
Skolēnu parlamenta darba plāns 
 

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

 

Tikšanās ar skolas vadību pēc 

nepieciešamības  

Skolas parlaments 

Piedalīšanās Skolas padomes darbā 2 reizes gadā Skolas parlaments 

APU programmas īstenošana skolā gada laikā Direktores vietniece 

izglītības jomā –  

R. Urbanoviča 

Skolas parlaments 

     klases audzinātāji. 

skolēni 

Atbalsts skolēnu dežurēšanai (6.-12.klases) gada laikā Skolas parlaments 

     klases audzinātāji 

skolēni 

Iekšējās kārtības noteikumu ievērošanas pārbaude gada laikā Direktores vietniece 

izglītības jomā – R. 

Urbanoviča 

Skolas parlaments 

Dežur.klases 

N. Červinska 

Atbalsts sākumskolas klašu audzinātājiem 

starpbrīžu organizēšanā  

gada laikā Skolas parlaments 

A. Kaufmans 

Atbalsts skolas bibliotēkai mācību grāmatu 

pārbaudē 

gada laikā Skolas parlaments 

D. Poliščuks  

skolēni 

Palīdzības akcijas „Labestības stundas” (1. -12.kl.) decembris – 

janvāris 

Skolas parlaments 

Skolēni 

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

decembris 

Skolas parlaments 

Skolēni  
Skolotāju diena  06.10. Skolas parlaments 

O. Naumova 

Pilsētas skolēnu pašpārvalžu konference 18.10. D. Božko  

V. Trubovich 

Projekts “Sporto visa klase” gada laikā O. Gedzjuna 

Skolas parlamenta 

pārstāvji  

Projekts “Vecāku dalība bērnu izglītošanā labāko 

rezultātu sasniegšanai” 

gada laikā Skolas vadība 

Ž. Špoģe 

10. kl. skolēni 

Skolas parlamenta 

pārstāvji  

 

  



Skolas ārpusstundu pasākumu organizēšana 

(Atbildīgā - direktores vietniece izglītības jomā -R. Urbanoviča) 
 

Spēle „Sveika, Latvija!” (3., 4.kl.) novembris V. Kazakeviča  

Spēle „Kas? Kur? Kad?” ( „Ceļojums pa Latviju”) 

(5. - 7. kl. skolēniem un vecākiem) 

novembris Skolas parlaments 

N. Červinska 

Konkurss „21.gs. bruņinieki ” (9.kl.) novembris Skolas parlaments 

N. Červinska 

Ziemassvētku eglīte (1. – 3.kl.) decembris Skolas parlaments 

O. Naumova 

Erudīcjas konkurss  18.01. V. Trubovich 

Ābeces svētki (1.kl.) februāris O. Naumova 

Konkurss „Zibakcija” (Flash mob) (5.-8. kl.) aprīlis D. Božko  

Klases audzinātāji 

Sv. Valentīna dienas svinēšana  

Valentīndienas pasts (1. -12.kl.) 

Valentīndienas pasākums (10.kl) 

februāris Skolas parlaments 

O. Kaļiņina  

D. Božko  

Spēle „Pasaku taciņa” (2. kl.) marts N. Červinska 

Konkurss „Dari kopā ar mums, dari kā mēs, dari 

labāk nekā mēs!” (1. – 6. kl. skolēniem un 

vecākiem) 

novembris, 

marts, maijs 

Skolas parlaments 

O. Kaļiņina  

skolēni 

Spēle „Brein rings” (3.,4. kl.) divas reizes 

gadā 
D. Božko  

Spēle „Kas? Kur? Kad?” (5. - 7. kl.) divas reizes 

gadā 

V. Trubovich 

 

http://www.dalp5vsk.lv/index.php/aktualit%C4%81tes/465-15-februar%C4%AB-vidusskolas-valent%C4%ABndienas-pas%C4%81kums

