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Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas Skolēnu pašpārvaldes reglaments 

 

8.09.2020. 

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma  

                                                          10.panta 3.daļas 2.punktu,  

Jaunatnes likuma 7.pantu un  

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas Nolikumu  

 

Dokumenta mērķis – noteikt kārtību, kādā tiek ievēlēta un darbojas Rēzeknes Valsts 1. 

ģimnāzijas Skolēnu pašpārvalde, lai veicinātu un paplašinātu jauniešu iniciatīvas, radošo un 

pilsonisko aktivitāti, jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, kā arī iesaistīšanos brīvprātīgajā 

darbā, fiziskās aktivitātēs, sportā un kultūras dzīvē.  

 

I Vispārīgie nosacījumi 

 

1.1. Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas (turpmāk - ģimnāzija)  Skolēnu pašpārvalde ir 

neatkarīga, demokrātiska un brīvprātīga izglītojamo pašpārvaldes forma, kurā darbojas 7.-12. 

klases izglītojamie, lai organizētu un veidotu interesantu, daudzpusīgu, patriotisku, ģimnāzijas 

tradīcijās  un vērtībās balstītu izglītojamo dzīvi ģimnāzijā, lai pārstāvētu un aizstāvētu 

izglītojamo intereses, lai sekmētu ģimnāzijas sabiedriskās dzīves veidošanos, ģimnāzijas 

tradīciju kopšanu un saglabāšanu;  

1.2.  Skolēnu pašpārvalde (tostarp mini pašpārvalde 7. – 9. klases izglītojamie) savā 

darbībā ievēro Skolēnu pašpārvaldes reglamentu, ģimnāzijas nolikumu un ģimnāzijas iekšējās 

kārtības noteikumus;  
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1.3. Skolēnu pašpārvaldei un Skolēnu mini pašpārvaldei ir vienota atribūtika un 

simbolika;  

1.4. Skolēnu pašpārvalde ir ģimnāzijas izglītojamo interešu aizstāvis, kas uzklausa, 

izskata un apkopo izglītojamo ieteikumus mācību un ārpusstundu darba uzlabošanai ģimnāzijā, 

sadarbībā ar ģimnāzijas vadības komandu realizē pieņemtos lēmumus, aizstāv visu izglītojamo 

intereses ģimnāzijā; 

 1.5. Skolēnu pašpārvaldei ir ieteikuma tiesības ģimnāzijas vadības komandai.  

 

II  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķi un galvenie uzdevumi 

 

2.1. Skolēnu pašpārvaldes mērķis ir panākt izglītojamo un ģimnāzijas vadības komandas 

interešu saskaņošanu un izglītojamo aktīvu iesaistīšanos izglītības procesā un sabiedriskā darba 

organizēšanā, pilnveidojot izglītojamo līderības prasmes un radot iespējas izglītojamo līdzdalībai 

ģimnāzijas tradīciju saglabāšanā un izveidē, vides veidošanā un lēmumu pieņemšanā; 

2.2. Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi:   

2.2.1. sadarboties ar ģimnāzijas vadības komandu, pedagogiem un citiem ģimnāzijas 

darbiniekiem;   

2.2.2. pārstāvēt izglītojamo intereses ģimnāzijā;   

2.2.3. līdzdarboties izglītības procesa un ģimnāzijas vides veidošanā un  uzlabošanā;   

2.2.4. līdzdarboties ģimnāzijas kultūras un sporta pasākumu organizēšanā;   

2.2.5. apkopot izglītojamo priekšlikumus un īstenot tos ģimnāzijas sabiedriskās dzīves 

uzlabošanā;   

2.2.6. sadarboties ar Rēzeknes pilsētas (arī valsts, iespējams, starptautiskajām)  izglītības 

iestāžu izglītojamo pašpārvaldēm (pieredzes apmaiņā, kopīgi pasākumi u.tml.); 

2.2.7. ar savu paraugu veicināt citu izglītojamo patriotismu un pilsonisko atbildības sajūtu 

ģimenes, ģimnāzijas, pilsētas līmenī, kopt ģimnāzijas un vietējās kopienas tradīcijas un 

iesaistīties valstiski nozīmīgos notikumos un aktivitātēs. 

 

III  Skolēnu pašpārvaldes izveide un vēlēšanas 

 

3.1. Skolēnu pašpārvaldes (tostarp mini pašpārvaldes) vēlēšanu kārtību un izglītojamo tiesības 

piedalīties vēlēšanās nosaka šis reglaments;  



 

 

3.2. Ģimnāzijā var tikt ievēlēta tikai viena Skolēnu pašpārvalde un viena Skolēnu mini 

pašpārvalde; 

3.3.  Skolēnu pašpārvaldes pakļautībā darbojas Skolēnu mini pašpārvalde;   

3.4. Par Skolēnu pašpārvaldes locekļiem var kļūt 10. - 12. klases izglītojamie, par Skolēnu mini 

pašpārvaldes locekļiem var kļūt 7. – 9. klases izglītojamie; 

3.5. Skolēnu pašpārvaldi (tostarp mini pašpārvaldi) ievēl uz vienu gadu;   

3.6. Skolēnu pašpārvaldes prezidentu un Skolēnu mini pašpārvaldes prezidentu ar izglītojamo 

balsu vairākumu ievēl ģimnāzijas vēlēšanās.  

3.7. Ikvienam izglītojamajam ir tiesības piedalīties vēlēšanu kampaņā; 

3.8. Skolēnu pašpārvaldē ievēlētais izglītojamais beidz savu darbību:  

 3.8.1. pārtraucot mācīties ģimnāzijā;   

3.8.2. rakstiski izsakot vēlēšanos izstāties no Skolēnu pašpārvaldes vai Skolēnu mini 

pašpārvaldes;   

3.9. Izglītojamos var izslēgt no Skolēnu pašpārvaldes un Skolēnu mini pašpārvaldes, ja to 

ierosina vairāk kā puse Skolēnu pašpārvaldes vai Skolēnu mini pašpārvaldes jauniešu un ja 

izglītojamais ir pārkāpis ģimnāzijas iekšējās kārtības noteikumus vai ja nav pildījis savus 

pienākumus godprātīgi, vai ja neapmeklē Skolēnu pašpārvaldes vai Skolēnu mini pašpārvaldes 

sanāksmes un neiesaistās Skolēnu pašpārvaldes ( tostarp mini pašpārvaldes) aktivitātēs 

ģimnāzijā.   

 

IV  Skolēnu pašpārvaldes (tostarp Skolēnu mini pašpārvaldes) sastāvs un darbības 

organizācija 

 

4.1. Skolēnu pašpārvaldi (tostarp Skolēnu mini pašpārvaldi) veido ne mazāk kā 12 izglītojamie:  

 4.1.1. Skolēnu pašpārvaldes prezidents un Skolēnu mini pašpārvaldes prezidents;   

4.1.2. Kultūras ministrijas vadītājs un padomnieki;  

4.1.3. Informācijas ministrijas vadītājs un padomnieki; 

4.1.4. Ārlietu ministrijas vadītājs un padomnieki;  

4.1.5.  Sociālās ministrijas vadītājs un padomnieki. 

4.2. Skolēnu pašpārvaldē (arī mini pašpārvaldē) darbojas 4 ministrijas:  



 

 

  4.2.1. Kultūras ministrija - rīko un vada Skolēnu pašpārvaldes iecerētus izglītojošus 

kultūras pasākumus, organizē izglītojamo piedalīšanos tajos, atbalsta un piedalās citos 

ģimnāzijas rīkotajos izglītojošos pasākumos;   

4.2.2. Informācijas ministrjia – organizē un veic ģimnāzijas izglītojošo pasākumu 

noformēšanu (afišu veidošana, reklāmu izvietošana, dekorāciju veidošana, izgatavošana un 

uzstādīšana,  informācijas veidošana ģimnāzijas mājaslapai, facebook un instagram kontā u.c.);   

4.2.3. Ārlietu ministrija – sadarbojas ar citu skolu izglītojamo pašpārvaldēm, iesaistās 

pilsētas jauniešu organizētās aktivitātēs, sadarbojas ar pašvaldību un nevalstiskajām jauniešu 

organizācijām, nodrošinot jauniešiem draudzīgas vides veidošanu pilsētā;  

4.2.4. Socālā ministrija - plāno un organizē Skolēnu pašpārvaldes iecerētus sociālus 

pasākumus (filmu vakari, diksotēkas, balles, sporta pasākumi), kas vairāk vērsti uz sabiedrības 

izklaidi, organizē izglītojamo piedalīšanos tajos, atbalsta un piedalās citos ģimnāzijas rīkotajos 

izglītojošajos pasākumos. 

 4.3. Skolēnu pašpārvaldes ( tostarp mini pašpārvaldes) sēdes notiek vismaz divas reizes mēnesī, 

bet, ja tas nepieciešams, – biežāk.   

4.4. Skolēnu pašpārvaldes sēdēs piedalās vismaz viens pārstāvis no katras ģimnāzijas klases. 

4.5. Skolēnu pašpārvaldes sēdes izziņo un vada Skolēnu pašpārvaldes prezidents, atbilstoši noris 

darbība mini pašpārvaldē, prezidenta prombūtnes laikā to dara kāds no Skolēnu pašpārvaldes 

ministriju vadītājiem, kuru noteicis SP prezidents. 

 4.6. Skolēnu pašpārvaldes (tostarp mini pašpārvaldes) sēdes ir atklātas, tās tiek protokolētas;   

4.7. Lēmumi tiek pieņemti balsojot ar balsu vairākumu, piedaloties vismaz pusei no visiem 

Skolēnu pašpārvaldes izglītojamiem.  

 

V  Skolēnu pašpārvaldes (tostarp mini pašpārvaldes) tiesības un pienākumi 

 

5.1. Skolēnu pašpārvaldei (tostarp mini pašpārvaldei) ir tiesības:  

  5.1.1. organizēt Skolēnu pašpārvaldes (tostarp mini pašpārvaldes) darbību atbilstoši 

ģimnāzijas nolikumam un iekšējās kārtības noteikumiem;   

5.1.2. iesniegt priekšlikumus ģimnāzijas vadības komandai sabiedriskās un saimnieciskās 

dzīves uzlabošanai;   

5.1.3. piedalīties ģimnāzijas ārpusstundu darba plānošanā un organizēšanā.  

 5.2. Skolēnu pašpārvaldei (tostarp mini pašpārvaldei) ir pienākums:   

5.2.1. regulāri informēt ģimnāzijas izglītojamos par Skolēnu pašpārvaldes ( tostarp mini 

pašpārvaldes) pieņemtajiem lēmumiem;  



 

 

 5.2.2. regulāri informēt ģimnāzijas vadības komandu par Skolēnu pašpārvaldes ( tostap 

mini pašpārvaldes)  pieņemtajiem lēmumiem;  

 5.2.3. atbalstīt ģimnāzijas vadības komandu un pedagogus ģimnāzijas iekšējās kārtības 

noteikumu un ģimnāzijas Nolikuma ievērošanas nodrošināšanā.   

 

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas direktors                                                                /J. Poplavskis/ 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas profesionālās kopienas sadarbības modelis 

Skolēnu pašpārvalde 

 


