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Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas 

skolēnu pašpārvaldes  nolikums 

 

Rīgā 

02.09.2019. Nr. GV-19-2-nos   

I Vispārīgie jautājumi 

 

1. Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas skolēnu pašpārvalde  (turpmāk tekstā - Pašpārvalde) ir 

neatkarīga un demokrātiska. 

 

2. Pašpārvaldi izveido skolēni sadarbībā ar skolas administrāciju un pedagogiem, lai pārstāvētu 

un aizstāvētu skolēnu un skolas intereses, sekmētu izglītības iestādes sabiedriskās dzīves 

veidošanos un veicinātu mācību procesa efektivitāti. 

 

3. Pašpārvalde savā darbībā ievēro Pašpārvaldes nolikumu, Rīgas Reinholda Šmēlinga 

vidusskolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus. 

 

4. Pašpārvaldei ir konsultatīvas tiesības Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas administrācijai. 

 

5. Pašpārvalde var īstenot izglītības iestādes administrācijas deleģētās funkcijas Pašpārvaldei. 

 

II Pašpārvaldes darbības mērķi un galvenie uzdevumi 

 

6. Pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu un Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas 

administrācijas interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību 

procesā un sabiedriskā darba organizēšanā atbilstīgo iemaņu un prasmju apgūšanā. 

 

7. Pašpārvaldes galvenie uzdevumi: 

 7.1. sadarboties ar Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas administrāciju un  pedagogiem; 

 7.2. pārstāvēt skolēnu intereses sarunās ar Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas                

administrāciju un pedagogiem; 

 7.3. veicināt mācību procesa efektivitāti; 

 7.4. iesaistīties Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas mācību un sadzīves apstākļu 

uzlabošanā; 



 7.5. apkopot skolēnu, pedagogu un administrācijas priekšlikumus un tos īstenot Rīgas 

Reinholda Šmēlinga vidusskolas sabiedriskās dzīves veidošanā; 

 7.6.  sadarboties ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm, pašvaldības, valsts institūcijām un 

sabiedriskajām organizācijām. 

 

III Pašpārvaldes izveide un vēlēšanas 

 

8. Pašpārvaldes vēlēšanas kārtību un skolēnu tiesības par piedalīšanos vēlēšanās nosaka 

Pašpārvaldes nolikums. 

 

9. Pašpārvalde, izstrādājot savu nolikumu, ievēro Pašpārvaldes paraugnolikumu, kurā ir norādīts 

nolikumā ietveramais. 

 

10. Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā var tikt ievēlēta tikai viena skolēnu Pašpārvalde. 

 

11. Pašpārvaldē var iesaistīties skolēni no visām Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas dienas un 

neklātienes 7.-12. klasēm. 

 

12. Pašpārvaldi var ievēlēt vispārējās, tiešās vai aizklātās vēlēšanās. 

 

13. Ja nepieciešams var rīkot ārkārtas Pašvaldības vēlēšanas. 

 

14. Pašpārvaldē ievēlētais skolēns beidz savu darbību Pašpārvaldē: 

14.1. pārtraucot mācīties Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā; 

14.2. izsakot vēlēšanos izstāties no Pašpārvaldes; 

14.3.  nepildot uzticētos pienākumus. 

 

15.  Pašpārvalde tiek ievēlēta uz vienu mācību gadu. 

 

IV Pašpārvaldes sastāvs un darbības organizācija 

 

16. Pašpārvaldes valdē darbojās ne mazāk kā 5 skolēni: 

16.1. Pašpārvaldes prezidents, 

16.2. Pašpārvaldes viceprezidents, 

16.3. Pašpārvaldes ārlietu pārstāvis, 

16.4. Pašpārvaldes kultūras lietu pārstāvis, 

16.5. Pašpārvaldes sekretārs. 

 

17. Pašpārvaldes sēdes notiek divas reizes mēnesī: 

17.1. Pašpārvaldes sēdēs ierašanās ir obligāta; 

 17.2. Pašpārvaldei ir tiesības uzaicināt uz Pašpārvaldes sēdēm skolas administrāciju, 

psihologus, sociālo pedagogu, pedagogus un skolēnus. 

 17.3. Pašpārvaldes sēdes vada Pašpārvaldes prezidents, nepieciešamības gadījumā, 

Pašpārvaldes prezidentu aizstāj, Pašpārvaldes viceprezidents. 

 

18. Pašpārvaldē apspriestos jautājumus Pašpārvalde izlemj tiešās balsošanas ceļā. 



19. Pašpārvaldes izstrādāto nolikumu pieņem Pašpārvalde un Rīgas Reinholda Šmēlinga 

vidusskolas direktors, to apstiprinot ar saviem parakstiem un Rīgas Reinholda Šmēlinga 

vidusskolas zīmogu. 

 

V Pašpārvaldes tiesības un pienākumi. 

20. Pašpārvaldei ir tiesības: 

 20.1. organizēt Pašpārvaldes darbību atbilstoši Rīgas Reinholda Šmēlinga 

vidusskolas nolikumam un iekšējās kārtības noteikumiem; 

 20.2. iesniegt priekšlikumus Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas administrācijai mācību 

darba, sabiedriskās dzīves un saimnieciskā darba jautājumos; 

 20.3. piedalīties Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas darba plānošanā; 

 20.4. bez ierobežojuma izteikt Pašpārvaldes viedokļus, lēmumus, kā arī izplatīt 

informāciju  Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā, šim nolūkam izmantojot noteiktu 

vietu – skolas mājaslapu un skolas avīzi; 

 20.5. iesniegt priekšlikumus grozījumu izdarīšanai Pašpārvaldes nolikumā. 

 

21. Pašpārvaldes pienākumi ir: 

 21.1. regulāri informēt skolēnus par Pašpārvaldes darbību, Pašpārvaldes pieņemtajiem 

lēmumiem un to izpildi;  

21.2. regulāri informēt Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas administrāciju par 

Pašpārvaldes pieņemtajiem lēmumiem; 

 21.3. atbalstīt Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas administrāciju un pedagogus Rīgas 

Reinholda Šmēlinga vidusskolas  iekšējās kārtības noteikumu un nolikuma ievērošanas 

nodrošināšanā. 

 

Pašpārvaldes nolikumu apstiprina : 

 

 

 

Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas  

direktors:                                                        Jānis Japiņš 

 

 

 

 

 

 

 

Pašpārvaldes prezidents:                                                              

 


