
Rīgas Reinholda 

Šmēlinga vidusskolas 
skolēnu pašpārvalde



Kas ir parlaments?

 Skolēnu pašpārvalde ir skolēnu apvienība, kurā darbojas skolas 

aktīvākie skolēni.

 Tā ir iespēja piedalīties, būt klāt un mainīt skolas dzīvi, tā ir iespēja 

realizēt savas idejas un palīdzēt tās realizēt citiem, iegūt jaunus 

draugus un paplašināt paziņu loku.

 Tā ir iespēja pilnveidoties, mācoties strādāt komandā, pieņemot 

svarīgus lēmumus un uzņemoties atbildību.

 Pašpārvalde rūpējas par to, lai skolā notiktu dažādi pasākumi, 

balles, koncerti, konkursi, par to, lai skolas mācību dzīvē ielītu arī 

kāda cita krāsa un mūsu ikdiena būtu interesantāka.



Skolēnu Pašpārvaldes galvenie 

uzdevumi:

• sadarboties ar skolas administrāciju un pedagogiem;

• pārstāvēt skolēnu intereses sarunās ar skolas administrāciju, 
pedagogiem, skolas padomi;

• iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā;

• risināt sabiedrisko pasākumu organizatoriskos jautājumus;

• apkopot skolēnu priekšlikumus un tos īstenot sabiedriskās dzīves 

uzlabošanā;

• sadarboties ar citu izglītības iestāžu skolēnu parlamentiem 

(pieredzes apmaiņā).



Skolēnu pašpārvaldes rīkotie pasākumi 
2019./2020.mācību gadā:

 Skolēnu pašpārvaldes rīkotie pasākumi 2019./2020.mācību gadā:

 2019.gada 4.oktobrī Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas skolēnu 
pašpārvaldes pārstāvjiem bija iespēja Skolotāju dienas ietvaros 

iejusties skolotāju lomās.

 Skolēni vadīja mācību stundas pamatskolas klasēs.





Jauniešu pilsētplānošanas forums 

“RunātRīga”
 Arī šogad mūsu Skolēnu pašpārvalde

2019.g. 31.oktobrī piedalījās Jauniešu 

pilsētplānošanas forumā “RunātRīga”.

 Mūsu Skolēnu  Pāspārvaldes pārstāvjiem bija 

iespēja iesaistīties pilsētas attīstības plānošanas 
procesā, iepazīties ar idejām par pilsētas un tās 

apkaimju attīstību un izzināt arī pašiem savas 

Rīgas vērtībām.



• 03.10.2019. Rīgas Reinholda Šmēlinga 

vidusskolā norisinājās Skolotāju dienai veltīts 

koncerts. Koncertu vadīja RRSV skolēnu 

pašpārvaldes pārstāvji – Ronalds 

Semjonovs, Agate Kalēja un Džūlija Anna 

Avota.

Koncertā piedalījās RRSV skolēni – Daniels 

Toreko ar dzeju, 10.c klases kolektīvs ar 

dziesmu „Tik un tā”, 10.b klases kolektīvs ar 

dziesmu, muzikālos priekšnesumus  

skolotājiem veltija arī Arthurs Merkurjev-

Prikhodko, Karīna Ļaha un  Melānija Sproģe.



 03.10.2019. Rīgas Reinholda Šmēlinga 

vidusskolā norisinājās Skolotāju dienai 

veltīts koncerts. Koncertu vadīja RRSV 

skolēnu pašpārvaldes pārstāvji –

Ronalds Semjonovs, Agate Kalēja un 

Džūlija Anna Avota.

Koncertā piedalījās RRSV skolēni –

Daniels Toreko ar dzeju, 10.c klases 

kolektīvs ar dziesmu „Tik un tā”, 10.b 

klases kolektīvs ar dziesmu, muzikālos 

priekšnesumus  skolotājiem veltija arī 

Arthurs Merkurjev-Prikhodko, Karīna 

Ļaha un  Melānija Sproģe.



 oktobrī Rīgas Reinholda Šmēlinga 

vidusskolas skolēnu pašpārvaldes 

pārstāvji rīkoja Skolotāju dienai veltītu 

pasākumu – Skolotāju stundu! Lai 

dāvinātu priecīgu noskaņojumu visam 

skolotāju kolektīvam šajā rudenīgajā 

dienā, skolēni ļāva skolotājiem 

atcerēties savus skolas gadus un atkal 

iejusties skolēnu lomā.



2019.gada 14.novembris. Latvijas Valsts 

svētkiem veltīts koncerts. Pasākumu vada 
Skolas Pašpārvalde.



19.decembrī Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā notika

tradicionālais Ziemassvētku koncerts. Koncertā piedalījās

muzikāli estētiskās darbnīcas, teātra un vokālā ansambļa

pulciņu dalībnieki. Pasākumu vadīja skolas pašpārvaldes

pārstāvji.



Valentīndienas pasākumi 

 No 10.- 14. februārim, Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā noritēja Valentīndienas 

pasākumi, kuros līdzdarbojās visi skolēni no 7. līdz 12. klasei. Pasākumus organizēja  

Skolēnu Pašpārvalde kopā ar interešu izglītības skolotājiem. Pašpārvaldes pārstāvji 

sagatavoja afišu, kurā tika iekļauti pasākumi svētku nedēļai. Skolā visu nedēļu darbojās 

Valentīndienas pasts. Katra diena tika iezīmēta ar attiecīgo krāsu apģērbā – nedēļas 

beigās aktīvākās klases saņēma saldas dāvaniņas. 14.02. skolā visu dienu darbojās 

Valentīndienas Fotostūrītis – kur katrs varēja iemūžināt Valentīndienas noskaņojuma  

fotogrāfijas. 

 14.02. skolas zālē norisinājās talantu konkurss “Skolas zvaigzne”, ko vadīja Skolēnu 

Pašpārvaldes pārstāvji – Džūlija un Mārtiņš. Visas nedēļas garumā skolēni piedalījās 

dažādās aktivitātēs un konkursos, izvēloties sev tīkamāko, apliecinot savu varēšanu, 

radošumu un prasmi izpausties.






