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I. Vispārīgie noteikumi 

 
1.  Rūjienas vidusskolas (turpmāk tekstā – Skolas) izglītojamo  pašpārvalde (turpmāk 

tekstā – Pašpārvalde) ir demokrātiska skolēnu kolektīva pašregulācijas forma, kas 

savas kompetences ietvaros organizē un vada sabiedrisko dzīvi skolā, aizstāv 

skolēnu tiesības un intereses. 

2.  Pašpārvaldi pēc savas iniciatīvas veido izglītojamie ar Skolas pedagogu un 

direktora atbalstu. Pašpārvalde darbojas saskaņā ar tās reglamentu un demokrātijas 

principiem.  

3. Pašpārvaldi izveido skolēni, lai pārstāvētu un aizstāvētu skolēnu intereses, sekmētu 

Skolas sabiedriskās dzīves veidošanos un veicinātu mācību procesa efektivitāti. 

4. Pašpārvalde savā darbībā ievēro Skolas nolikumu, Skolas iekšējās kārtības 

noteikumus un Pašpārvaldes reglamentu. Pašpārvaldes reglamentu apstiprina 

izglītības iestādes direktors.  

5. Visi skolēni un pedagogi respektē Pašpārvaldes darbu, lēmumus, ja tie nav  pretrunā 

ar citiem augstākiem normatīviem aktiem, noteikumiem.  

6. Pašpārvaldei ir padomdevēja tiesības Skolas administrācijai.  

7. Pašpārvaldes rīkojumi var tikt anulēti ar direktora rīkojumu.  

8. Pašpārvaldei var būt sava simbolika un atribūtika. 

 

 

Izdots saskaņā ar 

Izglītības likuma 31. pantu, 

Jaunatnes likuma 7. pantu, 

Rūjienas vidusskolas  nolikuma 29. un 30. punktu 
 



 

II. Izglītojamo pašpārvaldes darbības mērķis un uzdevumi 

 
9. Pašpārvaldes darbības mērķis ir veicināt un paplašināt jauniešu iniciatīvas, radošo 

un pilsonisko aktivitāti, veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un iegūt 

nepieciešamās prasmes, zināšanas, pieredzi.  
10. Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi ir:  

10.1. sadarbojoties ar Skolas vadību, veikt darbības, kas veicina skolas attīstību; 
10.2. izteikt ierosinājumus Skolas vadībai izglītības procesa un ārpusstundu darba 

pilnveidošanai; 
10.3. organizēt sabiedrisko dzīvi Skolā; 
10.4. piedalīties Skolas normatīvo dokumentu izstrādē un skolas darbības 

plānošanā; 
10.5. veicināt izglītojamo savstarpējo sadarbību un sadarbību starp pedagogiem un 

izglītojamajiem; 
10.6. veicināt sadarbību ar citām skolām, sadarboties ar citu izglītības iestāžu 

pašpārvaldēm, pašvaldības, valsts institūcijām un sabiedriskajām 

organizācijām; 
10.7. piedalīties kārtības uzturēšanā skolā; 
10.8. izteikt priekšlikumus par izglītojamo pamudinājumiem, apbalvojumiem un 

sodiem; 
10.9. pārstāvēt izglītojamo viedokli Skolas domē; 

10.10. informēt izglītojamos par pašpārvaldes darbību. 

 

III. Pašpārvaldes sastāvs un darbības organizācija 

11. Skolā var tikt ievēlēta tikai viena skolēnu Pašpārvalde. 

12. Pašpārvaldē var iesaistīties skolēni pēc brīvprātības principa no 7. - 12. klasei. 

13. Skolēnu pašpārvalde sastāv no Pašpārvaldes prezidenta, prezidenta vietnieka, 

sabiedrisko attiecību, izglītības jomas pārstāvjiem, kultūras, sporta pasākumu 

organizatoriem. 

14. Skolēnu Pašpārvalde ievēl Pašpārvaldes prezidentu balsojot. 

15. Pašpārvaldes sēdes notiek regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī.  

16. Pašpārvaldes locekļu pienākums ir regulāri apmeklēt Pašpārvaldes sēdes. 

 

IV. Pašpārvaldes tiesības un pienākumi 

 
17. Pašpārvaldei ir tiesības:  

17.1. organizēt Pašpārvaldes darbību atbilstoši Pašpārvaldes  reglamentam, 

Skolas nolikumam un iekšējās kārtības noteikumiem;  

17.2.  piedalīties Skolas darba plānošanā;  

17.4. izteikt Pašpārvaldes viedokļus, lēmumus, kā arī noteiktā kārtībā izplatīt 

informāciju Skolā;  

17.5. iesniegt priekšlikumus grozījumu izdarīšanai Pašpārvaldes reglamentā; 

 

 

 

 



 

18. Pašpārvaldes pienākumi ir:  

18.1. aizstāvēt Skolas audzēkņu intereses;  

18.2. piedalīties Skolas vides uzlabošanas procesos;  

18.3. iesaistīties Skolas sabiedriskās dzīves organizēšanā; 

18.4. savas kompetences ietvaros sadarboties ar valsts un pašvaldības iestādēm, 

izglītojamo vecākiem, nevalstiskajām organizācijām u.c. Pašpārvaldes 

darbības nodrošināšanai, izglītojamo interešu aizstāvēšanai, izglītības 

procesa uzlabošanai, Skolas sabiedriskās dzīves pilnveidei; 

18.5. regulāri informēt skolēnus par Pašpārvaldes darbību, Pašpārvaldes 

pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi;  

18.5. regulāri informēt Skolas administrāciju par Pašpārvaldē pieņemtajiem 

lēmumiem;  

18.6. atbalstīt Skolas administrāciju un pedagogus izglītības iestādes iekšējās 

kārtības noteikumu un Skolas iekšējo normatīvo noteikumu ievērošanas 

nodrošināšanā;  

18.7. nodrošināt reglamentā ietverto noteikumu izpildi. 

 

V. Noslēguma jautājumi 

 
19. Skolēnu Pašpārvaldes reglaments stājas spēkā 2014.gada oktobrī. 

20. Reglaments ir maināms, papildināms vai atceļams atbilstoši izmaiņām  

normatīvajos dokumentos, kā arī pēc motivētiem skolēnu priekšlikumiem. 

 
Sagatavoja Melngaile 

 

 

 

Rūjienas vidusskolas direktors                               /V. Zviedris/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


