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Skolēnu pašpārvaldes reglaments 

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 55.pantu. 
Ogres sākumskolas nolikuma 10.pantu 

 
 

 I Vispār īgie jautājumi 
 
 

1. Ogres sākumskolas skolēnu pašpārvalde (turpmāk tekstā – skolēnu padome) ir 
neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska organizācija. Skolēnu padome līdzdarbojas 
Ogres sākumskolas darba organizēšanā, pilda starpnieka funkcijas starp skolas vadību 
un skolēniem. 

2. Skolēnu padomi izveido skolēni, lai pārstāvētu un aizstāvētu skolēnu intereses, 
sekmētu Ogres sākumskolas sabiedriskās dzīves veidošanos un veicinātu mācību 
procesa efektivitāti. 

3. Skolēnu padomes vēlēšanu kārtību un skolēnu tiesības par piedalīšanos nosaka Ogres 
sākumskolas skolēnu padomes reglaments. 

4. Ogres sākumskolas skolēnu padome, izstrādājot savu reglamentu, ievēro 
paraugnolikumu, kurā norādīts obligāti ietveramais. 

5. Skolēnu padome savā darbībā ievēro šo reglamentu, Ogres sākumskolas reglamentu 
un Ogres sākumskolas iekšējās kārtības noteikumus. Skolēnu padomes reglamentu 
apstiprina Ogres sākumskolas direktore.  

6. Skolēnu padomei ir padomdevēja tiesības Ogres sākumskolas administrācijai. 
 
 

II  Skolēnu padomes darbības mērķi un uzdevumi 
 

1. Skolēnu padomes darbības mērķis – panākt skolēnu un Ogres sākumskolas 
administrācijas interešu saskaņošanu un aktīvu skolēnu iesaistīšanos mācību 
procesā, audzināšanas, interešu izglītības un ārpusstundu darbā. 

2. Skolēnu padomes galvenie uzdevumi: 
• sadarboties ar Ogres sākumskolas administrāciju un pedagogiem;  
• pārstāvēt skolēnu intereses sarunās ar skolas administrāciju un 

pedagogiem; 
• aktīvi piedalīties skolas mācību procesa attīstībā un pilnveidošanā; 
• iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā; 
• sekmēt skolēnu līderprasmju izkopšanu, novēršot negodīgumu, plaģiātismu  

un apzinātu informācijas slēpšanu; 
• sekmēt skolēnu uzvedības atbilstību skolas organizētajos pasākumos un 
ārpus tās, atbilstoši vispārpieņemtām sabiedriskām normām; 

• apkopot skolēnu priekšlikumus un īstenot tos skolas sabiedriskajās dzīves 
veidošanā; 

• sadarboties ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm, pašvaldības, valsts 
institūcijām un sabiedriskajām organizācijām. 
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III Skol ēnu padomes izveide un vēlēšanas 
 
 

1. Ogres sākumskolas var tikt izveidota tikai viena skolēnu padome. 
2. Kandidātu izvirzīšana skolēnu padomei notiek septembra otrajā nedēļā, katra klase 

izvirza divus pārstāvjus (skolēni darbībai skolēnu padomē var tikt izvirzīti 
atkārtoti). 

3. Skolēnu padomē ievēlētie skolēni beidz savu darbību skolēnu padomē, pārtraucot 
mācības Ogres sākumskolā vai izsakot rakstisku vēlēšanos izstāties no padomes. 

4. Skolēnu padomes pilnvaru laiks ir viens mācību gads. 
5. Var rīkot ārkārtas skolēnu padomes vēlēšanas, ja to pieprasa vairāk kā puse skolas 

skolēnu vai citos neparedzētos gadījumos. 
 
 
 
 

IV Skolēnu padomes sastāvs un darbības organizācija 
 

1. Skolas padomē darbojas 4. – 6.klašu izvirzītie skolēnu pārstāvji. 
2. Skolēnu padomi vada prezidents.  
3. Vēlēšanu procedūra: 

• skolēnu padomes prezidentu ievēl no skolēnu padomē ievēlētajiem skolēniem; 
• katram skolēnu padomes pārstāvim ir tiesības izvirzīt savu kandidatūru 

prezidenta vēlēšanām. Katram skolēnu padomes loceklim ir tiesības 
piedalīties balsošanā. Vēlēšanas notiek aizklāti. Par ievēlētu prezidentu kļūst 
skolēns, kurš ieguvis absolūtu balsu vairākumu. 

4. Skolēnu padomes prezidenta pienākumi: 
• Vadīt skolēnu padomes sēdes;  
• Koordinēt un kontrolēt skolēnu padomes organizēto pasākumu sagatavošanu, 

nozīmēt atbildīgos, atbildēt par visa veida projektu norisi; 
• Par skolēnu padomes darbību ziņo skolas administrācijai (reizi semestrī 

rakstiskā formā); 
• Pārstāv Ogres sākumskolas skolēnu padomi ārpusskolas pasākumos.  

5. Prezidentam tiek ievēlēts vietnieks (viceprezidents), kurš veic prezidenta noteiktus 
pienākumus un aizvieto prezidentu tā prombūtnes vai slimības gadījumā. 

6. Prezidentam palīdz sekretāre, kuru ievēl skolēnu padome. 
7. Sekretāres pienākumi: 

• Protokolēt sēžu norisi; 
• Informēt par skolēnu padomes sēžu norises laiku un vietu; 
• Sniegt regulāru informāciju par skolēnu padomē notiekošo; 
• Informēt par izskatīšanai iesniegtajiem priekšlikumiem. 

8. Skolēnu padomes galvenie darbības virzieni: 
• Mācību darba organizācijas un kvalitātes jautājumi; 
• Iekšējās kārtības jautājumi; 
• Ārpusstundu un ārpusklases pasākumu organizēšanas jautājumi; 
• Informācijas jautājumi; 
• Ārpusskolas sakaru jautājumi; 
• Skolēnu tiesību jautājumi. 

9. Skolēnu padomes sēdes notiek regulāri - vienu reizi mēnesī. Tiek noteikts laiks arī 
ārpuskārtas sēdēm, kuras sasauc nepieciešamības gadījumos, par to iepriekš 
vienojoties. 
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V Skolēnu padomes tiesības un pienākumi 
 
1. Skolēnu padomei ir tiesības: 

• organizēt skolēnu padomes darbību atbilstoši skolas reglamentam un iekšējās 
kārtības noteikumiem 

• iesniegt priekšlikumus skolas administrācijai, skolas padomei un pašvaldībai 
mācību darba, sabiedriskās dzīves un saimnieciskā darba jautājumos; 

• piedalīties skolas darba plānošanā; 
• deleģēt pārstāvjus Ogres sākumskolas padomei; 
• iesniegt priekšlikumus grozījumu izdarīšanai skolēnu padomes reglamentā; 
• bez ierobežojuma izteikt skolēnu padomes viedokļus, lēmumus, kā arī izplatīt 

informāciju Ogres sākumskolas šim nolūkam izmantojot noteiktu vietu. 

2. Skolēnu padomes pienākumi :  
• skolēnu padomes pārstāvjiem regulāri apmeklēt sēdes (par attaisnotu neierašanos 

savlaicīgi jābrīdina); 
• regulāri informēt skolēnus (pirmkārt klases biedrus) par skolēnu padomes darbību, 

pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi; 
• informēt skolas administrāciju par skolēnu padomā pieņemtajiem lēmumiem; 
• uzklausīt uz skolēnu padomes sēdēm atnākušo skolēnu, skolotāju vai darbinieku 

viedokļus un priekšlikumus; 
• atbalstīt skolas administrāciju, pedagogus un darbiniekus skolas iekšējās kārtības 

noteikumu un nolikuma ievērošanas nodrošināšanu. 
 
 
 
 
Ogres sākumskolas direktores vietniece:                            (A.Sirsniņa)     
 
Saskaņots:                       
Ogres sākumskolas  direktore                                     (M.Banka)                         


