
Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēnu domes pusgada 

plāns 
2018./2019. mācību gada pirmais pusgads 

 

Datums Pasākums Domes darba 

apraksts 

Atbildīgais 

1.-4. oktobris Fukšu nedēļa Fukšu 

organizētājklašu 

instruktāža, 

pārraudzīšana, 

noslēguma 

pasākuma 

organizēšana 

Par iesvētīšanu - 8. 

un 11. klases 

 

Par pārraudzīšanu 

un organizēšanu - 

Elīza Stangaine 

5. oktobris Skolotāju diena Muzikālie 

priekšnesumi, 

pasākuma 

organizēšana 

Agris Ratniks 

19. oktobris Skolas dzimšanas 

diena 

Mūzikas 

nodrošināšana, ar 

kuru sagaida no 

rīta, lentīšu 

sagatavošana un 

izdale, balle un 

fotostūris, sarkanā 

paklāja izvietošana 

un noņemšana 

Mūzika - Mārcis 

Strazdiņš 

 

Lentītes - 9. b 

klases meitenes 

 

Fotostūris - Marta 

Kļaviņa 

(dekorēšana) un 

Liene Bāliņa 

(fotografēšana) 

 

Paklājs - Roberts 

Ieviņš 

11. novembris Lāčplēša diena Gājiena 

organizēšana, lāpu 

nodošana 

Par informēšanu - 

Elīza Stangaine  

 

Par gājiena norisi - 

Agris Ratniks 

 

15. novembris Valsts svētki Skolēnu 

informēšana 

Agris Ratniks 

No 19. novembra 

līdz 9. decembrim 

Fotokonkurss pirmā 

stāva gaiteņa 

attēliem 

Popularizēšana, 

organizēšana, 

izvērtēršana, 

printēšana 

Agris Ratniks un 

Elīza Stangaine 

11. decembris SMU tirdziņš Popularizēšana, 

galdu nešana, 

komunikācija ar 

SMU īpašniekiem 

Agris Ratniks  

 

Par komunikāciju 

ar SMU - skolotāja 



Inga Ozola  

20. decembris Ziemassvētki Tirdziņa 

organizēšana, 

balles mūziķu 

organizēšana, 

fotostūris, skolas 

dekorēšana  

Agris Ratniks 

 

Par fotostūri - 

Marta Kļaviņa 

 

Par mūziķiem - 

Trīne Žagare 

 

Citi līdz šim paveiktie darbi: 

 

● Ir izveidota strādājoša informācijas nodošanas sistēma starp skolēnu domi un 

klasēm ar klases vecāko kā starpnieku. 

● Oktobra sākumā atsākās skolas radio darbības aktīvā sezona. Tiek 

nodrošināta pēctecība radio jomā, jo divi no radio atskaņotājiem ir no 10. 

klasēm. 

● Īpaši skolēnu domes dalībniekiem tika piedāvāta iespēja braukt “Erasmus+” 

projektā uz Rumāniju, kas tiktu realizēts aprīlī un Latvijā apmaiņa norisinātos 

septembrī. Pašlaik dalību ir apstiprinājuši 5 cilvēki. 

● Ir uzsākta komunikācija ar Cēsu novada Jauniešu domi par deju kolektīvu 

sadraudzības organizēšanu. Tiek dibināti kontakti ar Cēsu Kultūras un Tūrisma 

centru par šī pasākuma finansiālu atbalstu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. gada 12. novembrī 

Agris Ratniks 

Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēnu domes 

priekšsēdētājs 

 


