
 

Liepājas Centra sākumskolas Skolēnu domes darba plāns 2022./2023. mācību gadam 

Mēnesis Aktivitāte Atbildīgais Datums Laiks Piezīmes 

Septembris  Organizatoriska sanāksme: 

 Iepazīšanās ar domes reglamentu; 

 Iepriekšējā mācību gada darba analīze; 

 Skolēnu domes prezidenta kandidātu izvirzīšana un 

balsošana pa klasēm; 

 Pienākumu sadale; 

 Ziedojumu akcija Miķeļdienas tirgū. 

 

S.Novada 08.09. 

 

 

16.09. 

 

 

29.09. 

8.00 No katras 4.- 6.klases izvirzīti 2 

pārstāvji. 

 

 

 

 

Ziedojumi Liepājas Reģionālās 

slimnīcas Bērnu nodaļas pacientu 

“Drosmes kastei” 

Oktobris  Sanāksme 

 Skolotāju diena. 

 Ziedojumu nogādāšana Liepājas Reģionālās 

slimnīcas Bērnu nodaļai; 

 

Skolēnu dome 

Skolēnu dome 

6.10 

30.09. 

24.10. 

8.00 

 

 

 

Apsveikumi skolotājiem. 

Transports, banka. 

 

Novembris  Sanāksme 

 Piedalīšanās pilsētas organizētajā Lāpu gājienā; 

 Zibakcija – Maiņas apavi 

 Skolēnu gatavoto gaismas lukturīšu iedegšana pie 

abām skolas ēkām. 

 Darbs pie (katras 4.-6.klases skolēni veido 1 video) 

video materiāla psiholoģiskās un fiziskās vardarbības 

novēršanai un uzskates materiāla (plakāti) par rīcības 

plānu neiecietības novēršanai. 

 

Skolēnu dome 

3.11. 

11.11. 

 

8.-9.11. 

17.11. 

 

11.22.- 

02.23. 

8.00 

17.30 

 

8.30 

7.30 

 

 

Pirms mācību stundām pārbauda 

maiņas apavus. Informāciju nodod 

klases audzinātajai. 

Skolēnu domes pārstāvji iesaista 

skolēnus, kuriem ir idejas, kuri prot 

zīmēt. 

Decembris  Sanāksme 

 Gatavošanās grāmatu lasīšanas rītam. 

 Viktorīnas “POP iela” tēmas izvirzīšana. 

Skolēnu dome 1.12. 

 

8.00  

6.klašu skolēni ( no katras klases 2 

skolēni). 



Janvāris  Sanāksme 

 Grāmatu lasīšanas stunda. 

 Zibakcija – Kas ir manā skolas somā? 

 

Skolēnu dome 

Skolēnu dome 

12.01. 

21.01. 

27.-28.01. 

8.00 

8.30 

 

 

  

6.klašu skolēni lasa grāmatu 

fragmentus 1.klašu skolēniem. 

Skolēnu skolas somu svēršana. 

Februāris  Sanāksme 

 Čību diena.  

 Priekšlikumus par skolēnus interesējošiem 

pasākumiem skolā apkopošana. 

 

Skolēnu dome 

2.02. 

14.02. 

8.00 

Mācību dienas 

garumā 

 

Skolēni un skolotāji šajā dienā ģērbj 

čības maiņas apavu vietā. 

Marts  Sanāksme 

 Liepājas dzimšanas dienai veltīti apsveikumi. 

 Tikšanās ar Liepājas valsts 1.ģimnāzijas skolēnu 

parlamentu. 

 

Skolēnu dome 

2.03. 

06.-10.03. 

 

8.30 

 

 

 

Dalīšanās pieredzē. 

Aprīlis  Sanāksme 

 Joku diena. 

  Krāsainā nedēļa. 

 

Skolēnu dome 

Skolēnu dome 

6.04. 

01.04. 

3. -6.04. 

8.00 

 

 

 

 

Anekdošu virpulis garajos 

starpbrīžos.  

Katrai dienai savas krāsas apģērbs. 

Maijs  Skolēnu domes darba izvērtējums. S.Novada 11.05. 8.00  

 


