
 

Izglītojamo padomes vēlēšanas 2017 

Kandidātu reģistrs 
No 2017.gada 27. septembra  

līdz 2017.gada 9. oktobrim  

Nr. 

pk. 

Datums un 

laiks 

Vārds, Uzvārds Klase Pieteikums 

1.  27.09.2017. 

plkst. 8:00 

Niklāvs Kadiķis 11.a Es darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai 

skolēniem nodrošinātu pēc iespējas labāku 

skolas pieredzi, mēģinot ieviest 

jauninājumus skolā. 

2.  27.09.2017. 

plkst. 8:00 

Rūdolfs 

Aleksandrs Strods 

11.a Mans galvenais mērķis padomē būtu 

aizstāvēt skolēnu intereses skolas vadības 

līmenī, kā arī nodrošināt interesantus un 

foršus pasākumus. 

3.  27.09.2017. 

plkst. 8:12 

 Ieva Iraida 12.b Vēlos būt skolēnu parlamentā, jo man 

interesē, kas notiek skolā , un vēlos aizstāvēt 

savas klases viedokli dažādos jautājumos. 

Vēlos arī turpināt iesaistīties dažādos skolas 

pasākumu rīkošanā. 

4.  27.09.2017. 

plkst. 8:12 

Paula Breģe 12.b Skolēnu parlamentā esmu iesaistījusies jau 

kopš 10.klases sākuma un vienmēr ir paticis 

to apmeklēt, paust savas radošās idejas un 

palīdzēt veidot dažādus pasākumus.  

5.  27.09.2017. 

plkst. 12:09 

Kārlis Gaigals 11.a 1.Es vēlētos vairāk uzmanību pievērst sporta 

pasākumiem, kurus vēlas jaunieši. 

2.Es vēlētos piedāvāt savu viedokli un idejas 

problēmu risināšanā. 

3.Es vēlētos ar citiem kopā ieviest jaunas 

idejas, par pasākumiem, kuri šobrīd netiek 

organizēti. 

6.  27.09.2017. 

plkst. 12:11 

Valts Damroze 11.a 1. Vēlos vairāk uzlikt uzsvaru uz sporta 

pasākumiem. 

2. Ir dažas idejas, kas, manuprāt, varētu šķist 

tiešām interesantas skolēniem, jauni 

pasākumi utt. 

3. Vēlos izteikt savu viedokli par skolā 

svarīgiem jautājumiem un problēmām 

7.  28.09.2017. 

plkst. 10:32 

Elza Rubīna 11.b Gribu piedalīties pasākumu rīkošanā, varbūt 

izvedot jaunus pasākumus/tradīcijas skolā.  

8.  29.09.2017 Toms Aizupietis 10.c  Vēlos aktīvi līdzdarboties SVĞ skolēnu 

parlamentā. Es vēlos iesaistīties, vēlos 

izteikt viedokli un ieteikt labākās idejas 

mūsu skolas skolēniem. Vēlos celt skolas 

popularitāti un radošumu. 

9.  1.10.2017. Paula Luīze 

Biteniece 

10.a Vēlos iesaistīties vairāk skolas 

sabiedrisko pasākumu organizēšanā, skolēnu 

un skolas vadības ideju apmaiņas 

veicināšanā. 



10.  6.10.2017. Pēteris Kazainis 10.a  Vēlos pieteikt savu kandidatūru Skolēnu 

Padomes vēlēšanās, jo uzskatu, ka Padome 

ir lieliska iespēja iesaistīties dažādu 

aktivitāšu organizēšanā, kā arī veicina katra 

tās locekļa personīgo izaugsmi un līderismu, 

kas var lieti noderēt turpmākajā dzīvē. 

11.  9.10.2017. Elizabete Ābola  9.a Es vēlos lai mūs, devītos, uzklausa. Lai mēs 

arī mūs  iesaistīta pasākumu organizēšanā.  

12.  9.10.2017. Marta Krauja 11.a Vēlos pieteikties, jo man ir ļoti daudz brīvā 

laika, tāpēc esmu gatava pilnībā iesaistīties 

dažādu pasākumu organizēšanā un citās 

aktivitātēs. Uzskatu, ka esmu sabiedriska un 

spēšu pārstāvēt savas intereses un kopā ar 

citiem kolēģiem darīt visu, lai uzlabotu un 

padarītu foršāku mūsu skolu!  

13.  9.10.2017. Everts Krauklis 9.c Manuprāt, es būtu labs kandidāts, jo jau 3 

gadus esmu klases vecākais un regulāri 

sekoju līdz jaunākajām ziņām politikā. Spēju 

labi komunicēt ar cilvēkiem un  atrast 

kompromisus grūtās situācijās. 

14.  9.10.2017. Ance Ruģēna  10.b Vēlos aktīvi darboties skolēnu pašpārvaldē. 

15.  9.10.2017. Grēta Gaile. 9.b Vēlos aktīvi darboties skolēnu pašpārvaldē. 

16.  9.10.2017.  Elizabete 

Stankeviča 

9.b Vēlos aktīvi darboties skolēnu pašpārvaldē. 

17.  9.10.2017. Estere Vīksne 9.c  Vēlos būt viena starp devītajiem, kura 

piedalās skolēnu padomē. Jau trešo gadu 

esmu klases sporta aktīviste. Man patīk 

darboties dažādu pasākumu organizācijā, 

ierosināt un īstenot jaunas idejas. 

18.  9.10.2017. Nikola Kligina 9.b  Vēlos darboties skolēnu padomē, lai 

pilnveidotu savas prasmes sadarbības 

veidošanā ar skolas administrāciju, pārstāvot 

skolēnu viedokļus. Mērķis ir piedalīties 

procesos, kuros pārstāvētu savu klasi un tās 

intereses. 

19.  9.10.2017. Sabrīna Ustinova, 9.b  Vēlos darboties skolēnu padomē, lai 

pilnveidotu savas prasmes sadarbības 

veidošanā ar skolas administrāciju, pārstāvot 

skolēnu viedokļus. Mērķis ir piedalīties 

procesos, kuros pārstāvētu savu klasi un tās 

intereses. 

20.  9.10.2017. Marta Daniela 

Kaņepe 

9.c  Vēlos darboties skolēnu pašpārvaldē, jo 

esmu klases vecākā vietniece un man 

vienmēr ir paticis aktīvi piedalīties dažādu 

pasākumu organizēšanā klases vidē, tāpēc 

vēlos dalīties ar savām idejām un ieviest ko 

jaunu skolas sabiedriskajā dzīvē. 

21.  9.10.2017.  Ivars Anspoks 9.b Es vēlos pieteikties skolēnu padomē, jo es 

gribu pamēģināt darboties padomē, dalīties 

ar savām idejām un organizēt pasākumus. 

Man līdz šim nav sanācis organizēt daudz 

pasākumu, bet es vēlos pamēģināt to darīt. 



 


