
 
 

Skolēnu dome (SD) 
 

Rīgas Kultūru vidusskolas Skolēnu dome (SD) ir skolas 
organizācija, kurā brīvprātīgi darbojas 10.-12.klašu skolēni. 

 
Skolēnu domes darbības mērķis ir panākt skolēnu un 

skolas vadības interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvu 

iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas darbā, 

sabiedriskā darba organizēšanā. Apgūstot atbilstošās 

kompetences, pilnveidot pilsonisko līdzdalību. 

Skolēnu dome veido sadarbību ar Rīgas skolēnu domi, citām 

skolēnu domēm Rīgā kā arī citām jauniešu organizācijām. Skolēnu 

dome iesaistās Rīgas skolēnu domes organizētajās diskusijās un 

semināros. Organizē skolas pasākumus - Skolotāju dienu, 

Ziemassvētku balli, Sporta dienu u.c. 

 

Skolēnu domes viens no galvenajiem uzdevumiem ir 

popularizēt sabiedrībā Rīgas Kultūru vidusskolu. 

Skolēnu domes prezidentu ievēl, 2.semestra beigās 

demokrātiskās vēlēšanās 10.-12. klašu skolēni. 

Skolēnu domes ministru kabinets tiek ievēlēts 2.semestra 

pēdējā aprīļa sēdē demokrātiskās vēlēšanās. 

 
Skolēnu domes sanāksmes notiek pirmdienās.  

Nepieciešamības gadījumā tiek rīkotas biežāk (skatīt informāciju 

SD instagram kontā). 



Rīgas Kultūru vidusskolas ministru kabinets 

 
SD prezidente: Alise Roga (12.B) 

 
▪ Izvirza mērķus, prioritātes un uzdevumus. 

▪ Pārrauga un kontrolē padomes amatpersonas, lai izvirzītie mērķi un 

uzdevumi tiktu sasniegti. 

▪ Sadarbojas ar RKV Skolas domi un pedagogu kolektīvu Saskaņo 

un izvērtē darba plāni. 

▪ Piedalās visos skolas pasākumos. 

▪ Atskaitās RKV skolēniem par paveikto. 

▪ Popularizē sabiedrībā RKV. 

 

 
SD viceprezidente: Kristiāna Pužule (12.B) 

 
▪ Pārstāv prezidentu viņa prombūtnes laikā. 

▪ Piedalās visos skolas pasākumos. 

▪ Sadarbojas ar klašu vecākajiem un SP ministriem. 

 

 
Iekšlietu ministrs/sekretārs: Roberts Lejnieks (10.B) 

 
▪ Ievēro RKV Iekšējos kārtības noteikumus. 

▪ Rūpējas par skolas telpām un apkārtnes sakārtošanu. 

▪ Sakārto un noformē telpas pasākumiem. 

▪ Sadarbojas ar skolas atbalsta personālu. 

▪ Organizē un kontrolē skolēnu dežūras skolā. 

▪ Sagatavo SP protokolus. 



 

Informācijas un tehnoloģiju ministre: Kristiāna Pužule (12.B) 

 
▪ Rūpējas par tehniku skolas pasākumu laikā. 

▪ Seko skolas mājas lapas informācijai un atgādina par atjaunošanu. 

▪ Veido un izvieto skolā informatīvos plakātus pasākumu vajadzībām. 

▪ Rūpējas un veido skolas sociālos tīklus ir atbildīgs par to drošību. 

 
Kultūras ministre: Amanda Liepiņa (10.C) 

 
▪ Organizē kultūras pasākumus skolā. 

▪ Veido, izkopj un attīsta skolas tradīcijas. 

▪ Veicina radošās pašizpausmes iespējas. 

 
Sporta ministre: Dārta Kelle (10.B) 

 
▪ Palīdz organizēt sporta pasākumus. 

▪ Popularizē veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. 

▪ Pārstāv RKV intereses ārpusskolas sporta pasākumos. 

 
Sākumskolas un pamatskolas ministre: Viktorija Miķēna (12.B) 

 
▪ Informē sākumskolas un pamatskolas skolēnus par RKV 

pasākumiem. 

▪ Atgādina RKV Iekšējās kārtības noteikumus. 

▪ Informē skolēnus par RKV vidusskolas mācību programmām. 


