
 

Atskats uz 2020./2021.m.g. aktivitātēm 

Laiks Aktivitāte 

1.semestris 

AUGUSTS 

19.08. Skolas dzimšanas dienas pasākums “Lai top” (saliedēšanās aktivitātes ar K.Kravali, 

dvēseles kustināšana ar V.Daudziņu) 

23.08. Vecāku kopsapulce 1.-3.kl.,vecāku ievēlēšana skolas padomei 

24.08. Vecāku kopsapulce 4.-6.kl., vecāku ievēlēšana skolas padomei 

25.08. Vecāku kopsapulce 7.-9.kl., vecāku ievēlēšana skolas padomei 

26.08 Vecāku kopsapulce 10.-12.kl., vecāku ievēlēšana skolas padomei 

27.08. Pedagoģiskās padomes sēde, tiek kopīgi izstrādātas mācību gada prioritātes 

SEPTEMBRIS 

01.09. Zinību dienas pasākumi Skolas ielas 12 stadionā pa vecumposmiem:  

1.-3. kl. Ar radošo grupu „Pārsteiguma karuselis” (dziedoši rotaļīga programma 

“Burziņš skolā”);  

4.-6. kl. Ar pasākumu aģentūru „Olē” (bērnības smaržas un garšas kopā ar odziņām 

putukrējumā “Ku-kū! Eju meklēt!”); 

7.-12.kl. ar grupu “Carnival Youth” 

01.09. Darbiniekiem svinīgs mirklis skolas zālē 

 septembris Olimpiskā diena 

2.-4.09. Adaptācijas dienas 

03.-08.09. Nodarbība "Drošs ceļš uz skolu" sadarbībā ar Valsts ceļu policiju (2.klasēm) 

11.09. Dzejas dienu pasākums (literatūras stundās) no 11.09. līdz 18.09. 4.-12.klasēs. 

15.09. Meža ekspedīcija LVM 2020. (6.l, 6.g, 6.u klasēm) 

17.09. Jauno uzņēmēju skola 2020. (JAL reģionālais pasākums) 

22.09. Meža ekspedīcija LVM 2020. (6.e, 6.b klasēm) 

25.09. Muzikāli izzinošs pasākums "Atrodi sevī Kokaru!" un koru kopmēģinājums 

(dziedātāji, L.Plešanova-Jarusova, A.Zvirbule, I.Zvaigzne) 

29.09. 4.b klases mācību ekskursija uz Cēsu novadu 

28.09. Skolas prezidenta vēlēšanas 



Septembris-

oktobris 

Latvijas skolas somas pasākumi atsevišķām klasēm (5.g, 4.b, 9.b, 9.g, 4.l, 8.e, 9.l, 

7.g, 9.u, 8.n, 8.u, 7,b, 4,e, 5.e, 2.b, 3.b) 

Septembris-

decembris 

Kopprojekts ar sabiedrību par atklātību “Delna” “Īsteno savu ideju skolā!” 

OKTOBRIS 

05.10. Skolotāju dienas pasākums Vecgulbenes muižā 

05.10.-11.10. Labo darbu nedēļa – aktīva iesaistīšanās, pasludināti par aktīvāko skolu iesaistoties 

Labo darbu nedēļā. 

07.10. ZOOM tikšanās atbalsta personālam ar Rīgas Juglas atbalsta personālu 

08.10. Skola 2030 konference "Skola katram skolēnam", Ogrē, (L.Ūdre-Rizga, A.Vagule, 

L.Silauniece, A.Grīnberga, L.Silauniece) 

09.10. IAC projekta "IZDari" reģionālais seminārs GNV (D.Grigore) 

09.10. Matemātikas konkurss 4.klašu skolēniem " Tik vai … Cik?" 1.kārta 

13.10. 6.g klases mācību ekskursija. Līgatnes pazemes bunkurs, atrakciju parks “Tarzāns”. 

14.10. Nodarbības par uzturu. 

14.10. 

 

4.b klasei bija nodarbības Gulbenes novada bibliotēkā "Meklē fotogrāfijās un 

rakstos". 

15.10. 4.l klasei bija nodarbības Gulbenes novada bibliotēkā "Meklē fotogrāfijās un 

rakstos". 

15.-16.10. Erasmus+ dienas 

15.10. 10.klašu skolēniem tikšanās ar JC "Bāze" pārstāvjiem "Erasmus dienas 2020" 

ietvaros 

20.-22.10. MS Teams lietošanas apmācības skolotājiem. 

26.10. Latvijā izsludina ārkārtas stāvokli saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatību. 7.-

12.kl.skolēni uzsāk mācības attālināti. 

26.-30.10. Karjeras nedēļa “Klau, sadzirdi un liec aiz auss!” 

26.10. Folkloras pēcpusdiena (Veltījums K.Barona jubilejai) 26.10. - 30.10. 

26.10. Karjeras diena 1.-6.klašu skolēniem izglītības iestādēs uz vietas “Profesijas manā 

ģimenē” (E.Zaube) 

27.10. Interaktīva diskusija vecākiem, skolotājiem, karjeras konsultantiem tiešraidē 

plkst.19.00 - 20.00, "Tavai Karjerai" 

28.10. Tikšanās ar 1.PII bērniem Līkajā ielā (A.Zipova, L.Ūdre-Rizga) 

28.10. Gulbenes 1.PII izaicinājums – aktivitātes nedēļas garumā 

28.10. 6.u kl. tikšanās Gulbenes novada bibliotēkā ar rakstnieci Luizi Pastori. 



NOVEMBRIS 

Līdz 17.11. Eseju, kolāžu radīšana 1.-12.klasēs un grāmatas “Spēks. Gaisma. Lepnums. Mūsu 

valstij 102.dzimšanas dienā” radīšana.  

4. - 8. kl. radošais darbs "Es lepojos ar..."; 9.-12.kl. radošais darbs "Spēka un 

gaismas vārdi Latvijai" (veltījums Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā) 

2.11. Labo darbu filmēšana (M.K.Anže, R.Jansone, L.Ūdre-Rizga) 

6.11. Sporto visa klase 7.sezonas atklāšanas pasākums 

9.-20.11. Piedalīšanās starptautiskajā loģiskās domāšanas konkursā "Bebr[a]s" 1. kārtā 

11.11. 1.kl. video "Paldies" nodošana SIA Avoti SWF (L.Ūdre-Rizga, A.Zipova, 

I.Zvaigzne) 

13.11. 2.klašu glītrakstīšanas konkurss - sveiciens Latvijai dzimšanas dienā! 

16.11. 7.-12.kl. Vecāku sapulce MS Teams 

18.11. Direktores Lindas Ūdres-Rizgas videosveiciens Valsts svētkos (skolas Facebook) 

DECEMBRIS 

29.11.-24.12. Sveicieni Adventē un Ziemassvētkos no ansambļa “Stariņi” dziedātājām un teātra 

pulciņa, pašpārvaldes, skolas vadības komandas (skolas Facebook) 

decembris 3.l, 4.b, 6.g "Sporto visa klase" Rimi izaicinājuma 1. posms "Sports" 

01.12. Matemātikas konkurss 4.klašu skolēniem " Tik vai … Cik?" 2. kārta 

3.12. 12. klašu vecāku, skolēnu sanāksme par eksāmeniem MS Teams platformā 

Līdz 18.12. Klašu video kopīgai videoizrādei “Savu zvaigzni meklējot” (izsūtīts katram e-

klasē+mājaslapā Youtube kontā) 

7.12. 5.-6.klases uzsāk mācības attālināti 

11.12. Policijas organizētais zīmējumu konkurss "Esmu redzams, esmu drošs!” 

14.-18.12. R.Ezeras dzimšanas dienai veltītais 7. - 9. klašu pasākums 

14.12. MS Teams sanāksme 11. klašu skolēniem un vecākiem par eksāmeniem 

17.12. Tiešsaistes koncerts "Ziemassvētki pasaulei" 1.-12.klasei (Latvijas skolas soma) 

17.12. Pirmie Covid saslimšanas gadījumi Skolas ielā 12, skolēni un skolotāji dodas mājās. 

17.12. Skola saņem jaunās sporta formas, kas tapušas kopprojektā ar sabiedrību par 

atklātību DELNA “Īsteno savu ideju skolā!” 

17.12. Kursi skolotājiem 2. daļa Zoom platformā "Konceptuālās domāšanas prasmes 

pašvadītas mācīšanās procesā" (8h) 

17.12. Skolas padomes vadības sapulces. 

18.12. Klusie Ziemassvētki savās “mājsaimniecībās”, 5.-12.kl.skolēniem virtuālās klašu 

eglītes. Skolas veidotā video izrāde. 



21.12. Speciālās izglītības kursi skolotājiem. 

22.12. Pedagoģiskās padomes sēde Teams platformā 

22.12. Ziemassvētku virtuālais pasākums darbiniekiem. 

23.12. Skolas vadības video apsveikums Ziemassvētkos (skolas Facebook) 

28.12. 2. nodarbība skolotājiem par tēmu "Pašvadīta mācīšanās". Nodarbības ZOOM 

platformā vadīs Mārupes Valsts ģimnāzijas direktora vietniece Andželika Sokolova. 

2.semestris 

JANVĀRIS 

janvāris Pašvērtēšana- skolotāju individuālās sarunas ar vadību 

04.01. Ziemas brīvlaiks 1.-6.klašu skolēniem tiek pagarināts līdz 8. janvārim. 

04.-07.01. 11.klasēm projektu dienas- ZPD darba izstrādei 

07.01. Skolas padomes vadības sapulce 

06.01. Izglītības un zinātnes ministres I. Šuplinskas tiešsaistes diskusijas ar Alūksnes un 

Gulbenes novadu izglītības darbiniekiem ZOOM 

08.01. Tiešsaistes kursi skolotājiem "Programmas "Atbalsts pozitīvai uzvedībai" pamati" 

D.Nīmante 

08.01. Skolas vadības sapulce ar IZM par jauno pedagogu apmaksas moduli 

11.01. 1.-4.kl.pagarināts ziemas brīvlaiks, 5.-12.kl.turpina mācības attālināti. 

11.01. Pumpura kursi skolotājiem "Darbnīcas izglītības iestādes darbiniekiem par 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas pasākumu īstenošanu izglītības iestādēs" 

14.01. I.Zvaigznes tikšanās ar projekta filmas par barikāžu dalībniekiem jauniešiem 

14.01. Skolas mazo padomju sapulces 

15.01. Tiešsaistes kursi skolotājiem "Programmas "Atbalsts pozitīvai uzvedībai" pamati" 

D.Nīmante 

18.01. Pumpura kursi skolotājiem "Darbnīcas izglītības iestādes darbiniekiem par 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas pasākumu īstenošanu izglītības iestādēs" 

20.01. 

 

Barikāžu atceres pasākums (filma “Gulbene-Rīga-Brīvība”+intervija ar skolēniem-

filmas veidotājiem) 

21.01. Pumpura kursi skolotājiem "Darbnīcas izglītības iestādes darbiniekiem par 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas pasākumu īstenošanu izglītības iestādēs" 

21.01. ZPD darbu aizstāvēšana 

22.01. Izglītības pārvaldes organizēts seminārs Gulbenes novada pašvaldības izglītības 

iestāžu vadītājiem, pedagogiem, darbiniekiem "Izdegšana un psihoemocionālā 

noturība", vad. Artūrs Miksons 



22.01. 1.-4.klašu vecāku sanāksme par attālināto mācību procesu 

25.01. 1.-12.kl.mācās attālināti. 

25.01. Projekta “Līdzdalības karuselis” 1.tikšanās (pašpārvaldei) 

26.01. Līderības dienas seminārs, pārmaiņu process izglītībā "Līderis manī", skolas vadība, 

jomu vadītāji. Balvu pieredze.  

28.01. Tiešsaistes pasākums "Barikādēm-30" - izglītības iestāžu labā prakse (A.Grīnberga, 

G.Ģērmanis, I.Zvaigzne) 

janvāris SIA “Pilsētvides serviss” dāvinājums skolai – 6 atkritumu ‘’skirošanas punktu 

iekārtošana (atsaukšanās uz projekta “Īsteno savu ideju skolā!” 

28.01. Kursu 3.nodarbība skolotājiem "Tiešsaistes stunda, formatīvā vērtēšana attālinātajā 

mācību procesā", A.Sokolova 

FEBRUĀRIS 

03.02. PULCHARA projekta pasākums 

04.02. APU kursi skolotājiem 3.nodarbība 

04.02. 3.nodarbība Pumpura kursi "Darbnīcas izglītības iestādes darbiniekiem par 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas pasākumu īstenošanu izglītības iestādēs" 

05.02. Matemātikas konkurss 4.klašu skolēniem " Tik vai … Cik?" 3.kārta 

11.02. Skolas padomes sapulce 

12.02., 15.02. Pašpārvaldes rīkotas virtuālās iesvētības 10.klašu skolēniem 

14.02. “Stariņu” dalībnieces apsveikums Valentīndienā (skolas Facebook) 

14.02. 

 

PALDIES teikšana (skolas Facebook); skolotāju video un vēstules ar PALDIES 

skolēniem un vecākiem 

15.02. Virtuālā kafija par pieredzi attālinātajā mācīšanā. Pieredzes apmaiņa- dalīšanās ar 

"rīkiem" skolotājiem (V.Medniece) 

24.02. Līderības dienas seminārs, pārmaiņu process izglītībā "Līderis manī", skolas vadība, 

jomu vadītāji. Liepājas pieredze. 

25.02. Gulbenes 93.dzimšanas dienas aktivitātes (klasēs; skolas Facebook) – klašu darbi, 

interešu pulciņu sveiciens  

25.02. Iesaistīšanās Vidzemes Inovāciju nedēļā – IDEJU FITNESS 

25.02. Karjeras pasākums 12.kl. "Kā sagatavoties universitātei" 

26.02. Iesaistīšanās Vidzemes Inovāciju nedēļā “Inovācijas izglītībā – efektīvas e-

nodarbības formula” – par inovācijām izglītībā Martas Anžes dalīšanās pieredzē 

19.02.-04.03. Ziemas virtuālais festivāls (30 sportisti; 2.vieta valstī) 

26.02. Eiropas Vēstnieku skolas dalībnieku tikšanās ar valsts prezidentu Egīlu Levitu. 



MARTS 

01.03. Virtuālā kafija par pieredzi attālinātajā mācīšanā. Pieredzes apmaiņa- dalīšanās ar 

"rīkiem". /D.Tiltiņa 

01.-02.03. Attālināta karjeras nodarbība Gulbenes novada vidusskolas 9. klašu skolēnu 

VECĀKIEM, JAUNIEŠIEM UN PEDAGOGIEM „Kā izvēlēties profesijas 

virzienu?” 

02.03. Gulbenes novada izglītības attīstības plāna 2021.-2025.gadam pirmās redakcijas 

tiešsaistes sabiedriskā apspriešana 

marts 3.l, 4.b,4.g, 5.u, 5.e, 6.g "Sporto visa klase" Rimi izaicinājuma 2. posms "Uzturs". 

marts 4.b, 5.u piedalīšanās projekta Erasmus+ "H.E.R.O.S." aktivitātēs (puzuru veidošana 

23.02., Portugāles simbola zīmēšana 18.03) 

marts 11.u divu komandu piedalīšanās Grindex Prāta turnīros. 

03.03. Karjeras pasākums "Setting goals" 11.l,g kl. un 10.u,b kl. 

04.03. Pieredzes apmaiņas seminārā sociālajiem pedagogiem un psihologiem ar Ropažu 

novada vidusskolas atbalsta personālu. 

05.03. ZPD darbu aizstāvēšana- reģionālā konference 

05.03. TEAMS sapulce 5.-12.kl. skolēniem, vecākiem un skolotājiem par izaugsmes 

nedēļu 

08.03. Skolas džentelmeņu sveiciens- video FB. 

08.03.-12.03. Pašizaugsmes nedēļa 

09.03. Panākumu Universitātes lekcijas: "Darba devēja un darba ņēmēja savstarpējās 

attiecības"  

10.03. MOT nodarbības 8.b, 8.g, 8.l klasēm 

10.03. Vidusskolēnu tikšanās tiešsaistē ar Līgu Zvirgzdiņu vecāku projektu vadītāju - 

Madonas biznesa inkubatora atbalsta vienība Gulbenē. 

10.03. Skolas absolventes Lāsmas Zelčas (juriste, uzņēmēja, studente) nodarbība 

vidusskolēniem "Kā organizēt/menedžēt naudu" 

12.03. Karjeras stunda vidusskolēniem-tikšanās ar RSU (Rīgas Stradiņu universitāte) 

vēstnešiem 

12.03. Virtuālā pavasara ballīte 5.-12.kl. (sadarbībā ar JC “Bāze”) 

15.03. GNV metodiskā diena skolotājiem 

17.03. Pedagoģiskās padomes sēde 

22.03. 4.-6. un 7.-9. klašu posmā strādājošo pedagogu tiešsaistes saruna ar izglītības 

pārvaldi par labo praksi un izaicinājumiem izglītības procesa īstenošanā 



23.03. Tikšanās ar topošajiem vidusskolēniem 10.kl., vecākiem par GNV piedāvājumu 

23.03. 4.b piedalīšanās atklātajā olimpiādē - konkursā “Uzdrīkstos, domāju, radu!” 1.kārtā. 

Tikām arī uz 2. kārtu. 

24.03. 1.-3. un 10.-12. klašu posmā strādājošo pedagogu tiešsaistes saruna ar izglītības 

pārvaldi par labo praksi un izaicinājumiem izglītības procesa īstenošanā 

 

25.03. 1949.gada deportāciju atcere sociālo zinību/vēstures stundās 

25.03. 2. - 12.klases skolēnu dalība starptautiskajā matemātikas konkursā “Ķengurs” 

25.03. Vadības tikšanās ar Lizuma vidusskolas vadību par akreditācijas procesu. 

31.03. ZPD aizstāvēšana - valsts konference 

31.03. Erasmus+ pateicības pasākums 

APRĪLIS 

01.04. Teātra pulciņa video, veltīts Joku dienai (skolas Fb) 

02.04.-05.04. Lieldienu veltījums skolas Fb (“Stariņi” dalībnieces, Martas Katrīnas Anžes 

TikTok; Tatjanas klases komiksi un olu krāsošanas plāns) 3.l klase pieņem Sporto visa 

klase izaicinājumu veikt labos darbus līdzcilvēkiem. Top video koncertiņš. 

5.04. 3.l klase pieņem Sporto visa klase izaicinājumu veikt labos darbus līdzcilvēkiem. 

Top video koncertiņš. 

06.04. Pieredzes apmaiņa "Sadarbība ar vecākiem"- organizē Valmieras  Pārgaujas 

ģimnāzija. Labajā praksē dalās Zinta Beļajeva. 

12.04. Karjeras pasākums vecākiem "Kā runāt ar jaunieti par karjeru" 

12.04. Skolēnu pašpārvaldes sanāksme-tikšanās ar aktīvu jaunieti Gati Teili un direktori 

Lindu Ūdri-Rizgu 

15.04. Pieredzē ar kolēģiem dalās M.K.Anže 

21.04. Skolas padomes sapulce. 

21.04. Matemātikas konkurss 4.klašu skolēniem " Tik vai … Cik?" 4.kārta (viens skolēns no 

skolas) 

25.04.-07.05. Skolas akreditācija   

  

 


