
Rīgas 89. vidusskolas muzejs 

PASĀKUMU PLĀNS 2016./2017. mācību gadam 

Darba virzieni 1. semestris 
(septembris – decembris) 

2. semestris 
(janvāris – augusts) 

Piezīmes 
(izdevies, papildinājumi) 

1. Organizatoriskais darbs 
- informācijas sagatavošana, 
- noformējuma maiņa, 
- labiekārtošana, 
- darbs ar krājumu, 
- finanses. 

Skolas muzeja krājumu 

papildināšana, eksponātu 

numurēšana, tematisko izstāžu 

gatavošana 

“Mūsu lepnums” 

“Rīgas 89. vidusskolas tradīcijas” 

2016./2017.m.g. skolas hronikas 

veidošana 

Karjeras dienās 
 
Darbs pie projekta „Labie darbi”, 

sagaidot Latvijas simtgades jubileju 

Skolas muzeja krājumu 

papildināšana, eksponātu 

numurēšana, tematisko izstāžu 

gatavošana 

“Mūsu lepnums” 

“Rīga 89. vidusskolas tradīcijas” 

2016./2017.m.g. skolas hronikas 

veidošana 

Darbs pie projekta „Labie darbi”, 

sagaidot Latvijas simtgades jubileju 

Kartotēku izveidošana 

Zinātniskā arhīva izveidošana 

Krājuma ievadīšanu digitālā vidē 

Telpas labiekārtošana, mēbeļu 
iegāde 

2. Muzeja padomes aktīva 
darbs 

- sanāksmes, 
- pasākumi jomās (gidi u.c.), 
- mācības, 

- individuālais darbs. 

Rīgas 89. vidusskolas absolventu 
dzīves ceļu analizēšana 
 
Zinību dienu “1.septembris – 
Vispasaules Zinību diena” 
organizēšana (septembris) 
 
Skolotāju, kā dienu Ēnu dienu 
organizēšana“Skolēni-skolotājiem. 
Vienmēr būsim pateicīgi Jums! ”. 
Karjeras dienas organizēšana 
(oktobris) 
 
Vēsturiskā labirinta organizēšana 
(septembris-novembris) 
 

Projektu darbs 
 
Rakstīšana PD par Latvijas 
Republikas Proklamēšanas 100. 
Gadadienu (februāris) 
 
Pasts, veltītas Sv. Valentīndienai. 
(1.-12.kl.) 
 
Meteņu diena. “Meteņu tirdziņš” 
(3.-9.kl.) 
 
Gatavošanās Lieldienām 
 
Lieldienas. Kompozīciju izstāde 1-9. 
klases 

 



Pasākumu, veltīti Latvijas 
Neatkarības gadadienai 
organizēšana un piedalīšanās 
(pēc asevišķā plāna) 
 
Vēstures labirints (novembris) 
 
Svētku koncerta „Dzimtene mana!  
Tu-labā!  ” (1.-4.kl.) veltīts Latvijas 
Republikas Proklamēšanas 98.-
gadadienai organizēšana  
 
Svētku koncertu “Mūsu zeme, mūsu 
Latvija”, veltīts Latvijas Republikas 
neatkarības proklamēšanas 
gadadienai (5.-12.kl.) organizēšana 
un piedalīšanās 
 
Gatavošanās ziemassvētkiem 
(decembris) 
 
Ziemassvētku koncerts (1.-4.kl.) 
(pēc asevišķā plāna) 
  
Ziemassvētku koncerts (5.-12.kl.) 
(pēc asevišķā plāna) 
 
 
Ziemassvētku tirdziņa (3.-12.kl.) 
organizēšana 

 
Pasākumi, veltīti 4. maijam - LR 
Neatkarības atjaunošanas  
gadadienai un ES dienas 
organizēšana un piedalīšanās 
 
Gatavošanas Mātes dienai “Mana  
mīļa  māmuliņa.” Konkurs,, Zvaigžņu 
lietus” 
(maijs) 
 
Svētku koncerts “Mātes diena” 
  
Piedalīšanās  organizācijā  Pēdējā 

skolas dienai “Mācību gads ir aiz 

muguras”  

 

3. Pasākumi muzejā 
- ekskursijas, 
- izstādes, 
- viesu uzņemšana, 
- pētniecība, 
- u.c. 

1.klases skolēniem muzeju stundas 
vadīšana (septembrī) 
 
Ekskursijas pa skolas muzeju 
organizēšana 
 
Pilsonības dienas organizēšana un 
vadīšana 

 
6.-7.kl. klases skolēniem stundas – 
Latvijas Republikas starptautiskās 
atzīšanas diena organizēšana un 
vadīšana (janvāris) 
 
Ekskursijas pa skolas muzeju 
vadīšana 

 



 
Ziemassvētku pasākumu 
organizēšana un vadīšana 
 

Ekskursijas pa skolas muzeju 
(1.-4.kl.) (februāris) 
 
Ekskursijas pa skolas muzeju 
(5.-7.kl.) (februāris) 
 
8.-9.kl. organizēšana un vadīšana 
lekciju par Latvijas Republikas 
Satversmes sapulces sasaukšanas 
diena (maijs) 

4. Aktivitātes 
- uzstāšanās ped. pad. san., 
- semināri, 
- konferences, 
- sadarbība, 
- pieredzes pasākumi. 

Radošais darbs „Latviešu dzejnieki 
un rakstnieki Latvijai” 
 
Klases stundas veltītas Lāčplēša 
dienai un LR proklamēšanas 
98.gadadienai organizēšana 
 
Konference “Rīgas 89. Vidusskolas 
tradīcijas” (2.-3.kl.) 

1.-2. klases skolēniem „Mana skola, 
pilsēta, valsts” organizēšana un 
vadīšana (novembris - decembris). 
 
Ziemassvētku, Lieldienu un Eiropas 
dienu pasākumu organizēšana un 
vadīšana  
Lielā talka (aprīlis) 
 
Klases stundu veltītas 4. maijam - LR 
Neatkarības atjaunošanas  
gadadienai organizēšana 
 
 

 

Datums 20.09.2016.                                                   Muzeja pedagogs                                Svetlana Novikova 

          


