
Skolēnu pašpārvaldes darba plāns 2021./2022.m.g.
Septembris 1.09. - 3.09. 6.09. - 10.09. 13.09. - 17.09. 20.09. - 24.09. 27.09. - 1.10.
Skolēnu 
pašpārvaldes 
darbība

Skolēnu domes izsludināšana/ dalībnieku 
pieteikšanās

*Šī gada darba plāns, mērķu izvirzīšana.                                                     
* Zelta un Sudraba Skudras godaraksta 
saņemšanas kritēriji.

Skolotāju dienas aktivitātes; skolas IKN 
pārskatīšana

Skolotāju diena, 
organizatoriskās lietas

Oktobris 4.10. -8.10. 10.10. - 14.10. 11.10. - 15.10. 18.10 . -22.10. 25.10 - 29.10.
Skolēnu 
pašpārvaldes 
darbība

*10.kl.iesvētību plānošana. *Projekta 
"Jaunietis jaunietim" 1.aktivitāte: 
aptauja 8.-12.kl.skolēniem.

Skolotāju dienas izvērtējums. Darbs ar 
medijiem.

 Pārrunas un skolēnu ieteikumi izglītības 
politikas jautājumos.

BRĪVLAIKS

Novembris 1.11.- 5.11. 8.11. - 12.11. 15.11. - 19.11. 22.11. - 26.11.
Skolēnu 
pašpārvaldes 
darbība

Prezentācijas gatavošana skolas 
padomes sapulcei.

*Dalība skolas padomes sēdē. *10.novembrī 
projekta "jaunietis jaunietim" 2.aktivitāte: 
skolotāju apmācības ar mentālās veselības 
konsultanti  - treneri Gintu Gaumalu.

Decembris 29.11. - 3.12. 6.12. - 10.12. 13.12.- 17.12. 19.12. - 21.12.
Skolēnu 
pašpārvaldes 
darbība

Akcija "Izdomā skolas talismanam 
vārdu!" 

Ziemassvētku aktivitāšu plānošana; 
Ziemassvētku pasta organizēšana.

*16. -projekta "Jaunietis jaunietim" 3.aktivitāte 
saliedēšanās pasākums 11.,12.kl.skolēniem 
sadarbībā ar "Atklāj sevi" komandu                      
*17. - projekta "Jaunietis jaunietim" 4.aktivitāte 
- 10.-12.kl.skolēniem saruna ar Niklāvu Mičuli 
un izaugsmes treneri Reini Širokovu.

Ziemassvētku pasta un dāvaniņu 
dāvināšana skolēniem

Janvāris 10.01. - 14.01. 17.01. - 21.01. 24.01. - 28.01.
Skolēnu 
pašpārvaldes 
darbība Skolas godaraksta "Zelta un Sudraba 

Skudra" kritēriju izmaiņu apspriešana.
Februāris 31.01. - 4.02. 7.02. - 11. 02. 14.02. - 18.02. 21.02. - 25.02.
Skolēnu 
pašpārvaldes 
darbība

*Valentīndienas pasta un aktivitāšu 
plānošana un organizēšana.                                                                   
*Projekta izglītības iestāžu pašpārvalžu 
attīstībai "Kontakts" izpēte un 
pieteikuma sagatavošana.

*Aktivitātes "Silto džemperu diena" 
akcentēšana.                   *Projekta "Kontakts"  
pieteikuma sagatavošana un iesniegšana.

Aktivitātes "Dod svecei otro iespēju!" 
organizēšana.

Informācija par skolas akreditāciju, 
skolēnu pašpārvaldes dalībnieku loma.

Marts 28.02. - 4.03. 7.03. - 11.03. 14.03. - 18.03. 21.03. - 25.03. 28.03. - 1.04.
Skolēnu 
pašpārvaldes 
darbība

Pārrunas ar skolas akreditācijas 
komisiju. BRĪVLAIKS Joku dienas plānošana. Joku dienas organizēšana.

Aprīlis 4.04. - 8.04. 11.04. - 14.04. 18.04. - 22.04. 25.04. - 28.04.
Skolēnu 
pašpārvaldes 
darbība

Gatavošanās Lieldienu akcijai. Lieldienu akcijas organizēšana.

Maijs 2.05. - 6.05. 9.05. - 13.05. 16.05. - 20.05. 23.05. - 27.05. 30.05. - 31.05.
Skolēnu 
pašpārvaldes 
darbība

Pavasara koncerta plānošana. Pavasara koncerta 
organizēšana.


