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SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES NOLIKUMS 
 

 
1. Pašpārvaldes darbība un mērķi. 

1.1. Skolēnu pašpārvalde (turpmāk tekstā – Skolēnu dome) ir skolēnu institūcija no 5. – 12.              

klasei, kas līdzdarbojas Madonas pilsētas vidusskolas (turpmāk tekstā - skola) mācību           

un ārpusstundu aktivitāšu jomā. 

1.2. Skolēnu domi veido brīvprātīgie dalībnieki, kuri aizstāv savas klases intereses un           

aktīvi līdzdarbojas Skolēnu domes darbībā. 

1.3. Skolēnu dome darbojas divās daļās, kur abām daļām sēdes notiek atsevišķi, 5.-9.            

klašu Skolēnu dome) un 10.-12. klašu Skolēnu dome.  

1.4. Skolēnu domes sēdes notiek reizi nedēļā garajā starpbrīdī, bet Skolēnu domes           

prezidentam ir tiesības noteikt papildus sanāksmes Skolēnu domes veiksmīgai         

darbībai. 

1.5. Skolēnu domi konsultē direktora vietnieks audzināšanas darbā. 

1.6. Katram Skolēnu domes loceklim jāinformē sava klase par sēdēs nolemto. 

1.7. Skolēnu domes sēdes vada prezidents vai viņu aizstāj prezidenta vietnieks. 

1.8. Ja Skolēnu domes loceklis 3 reizes bez attaisnojoša iemesla nav ieradies uz Skolēnu             

domes sēdi, tad pārējiem domes locekļiem ir tiesības izskatīt šīs personas turpmāku            

atrašanos Skolēnu domē. 
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1.9. Skolēnu domes dabības mērķi: 

1.9.1. Sadarbošanās ar skolas vadību un skolotājiem abpusēji nozīmīgos jautājumos. 

1.9.2. Svarīgu lēmumu pieņemšana kopā ar skolas administrāciju un vecāku padomi. 

1.9.3. Skolas tradīciju kopšana 

1.9.4. Pasākumu organizēšana 

 

2. Skolēnu domes sastāvs un pārstāvju pienākumi 

2.1. Prezidents 

2.1.1. Vada un uzrauga Skolēnu domes darbu 

2.1.2. Pārvalda pienākumu sadali Skolēnu domē mācību gada sākumā. 

2.1.3. Sazinās un sadarbojas ar skolas administrāciju, Madonas novada Jauniešu         

domi, Madonas novada pašvaldību. 

2.2. Prezidenta vietnieks 

2.2.1. Sadarbojas ar prezidentu un uzrauga Skolēnu domes pienākumu izpildi. 

2.2.2. Pilda prezidenta pienākumus prezidenta prombūtnes laikā. 

2.2.3. Nodrošina savlaicīgu un precīzu komiteju pienākumu izpildi laikā. 

2.3. Iekšlietu komiteja 

2.3.1. Atbild par skolas pasākumu organizēšanu. 

2.3.1.1. Veido pasākumu scenāriju un iesniedz to prezidija izskatei vēlākais 2          

nedēļas pirms pasākuma. 

2.3.1.2. Sadala klašu pienākumus pasākuma izveidei. 

2.3.1.3. Nodrošina pasākuma vadītāju sagatavotu uzstāšanos publikas priekšā. 

2.3.1.4. Atbild par pasākuma norisi. 

2.4. Mediju komiteja 

2.4.1. Uztur skolas mājaslapu un sociālos tīklus. 

2.4.2. Izvieto pasākumu afišas skolas telpās un uzrauga paziņojumu stendu kārtību. 

2.4.3. Nodrošina informācijas nodošanu skolas skolēniem un skolotājiem par        

pašpārvaldes lēmumiem. 

2.4.4. Atbild par preses publikācijām. 



2.5. Sporta un skolas vides komiteja 

2.5.1. Atbild par Sporta dienas norisi vismaz vienu reizi gadā. 

2.5.2. Līdzdarbojas skolas Pusmaratona norisē. 

2.5.3. Piedalās skolas sporta tradīciju uzturēšanā un attīstīšanā. 

2.5.4. Atbild par skolas vides padarīšanu piemērotāku skolēniem. 

2.5.5. Atbild par skolas avīzes “Gaitenis” regulāru iznākšanu un satura pārbaudīšanu. 

 

2.6. Kultūras komiteja 

2.6.1. Atbild par skolas pasākumu radošo pusi 

2.6.2. Veido afišas, dizainu goda rakstiem un veicināšanas balvas. 

2.6.3. Nodrošina pasākumu telpas izdekorēšanu. 

2.6.4. Veic dalību radošas skolas vides veidošanā, atbildot par skolas dekorācijām un           

skolēnu mākslas darbu izstādīšanu skolā. 

3. Skolēnu domes pārstāvju pienākumu sadale.  

3.1. Pirmajā mācību gada nedēļā Skolēnu domes atvērto sēdi, kurā iepazīstina brīvprātīgos           

ar Skolēnu domes darbības principiem, pienākumiem. 

3.2. Skolēnu domes prezidents pēc saviem ieskatiem organizē izvērtēšanas komisiju no          

iepriekšēja gada domes pārstāvjiem, kuri izvēlās 14 jaunos Skolēnu domes biedrus. 

3.3. Pirmajā Skolēnu domes sēdē atklātās vēlēšanās notiek komiteju vadītāju ievēlēšana,          

dodot iespēju kandidēt jeburam Skolēnu domes pārstāvim. 

3.4. Pārējie pārstāvji pēc pašu interesēm vai Skolēnu domes ieskatiem tiek sadalīti           

komitejās un darbojas komiteju vadītāju komandā. 

3.5. 5.-9. klašu Skolēnu domē prezidentu aizstāj Skolēnu domes vadītājs. Skolēnu domes           

vadītājs tiek ievēlēts pirmajā atklātajā sēdē direktora vietnieka vadībā.  

3.6. Skolēnu domes prezidenta ievēlēšana. 

3.6.1. Skolēnu domes prezidents tiek vēlēts ne retāk kā reizi 2 gados. 

3.6.2. Prezidenta vēlēšanas notiek maijā un par tām atbild Skolēnu dome un skolotājs            

– konsultants. 



3.6.3. Prezidents tiek vēlēts aizklātās vēlēšanās, kurās drīkst piedalīties 10.-12. klases          

skolēni, skolas skolotāji un 5.-9. klašu Skolēnu domes pārstāvji. 

3.6.4. Prezidenta amatam drīkst kandidēt skolēns, kurš vismaz gadu ir darbojies          

Vidusskolas Skolēnu domē. 

3.6.5. Prezidenta amata kandidāts iesniedz rakstisku pieteikumu skolas esošajam        

prezidentam, vēlākais nedēļu pirms vēlēšanu dienas. 

3.6.6. Prezidenta kandidātiem tiek dota nedēļa, kuras laikā notiek priekšvēlēšanu         

kampaņa. Kandidāti drīkst reklamēt sevi skolā, sociālajos tīklos u.c. 

3.6.7. Kandidātiem jāsacenšas godprātīgi, ievērojot tolarenci, ja tiek ziņots par skolas          

iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu vai negodīgu darbību pret citiem         

kandidātiem, esošajam prezidentam vai tā vietniekam ir tiesības aizliegt         

kandidāta dalību vēlēšanās. 

3.6.8. Dienu pirms vēlēšanām notiek kandidātu preses konference, kurā vēlētājiem ir          

iespējams veidot diskusiju ar prezidenta amata kandidātiem. 

3.6.9. Vēlēšanas notiek piektdienā, garajā starpbrīdī. Par vēlēšanu norisi atbild 2          

Skolēnu domes pārstāvji un skolotājs. Vēlētājs nobalso parakstoties reģistrācijas         

dokomentā. Atbildīgajiem par vēlēšanām ir tiesības pieprasīt personu apliecinošu         

dokomentu, bet tas nav obligāts. 

3.6.10. Kandidāts, kas ieguvis lielāko balsu skaitu kļūst par Skolēnu domes prezidentu. 

3.7. Par prezidenta vietnieku kļūst prezidenta amata kandidāts, kas ieguvis otru lielāko           

balsu skaitu, bet, ja kandidāts atsakās no amata, vietnieku izvēlas ievēlētais prezidents. 

 

4. Ārkārtas procedūras un situācijas Skolēnu domē. 

4.1. Ja kāds Skolēnu domes loceklis nespēj pildīt savus pienākumus, viņš iesniedz           

rakstisku atlūgumu Skolēnu domes prezidentam un viņa vietu ieņem cits skolēnu           

pārstāvis no klases. 

4.2. Pēc prezidenta ierosinājuma, Skolēnu domei ir tiesības atstādināt jebkuru Skoēnu          

domes locekli no amata, veicot balsošanu, ja tas nespēj pildīt savus pienākumus vai             

neierodas uz vismaz 3 sēdēm bez attaisnojoša iemesla. 



4.3. Ja Skolēnu domes prezidents tiek atstādināts vai pamet savu amatu, prezidenta           

vietnieks kļūst par prezidenta pienākumu izpildītāju līdz nākamajām vēlēšanām. 

4.4. Skolēnu domes prezidentu drīkst atstādināt tikai skolas direktors uz vismaz piecu           

Vidusskolas pašpārvaldes locekļu pamatota, rakstiska lūguma pamata. 

4.5. Skolēnu domes prezidents drīkst pamest savu mandātu, iesniedzot rakstisku         

iesniegumu skolas direktoram. 

4.6. Ja Skolēnu dome kļūst rīcībnespējīga vai nepilda savus pienākumus, skolas direktoram           

ir tiesības to atstādināt, iepriekš sasaucot skolas administrācijas sēdi. 

4.7. Ja Skolēnu dome ir demisionējusi, bijušais Skolēnu domes prezidents nodod Skolēnu           

domes dokumentāciju skolas direktora vietniekam audzināšanas darbā. 

4.8. Pēc Skolēnu domes demisijas skolas direktora vietnieks audzināšanas darbā atbild par           

jaunas Skolēnu domes sasaukšanu. 

 

 

Dokuments stājas spēkā ar 2017. gada 6. novembri. 

Nolikums apstiprināts Madonas pilsētas vidusskolas Skolēnu domē 2017. gada 30. oktobrī. 

 

Nolikuma labojums apstiprināts skolas administrācijā un stājas spēkā 2018. gada 20. septembrī. 

 

 

 

Sastādīja:                                                                                                                       Apstiprināja: 

Skolēnu domes prezidents,                                                                                     Skolas direktore,  

Andis Poļaks                                                                                                                 Inese Strode 


