
Pasākumu 

dienasgrāmata 
2017./2018.mācību gadā



10.A 

un 

10.B 
5.C klase



«Olimpiskā diena 2017»

Rīgas 34.vidusskolā

Kopīga rīta 

rosme

4.-12.klases



29. septembrī  

mūsu skolā notika Konfūcija klases atklāšana 

Paldies  visiem  svētku 

koncerta dalībniekiem !!!



Paldies visiem, kas septembrī piedalījās skolas akcijā 

Mūsu mājām – SKOLAI 

jābūt tīrai!

Domāsim par savu veselību 

un neaizmirsīsim 

par apavu maiņu 

katru dienu!!!



Rīgas 34.vidusskola sadarbībā ar

Rīgas Centra humanitāro vidusskolu

turpina piedalīties 

Sabiedrības integrācijas projektā 

"No kopīgiem pasākumiem uz savstarpējo 

saprašanos."

Projekta ietvaros 

12.oktobrī notika 

"Apaļā galda" diskusija 
par Latvijas starpkopienu attiecību stereotipiem un 

jauniešiem aktuālu problēmu risinājumiem 

starpkultūru komunikācijas jomā kopā ar pazīstamo 

žurnālistu Ansi Bogustovu.



6.b klase  piedalījās 

RIMI konkursā «Gardēžu klase». 
Konkursa mērķis: Izglītot Latvijas skolu jauniešus par 

veselīgu un sabalansētu uzturu, kā arī motivēt viņus 

ikdienā gatavot veselīgas maltītes.

Klase saņēma produktu grozu ar 

5 veselīgiem produktiem no “Rimi” un 

kopīgi pagatavoja veselīgas maltītes. 



SVEICAM 

mūsu skolas ciemiņus no Itālijas 

projekta “Karjeras izvēles iespēju 

plānošana jauniešiem 

multilingvālā vidē” ietvaros!



5.a un 5.c kl. skolēnu IESVĒTĪŠANA

Paldies pasākuma 

organizatoriem 

6.d klasei un 

kl. audzinātājai 

Svetlanai Sividovai!!! 



18.oktobrī mūsu 10.klases skolēniem notika

adaptācijas pasākums.



1.novembrī  

11.kl.skolēniem notika 

tikšanās ar Zviedrijas 

vēstnieci Anniku 

Jagander

no 01.11.17. līdz 03.11.17. 

mazajā zālē notika 

izstāde 

“Dzīves puzle –

ģimenes lomas Zviedrijā”.



Pasākumu plāns, 

veltīts Latvijas valsts svētkiem.

Aktivitātes Datums Klase Vieta Atbildīgais
Pilsonības dienas ”Latvijas simtgadi gaidot…”:

•Zīmējumu konkurss 

”Nāk gadalaiki apgleznot Latviju”

02.-13.11

Darbu 

nodošanas 

diena 9.11

1.-12.kl.

1.-4.kl.

Skolas 

vestibils

N.Lugoveca, M.Mavļina, 

vizuālās mākslas skolotāji

• Īsfilmu  skolas konkurss 

”Vēlējums Latvijai” (līdz 3 min.)

Darbu 

nodošanas 

diena 10.11

5.-12.kl. Skolas 

vestibils

N.Lugoveca,

latviešu valodas 

skolotāji

• LVA skolēnu radošo darbu konkurss

”Kas manu tautu dara stipru”

Darbu 

nodošanas 

diena 10.11.

1.-12.kl. LVA Latviešu valodas 

skolotāji

”Lāčplēša kauss” sporta sacensības 9.11. 10.-12.kl. Sporta halle Sporta organizatori

Ekspozīcija “Rokdarbi Latvijai”:

Tēma: Kokapstrāde

Tēma: Jostas, saktas 

10.11. 5.kl.

6.kl.

Kandavas iela A.Bočarova

Zīmējumu izstāde “Latvijas novadi toņos un 

pustoņos”

10.11. 5.-9.kl. Kandavas iela I.Šķēle

Lāčplēša dienai veltīts piemiņas brīdis 

Sudrabkalniņā

11.11. 10.b Sudrabkalniņš N.Lugoveca, 

N.Zālīte, J.Larina

Skolas teātra izrāde “Esmu pilsonis” 12.11. 3.-4.kl. Kandavas iela N.Ščeglova

Integrēts pasākums ”Latvija dziesmās un tēlos” 13.,14.11. 5.,6.kl. Kandavas iela O.Pauzere

Aizsardzības ministrijas projekts “Kā mēs 

sargājam Latviju?”

15.11. 10.-12.kl. Kandavas iela N.Lugoveca, N.Zālīte



24.novembrī

karjeras nedēļas ietvaros

11.-12.kl.skolēnu grupa 

piedalījās  pasākumā 

«Iespēju medības»! 

23.novembrī

karjeras nedēļas ietvaros

4.kl.skolēnu grupa 

piedalījās  pasākumā 

«Profesiju sīrups»!!!

4.kl.skolēniem bija iespēja

tikties ar dažādu  profesiju

pārstāvjiem un uz brīdi 

kļūt par pavāru, 

fizioterapeitu,

treneri, aktieri, 

psihologu, mākslinieku!!! 



29.novembrī

karjeras nedēļas ietvaros 

9.kl.skolēnu grupa 

piedalījās  pasākumā

«Profesiju sīrups!



30.novembrī

karjeras nedēļas ietvaros 

5. – 7.kl.skolēnu grupas 

piedalījās  pasākumā

«Profesiju radošās darbnīcas»!

Skolēniem bija iespēja

tikties ar dažādu  profesiju

pārstāvjiem un uz brīdi 

kļūt par pavāru, 

kosmetologu, 

frizieri-stilistu,

floristu, treneri!!! 



Ziemassvētku 

pasākumi skolā

Datums Laiks Pasākums Dalībnieki Vieta Atbildīgie

no 12.12.2017.

līdz 

21.12.2017.

Individuāli 

saskaņots

Klases ziemassvētku 

pasākumi  1.-12. klasēm 

„Ziemassvētku sapnis”

1.-12.kl. Individuāli 

saskaņots

Klases audzinātāji,

N.Lugoveca

19.12.2017. Plkst.10.00 Ziemassvētku radiopārraide 1.-12.kl. radio Skolēnu Parlaments

N.Lugoveca

19.12.2017. 11.45- 4.kl.

12.50-5.kl.

Skolas teātra pulciņa 

apsveikums sākumskolas 

skolēniem

4.-5. kl. Aktu zāle, Kandavas 

iela 4

N.Sčeglova

N.Lugoveca

7.12.2017. 12.30 Skolas Ziemassvētku 

pasākums sākumskolas 

skolēniem

1.-2.kl. Aktu zālē, Vircavas 

iela 7

R.Mavļina

N.Lugoveca

Sākumskolas skolotāji

19.12.2017. Pēc grafika Ziemassvētku spēle 

„Ziemassvētku apsveikums 

klasei no klases”

5.-7.kl. Aktu zāle 5.-7.klases audzinātāji

N.Lugoveca

21.12.2017. Plkst.16.00 Ziemassvētku deju festivāls 8.-12.kl. Aktu zāle N.Lugoveca

Skolēnu Parlaments



7.decembrī sākumskolas skolēni 

apmeklēja skolas teātra izrādes pirms 

Ziemassvētkiem! 

Paldies skolas teātra aktieriem

par jaukām emocijām! 

Ziemassvētki mūsu skolā jau ir klāt!



14.decembrī
karjeras nedēļas 

ietvaros notika pasākums

“Mīļākais darbs kā dzīves ieguvums”

praktiskā nodarbība

Pasākumā notika tikšanās ar mārketinga un menedžmenta 

speciālistiem, kuras laikā skolēni uzzināja, 

kā pareizi ģērbties, lai radītu pozitīvu iespaidu uz darba 

devēju, kā pareizi atbildēt uz jautājumiem, ko īpaši uzsvērt, 

kādi jautājumi būtu jāuzdod darba devējam.



Mūsu skolas Skolēnu Parlamenta prezidenta kandidāti. 

20.decembrī notika skolas Skolēnu Parlamenta prezidenta vēlēšanas! 

Savu programmu kandidāti prezentēja pēc grafika:

Pēc 3.stundas aicinām aktu zālē  6. -7. kl. skolēnus

Pēc 4.stundas aicinām aktu zālē 8.-9.kl. skolēnus

Pēc 5.stundas aicinām aktu zālē 10.-12.kl. skolēnus

Jekaterina Savčenko 
11.b klase

Igors Jefremovs
11.a klase

Marija Bušmanova
10.b klase

Maksims Pučinskis
11.b klase





Puse Latvijas jauniešu ievieto 

sociālajos tīklos svarīgāko 

informāciju par sevi.

Noslēdzot izglītības programmu

“Skolēna Digitālais IQ”,

eksperti aicina aizdomāties un novērtēt, 

kādu digitālo pēdu atstājam virtuālajā vidē

un kādus riskus ar to sev radām.

Noslēdzās Samsung Skola nākotnei realizētā

programma “Skolēna digitālais IQ”.

Mūsu skola bija atzīmēta trīs nominācijās un 

ieguva galveno balvu - interaktīvo tāfeli!!

Aktīvākais skolēns

Jānis Laizans 9.a kl.

PALDIES 

visiem 8.-12.klases 

skolēniem, kuri aktīvi piedalījās 

programmā “Skolēna diģitālais IQ”

Aktīvākā skolotāja

Dana Karhu

Aktīvākā skola

Rīgas 34.vidusskola



Ekskursijas laikā skolēni paplašināja savu redzesloku, kā laika 
gaitā attīstījusies transporta nozare, ieguva priekšstatu par 
daudzveidīgo šīs jomas zināšanu un prasmju pielietojumu.

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001
"Karjeras atbalsts izglītojamiem 

vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs" (PVS 3713) ietvaros.

26. janvārī  11.b klases izglītojamie 

piedalījās ekskursijā uz Motormuzeju.

30.janvārī 6.b klases izglītojamie

apmeklēja Porcelāna muzeju,

ar mērķi iepazīstināt pamatskolas izglītojamos

ar keramikas jomas specializāciju, 

par māksliniekam nepieciešamajām iemaņām, 

prasmēm un izglītību.



Mūsu skolā 5.-7.kl. izglītojamiem notika viktorīna 

«Ceļojums profesiju pasaulē" 

ar mērķi iepazīstināt sākumskolas izglītojamos ar 

dažādām profesijām un stiprināt profesionālās 

izglītības prestižu.

Viktorīnas rezultāti:

1.vieta – 5.b un 7.c

2.vieta – 5.c un 7.a

3.vieta – 5.d un 7.b

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001

"Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs" 

(PVS 3713) ietvaros.

Pasākuma mērķis ir iepazīstināt izglītojamos ar trenera 

profesiju, izglītības iegūšanas un darba iespējām.

Bija organizēta  tikšanās  ar Latvijas Pankrationa 

federācijas prezidentu un fitnesa treneri no sporta kluba.

Mūsu skolā 7.-9.kl. izglītojamiem 

notika pasākums

«Mana karjera sportā." 



Mūsu skolā 1.-4.kl. izglītojamiem 

notika viktorīna 

«Ceļojums profesiju pasaulē»

ar mērķi iepazīstināt sākumskolas izglītojamos 

ar dažādām profesijām un stiprināt 

profesionālās izglītības prestižu.

Apsveicam uzvarētājus: 

1.vieta - 2.b kl. un 3.b kl.

2.vieta - 1.b kl. un 3.e kl. 

3.vieta - 1.a kl. un 3.a kl.
Mūsu vidusskolēniem tika 

organizēts psiholoģiskais treniņš,

kurā bija dažādas aktivitātes, uzdevumi un diskusija, 

kas virzīti uz izglītojamo potenciāla apzināšanos, 

iekšējo resursu atklāšanu, kas palīdzētu profesijas 

izvēlei kļūt par apzinātu procesu.



Projektu nedēļa 

“Latvijas simtgadi gaidot…”

12.02. – 15.02.2018.
Projekta mērķis: 

radīt patriotisma pārbagātu dāvanu 

Latvijai 100. dzimšanas dienā, 

tas ir, stiprinot patriotisma apziņu, 

izpaužot savu radošuma potenciālu. Projekta uzdevumi:

1.Sekmēt skolēnu patriotismu.

2.Izstrādāt informatīvus un atbalstošus materiālus par 

Latvijas izcilākajām personām, objektiem.

3.Sekmēt nacionālo identitāti.

4.Katrai klasei izstrādāt skolas elektronisko avīzi 

“Latvijas simtgadi gaidot…”.

Projekta rezultāts:

4.-8. un 10.-11.klases izglītojamie sagatavoja

foto atskaiti par padarīto darbu, 

izveidoja skolas elektronisko avīzi 

“Latvijas simtgadi gaidot…”  



Mūsu 8. – 12.kl.izglītojamie piedalījās

karjeras attīstības atbalsta pasākumā!!!

23.02.2018. 

izstādi apmeklēja 8.klases izglītojamie;

24.02.2018.

izstādi apmeklēja  9.klases izglītojamie;

25.02.2018. 

izstādi apmeklēja 10.-12.klases izglītojamie;.

No 23. līdz 25.februārim izstāde „Skola 2018” –

nozīmīgākais izglītības notikums Latvijā, kas ik 

gadu tūkstošiem jauniešu piedāvā plašu un 

kvalitatīvu informāciju par izglītības iespējām. 

Vairāk nekā 140 dalībnieku no 15 valstīm. 

Uzzini, izmēģini un izvēlies! 



Latvijas skolēnu sporta un prāta spēles, draudzīga 

sāncensība radošos uzdevumos un netradicionālos 

sporta veidos starp skolēnu komandām 1. līdz 4. un 

5. līdz 12. klašu grupās.

Sākusies pieteikšanās skolēnu sporta un

prāta sacensībām ZZ čempionāts 2018 



Paldies skolēnu līdzpārvaldes

dalībniekiem par organizāciju

un patīkamu noskaņojumu!



APSVEICAM

skolas pasākuma

“Slavas Minūte” 
uzvarētājus!!!

Nominācija “Dejas žanrs"

Atzinība

Darja Stepanova, Jeva Kudrjavceva, 

Ksenija Danilova, Dana Velika, Lera Štekerhofa,

Šantale Mari Tabaka, Sofija Žarova 4.b kl.

4.-7.klases grupa

1.vieta Viktorija Iļjušina 4.b kl.

2.vieta Gabriella Zīle   4.b kl.

Sofija Shulyak, Snezana Siporova  5.d kl.

Ksenija Žilcova-Ziņina 6.a

3.vieta Violeta Nemeņonoka 4.b kl.

8.-12.klases grupa

Atzinība

Anna Gerasimova 8.d kl.

Nominācija “Oriģinālie žanri"

4.-7.klases grupa

8.-12.klases grupa

1.vieta 

Iļja Stoligvo 6.a kl.

1.vieta  

Aleksandrs

Burdžibaļjans  

11.a kl.



APSVEICAM

skolas pasākuma

“Slavas Minūte” 
uzvarētājus!!!

Nominācija “Instrumentālais žanrs"

4.-7.klases grupa

2.vieta Sofija Rauza  4.e kl.

Poļina Mihailova  4.e kl.

Atzinība Aleksandrs Boicovs 4.d kl.

8.-12.klases grupa

Nominācija «Cīņas mākslas žanrs"

4.-7.klases grupa

1.vieta Timurs Gaponovs 4.b kl.

2.vieta  Štefans Falmans 4.b kl.

Karīna Gaponova 4.b kl.

1.vieta Perfect Despair  10.b/11.a kl.

Pāvels Ceļikovs  9.c kl.

2.vieta Ļevs Krilovs 9.b kl.

Maksims Pučinskis 11.b kl.



APSVEICAM

skolas pasākuma

“Slavas Minūte” 
uzvarētājus!!!

Nominācija «Vokālais žanrs»

4.-7.klases grupa

8.-12.klases grupa

1.vieta Darja Smirnova 10.a kl

Katrīna Kaktiņa  10.a kl.

2.vieta Viktors Bergs 9.b kl.

3.vieta Andris Zaguzovs  11.a kl.

Paldies pasākuma organizātorei

mūzikas skolotājai Irinai Parahņevičai!!! 

1.vieta Aleksandra Ovčarenko 5.b kl.

Marija Meļņikova 5.d kl.

2.vieta Arye Lerman   4.b kl.

Darja Burdžibaljana 4.c kl.

3.vieta Veronika Ulanaviča 4.b kl. 

Aryna Liaushova 4.b kl.

Poļina Šaburova 6.a kl.

Jekaterina Saviča 6.a kl.

Tatjana Ačapovska 6.a kl.

Žasmine To 6.d kl.



Paldies visiem, kas piedalījās!

20.04.2018 mūsu skolā notika 

pasākums “Vakars skolā” 

skolas parlamenta pārstāvjiem.

Mēs ieplānojām darbu

nākamajam gadam, 

apkopojām mūsu 

rezultātus

un sasniegumus.

Mēs spēlējām 

dažas spēles , 

dejojām, 

dziedājām un 

smējāmies.



Skolā notika viktorīna “Latvija faktos”, 

kurā piedalījās visi skolas skolēni. 

4.maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena ir valsts svētku diena—

šajā datumā 1990.gadā Latvijas PSR Augstākā Padome pieņēma deklarāciju "Par 

Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu" un pēc gadu desmitiem Padomju 

Savienības sastāvā Latvija atkal kļuva par brīvu un neatkarīgu valsti. 

Apsveicam 

6.d klases skolnieku Viktoru Šišovu,

kurš ieguva 1.vietu!

Ik gadu mūsu skolā notiek dažādi pasākumi. Šogad skolā notika 

viskopīgākā viktorīna “Latvija faktos” un vidusskolēni stāstīja 

sākumskolas skolēniem par Latvijas ceļu uz brīvības atgūšanu.



Šajā dienā mūsu skolā notika pasākums 

vidusskolēniem

“Eiropas struktūra. Kā darbojas ES”.

Pasākuma laikā tika apspriesti jautājumi 

par Latvijas dalības ES ieguvumiem, 

kā Latvija izmanto ES iekšējā tirgus iespējas,  

kā notiek lēmumu pieņemšana ES un citur pasaulē. 

„EIROPAS DIENA SKOLĀ – 2018“  

Šī nedēļa mūsu skolā ir

“krāsainā nedēļa”, 

un Eiropas dienas ietvaros 

tika noteikta zilā krāsa. 

Paldies visiem, 

kas atbalstīja mūsu akciju!



pozitīvas emocijas 

gaida Jūs mūsu pasākumā!!!

19. maijā Vircavas ielā sporta laukumā

notika  aizraujošs pasākums

“Ģimenes svētki”, kuros piedalījās

Rīgas 34.vidusskolas skolēni 

ar saviem vecākiem!!!  

Viņus gaidīja…

Radošās darbnīcas, 

sporta spēles, 

zīmējumi uz asfalta, 

loterija, 

muzikālie priekšnesumi, 

svētku noskaņojums



Mūsu skolas Parlaments sadarbībā ar 

Rīgas Ostvalda vidusskolas skolēnu 

līdzpārvaldi 

nolēma organizēt kopīgus pasākumus: 

sporta pasākumu, 

radošo pasākumu un

intelektuālo pasākumu.

Pirmdien, 7 maijā  norisinājās 

pirmā draudzīga spēle volejbolā. 

Apsveicam mūsu skolēnus ar 

uzvaru!!! 



PALDIES par ieguldīto darbu 

skolēnu sagatavošanā konkursam

Natalijai Šķesterei!!! 

15. maija skolā notika debašu 

turnīrs 4. klašu skolēniem. 

Turnīra piedalījās 8 komandas. 

Debatēja par tēmu 

“Dzīvnieku izmantošanu zinātniskajiem mērķiem ir jāaizliedz”. 

2. vietu ieguva

4.e klases debatētāji

Iļjankova Sofija

To Miļena

Hmeļņiska Malena

1.vietu ieguva 

4. e klases debatētāji

Petermane Anna

Mihailova Poļina

Romaņenko Vsevolods

3. vietu ieguva

4. b klases debatētāji

Kudrjašovs Artjoms

Orlovs Eļdars

Marahovs Gvido



29.05.2018. skolā notika 
VESELĪBAS DIENA 


