
15.09.2014 

Skolēnu padomes protokols Nr.3 

Sēdē piedalās 5.- 12. klase 

 

1. Tiek veidots plakāts, par diskotēku. 

 

2. Tiek apspriestas pēdējās izmaiņas skolotāju nominācijām skolotāju dienā. 

Veicam pēdējās izmaiņas sarakstos,pirms gala rezultāta. 

 

3. Kārtējais superklases uzdevums. Nolēmām atkārtoti rīkot klašu dekorēšanu 

uz dažādiem svētkiem, tāpēc tiek izveidots plakāts ar informāciju par šo 

norisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.09.2014 

Skolēnu padomes protokols Nr.4 

Sēdē piedalās 7. - 12. klase 

 

 

1. Izveidojam "Mūzikas kasti" kurā skolēni var likt savus ieteikumus diskotēkas 

mūzikai. 

 

2. Pabeidzam un izliekam plakātus, kas paredzētu skolas diskotēkai un klašu 

dekorēšanai. 

 

3. Sakarā ar valodas skolotāju lūgumu izveidojam plakātus dzejas dienām. 

 

4. Veidojam skolotāju dienas diplomus. (dizainu, formātu, tekstu) 

 

 

 

 

 

 



 

24.09.2014 

Skolēnu padomes protokols Nr. 5 

Sēdē piedalās 7.-12.klase 

 

 

1. Pārrunājam skolotāju dienas scenāriju. veicam nepieciešamās izmaiņas un 

uzlabojumus. 

 

2. Veicam kūkas pasūtījumu skolotāju dienai, līdz ar to , vienojamies par kūkas 

dizainu, uzrakstu un garšu. 

 

3. Vienojamies, par to kā tiks sadalīti skolēni pa klase, kas būs skolotāju vietā. 

 

4. Vienojamies par to kurš vadīs skolotāju dienas pasākuma oficiālo daļu 

 

5. Vienojamies par diplomu dizainu. 

 

6. Idejas par papildus priekšnesumiem skolotāju dienai. 

 

 

 

29.03.2014 

Skolēnu padomes protokols Nr.6 

Sēdē piedalās 9.-12.klase 

 

 Pārspriežam visu skolotāju dienas sakarā. Pārliecinamies , ka neko neesam 

aizmirsuši:    

puķes 

 torte 

 rīta sveiciens - nolēmām sagaidīt visus skolotājus no rīta 

ar saldumu pie durvīm un mīļu sveicienu 

 svinīgā līnija 

 mūzika 

 

 

 



 

 

 

01.10.2014 

Skolēnu padomes protokols Nr.7 

Sēdē piedalās 10.-12. klase 

 

 

1.Veicam pēdējos sagatavošanās darbus. Tiek izprintēti diplomi. Diplomiem tiek 

sarakstītas nepieciešamās nominācijas un apbalvojumi. 

 

 

06.10.2014 

Skolēnu padomes protokols Nr.8 

 Sēdē piedalās 8.- 12. klase 

 

1. Apsriedām skolotāju dienu. Kas izdevās un kas nē. 

2. Sākam ideju ģenerēšanu skolas diskotēkai 

3.Skolēnu padomes sastāvam ir jaunpienācēji. Kāarī ir notikusi pārvēlēšana, 

sakarā ar to, ka skolēnu padomi ir pamatuši daži dalībnieki, dažādu apstākļu dēļ. 

(Skolas maiņa, iesnieguma iesniegšana par skolēnu padomes atstāšanu). 

 
Skolēnu padomes 

prezidents: 

Laima Plēpe 12.a 

 

Skolēnu padomes 

prezidenta vietnieks: 

Kristians Silamednis 9.a  

Skolēnu padomes     

lietvedis: 

Edgars Robins Tone 11.a 

 

Informācijas grupa: 

 Laura Luīze Šimfa 7.a 

 Rasa Vītoliņa 7.a 

 Ance Laila Zeidaka 6.a 

 Amanda 6.a 

 Vendija Kate Apine 7.a 

Kultūras grupa: 

 Valērija 9.b 

 Krists Raivo Bite 6.a 

 Sandis Maskaļānovs 6.a 

Sporta grupa: 

 Gintars Janulis 9.b 

 Emīls Ginters 6.a 

 


