslīces ielā (atb. I. 
Adijāne) 
19.10.2021. -  IJ 
skolotāju sanāksme 
(atb. S.Zute) 

16.11.2021. - neklātienes 
viktorīna  9.-12.kl. „Zini 
Latvijas vēsturi” (atb. 
S.Zute) 
17.11.2021. - skolas 
vēstures olimpiāde (atb. 
S.Zute) 
22.11.2021. - spēle 6.kl. 
„Ceļojums Latvijas vēsturē” 
(atb. I. Adijāne) 

 

Kultūras izpratnes un 
pašizpausmes 
mākslas mācību 
joma 

 

09.2021. –Iepazīšanās ar 
jaunajām vispārējās 
pamatizglītības  un 
vispārējās vidējās izglītības 
programmām mūzikā, 
vizuālajā mākslā, latviešu 
literatūrā. (atb. mācību 
priekšmetu skolotāji). 

11.10.-15.10. 2021. - 
,,Radošums 5. klasēs kā 
kultūras izzinātāja, 
pētnieka pratības 
veicinātāja atklāsme 
mācību priekšmetos: 
latviešu literatūrā-
dzejnieka Jāzepa 
Osmaņa muzeja 
apmeklējums un viņa 
dzejolis ,,Paklausīgais 
mākonis’’, vizuālā 
mākslā zīmējums, 
mūzikā- radoša 
improvizācija, dzejoli  
dziedot.’’ ( atb. S. Āre, I. 

17.11.2021. -Latvijas Valsts 
proklamēšanas dienai 
veltītā koncerta 
priekšnesumu sagatavošana 
(atb. A. Šeļegovska,  
Ē. Eglītis). 
01.11. - 10.12.2021. – 
Rīgas vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas 
konkurss- izstāde ,,Portretu 
galerija-Ieskaties radoši!’’ 
(atb. I. Melgaile). 

21.12.2021.-Ziemassvētku 
koncerta priekšnesumu 
sagatavošana 
(atb. A. Šeļegovska, 
 Ē. Eglītis). 
01.11.-10.12.2021. - 
Rīgas vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas 
konkurss- izstāde 
,,Portretu galerija-
Ieskaties radoši!’’ 
(atb. I. Melgaile). 
 
12.2021. –KIPM MJ 
sanāksme,, 202I./22.m.g. I 
semestrī paveiktais, 
mācību sasniegumi 



Grūbe, A. Untiķe, A. 
Šeļegovska). 
18.10.2021. – KIPM MJ 
sanāksme 
,,Starppriekšmetu 
saikne mācību stundās. 
Tālāko uzdevumu 
risinājums un 
apspriešana jaunā 
satura ieviešanai 
latviešu literatūras, 
vizuālās mākslas un 
mūzikas mācību 
stundās’’ (atb. A. 
Šeļegovska). 

mūzikā, vizuālajā mākslā, 
latviešu literatūrā’’ (atb. A. 
Šeļegovska). 

Veselības un fiziskās 
aktivitātes mācību 
joma 

 

10.09.2021. – mācību 
jomas sanāksme. 
23.09. – 30.09.2021.  – 
Eiropas sporta nedēļā 
“Pasaku un piedzīvojuma 
sporta stunda RZV 1. – 4. 
klasēs”. (atb. I.Vēvere, D. 
Ametere, RZV sporta 
organizatori). 
 
RZV 3b, 2cs klases dalība 
LOK  projektā “Sporto visa 
klase” (septembris - maijs) 
(atb. I.Vēvere, D. Ametere)  
 

08.10.2021. – mācību 
jomas sanāksme. 
25.10. – 26.11.2021. – 
“Kustība, kas vieno” – 
uzmanības, sadarbības 
un kustību 
koordinācijas komandu 
uzdevumi. 1. – 12. 
klase.   
(atb. I.Vēvere, D. 
Ametere, RZV sporta 
organizatori). 
 
RZV 3b, 2cs klases 
dalība LOK  projektā 
“Sporto visa klase” 
(septembris - maijs) 
(atb. I.Vēvere, D. 
Ametere) 

25.10. – 26.11.2021. - 
“Kustība, kas vieno” -  1. - 
12. klase. (atb. I.Vēvere, D. 
Ametere, RZV sporta 
organizatori). 
18.11.2021. – Ghetto Games 

Brīvības Skrējiens 2021 – 

iesaistīšanās brīvprātīga 1. – 

12. klase.   

(atb. I.Vēvere, D. Ametere, RZV 

sporta organizatori). 

 

RZV 3b, 2cs klases dalība 
LOK  projektā “Sporto visa 
klase” (septembris - maijs) 
(atb. I.Vēvere, D. Ametere) 
 

01.12.2021. – mācību 
jomas sanāksme. 
13.12. – 21.12.2021.  – 
“Sportiskais burtu alfabēts 
rūķu gaumē” 1. – 4. klase.  
(atb. I.Vēvere, D. Ametere, 
RZV sporta organizatori). 
 
RZV 3b, 2cs  klases dalība 
LOK  projektā “Sporto visa 
klase” (septembris - maijs) 
(atb. I.Vēvere, D. Ametere) 

 



26.10.2021. – mācību 
jomas sanāksme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mēneši Janvāris 

(pasākums, 
atbildīgais) 

Februāris 
(pasākums, 
atbildīgais) 

Marts 
(pasākums, 
atbildīgais) 

Aprīlis  
(pasākums, 
atbildīgais) 

Maijs 
(pasākums, 
atbildīgais) 

Jūnijs 
(pasākums, 
atbildīgais) 

Valodu mācību 
joma 
 

17.01.2022. - 
skolas angļu 
valodas olimpiāde 
1. – 4. klasēm (atb. 
M.Martinsone, J. 
Barkane)  
 
05. – 28.01.2022. - 
Barikāžu atceres 
dienas (atb. B. 
Lukševica, S. Zute, 
I. Adijāne, pr. sk.) 
 

14.-18.02.2022. – 
glītrakstīšanas 
konkurss 1.-
4.klasei 
“Mīļumvārdi 
pasaulei” (atb. B. 
Lukševica) 
16.02.2022. – 
VDD 6. klasēm 
latviešu valodā 
(atb. pr. sk.) 
17.02.2022. – 
VDD 3. klasēm 
latviešu valodā 
(atb. pr.sk.) 

15. – 17.03.2022. – 
eksāmens 
svešvalodās 12. 
klasei (atb. O. 
Millers, O. Zalaka) 
 
30. un 31.03.2022. 
– pilsētas 
daiļrunāšanas 
konkurss angļu 
valodā 4. klasēm 
(atb. J. Barkane, D. 
Grigore) 

05.04.2022. – 
pilsētas angļu 

valodas olimpiāde 
4., 6. un 8. klasēm 

(D.Grigore, 
O.Millers) 

02. – 06.05.2022. – 
skolas latviešu 
valodas olimpiāde 
1.-4. klasēm (atb. B. 
Lukševica) 
 
24. – 25.05.2022. – 
eksāmens latviešu 
valodā 9. klasēm 
(atb. V. Šaicāne) 

01. – 02.06.2022. 
– eksāmens 
svešvalodā 9. 
klasēm (atb. O. 
Millers, O, Zalaka) 

Matemātikas 
mācību joma 
 

10.01.2022.- 
skolas 
matemātikas 
olimpiāde 9.-12. 
klasēm 
 ( atb. I. 
Sniķersproģe, L. 
Podāne) 
 

23.02.2022. – 
VDD matemātikā 
3. klasēm (atb. 
pr.sk.) 
24.02.2022. – 
VDD matemātikā 
6. klasēm 
(atb.pr.sk.) 

11.03.2022. – 
Vispasaules 𝜋 
diena. 5.- 12.klases 
(atb. pr. sk.) 
21.-25.03.2022.  – 
skolas matemātikas 
olimpiāde 5. – 8. 
klasēm (atb. I. 
Sniķersproģe) 

01.04.2022. – Rīgas 
pilsētas 
matemātikas 
olimpiāde 5. – 8. 
klasēm  
29.04.2022.  – 
valsts atklātā 
matemātikas 
olimpiāde (atb. I. 
Sniķersproģe) 

20.05.2022.- 
Eksāmens 
matemātikā 12. 
klasei (atb. pr. sk.) 
24.05.2022.- 
Eksāmens 
matemātikā 1 
visp./optim. (atb. 
pr. sk.) 

 

Dabaszinātņu 
mācību joma 
 

12.01.2022. – 
skolas olimpiāde 
ģeogrāfijā 10. – 12. 
klasēm (atb. I 
Brūzīte) 

 03.03.2022. – VDD 
dabaszinībās 6. 

klasēm (atb. pr.sk.) 
21.03. – 

08.04.2022. Zaļā 
klase “Garšaugi uz 

26.04.2022. - Putnu 
dienas! Tikšanās ar 
ornitologiem (atb. 

M. Buškova) 

30.05.2022. 
eksāmens bioloģijā 

12. klasei (atb. I. 
Šīra) 

 



manas palodzes!” 
(atb. M. Buškova) 

Tehnoloģiju 
mācību joma 
 

 03.- 17.01.2022. – 
Starppriekšmetu 
saikne.  
Vēsturē ,,Barikāžu 
laiks’’. 
Vizuālajā mākslā 
,,Barikāžu laika 
atspoguļojums” 
Dizains un 
tehnoloģijā – 
Instalācija 
“Barikāžu 
ugunskurs” (atb. A. 
Podāns, K. 
Pumpurs) 

31.01. – 
04.02.2022. 

Mājturību un 
tehnoloģiju 

nedēļa “Sveces 
un svečturi”  

(atb. A. 
Trauberga) 

1.03 – 25.03.2022. 
-  
“Izgatavo savu 
putnu būrīti” – 
gatavojamies 
putnu dienām.  9. 
klases 

( atb. A. Podāns) 

06.04.2022. – skolas 
olimpiāde mājturībā 

un tehnoloģijās, 
dizainā un 

tehnoloģijās (atb. A. 
Trauberga) 

22.04.2022. - Putnu 
dienas Ozolciema 
ielā.Putnu būrīšu 
izvietošana 
Ozolciema ielas 
skolas teritorijā. 
 ( A.Podāns) 

 
 

02.05 – 
13.05.2022. -  
“E – sporta pamati” 
– E – sporta 
nozares sastāvdaļas 
ārpus videospēļu 
spēlēšanas 

( atb. J.Juzovs) 

 

Sociālā un 
pilsoniskā 
mācību joma 

 

11.01.2022. – IJ 
skolotāju 
sanāksme, darba 
plānošana 2. sem. 
(atb. S.Zute) 
05. – 28.01.2022. - 
Barikāžu atceres 
dienas (atb. B. 
Lukševica, S. Zute, 
I. Adijāne, pr. sk.) 
 
 

 01.03.2022. -  IJ 
skolotāju sanāksme 

(atb. S.Zute) 

 03.05.2022. -  
Neatkarības 
deklarācijas 
pieņemšanas  
gadadiena. (atb. S. 
Zute) 
23.05.2022. -  VPD 
Latvijas un pasaules 
vēsturē 12.kl  (atb. 
S.Kalote) 

07.06.2022.  - VPD 
Latvijas vēsturē 
(atb. S,Zute) 

Kultūras 
izpratnes un 
pašizpausmes 

05.-07.01.2022. – 
Vēstures izpēte 
sociālo zinību un 
vēstures stundās 
,,Barikāžu laiks’’. 

02. 2022.  – KIPM 
MJ sanāksme ,, 
Daudzveidīgā un 
skolēnu izziņas 
aktivitāti 
veidojošā mācību 

03.2022. – Rīgas 
Ziepniekkalna 
vidusskolas 5.-6. 
klašu atklātais 
mūzikas konkurss, 
veltīts komponista 

04. 2022. -  KIPM 
MJ sanāksme ,,  
Sistemātiska 
mācību priekšmetu 
skolotāju 
savstarpēja 

02. – 13.05.22. – 
“Mana māmiņa” 
(portretu galerija) 
1.-4. klasēm (atb. A. 
Untiķe) 

 



mākslas 
mācību joma 

 

10.-17.01.2022. -
,,Barikāžu laika 
atspoguļojums 
vizuālajā mākslā’’. 
11.01.22. - IJ 
skolotāju 
sanāksme Īslīces 
iela 4. (atb. A. 
Bula) 
24.01.2022. – 
izstādes atklāšana 
,,Barikāžu laiks’’. 
        ( atb. I. 
Melgaile). 

procesa metodika 
mūzikā, vizuālajā 
mākslā un 
latviešu 
literatūrā, 
sadarbojoties ar 
citiem mācību 
priekšmetiem. 
Pašvadīta 
mācīšanās.’’ (atb. 
A. Šeļegovska). 

R. Paula 85 gadu 
jubilejai, ,, Latviešu 
komponista 
Raimonda Paula 
kultūras 
mantojuma 
aktualizācija, 
izmantojot 
didaktisko spēli.’’ 

(atb. A. 
Šeļegovska). 

22.03.2022. - IJ 
skolotāju sanāksme 
Īslīces iela 4 (atb. 
A. Bula) 
 

 

sadarbība ar 
mērķtiecīgu 
mācīšanos  un 
efektīgu 
atgriezeniskās saites  
nodrošināšanu.’’  
( atb. A. 
Šeļegovska).  
04. – 14.04.2022. – 
skolas vizuālās 
mākslas olimpiāde 
1.-4. klasēm (atb. A. 
Untiķe)      
19. – 29.04.22. – 
Mūzikas dienas 1.-4. 
klasei (atb. A. Bula)          

11.05.2022. -
Māmiņdienas 
koncerta 
priekšnesumu 
sagatavošana. 
(atb. A. Šeļegovska, 
 Ē. Eglītis, A. Bula). 

 
05.2022. –KIPM MJ 
sanāksme,, 
202I./22.m.g. II 
semestrī paveiktais, 
mācību sasniegumi 
mūzikā, vizuālajā 
mākslā un latviešu 
literatūrā.’’ 
(atb. A. 
Šeļegovska). 
(Varētu būt jūnijs). 

Veselības un 
fiziskās 
aktivitātes 
mācību joma 

 

07.01.2022. – 
mācību jomas 
sanāksme 
 
31.01.22. – 
04.02.2022. - 100 
dienas skolā – 
sportisks virpulis 1. 
klases. (atb. D. 
Ametere) 
 
RZV 3b, 2cs klases 
dalība LOK  
projektā “Sporto 
visa klase” 
(septembris - 

09.02.2022. – 
mācību jomas 
sanāksme 
 
14.02.2022. - 
04.03.2022. - 
Sportisko 
izaicinājumu 
mēnesis 1. – 12. 
klase. (atb. 
I.Vēvere, D. 
Ametere, RZV 
sporta 
organizatori). 
25.02.2022. – 
Atklātā mācību 

14.02.2022. - 
04.03.2022. - 
Sportisko 
izaicinājumu 
mēnesis 1. – 12. 
klase. (atb. 
I.Vēvere, D. 
Ametere, RZV 
sporta 
organizatori). 
 
RZV 3b, 2cs klases 
dalība LOK  
projektā “Sporto 
visa klase” 
(septembris - 

06.04.2022. – 
mācību jomas 
sanāksme 
 
25.04.2022. - 
21.05.2022. - 
Olimpiskais mēnesis 
– LOK olimpiskā 
mēneša sporta 
aktivitātes 1. – 11. 
klase. (atb. I.Vēvere, 
D. Ametere, RZV 
sporta organizatori). 
 
RZV 3b, 2cs klases 
dalība LOK  projektā 

05.2022. – mācību 
jomas sanāksme 
 
25.04.2022. - 
21.05.2022. - 
Olimpiskais 
mēnesis – LOK 
olimpiskā mēneša 
sporta aktivitātes 1. 
– 11. klase. (atb. 
I.Vēvere, D. 
Ametere, RZV 
sporta 
organizatori). 
RZV 3b, 2cs klases 
dalība LOK  

 



maijs) (atb. 
I.Vēvere, D. 
Ametere) 

 

stunda 1A klasē 
mācību 
priekšmetā 
“Sports un 
veselība”. (atb. 
Dace Ametere)  
RZV 3b, 2cs klases 
dalība LOK  
projektā “Sporto 
visa klase” 
(septembris - 
maijs) (atb. 
I.Vēvere, D. 
Ametere) 
 

maijs) (atb. 
I.Vēvere, D. 
Ametere) 

  

“Sporto visa klase” 
(septembris - maijs) 
(atb. I.Vēvere, D. 
Ametere) 

projektā “Sporto 
visa klase” 
(septembris - maijs) 
(atb. I.Vēvere, D. 
Ametere) 

 

 


