
Skolēnu parlamenta darba plāns 
 

Skolēnu parlamenta vēlēšanas (5. – 12.kl.) septembris  Skolēnu parlaments 
 

Tikšanās ar skolas vadību 1 reizi divos 
mēnešos 

Skolēnu parlaments 

Piedalīšanās Skolas padomes darbā 2 reizes gadā Skolēnu parlaments 
VISC reģionālā tiešsaistes tikšanās reize "CEĻĀ AR 
PAŠPĀRVALDI" 

30.01. A. Stehnovska-Slavska 
A. Ziļs 

APU programmas īstenošana skolā gada laikā Direktores vietniece 
izglītības jomā –  
R. Urbanoviča 

Skolēnu parlaments 
     klases audzinātāji 

skolēni 

Atbalsts skolēnu dežurēšanai (6.-12.klases) II semestris Skolēnu parlaments 
     klases audzinātāji 

skolēni 

Iekšējās kārtības noteikumu ievērošanas pārbaude gada laikā Direktores vietniece 
izglītības jomā – R. 

Urbanoviča 
Skolēnu parlaments 

A. Stehnovska-Slavska 

Atbalsts sākumskolas klašu audzinātājiem starpbrīžu 
organizēšanā  

II semestris  Skolēnu parlaments 
V. Kazakeviča 
P. Martinkeviča 

Atbalsts skolas bibliotēkai mācību grāmatu 
pārbaudē 

gada laikā Skolēnu parlaments 
S. Eisaka 

Palīdzības akcijas dzīvniekiem (1. -12.kl.) novembris -
decembris 

Skolēnu parlaments 
Skolēni  

Skolotāju diena  01.10. Skolēnu parlaments 
K. Horsta, S. Eisaka, 

 J. Mikuļčika  

Projekts “Sporto visa klase” gada laikā S. Kiseļovs 
Skolēnu parlamenta 

pārstāvji  

Atbalsts Erasmus+ projektu realizācijai  gada laikā Skolas vadība 
Ž. Špoģe 
J. Sardiko 

10.-12. kl. skolēni 
Skolēnu parlamenta 

pārstāvji  
 
 
  



Skolas ārpusstundu pasākumu organizēšana 
(Atbildīgā - direktores vietniece izglītības jomā -R. Urbanoviča) 

 
 

Spēle „Lieli ceļi, mazi ceļi – droši ceļi!” (1. kl.) oktobris V. Ivanova 

Spēle „Es zinu par savu drošību!” (2.kl.) oktobris J. Purpliša 

Spēle „Sveika, Latvija!” (3., 4.kl.) novembris S. Eisaka 
P. Martinkeviča 

Spēle „Kas? Kur? Kad?” ( „Ceļojums pa Latviju”) 
(5. - 7. kl. skolēniem un vecākiem) 

novembris S.Poļetajeva 

Konkurss „21.gs. bruņinieki ” (9.kl.) novembris O. Bogdane 
V. Kazaķeviča  

Ziemassvētku pasākumi (1. – 3. kl.) decembris Skolēnu parlaments 
K. Horsta 

Ābeces svētki (1.kl.) februāris O. Bogdane 
V. Kazaķeviča  

A. Stehnaska-Slavska 
Sv. Valentīna dienas svinēšana  
Valentīndienas pasts (1. -12.kl.) februāris Skolēnu parlaments 

 K. Horsta 
Konkurss „Dari kopā ar mums, dari kā mēs, dari 
labāk nekā mēs!” (1.-4. kl. skolēniem un vecākiem) 

marts Skolēnu parlaments 
A. Ziļs 

Spēle “Brein ring” (6.-9. klase) marts V. Filipova 

Spēle „Pasaku taciņa” (2. kl.) marts S. Poletajeva 
J. Žukovska 

Galda tenisa turnīrs (8.-12. kl.) aprīlis Ņ. Dektjarovs 

Spēle “Tautas bumba” (5.-8. kl.) aprīlis Skolēnu parlaments 
D.Vasjkovs 

Ņ. Dektjarovs 
Spēle “Sporto tētis, sporto mamma, sporto kopā!” (1. 
– 6. kl. skolēniem un vecākiem) 

maijs Skolēnu parlaments 
A. Ziļs 

Pasākums “Stila nedēļa” (Mūsu skolas forma – 
moderns, elegants un izdevīgs apģērbs) (1.-12. kl.)  

maijs Skolēnu parlaments 
J. Purpliša 

 
 
 
 
 
 


