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direktore 
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RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS 

SKOLĒNU LĪDZPĀRVALDES 

DARBĪBAS PLĀNOJUMS 

2020./2021.MĀCĪBU GADĀ 

 

IZSKATĀMAIS JAUTĀJUMS, PASĀKUMS VAI AKTIVITĀTE ATBILDĪGAIS 

SEPTEMBRIS 

Rēzeknes sākumskolas skolēnu līdzpārvaldes darba plānošana 

2020./2021.m.g. (darbības plānošana, pasākumu plāns u.c.). 

G.Ozoliņa 

Jaunatnes iniciatīvu projekts “Skaitļu karuselis” (afiša, nolikums). G.Ozoliņa, 

M.Šveidere 

Jaunatnes iniciatīvu projekts “Garšu laboratorija” (afiša, nolikums). I.Stramkale 

Valsts prezidenta Egila Levita diskusiju cikls Latgales vēstniecībā “Gors” 

(dalība pasākumā). 

G.Ozoliņa 

Sporta diena “Mēs esam # sportiņā” (vingrojumu komplekss, aktivitāšu 

organizēšana, sacensību tiesāšana). 

G.Ozoliņa, 

R.Broks 

LOK foto konkurss “Mēs esam # sportiņā” (vingrojumu komplekss). G.Ozoliņa 

Skolotāju dienas pasākums (ideju apzināšana, scenārijs). G.Ozoliņa 

OKTOBRIS 

Skolotāju dienas pasākums “Skolotāju vaļasprieki” (scenārijs, pasākuma 

vadīšana, prezentācija, aktu zāles noformēšana u.c.). 

G.Ozoliņa 

Jaunatnes iniciatīvu projekts “Radošās notis” – “Mana Latvija. Mana 

skola” (afiša, nolikums). 

G.Ozoliņa 

Jaunatnes iniciatīvu projekta “Garšu laboratorija” noslēguma pasākums 

(iniciatīvas norise, aktivitātes). 

I.Stramkale 

Jaunatnes iniciatīvu projekta “Skaitļu karuselis” noslēguma pasākums 

(iniciatīvas norise, aktivitātes). 

G.Ozoliņa, 

M.Šveidere 

NOVEMBRIS 

Sākumskolas padomes sanāksme (aktīva līdzdalība). I.Stramkale, 

G.Ozoliņa 

Jaunatnes iniciatīvu projekta “Radošās notis” –“Mana Latvija. Mana skola”  

noslēguma pasākums (video, citātu, vizuālo darbu konkurss, rezultātu 

apkopošana). 

G.Ozoliņa 

Gaismas akcija “Izgaismosim skolu” . G.Ozoliņa 

Jaunatnes iniciatīvu projekta “Skaitļu karuselis”, “Garšu laboratorija” 

izvērtējums. 

I.Stramkale, 

G.Ozoliņa, 

M.Šveidere 

DECEMBRIS 

Jaunatnes iniciatīvu projekta “Radošās notis” izvērtējums. G.Ozoliņa 

“Ziemassvētkus gaidot” (skolas, aktu zāles noformēšana). G.Ozoliņa, 

I.Uzulnīka 

JANVĀRIS 

Rēzeknes sākumskolas skolēnu līdzpārvaldes darba plānošana 

2020./2021.m.g. 2.semestrī (darbības plānošana, pasākumu plāns u.c.). 

G.Ozoliņa 

Jaunatnes iniciatīvu projekts “Piedalies un izaicini sevi”  

(afiša, nolikums). 

I.Stramkale 

Rēzeknes pilsētas jauniešu forums “Iedvesmo Rēzekni” ARPC “Zeimuļs” 

(projektu video). 

G.Ozoliņa 

http://www.rezeknessakumskola.lv/index.php/rezeknes-sakumskolas-skoleni-vero-valsts-prezidenta-egila-levita-diskusiju-ciklu-latgales-vestnieciba-gors/


Foto konkurss 5.-6. klašu izglītojamajiem “BARIKĀŽU UGUNSKURS”. 

INSTALĀCIJA. (konkursa norise, aktīva līdzdalība u.c.). 

G.Ozoliņa, 

S.Patmalniece, 

Ā.Melne 

FEBRUĀRIS 

Jaunatnes iniciatīvu projekta “Piedalies un izaicini sevi” noslēguma 

pasākums (iniciatīvas norise, aktivitātes, izvērtējums). 

I.Stramkale 

Valentīndienas foto stūrītis (noformēšana u.c.). G.Ozoliņa, 

I.Uzulnīka 

MARTS 

Rēzeknes pilsētas Jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss (ideju apzināšana, 

dalība konkursā). 

G.Ozoliņa 

Konkurss - atklāj savu talantu “Radi. Rādi. Raidi” G.Ozoliņa 

APRĪLIS 

Pasākumu cikls “Lieldienu tradīcijas” (aktivitātes, skolas noformēšana 

u.c.). 

G.Ozoliņa, 

I.Uzulnīka 

“Diena bez ekrāniem” – “Mana galda spēle” (aktivitātes, norise u.c.) G.Ozoliņa 

MAIJS 

Pasākumu cikls “Baltā galdauta svētki” (norise, skolas noformēšana u.c.). G.Ozoliņa, 

I.Uzulnīka 

Pasākums 6.klašu izglītojamiem “Taureņu lidojums” (skolas noformēšana 

u.c.). 

G.Ozoliņa, 

I.Uzulnīka 

Sporta diena (norise, sacensību tiesāšana u.c.). G.Ozoliņa, 

R.Broks 

Rēzeknes sākumskolas skolēnu līdzpārvaldes darbības izvērtējums 

2020./2021.m.g. 

G.Ozoliņa 

VISU MĀCĪBU GADU 

Skolēnu līdzpārvaldes sanāksmes notiek vismaz reizi mēnesī vai pēc 

nepieciešamības. 

G.Ozoliņa 

 

× - iespējamas izmaiņas Skolēnu līdzpārvaldes darbības plānojumā. 

 

Rēzeknes sākumskolas Skolēnu līdzpārvaldes darbības plānojums 2020./2021.m.g. akceptēts 

skolēnu līdzpārvaldes sanāksmē 23.09.2020., protokols Nr.1. 

 

SASKAŅOTS 

Rēzeknes sākumskolas direktores vietniece izglītības (audzināšanas ) jomā G.Ozoliņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APSTIPRINU 

Rēzeknes sākumskolas  

direktore 

I.Stramkale 

13.09.2019. 

 

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS 

SKOLĒNU LĪDZPĀRVALDES 

DARBĪBAS PLĀNOJUMS 

2019./2020.MĀCĪBU GADĀ 

 

IZSKATĀMAIS JAUTĀJUMS, PASĀKUMS VAI AKTIVITĀTE ATBILDĪGAIS 

SEPTEMBRIS 

Rēzeknes sākumskolas skolēnu līdzpārvaldes darba plānošana 

2019./2020.m.g. (darbības plānošana, pasākumu plāns u.c.). 

G.Ozoliņa 

Jaunatnes iniciatīvu projekts “Atrodi, noskaidro, izstāsti”, “Zinošs – tātad 

varošs” (afiša, nolikums, sacensību tiesāšana). 

 

Vadības komanda, 

L.Rancāne 

Jaunatnes iniciatīvu projekta “Kopā – esam ģimene” noslēguma pasākums 

(iniciatīvas norise, aktivitātes).  

I.Maizika 

Jaunatnes iniciatīvu projekts “Krāsaino garšu salūts” (afiša, nolikums). I.Stramkale 

Skolotāju dienas pasākums (ideju apzināšana, scenārijs). G.Ozoliņa 

OKTOBRIS 

Jaunatnes iniciatīvu projekts “10x10+1=Latvijai101”(afiša, nolikums). G.Ozoliņa, 

M.Šveidere 

Skolotāju dienas pasākums “Paldies” (scenārijs, organizatoriskie jautājumi, 

aktu zāles noformēšana u.c.) 

G.Ozoliņa, 

I.Uzulnīka 

Jaunatnes iniciatīvu projekta “Krāsaino garšu salūts” noslēguma pasākums 

(iniciatīvas norise, aktivitātes). 

I.Stramkale 

NOVEMBRIS 

Jaunatnes iniciatīvu projekta  “10x10+1=Latvijai 101” noslēguma 

pasākums (iniciatīvas norise, rezultātu apkopošana, izvērtējums). 

G.Ozoliņa, 

M.Šveidere 

  

Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinīgs pasākums “101 Daina 

Latvijai” (skolas, aktu zāles noformēšana, scenārijs, pasākuma vadītāji”) 

G.Ozoliņa 

Lāpu gājiens par godu Latgales atbrīvošanai pirms 100 gadiem (dalība lāpu gājienā “Ar 

sirdi brīvā Latvija’” ) 

G.Ozoliņa 

Jaunatnes iniciatīvu projekta “Diena bez ekrāniem” noslēguma pasākums 

(iniciatīvas norise, aktivitātes). 

L.Mičiule 

Jaunatnes iniciatīvu projekts “Pieņem izaicinājumu” (afiša, nolikums). I.Stramkale, 

G.Ozoliņa 

DECEMBRIS 

Jaunatnes iniciatīvu projekta “Pieņem izaicinājumi” noslēguma pasākums 

(iniciatīvas norise, aktivitātes). 

I.Stramkale, 

G.Ozoliņa 

Svētrīts “Ziemassvētku gaidās” (skolas, aktu zāles noformēšana, scenārijs, 

pasākuma vadītāji). 

 

G.Ozoliņa, 

I.Uzulnīka 

JANVĀRIS 

Jaunatnes iniciatīvu projekta “Pieņem izaicinājumu” izvērtējums. I.Stramkale, 

G.Ozoliņa 

Rēzeknes sākumskolas skolēnu līdzpārvaldes darba plānošana 

2019./2020.m.g. 2.semestrī (darbības plānošana, pasākumu plāns u.c.). 

G.Ozoliņa 

Konkurss 6.klašu izglītojamajiem „1991.gada barikāžu atcerei” (dalība 

konkursā u.c.). 

 

Ā.Melne 



FEBRUĀRIS 

Valentīndienas foto stūrītis (noformēšana u.c.). G.Ozoliņa, 

I.Uzulnīka 

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes ARPC “Zeimuļs” “Mana izaugsmes 

iespēja” (jaunatnes iniciatīvu projektu prezentēšana). 

Vadības komanda, 

L.Mičule, 

L.Rancāne 

MARTS 

Sacensības klasiskajā 3x3 ātrlikšanas kubika rubika disciplīnā (sacensību 

tiesāšana). 

G.Ozoliņa 

Rēzeknes pilsētas Jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss (ideju apzināšana, 

dalība konkursā) (tiešsaiste). 

I.Stramkale, 

G.Ozoliņa 

APRĪLIS 

Video “Sveicam Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 

30.gadadienā”  (video sveiciens “Daudz laimes, Latvija!”) 

G.Ozoliņa, 

S.Bilinska, 

J.Veļičko 

MAIJS 

Video “Sveicam Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 

30.gadadienā”. 

G.Ozoliņa, 

S.Bilinska, 

J.Veļičko, 

L.Mičule 

Rēzeknes sākumskolas skolēnu līdzpārvaldes darbības izvērtējums 

2019./2020.m.g. 

G.Ozoliņa 

VISU MĀCĪBU GADU 

Skolēnu līdzpārvaldes sanāksmes notiek vismaz reizi mēnesī vai pēc 

nepieciešamības. 

G.Ozoliņa 

Sākumskolas padomes sanāksme (aktīva līdzdalība). Vadības komanda 
 

× - iespējamas izmaiņas Skolēnu līdzpārvaldes darbības plānojumā. 

 

Rēzeknes sākumskolas Skolēnu līdzpārvaldes darbības plānojums 2019./2020.m.g. akceptēts 

skolēnu līdzpārvaldes sanāksmē 12.09.2020., protokols Nr.1. 

 

SASKAŅOTS 

Rēzeknes sākumskolas direktores vietniece izglītības (audzināšanas ) jomā G.Ozoliņa 

 


