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 1 
Darba svētki 

LR sapulces sasaukša-
nas diena 

2                     14:00 
Radošā darbnīca  

Māmiņu dienā  

“Mazās rociņas dara brīnu-

mus” (pagasta bibl.)  

Teātra izrāde "Nāriņa"   
(Rēzeknē, "Joriks")  

baseina apmeklējums  

3                             10:00 
E-klases konference 

(Rēzekne)  
 
 
 
baseina apmeklējums  

4                              12:00 
Baltā  

galdauta svētki 
(Kopā ar Audriņu KN) 

 

5 
 
 

6 

7                     13:30 
Topošo pirmklasnieku 

nodarbības  
 
 
 
 
baseina apmeklējums  

8                            8:30 
Informatīvā sapulce 

9:30 un 18:00 
Otrā pasaules kara upuru 
piemiņas diena (K-1,K-2)  
9:30  vieglatlētika Malta  

12:00  
KAA pasākums "Topi par 

meistaru!", "Kristāla kurpīte"  

9                            11:00 
Fotografēšanās 
Eiropas diena  

5.-9. klasēm  (K-1) 

Eiropas eksāmens 
(7.-9.klase) 

baseina apmeklējums  

10                         12:00      
KAA pasākums  

"Atver profesijas dur-
vis!", "Zaļā sala"  

 
 
 
baseina apmeklējums  

11                              9:00 
Skaļās lasīšanas stunda sā-

kumskolas skolēniem  
Tematisks pasākums   

“Vēl labāk iepazīsim Eiro-

pu” (Audriņu bibliotēka )

10:00     Seminārs datu aiz-
sardzībā (IP) 

 

12 
 
 
 
 
 

 

13 

14                      8:30 

Informatīvā sapulce 
 
 
baseina apmeklējums  

15                               9:15        
Mātes diena „Veltījums 

māmiņām”  (K-2) 
13:30          Mātes dienai 

veltīts koncerts (K-1) 

16                       10:15 
Sapulce pagastā 

 
baseina apmeklējums  

17                         10:00 
Teātru skate  
(Audriņu KN) 

18                               8:40 
Ekskursija uz Ludzu  

(5.;8.;9.klases ) 

 

19 
 

20 

21                  11:00 
Teātra izrāde 
"Riekstkodis"   

(Rēzeknē, "Joriks")  
 
 
baseina apmeklējums  

22                                8:30 

Informatīvā sapulce 
 

23                         11:00 
Skaļās lasīšanas stunda 

pirmskolas skolēniem  
(Audriņu bibliotēka ) 

 13:30   Topošo  pirmklas-

nieku nodarbības ar klases 
audzinātāju  
baseina apmeklējums  

24                   10:00 
Vēstures festivāls 

“Laikmetu spēles” 
Dricānu vidusskola) 

13:00 Seminārs angļu 
val. skolot. (RV1.Ģ) 
Iesūtīt uz apbalvošanu  
skolēnu sarakstus (ārpusklases 

25                           9:00  
Projekta “Atbalsts IK attīs-
tībai” festivāls “Otrā elpa” 

10:00 
Makulatūras vākšanas 

konkursa noslēguma pasā-
kums. (Tērvete ) 

 

26 
 
Peldēšanas sacensī-
bas (Rēzekne) 

27 
 
Rēzeknes 
maratons 
(Rēzekne) 

28                  13:00 
Pet—pudeļu vākša-
nas konkursa noslē-

guma pasākums. 
līdz 14:00 izliek semes-
tra un gada atzīmes  

29                               8:00 
Pedagoģiskā sēde 

10:00   Izlaidums (K-2) 

Brauciens uz "Avārijas bri-
gādes" izklaides parku Liel-

vārdē  

30                        8:05 
    Priekšmetu MK sēde                    

Tūrisma diena 
PĀRGĀJIENS  (K-1) 

Iesūtīt uz apbalvošanu  
skolēnu sarakstus (sekmes) 

31                         10:00 
Izlaidums 9.klasei un 

Gada noslēguma  
pasākums (K-1) 

11:30 Klases stunda 
 

1 
 
Iesniedzam interešu izglītības 
programmas 

  

Vasaras brīvlaiks skolēniem 01.06.1208.-31.08.2018. 

maijs 

07.05.18.-10.05.18.   Izstāde „Mīļās māmiņas portrets”  (K-1) (bērni kopā ar skolotājiem)  

21.05.18.-31.05.18.   Interešu pr.pulciņu darbu izstādes (A.Sigajeva, A.Mališevs).  


