
 

APSTIPRINU:___________  

Lazdonas pamatskolas direktores p.i. I. Juhnoviča 

22.09.2016 

LAZDONAS PAMATSKOLAS PAŠPĀRVALDES DARBA PLĀNS 

2016./17.m.g. 
 

Ārlietu ministrija 

 Informācija par aktuāliem notikumiem valstī / pagastā tiek atspoguļota 

informatīvajā stendā  

 Starpskolu sadarbības pasākumu organizēšana  

 Piedalīšanās Madonas novada pašpārvalžu aktīvistu semināros  
 

 

 1 x mēn 

 

 pēc plāna 

 pēc plāna 

 

Informācijas ministrija  

 Afišu veidošana pasākumiem 

 Apsveikumu un ielūgumu veidošana pasākumiem / svētkiem 

 Sēžu lēmumu atspoguļošana informatīvajā stendā 

 Informācijas nodošana skolēniem un skolotājiem par pašpārvaldes lēmumiem 
 

 

 Pēc vajadz. 

 Pēc vajadz. 

 Pēc vajadz. 

 Pēc vajadz. 

Kārtības ministrija  

 Skolas telpu noformēšana  

 Dežūrdarba organizēšana skolas pasākumos 

 Reidi skolas inventāra saglabāšanā 

 Skolēnu iesaistīšana apkārtnes sakopšanas darbos / talkās  

 Skolēnu iesaistīšana „Jurģkalna talkā” 
 

 

 Pēc vajadz. 

 pēc plāna 

 2 x pusg 

 Pēc vajadz 

 Aprīlī  

Izglītības ministrija  

 Reidi mācību grāmatu saglabāšanā  

 Mājas darbu pārbaude „Rīta bums” 

 Izglītojošu pasākumu organizēšana skolā  
 

 

 1 x pusg. 

 1 x mēn. 

 pēc plāna  

Kultūras ministrija  

 Zinību diena  

 Proklamēšanas dienai veltīts koncerts Lazdonas pagasta iedzīvotājiem   

 Ziemassvētku eglīte  

 Pēdējais zvans  
 

 

 01.09. 

 17.11. 

 17.12. 

 13.05. 

Sporta ministrija  

 Veselīgu dzīvesveidu veicinošu pasākumu organizēšana skolā  

 Diplomu veidošana sacensībām 

 Sporta inventāra saglabāšanas reidi. 

 Skolēnu komandu veidošana ārpus / skolas sporta aktivitātēm 
 

 

 Pēc plāna 

 Pēc vajadz. 

 1x pusg. 

 Pēc vajadz. 

Vides ministrija  

 Informācijas aprites nodrošināšana par vides aktivitātēm Madonas novadā, valstī   

 EKO darba un aktivitāšu pārzināšana un koordinēšana. 

 Videi draudzīgu aktivitāšu organizēšana skolā  
 

 

 Pēc plāna 

 Pēc plāna 

 Pēc plāna 

 

 

 

 

 

 



APSTIPRINU:___________  

direktora p.i. I. Juhnoviča 

Lazdonas pagastā 

22.09.2016 

 

LAZDONAS PAMATSKOLAS ĀRPUSSTUNDU AKTIVITĀŠU PLĀNS 

2016./17.m.g. 1.pusgadā 
 

 SEPTEMBRIS - Draudzības mēnesis 

1. Zinību diena  

10. Pašpārvaldes vēlēšanas  

15. Futbola diena skolā 

16. Dzejas diena „Dzeja pavedina” 

19. EKOskolu apbalvošanas pasākums Rīgā 

29. Miķeļdienas tirdziņš  

30. Pārgājiena diena skolā  

*** Putringa programmas aktivitātes  

 OKTOBRIS - Drošības mēnesis 

5. Skolotāju dienas svinības 

21. Madonas novada jauniešu forums  

 Viktorīna „Es veselā vidē” 

 NOVEMBRIS - Patriotisma mēnesis 

10. Skolas Padomes sanāksme  

11. Lāčplēša dienai veltīta pēcpusdiena kopā ar vecākiem 

17. Koncerts Lazdonas pagasta iedzīvotājiem „Nekur nav tik labi kā mājās!” 

17. Radošo darbu konkurss skolēniem „Uzadi šalli Latvijai!” 

17. Svētku koncerts Lazdonas pamatskolā „Mani darbi tev, Latvija!” 

24. Madonas novada jauniešu forums „Atkarība nav mans ceļš „ 

 DECEMBRIS - Ģimenes tradīciju mēnesis 

2. Veselību Veicinošo  skolu apbalvošana Rīgā 

8. Piramīdu konkurss 

12.  Skolas telpu rotāšana 

20. Skolā eglītes pasākums „Sniegavīra Ziemassvētki” 

21. Labdarības akcija pagasta vientuļajiem iedzīvotājiem 

 

 

 

 

 



APSTIPRINU:___________  

direktora p.i. I. Juhnoviča 

Lazdonas pagastā 

06.01.2017 

 

LAZDONAS PAMATSKOLAS ĀRPUSSTUNDU AKTIVITĀŠU PLĀNS 

2016./17.m.g. 2.pusgadā 
 

 

 JANVĀRĪ - Veselības mēnesis 

18. World Snow Day  

**  Makulatūras vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai!” (1800kg) 

 FEBRUĀRĪ - Karjeras mēnesis 

15. Ēnu diena skolēniem sadarbībā ar vecākiem 

15. Slēpošanas svētki Rēķu kalnā  

28. Konkurss skolēniem „Skolas devīze” 

28. Skolēnu individuālo projektu skate  

 MARTĀ - Radošuma mēnesis 

30. Skolas Padomes  sapulce 

20.-31. Foto medības „Putni skolas apkārtnē” 

13.-24. Ideju konkurss skolēniem dabas takas pilnveidošanai „Mācos dabā!” 

*** LIEPU ZIP projekts „Dienasgrāmata”- skolas dienasgrāmatas dizaina konkurss 

skolēniem 

 APRĪLĪ - Labo darbu mēnesis 

20. Meža diena sadarbībā ar Valsts meža dienestu 

25. Skolēnu pētniecisko darbu konference skolā  

27. Jurģkalna talka  

27. Ūdens modeļu sacensības  

 MAIJĀ - Godināšanas mēnesis 

3. Baltā galdauta svētki 

11. Ģimenes svētki skolā 

12. Pēdējais zvans skolā 

30. Tūrisma diena – klases pārgājienu diena sadarbībā ar vecākiem 

31. Godināšanas diena 

 


