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Sanāksmē piedalās: JP pārstāvji no Svētes KP (skat. pielikumu Nr.1 ar sarakstu) 

Sanāksmi vada: E.Ragovska 

Sanāksmi protokolē: E.Ragovska 

 

   Darba kārtība: 

1. Par iepriekšējās sanāksmes lēmumu izpildi. 

2. Knab konkurss. 

3. Ekskursijas maršruti, izmaksas 

4. Jauniešu līdzdalība ārpusskolas pasākumos. (nometne) 

 

1. Par iepriekšējās sanāksmes lēmumu izpildi 

KNAB video konkurss.  Notiek video klipa filmēšana. Filmējam JP telpā, skolotāju istabā un 

ārā pie automašīnām. Katru klipu filmējam vairākas reizes. Jaunieši nav sagatavojuši visus 

aksesuārus kā bijā vienojušies, bet filmēšana notiek. Filmēšana ieilgst, vienojamies tikties 

pēc stundām. Nofilmējam sižetus: 

Deputāts-deputāts, policista-šoferis, robežsargs-šoferis, ārsts-pacients, divi nepazīstami 

cilvēki. 

Sandis un Edgars apstiprina par dalību seminārā „Skolēnu mācību uzņēmumi” (21.oktobrī). 

Tiek nosūtīta pieteikuma anketa. 

Vladimirs, Sandis, Edgars dežūrē  2 stāva tualetē starpbrīžos. Artis, Kristaps dežūrē 1 stāva 

tualetē starpbrīžos. Skolas apkopējas secina, ka JP dežūras laikā tualetes esot kārtībā. 

Nolemjam dežūras vēl turpināt šonedēļ un nākošo nedēļu. 

 

2. Knab konkurss. Lai skatītājam būtu labāk saprast mūsu sižetu vienojamies, ka 

nepieciešami titri. Nākošajā nedēļā jāiesniedz titru varianti. 

 

3. Ekskursijas maršruti, izmaksas 

Klasēs JP pārstāvji pārrunājuši, ka vēlētos braukt ekskursijā. Citi vēlētos braukt uz Rīgu, citi 

uz Siguldu, citi uz Karaostu. Aptaujātie skolēni ekskursijā būtu gatavi iztērēt 5-8 ls. Nākošo 

nedēļu iesniedz sarakstu no katras klases kur vēlētos braukt. 

 

4.  Jauniešu līdzdalība ārpusskolas pasākumos. (nometne). Nomentne skolēniem rudens 

brīvlaikā „Dabas zinātņu praktikums Jelgavas novada skolēniem” (8.-12.klasēm). Informēt 

klases par iespēju, nākošajā sanāksmē ziņot, kas dosies uz nometni. 

 

 

 

 Sanāksmē nolēma: 

1. JP puiši turpina dežūras zēnu tualetēs šonedēļ un nākošo nedēļu. 

2. Katrs JP pārstāvis iesniedz Knab video klipam titru variantus.   

3. Nākošo nedēļu iesniedz sarakstu no katras klases kur vēlētos braukt 

ekskursijā. 



4. Jauniešu līdzdalība ārpusskolas pasākumos. Sandis un Edgars dodas  

21.oktobrī uz semināru „Skolēnu mācību uzņēmumi”  

5. JP pārstāvji nākošajā sanāksmē ziņo, kas vēlas doties  uz nometni 

„Dabas zinātņu praktikums Jelgavas novada skolēniem” 

 

 

 

                              Sanāksmi vadīja:    /E.Ragovska/ 

 

  

    Sanāksmi protokolēja:                            /E.Ragovska 

 


