
Verēmu pamatskolas skolēnu pašpārvaldes nolikums 

Vispārīgie noteikumi 

1.Verēmu pamatskolas skolēnu pašpārvalde darbojas atbilstoši Izglītības likuma    

55.pantam un skolas nolikumam. 

2. Skolēnu pašpārvalde ir viena no skolas pašpārvaldes formām. 

3.Skolēnu pašpārvaldi veido skolēni, lai pārstāvētu un aizstāvētu skolēnu intereses un 

tiesības, sekmētu skolas sabiedriskās dzīves veidošanos, veicinātu mācību procesa 

efektivitāti. 

4.Skolēnu pašpārvaldes darbības pamats ir šis nolikums. 

5.Skolēnu pašpārvalde darbojas patstāvīgi, bet darbību saskaņo ar skolas direktori. 

 

Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķi un galvenie uzdevumi 

6. Skolēnu pašpārvaldes mērķis ir panākt skolēnu un skolas vadības interešu 

saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos ārpusklases darbā, mācību procesā un 

sabiedriskā darba organizēšanā 

7.Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: 

   7.1.pārstāvēt skolēnu viedokli un intereses dažādu problēmu risināšanā, palīdzēt 

atrisināt konfliktus, pārstāvēt skolēnus; 

 7.2.izzināt skolēnu intereses, vēlmes darīt zināmas skolas vadībai un tās īstenot; 

7.3iesaistīt skolas dzīvē visu klašu skolēnus no1.-9.klasei, radot iespējas skolēniem 

iegūt pieredzi un pašizteikties 

7.4.informēt skolas skolēnus par savu darbību un atskaitīties skolēnu sanāksmēs un 

līnijās 2 x mācību gadā; 

7.5.veicināt savstarpējās uzticēšanās atmosfēru skolā un sadarboties ar citu skolu 

pašpārvaldēm; 

7.6.piedalīties novada skolēnu pašpārvalžu sanāksmēs, pasākumos. 



Skolēnu pašpārvaldes izveide un vēlēšanas 

8. septembra pirmajās nedēļās 8.-9. klasēs aptaujas rezultātā tiek noskaidroti skolēnu 

pašpārvaldes prezidenta amata kandidāti; 

9. vēlēšanas notiek pēdējā septembra nedēļā; 

10.vēlēšanu dienā notiek priekšvēlēšanu kampaņa, kurā prezidenta amata kandidāti 

iepazīstina ar savu darbības programmu.; 

11. vēlēšanās  piedalās 5.-9.klašu skolēni un skolotāji, un, aizklāti balsojot, tiek 

ievēlēts pašpārvaldes prezidents; 

12. pašpārvaldi veido- skolēnu pašpārvaldes vadītājs-prezidents,  skolēnu 

pašpārvaldes prezidenta amata kandidāti, 5.-9.klašu vecākie; 

13. skolēni arī paši var pieteikties darboties skolēnu pašpārvaldē; 

14. skolēnu pašpārvaldi ievēl uz vienu gadu. 

Skolēnu pašpārvaldes sastāvs un darbības organizācija 

15. skolēnu pašpārvaldē darbojas vismaz 8 skolēni, 

16.skolēnu pašpārvaldes vadītājs ir prezidents,  

17.skolēnu pašpārvaldes prezidentam ir vietnieks.  

Skolēnu pašpārvaldes prezidenta pienākumi 

18.vadīt un koordinēt skolēnu pašpārvaldes darbu; 

19.pārstāvēt skolēnu pašpārvaldi novada skolēnu pašpārvalžu sanāksmēs; 

20.parakstīt dokumentus skolēnu vārdā; 

21.pēc vajadzības informēt skolēnus, atskaitīties līnijā.  

Skolēnu pašpārvaldes prezidenta vietnieka pienākumi 

22.aizvietot prezidentu, kad prezidenta nav skolā; 

23.palīdzēt prezidentam vadīt pašpārvaldes darbu; 



24.sadarboties ar skolas administrāciju. 

 

Skolēnu pašpārvaldes pienākumi un tiesības 

25..organizēt pašpārvaldes darbību atbilstoši izglītības iestādes nolikumam un iekšējās 

kārtības noteikumiem; 

26.izstrādāt galvenos darbības virzienus mācību gadam un konkrētus pasākumus 

semestrim; 

27.organizēt un vadīt pasākumus skolā; 

28.izzināt, veidot un izkopt skolas tradīcijas; 

29.rūpēties par skolas un tās apkārtnes  kārtības nodrošināšanu; 

30.popularizēt veselīgu dzīvesveidu; 

31.veicināt skolēnu iesaistīšanos dažādos novada pasākumos; 

 32. sniegt priekšlikumus izglītības iestādes administrācijai mācību darba, 

sabiedriskās dzīves un saimnieciskā darba jautājumos; 

33..izteikt skolēnu pašpārvaldes viedokļus, 

34.lemt par skolēnu apbalvošanu; 

35.veicināt skolēnu sabiedrisko aktivitāti, apgūt demokrātijas pamatprincipus.  

 

 

 

 

 


