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Jaunogres vidusskolas 2021.gada aktivitātes – izaicinājuma 

darba plāns 

Norises laiks               2021. gada 16. februāris 

 Darba kārtībā: 

Plkst./ laiks A k t i v i t ā t e  Z i ņ o t ā j s 

 

12.00 -12.10 

Projekta dalībnieku uzruna; 

Ogres pilsētas un novada dabas objektu 

sakārtošana un attīstība, to loma inrastruktūras 

un tautsaimniecības attīstībā 

Juris Laizāns 
Ogres novada pašvaldība, 

Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs 

 

 

12.10 -12.25 

Dabas parka “Zilie kalni” nozīme Ogres 

pilsētvidē, parka teritorijā pieejamo aktivitāšu 

dažādība dabā un pilsētvidē”. 

Ieva Kraukle 
Ogres dabas parka “Zilie kalni”  

aģentūras vadītāja 

 

12.25 – 12.40 

Pilsētas vides pieejamība  

cilvēkiem ar dažādām vajadzībām, 

rehabilitācijas iespējas. 
( pētījuma aspekti). 

Anna Roddate 

Jaunogres vidusskola 

bioloģijas skolotāja 

 

12.40 – 12.55 

 

Vide pilsētā, cilvēki, to veselība.  

Paleatīvās aprūpes sociālie aspekti 
( pētījuma aspekti). 

Remira Šakurova 

Jaunogres vidusskola, 10.a kl. 

projekta pētniece 

kuratore –Anna Roddate  

Jaunogres vsk., bioloģijas skolotāja 

 

 

 

         12.55 – 13.10 

 

 

 

Baskāju jeb sajūtas takas Latvijas kartē,  

perspektīvē - Ogres pilsētā. 
( pētījuma aspekti). 

Artjoms Fjodorovs,  

Vladislavs Lihtenšteins,  

Adriana Puncule 

Jaunogres vidusskola, 11.a kl., 

projekta izzinātāji 

kuratore - Iveta Strode  

latv.val., literatūras skolotāja, 

 direktora vietniece 

 

13.10 – 13.25 

 

Eiropas projektu popularizēšanas 

iespējas masu medijos. 
 ( pētījuma aspekti). 

Ivans Safonovs 
Jaunogres vidusskola, 11.a kl.; 

zinātnes reportieris 

kuratore – Laura Lārmane 
latv.val., literatūras skolotāja 

Valodu  mācību jomas metodiskās komisijas vadītāja  

13.25 -13.30 Noslēgums 
Projekta atbalstītāji un aktivitātes dalībnieki: 

o Ludmila Feodorova – Jaunogres vidusskolas Atbalsta biedrības un vecāku pārstāve 

o Kira Miļča - ģeogrāfijas un ekonomikas skolotāja / Dabas zinātņu, veselības un fiziskās aktivitātes metodiskās komisijas vadītāja  

o Aija Paškoviča - vēstures un sociālo zinību skolotāja / Sociālās un pilsoniskās mācību jomas metodiskās komisijas vadītāja 

o Anastasija Baravikova – angļu valodas skolotāja / Valodu  mācību jomas metodiskās komisijas svešvalodas skolotāju grupas koordinatore 

o Dmitrijs Onoprijčuks – 11.a klases skolēns, projekta kapteinis; zinātnes reportieris 

o Valērija Fjodorova – 10.a klases skolniece, projekta pētniece 

o Andrejs Kulakovs – 11. a klases skolēns , projekta IT speciālists 

o Angelina Bindere – 10. a klases skolēns , projekta IT specialists 

o Viktorija Galaktionova - 12.a klases skolniece, projekta tulks 

o Milana Peregudova - 10.a klases skolniece,  projekta tulks 

o Anastasija Torčilo - 10.a klases skolniece,  projekta tulks 

o Jaunogres vidusskolas 9.-12. kl.skolēni, interesenti. 

Strode   

65049136  /   29162877 


