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Izdots saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma  

10.panta trešās daļas 2.punktu, 

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 13.panta trešo daļu  

un Jaunatnes likuma 7.panta 2.punktu 

 

Bikstu pamatskolas Skolēnu pašpārvaldes nolikums 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Bikstu pamatskolas (turpmāk tekstā – skola) izglītojamo Skolēnu pašpārvalde  

(turpmāk tekstā – pašpārvalde) ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska. 

Pašpārvalde līdzdarbojas skolas darba organizēšanā. 

1.2. Pašpārvaldi veido izglītojamie, lai pārstāvētu un aizstāvētu izglītojamo intereses, 

sekmētu skolas sabiedriskās dzīves veidošanos un veicinātu mācību un audzināšanas 

procesa efektivitāti. 

1.3. Pašpārvalde savā darbībā ievēro Bikstu pamatskolas Skolēnu pašpārvaldes 

nolikumu, skolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus, kā arī citus normatīvos 

aktus, kas attiecināmi uz pašpārvaldes darbu. Pašpārvaldes nolikumu apstiprina 

izglītības iestādes direktors. 

1.4. Skolēnu pašpārvalde sadarbībā ar skolas administrāciju realizē pieņemtos lēmumus,  

pašpārvaldei ir ieteikuma tiesības skolas administrācijai. 

 

2. Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķi un galvenie uzdevumi 

 

2.1. Pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt izglītojamo un skolas administrācijas interešu 

saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos izglītības procesā un sabiedriskā darba 

organizēšanā, paplašinot izglītojamo iniciatīvas, radošo un pilsonisko aktivitāti, 

veicinot izglītojamo līdzdalību lēmumu pieņemšanā. 

 



2.2. Pašpārvaldes galvenie uzdevumi ir: 

2.2.1. sadarboties ar skolas administrāciju, pedagogiem, skolas darbiniekiem un Skolas 

padomi; 

2.2.2. pārstāvēt izglītojamo viedokli un intereses skolā; 

2.2.3. apkopot izglītojamo priekšlikumus un tos īstenot skolas sabiedriskās dzīves un 

sadzīves apstākļu uzlabošanā; 

2.2.4. iesaistīties izglītības procesa un skolas vides veidošanā un uzlabošanā; 

2.2.5. iesaistīties skolas sporta un kultūras pasākumu organizēšanā; 

2.2.6. sadarboties ar citu skolu pašpārvaldēm, pašvaldības, valsts institūcijām un 

sabiedriskajām organizācijām. 

 

3. Skolēnu pašpārvaldes izveide, vēlēšanas, darbības organizācija 

 

3.1. Pašpārvaldes vēlēšanu kārtību un izglītojamo tiesības piedalīties vēlēšanās nosaka 

šis nolikums. 

3.2. Skolā var tikt ievēlēta tikai viena pašpārvalde katra jauna mācību gada sākumā. 

3.3. Par pašpārvaldes locekļiem var kļūt: 

3.3.1. 4.-9. klases izglītojamie, kuri izvirzīti no savas klases izglītojamajiem; 

3.3.2. izglītojamie, kuri paši izsaka vēlēšanos darboties skolēnu pašpārvaldē. 

3.4. Mācību gada sākumā skolēnu pašpārvaldes sēdē apstiprina pašpārvaldes sastāvu. 

3.5. Pašpārvaldes prezidentu un prezidenta vietnieku ievēl pirmajā pašpārvaldes sēdē 

aizklātā un demokrātiskā balsošanā, noteicošais ir balsu vairākums. 

3.6. Izglītojamais beidz savu darbību pašpārvaldē šādos gadījumos: 

3.6.1. pārtraucot mācīties izglītības iestādē; 

3.6.2. izsakot vēlēšanos izstāties no pašpārvaldes; 

3.6.3. izglītojamo var izslēgt no pašpārvaldes, ja izglītojamais būtiski pārkāpis skolas 

iekšējās kārtības noteikumus, nav pildījis savus pienākumus godprātīgi, neapmeklē 

pašpārvaldes sanāksmes un neiesaistās pašpārvaldes aktivitātēs skolā. 

3.7. Pašpārvaldes sēdes notiek vismaz divas reizes mēnesī vai pēc nepieciešamības. 

3.8. Sēdes vada pašpārvaldes prezidents vai prezidenta vietnieks. 

3.9. Pašpārvaldes sēdes ir atklātas, tās tiek protokolētas. 

3.10. Lēmumi tiek pieņemti balsošanā ar balsu vairākumu. Ja balsu skaits ir vienāds, tad 

noteicošā balss ir pašpārvaldes prezidentam. 

3.11. Pašpārvaldes darbu koordinē skolas audzināšanas darba koordinators. 

 

4. Skolēnu pašpārvaldes tiesības un pienākumi 

 

4.1. Skolēnu pašpārvaldei ir tiesības: 

4.1.1. organizēt skolēnu pašpārvaldes darbību atbilstoši skolas nolikumam, iekšējās 

kārtības noteikumiem un Skolēnu pašpārvaldes nolikumam; 

4.1.2. iesniegt priekšlikumus skolas administrācijai sabiedriskās un saimnieciskās dzīves 

uzlabošanai; 

4.1.3. iesniegt priekšlikumus grozījumu izdarīšanai Skolēnu pašpārvaldes nolikumā; 

4.1.4. piedalīties skolas darba plānošanā. 

 



4.2. Skolēnu pašpārvaldei ir pienākumi: 

4.2.1. Regulāri informēt skolas administrāciju un izglītojamos par skolēnu pašpārvaldes 

pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi; 

4.2.2. deleģēt pašpārvaldes pārstāvjus Skolas padomē; 

4.2.3. atbalstīt skolas administrāciju un pedagogus skolas iekšējās kārtības noteikumu un 

nolikuma ievērošanas nodrošināšanā; 

4.2.4. iesaistīties pozitīvas skolas vides veidošanā. 

 

5. Noslēguma jautājumi 

 

5.1. Izmaiņas un papildinājumus nolikumā apspriež pašpārvaldes sēdē, noformējot 

grozījumu projektu parakstīšanai skolas direktoram. 

5.2. Šis nolikums stājas spēkā ar skolas direktora apstiprinājumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


