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2013.gada 5.septembrī 
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 SKOLAS IZGLĪTOJAMO PAŠPĀRVALDES REGLAMENTS 

Rēzeknes novada Audriņu pagastā 
                                                   
 

Izdots saskaņā ar LR Izglītības likuma 55.panta 6.punktu  
un Audriņu pamatskolas nolikuma 36. punktu  

 
 

1. Vispārīgie jautājumi 
 

1.1. Reglaments nosaka skolēnu pašpārvaldes struktūru un darba organizāciju. 

1.2. Skolēnu pašpārvalde ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska. Pašpārvalde līdzdarbojas 

Skolas darba organizēšanā. 

1.3. Pašpārvaldi izveido skolēni, lai pārstāvētu un aizstāvētu skolēnu intereses, 

sekmētu Skolas sabiedriskās dzīves veidošanos un veicināt mācību procesa 

efektivitāti. 

1.4. Pašpārvalde savā darbā ievēro Pašpārvaldes reglamentu un iekšējās kārtības 

noteikumus. Pašpārvaldes reglamentu apstiprina Skolas direktore. 

1.5. Pašpārvaldei ir padomdevēja tiesības Skolas administrācijai. 

1.6. Pašpārvalde īsteno Skolas administrācijas deleģētās funkcijas Pašpārvaldei. 

2. Pašpārvaldes galvenie mērķi un uzdevumi 

2.1. Pašpārvaldes galvenais darbības mērķis ir panākt skolēnu un Skolas administrācijas 

interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un 

sabiedriskā darba organizēšanā, atbilstīgo iemaņu un prasmju apgūšanā. 

2.2. Pašpārvaldes galvenie uzdevumi: 

2.2.1. Sadarboties ar Skolas administrāciju un pedagogiem. 
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2.2.2. Pārstāvēt skolēnu intereses sarunās ar Skolas administrāciju un 
pedagogiem. 

2.2.3. Veicināt mācību procesa efektivitāti. 

2.2.4. Iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā Skolā. 

2.2.5. Apkopot skolēnu priekšlikumus un tos īstenot Skolas sabiedriskajā dzīves 
īstenošanā. 

2.2.6. Sadarboties ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm, pašvaldības un 
sabiedriskajām organizācijām. 

3. Pašvaldības izveide un vēlēšanas 

3.1. Pašpārvaldes vēlēšanu kārtību un skolēnu tiesības par piedalīšanos vēlēšanās 
nosaka Pašpārvaldes reglaments. 

3.2. Skolā var tikt ievēlēta tikai viena skolēnu pašpārvalde. 

3.3. Pašpārvaldi ievēlē aizslēgtās vēlēšanās. 

3.4. Ja ir nepieciešams, var rīkot ārkārtas Pašpārvaldes vēlēšanas. 

3.5. Pašpārvalde ievēlētais skolēns beidz savu darbību pašpārvaldē, pārtraucot 
mācīties skolā vai izsakot vēlēšanos izstāties no Pašpārvaldes. 

3.6. Ievēlētās pašpārvaldes darbības ilgums tiek noteikts ar Pašpārvaldes reglamentu. 

4. Pašpārvaldes sastāvs un darbības organizācija 

4.1. Pašpārvaldē no sākumskolas- 1 skolēns, no 5.klases - 9.klases pa 2 skolēni. 

4.1.1. Pašpārvaldes vadītājs. 

4.1.2. Pašpārvaldes vadītāja biedrs. 

4.1.3. Pašpārvaldes organizētāji kultūras un sporta jautājumos, skolēnu tiesību jautājumos, 
mācību darba jautājumos, preses jautājumos, finansu jautājumos. 

4.2. Pašpārvaldes sēdes notiek regulāri, vienu reizi mēnesī. Pēc vajadzības - biežāk. 

4.3. Pašpārvaldes sēdes vada Pašpārvaldes vadītājs, viņa prombūtnes laikā - pašpārvaldes 
vadītāja biedrs. 

5. Pašpārvaldes tiesības un pienākumi 

5.1. Pašpārvaldei ir tiesības: 

5.1.1. organizēt Pašpārvaldes darbību atbilstoši Skolas nolikumam un iekšējās kārtības 
noteikumiem; 
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5.1.2. iesniegt priekšlikumus Skolas administrācijai, padomei un pašvaldībai mācību darba, 
sabiedriskās dzīves un saimnieciskā darba jautājumos; 

5.1.3. piedalīties Skolas darba plānošanā; 

5.1.4. deleģēt pārstāvi Skolas padomē; 

5.1.5. iesniegt priekšlikumus grozījumu izdarīšanai Pašpārvaldes reglamentā; 

5.1.6. bez ierobežojuma izteikt Pašpārvaldes viedokļus, lēmumus. 

5.2. Pašpārvaldes pienākumi ir: 

5.2.1. regulāri informēt skolēnus par Pašpārvaldes darbību, Pašpārvaldes pieņemtajiem 
lēmumiem un izpildi; 

5.2.2. regulāri informēt Skolas administrāciju par Pašpārvaldē pieņemtajiem lēmumiem; 

5.2.3. atbalstīt Skolas administrāciju un pedagogus Skolas iekšējās kārtības noteikumu un 
nolikuma ievērošanas nodrošināšanā. 

 
6. Citi noteikumi 

 
Pirms izdošanas skatīts Skolas pašpārvaldes sēdē Nr.1. 
Ar 2.09.2013. spēku zaudē Audriņu pamatskolas Skolas pašpārvaldes reglaments, pieņemts 31.08.2013. 
 
Skolas padomes priekšsēdētāja  
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