
Āgenskalna sākumskolas izglītojamo 
pašpārvalde



Reglaments



Darbība



Sadarbība ar skolas vadību un Skolas 
Padomi



Priekšvēlēšanu kampaņa
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� Pilnveidot 
izglītojamo 
līderības prasmes
un skolēnu 
pašpārvaldes 
darbību,atskaitītie
s par darbu 
Skolas padomes 
sanāksmē



Izglītojamo pašpārvaldes vēlēšanas

5.,6. kl. izglītojamie

balso par 
labākajiem



Mācību komisija



Aktivitātes

Akcijas «Esi pieklājīgs!»
Dienasgrāmatu kontrole.
Burtiņu svētkos – erudīcijas konkursi 1.kl.
Skolēnu viedoklis apbalvošanai par 
sasniegumiem konkursos, skatēs un skolu 
beidzot.



Kultūras komisija

� Koncerts skolotājiem . 
� Krāsu nedēļas organizēšana
� Talantu konkurss
� Mūsu skolas skolēnu - mūzikas skolu 

audzēķnu - koncerts Adventes ieskaņai
� Diskotēkas, klašu vakari



Aktivitātes

Žūrijas pārstāvji 
konkursos

Skatuves runas 
konkurss



Baltijas bērnu žūrijas dalībnieces  -1x 
vēsturē vērtē bērnu un jauniešu 
izrādes.



Atvērtā bibliotēka



Vides komisija



Vides aktivitātes



Par tīru Latviju

Makulatūras 
vākšana

Lielā talka



ŠĶIROŠANA



Velosipēdu tiesību 
iegūšana (86)



Sports un veselīgs 
dzīvesveids

Sporta komisija



Sportiskākā skola .

� Sportiskākā klase – 5.b klase
� Izcili sasniegumi gan komandu ,gan 

individuālo sporta veidu līmenī –
basketbolā, tautas bumbā, florbolā,

� stafetēs, vispārējā fiziskā sagatavotībā
� Projekts «Sporto visa klase» 



Sabiedrisko attiecību komisija



Pašpārvaldes tradīcijas
� Tradicionalā Skolotāju diena,Mārtiņdienas 

tirdziņš,Burtiņu svētki 1.kl.,Ziemassvētku egles 
rotāšana,Jautrās stafetes,konkurss “Ko tu 
proti?”,Krāsu nedēļa, Lielā talka   - 2x, zīmējumu 
konkurss uz asfalta u.c,labdarības pasākumi 
sadarbībā ar dzīvnieku patversmi “Dzīvnieku 
draugs” u.c.

� Vēlama skolotāju konsultantu aktīva iesaistīšanās 
jauno līderu veidošanā /paldies – M.Apīnei/ un

� skolēnu pārstāvja piedalīšanās Skolas padomes 
darbā ,sadarbība ar RVVĢ un AVĢ pašpārvaldēm





Mārtiņdienas tirdziņš



Iesaistīšanās sadarbības projektos

Erudīcijas konkurss 
AVĢ



Orientēšanās sacensības 
Jaunmārupes pamatskolā



Pašpārvalžu līderu tikšanās 
netradicionālā formā RVVĢ



Projekti

Naudas pasaule



Atskaite par paveikto darbu

Tikšanās ar Skolas Padomes 
pārstāvjiem – 2x gadā



Līdera prasmju attīstīšana



Skolotāji - konsultanti



Absolventi atgriežas skolā

� 7.,9. ,12.klašu skolēnu viesošanās klašu 
audzinātājstundās

� Tradicionālā 6.klašu skolēnu ciemošanās 
RVVĢ un AVĢ februārī

� Absolventu apsveikumi 1.septembrī un 
,skolu beidzot, 6.klašu izlaidumos

� Jēkabs Šalms, Estere Masaļska, Niks 
Bērziņš  - Rīgas Skolēnu Domes aktīvisti



Āgenskalna dvēselīte
Grāmata uz sola

Āgenskalna dvēselīte
Āgenskalna sākumskola

Un kad vēlāk tālās dienās
Uzaust lieli rīti

Kalnā kāpjot atceries par
Mazo dvēselīti



Esam lepni !

� Skolēnu attieksmju attīstība audzināšanā –
sevi un citus cienošs, sadarbības prasmes 
apguvis,ar drošības izjūtu un uzticēšanos 
,atbildīgs  pret sevi un citiem, sabiedrību 
un dabu,brīvs un pašapzinīgs Āgenskalna 
sākumskolas skolēns – raksturojums 
mūsu skolas izglītojamo vairākumam,kas  
mīl savu skolu un ar to lepojas,turpina 
iedzīvināt skolas tradīcijas.



Mēs esam savas skolas saimnieki!
� Mēs esam ideju ģeneratori un īstenotāji
� Mēs mainamies, sadarbojamies un pilnveidojamies
� Tikumi ir prāta, gribas, sirds īpašības, kas palīdz uzturēt 

veselīgu dzīves veidu un būt nodarbināmiem visu mūža 
garumā.

� Mēs esam tie, kas dara mūsu apkārtējo pasauli labāku



Tu esi Latvija !

� Nav ne lielu,
nav ne mazu
šajā dzīvē,
iznāk –
ja ir liela
mīlestība,
tad viss lielais
iznāk.

� (O.Vācietis)

Savu zemi mēs aizņemamies
no mūsu bērniem.


