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Septembris Oktobris Novembris Decembris 

         Dzejas mēnesis       
01.Zinību diena. 

09.1.klases uzņemšana mazās skolas saimē 

13.Dzejas dienas muzejā „Riekstiņi 

13.09. „Drošības dienas skolā” Lekcijas plkst.11.30 1.- 

4.klašu skolēniem „Ceļš uz skolu”  

 Plkst.12.40  5.-8.klašu skolēniem „ Vardarbība skolā” 

6. – 30.09. Dzejas dienas mazajā skolā Bērnu dzejoļu 

krāsmatu izstādes, kāds kuram dzejolītis.  Dzejas 

lasījumu konkurss 

16.09. Dzejas dienas Neretā „Pilsētas zēns Neretas 

ielās”.  

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas audzēkņu 

pastaiga ar ALEKSANDRA  ČAKA dzejas vārsmām 

17.09. ”Mūsu mazais pārgājiens” 

116 Neretas mazpulki dodas rudens pārgājienā uz 

Pilskalnes mežiem 

24.09.  Sēlijas Mazpulku Projekta Forums 

            Diskotēka 

29.09.  Skolā viesojas Salaspils novada labākie 

2010./2011.gada pedagogi  

30.09.  Skolotāju diena 

*) Klašu audzinātāju MA 

*)Skolēnu domes  sēdes 

*) Skolēnu  kultūras sektora, saimniecības, sporta 

sektora sanāksmes 

 

                             Sporta pasākumi 

16.09. Rudens2011. Kausa izcīņa florbolā (6.-8.klašu 

grupa) 

24.09.Kokneses kausi „Metēju diena” 

25.09. Staburaga kauss krosā, Pļaviņās 

Literatūras izstādes skolas bibliotēkā un lasītavā: 

 1. – 9.09.  „Jaunāko grāmatu izstāde 

 5. – 9.09. Dzejniekam, atdzejotājam Knutam      

                 Skujeniekam  - 75” 

12.-16.09. Dzejas dienas 2011 „Čaks 21.gs” 

20.-26.09. Eiropas valodu diena  

1. - 30.09. Lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu 

žūrija” uzsākšana un  līgumu slēgšana 

 

 
1.-7.Comenius divpusējās partnerības 

projekta ietvaros skolā viesojas slovēņu 

skolas skolēni. 

05. 10.klases uzņemšana vidusskolas    

       saimē 

07. Draudzības koncerts. Diskotēka 

*)Ražas balle 1.-4.klasēm 

*)Rudens diena muzejā  

*)Rudens talka 

*)Skolēnu domes  sēdes 

*) Skolēnu  kultūras sektora, 
saimniecības, sporta sektora sanāksmes 

Sporta pasākumi 

*)Slovēnijas sporta diena 

*)Latvijas čempionāts florbolā  

   U–12, U-14 

 Literatūras izstādes skolas bibliotēkā 

01.Rakstniecei Annai Brigaderei 

08.Gleznotājam grafiķim Kārlim       

    Padegam -100 

13.Rakstniekam Jānim Porukam 140 

27.Dzejniekam Aleksandram Čakam -110 

30.Dzejniekam izdevējam  
    Uldim Auseklim-70 

*) „Kas notiek?” Atbalsts gatavojoties 

konkursam 

*) „Lasi, piedalies un vērtē!” Bērnu un 

jauniešu žūrija 

 

„ 

               Patriotisma mēnesis  
*).Apkārtnes sakopšanas talka 

04. Skolas dzimšanas diena -75  

Talantu konkurss. Diskotēka 

*)  „Mārtiņdiena atnākusi” (1. – 4.kl.) 

*)   Novada tehnisko zinību olimpiāde 

 11.– 18.novembrim-Tēvzemes nedēļa 
 *)Latvijas dzimšanas diena – veltījums    

Latvijai radošajos darbos.  (1. – 4.kl.) 

11. Tematiskā audzināšanas stunda      veltīta 

Lāčplēša dienai. 

 11.Pasākums ”  Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā 
„Riekstiņi” 

 17.    Svētku koncerts veltīts Latvijas 

dzimšanas dienai Neretas kultūras namā 

17.  Vecāku kopsapulce. 

*) Klašu audzinātāju MA 

*)Skolēnu domes  sēdes 

*) Skolēnu  kultūras sektora, politinformatoru 

sektora  sanāksmes 

Sporta pasākumi 

*)Florbola sacensības starp klasēm 

*)Latvijas čempionāts florbolā 

    U-12,U-14 
*)Starpnovadu basketbola sacensības 

vidusskolas klasēm meitenēm, zēniem 

Aizkrauklē  

Literatūras izstādes skolas bibliotēkā 

7..    „Mārtiņdiena” 

10. Lāčplēša diena 

13. Latvijas republikas proklamēšanas diena 

12.ĒRIKAM Krūklim-70 Rūķu grāmatas 

lasot…” Viktorīna 3.-4.klasei 

*) „Lasi, piedalies un vērtē!” Bērnu un 

jauniešu žūrija 
 

          Ziemas Saulgriežu mēnesis 

 

*). Adventes laiks- pārdomu laiks,       

             Ziemassvētku gaidīšanas laiks,     

            klašu rotāšanas laiks. 

 *)  Ziemassvētku lasījumi   

*)   Egles iedegšana 

*)   Ziemas Saulgriežu gaidīšanas  

             svētki – muzejā „Riekstiņi”  

12.-19.  Labdarības akcija „Ziemas  

             krājumi” 

*)       Ziemassvētku koncerts Neretas     
           Sociālās aprūpes centrā       

*)     Ziemassvētku pasākums  (1. – 4.kl.) 

22.23.      Klašu egles 

23.       Ziemassvētku ieskaņas koncerts 

*)Skolēnu domes  sēdes 

*) Skolēnu  kultūras sektora, saimniecības,  

sektora sanāksmes 

Sporta pasākumi 

*)  Basketbola sacensības 

( zēniem, meitenēm 5. – 9.kl.) 

*) Latvijas čempionāts Florbolā U-12,U-14 

 

Literatūras izstādes skolas bibliotēkā 

1.-23   „Ietērpsim Ziemassvētkus”       

           Idejas klases un mājas     

             izrotāšanai Ziemassvētkos 

6. Ābeču kolekcionāram, publicistam,    

    tulkotājam Jurim Cibuļskim 

*) „Lasi, piedalies un vērtē!” Bērnu un 

jauniešu žūrija 
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Janvāris Februāris Marts 

 

*) Jaungada karnevāls. Balle  
*)Pasaku pēcpusdiena 1.-4.klasēm 

*) LR čempionāts florbolā 

*) LR ziemas sacensības vieglatlētikā 
*) tautas bumbas sacensības 

*) Literatūras izstādes 

Amerikāņu rakstnieka Džeka Londona daiļrade- 135  

*)Skolēnu domes sēdes 
*) kultūras sektora,  sporta sektora, politinformatoru 

sanāksmes 

*)Klašu audzinātāju MK 
 

Sporta pasākumi 

*) Latvijas čempionāts Florbolā U-12,U-14 

 

Literatūras izstādes skolas bibliotēkā un lasītavā: 

*)No Barikāžu laika vēstures  

*)*) „Lasi, piedalies un vērtē!” Bērnu un jauniešu žūrija 
 

 

 

*)Žetonu vakars 

*) Draudzības nedēļa 1.-4.klasēm 
*)Latviešu valodas nedēļa1.-4.klasēm 

*)Pasākums. „ Metens nāca sētiņā” 

*)Valentīndiena -  „Ar mīlestības pinekļiem…”  
    Diskotēka 

*)Aizkraukles reģionālās sacensības volejbolā 

pamatskolā, vidusskolā 

*)LR čempionāts florbolā U-10, U-12 
*)Literatūras izstādes 

*)Skolēnu domes sēdes 

*) kultūras sektora, sporta sektora,sanāksmes 

Sporta pasākumi 

*)Tautas bumbas sacensības starp klašu grupām 

*) Latvijas čempionāts Florbolā U-12,U-14 

 

Literatūras izstādes skolas bibliotēkā un lasītavā: 

*)”Metenis-kad ziema un pavasaris tiekas” 

*). Dzimtās valodas diena 21.februāris. Viktorīna 
*) „Lasi, piedalies un vērtē!” Bērnu un jauniešu     

     Žūrija 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*)Erudītu konkurss  

   1. – 12.klasēm 
*) Matemātikas nedēļa 1.-4.klasēm 

*)Skolēnu domes sēdes 

*) kultūras sektora, politinformatoru sanāksmes. 
*)Klašu audzinātāju MK 

Sporta pasākumi 

*)Sadraudzības sporta pasākums ar apkārtējām skolām  

*) Latvijas čempionāts Florbolā U-12,U-14 
*)”Lāse – 2011 kauss volejbolā 

 

Literatūras izstādes skolas bibliotēkā un lasītavā: 
1.-4. „Skola. Grāmata 2012”. 

*) „Lasi, piedalies un vērtē!” Bērnu un jauniešu žūrija 
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Aprīlis                                Maijs Jūnijs 

*) Konkurss 1.-4.klašu zēniem un meitenēm „Ko Tu proti” 

*) Draudzības vakars ar novada un apkārtējām 

pamatskolām 
*)Lieldienu apsveikumu izstāde 

*) Apkārtnes sakopšanas  Lielā talka 

*)A.Velmes kauss volejbolā 
*)Literatūras izstādes 

Trimdas rakstniekam Jānim Veselim-115 

Ernesta Birznieka Upīša grāmatu pasaule – 140 

„Lieldienu tradīcijas” 
Andai Līcei - 70 

 

*)Skolēnu  domes sēdes 
*) kultūras sektora, saimniecības sektora, sanāksmes. 

Sporta pasākumi 

*) „Lēcējdiena” Augstlēkšanas sacensības 
*)Arvīda Velmes kauss volejbolā 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*) Apkārtnes sakopšanas talka 

*)Mātes dienai veltīts koncerts. 

*)Pēdējais skolas zvans. 
*) Pārgājiens 1.-4.klasēm pa noteiktu maršrutu ar           

     uzdevumiem. 

*)Skolēnu domes sēdes 
*) kultūras, sporta sektora,  sanāksmes. 

Sporta pasākumi 

*)Aizkraukles reģionālās sacensības vieglatlētika 

*)Sporta diena – veselības diena 
*) Oļģerta Šabanska kauss volejbolā 

 

 

9.klases izlaidums 

12.klases izlaidums 

 

 


