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1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1.1.Skolēnu pašpārvalde ir sabiedriska skolēnu institūcija. 

1.2.Skolēnu pašpārvaldes mērķis ir panākt izglītojamo aktīvu iesaistīšanos audzināšanas, 

mācību, sabiedriskā darba un brīvā laika organizēšanas iemaņu apgūšanā. 

1.3.Skolēnu pašpārvaldi pēc savas iniciatīvas veido izvirzīti 3.-6. klašu un 7.-12. klašu 

skolēni, lai risinātu dažādas problēmas, aizstāvētu skolēnu intereses, realizētu jaunas 

idejas, līdzdarbotos skolas lēmumu pieņemšanā, organizētu izglītojošus un izklaides 

pasākumus. 

1.4.Pašpārvalde savā darbībā ievēro Pašpārvaldes nolikumu, Skolas nolikumu un Skolas 

iekšējās kārtības noteikumus. Pašpārvaldes nolikumu apstiprina izglītības iestādes 

direktors. 

1.5.Pašpārvaldei var būt sava simbolika, atribūtika un budžets, kas ir saskaņota ar skolas 

vadību un nav pretrunā ar skolas nolikumu. 

 

2. PAŠPĀRVALDES MĒRĶI UN UZDEVUMI 

2.1.Pašpārvaldes darbības galvenais mērķis ir panākt izglītojamo interešu aizstāvību un to 

saskaņošanu ar izglītības iestādes administrāciju, piedaloties skolas dzīves 

pilnveidošanā. 

2.2.Pašpārvaldes galvenie uzdevumi: 

2.2.1. izzināt izglītojamo intereses, problēmas izglītības iestādē; 

2.2.2. piedāvāt iespējamos problēmu risinājumus; 

2.2.3. veicināt izglītojamo interešu aizstāvību un saskaņošanu; 

2.2.4. sadarboties   ar   izglītības   iestādes   administrāciju,   pedagogiem, 

institūcijām pašvaldībā un valstī; 

2.2.5. veicināt un paplašināt jauniešu iniciatīvas, radošo un pilsonisko aktivitāti; 

2.2.6. veicināt izglītojamo līdzdalību lēmumu pieņemšanā; 

2.2.7. veicināt izglītojamo līdzdalību jaunatnes organizācijās un jauniešu iniciatīvu 

grupās; 

2.2.8. veicināt iesaistīšanos audzināšanas, mācību, sabiedriskā darba un ārpusklases 

darba organizēšanā, brīvprātīgā darba, fizisko aktivitāšu, sporta un kultūras 

dzīvē. 

 

3. PAŠPĀRVALDES IZVEIDE UN VĒLĒŠANAS 

3.1.Skolēnu padomes vēlēšanu kārtību un skolēnu tiesības piedalīties vēlēšanās nosaka 

Skolēnu pašpārvaldes nolikums. 

3.2.Skolā var tikt ievēlēta tikai viena 3.-6. kl. un 7. -12.kl. Skolēnu pašpārvalde. 

3.3.Par Skolēnu pašpārvaldes locekļiem var kļūt: 

3.3.1. 3. – 12. klases skolēni, kas demokrātiskā ceļā tiek izvirzīti no savas klases; 

3.3.2. paši izsaka vēlēšanos darboties. 

3.4.Skolēnu pašpārvaldi ievēl uz vienu gadu. 
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3.5.Skolēnu pašpārvaldes locekļi aizklāti no sava vidus ievēl vadītāju, kurš vada, 

koordinē un pārstāv Skolēnu pašpārvaldi. 

3.6.Par Skolēnu pašpārvaldes vadītāja vietnieku kļūst skolēns, kurš ieguvis otru lielāko 

balsu skaitu. Vadītāja vietnieks vajadzības gadījumā aizstāj Skolēnu pašpārvaldes 

vadītāju. 

3.7.Skolēnu pašpārvaldē ievēlētais skolēns beidz savu darbību Skolēnu pašpārvaldē: 

3.7.1. pārtraucot mācīties izglītības iestādē; 

3.7.2. rakstiski izsakot vēlēšanos izstāties no Skolēnu pašpārvaldes; 

3.7.3. skolēnu var izslēgt no Skolēnu pašpārvaldes, ja to ierosina vismaz 5 Skolēnu 

pašpārvaldes locekļi, skolēns ir pārkāpis savas skolas iekšējās kārtības 

noteikumus, nav pildījis savus pienākumus godprātīgi, neapmeklē Skolēnu 

pašpārvaldes sanāksmes. 

 

4. SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES SASTĀVS UN DARBĪBAS ORGANIZĀCIJA 

4.1.Skolēnu pašpārvaldē ir vismaz 15 skolēni: 

4.1.1. Skolēnu pašpārvaldes vadītājs; 

4.1.2. Skolēnu pašpārvaldes vadītāja vietnieks; 

4.1.3. Skolēnu pašpārvaldes dalībnieki. 

4.2.Skolēnu padomes sēdes notiek divas reizes nedēļā. 

4.3.Skolēnu pašpārvaldes sēdes vada Skolēnu pašpārvaldes vadītājs, viņa prombūtnes 

laikā to dara Skolēnu pašpārvaldes vadītāja vietnieks. 

4.4.Skolēnu pašpārvaldes sēdes ir atklātas, tās tiek protokolētas. 

 

5. SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

5.1.Skolēnu pašpārvaldei ir tiesības: 

5.1.1. organizēt Skolēnu pašpārvaldes darbību atbilstoši skolas nolikumam un 

iekšējās kārtības noteikumiem; 

5.1.2. iesniegt priekšlikumus skolas administrācijai sabiedriskās un saimnieciskās 

dzīves uzlabošanai; 

5.1.3. piedalīties skolas iekšējo normatīvo aktu izstrādē; 

5.1.4. piedalīties skolas ārpusstundu darba plānošanā; 

5.1.5. piedalīties izglītības iestādes darba plānošanā; 

5.1.6. izvirzīt pārstāvjus attiecīgajās reģionālajās skolēnu un jaunatnes domēs. 

5.2.Pašpārvaldei ir pienākumi: 

5.2.1. regulāri informēt skolēnus par Skolēnu pašpārvaldē pieņemtajiem lēmumiem; 

5.2.2. regulāri informēt skolas administrāciju par Skolēnu pašpārvaldē pieņemtajiem 

lēmumiem; 

5.2.3. atbalstīt skolas administrāciju un pedagogus skolas iekšējās kārtības 

noteikumu un nolikuma ievērošanas nodrošināšanā; 
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5.2.4. izteikt pašpārvaldes viedokli, lēmumus, kā arī publiskot informāciju un 

pārskatu par pašpārvaldes darbu skolas norādītajā vietā; 

5.2.5. pašpārvaldes pienākums ir publiskot savas darbības pārskatu, kā arī pēc 

pieprasījuma sniegt informāciju par skolas pašpārvaldes darbu, pieņemtajiem 

lēmumiem un to izpildi. 

 

 

 


