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Izdots saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 10. panta trešās daļas 2. punktu, Jaunatnes 

likuma 7. panta 2. punktu, 

 Bērnu tiesību aizsardzības likuma 13. panta trešo daļu un 

 Balvu Valsts ģimnāzijas  Nolikumu 

 

 1. Vispārīgie noteikumi 

 1.1. Balvu Valsts ģimnāzijas (turpmāk – skola) skolēnu pašpārvalde  ir neatkarīga, 

demokrātiska un brīvprātīga skolēnu pašpārvaldes forma, kas līdzdarbojas skolas darba 

organizēšanā un savas kompetences ietvaros uzklausa, izskata un apkopo izglītojamo 

ieteikumus mācību un ārpusstundu darba uzlabošanai skolā, aizstāv visu izglītojamo tiesības 

un intereses skolā.  

1.2. Skolēnu pašpārvalde savā darbībā ievēro Balvu Valsts ģimnāzijas Skolēnu pašpārvaldes 

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

aktus, kas attiecināmi uz skolēnu pašpārvaldes darbu. 

 1.3. Skolēnu pašpārvaldei var būt sava atribūtika un simbolika. 

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

skolēnu pašpārvaldei ir ieteikuma tiesības skolas administrācijai.  

1.5.Skolēnu pašpārvalde plāno savu darbību sadarbībā ar direktores vietnieku audzināšanas 

jomā –skolēnu pašpārvaldes konsultantu. 

 

2. Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķi un galvenie uzdevumi  

2.1. Skolēnu pašpārvaldes mērķis ir panākt skolēnu un skolas administrācijas interešu 

saskaņošanu, aktīvu iesaistīšanos skolas dzīves veidošanā, paplašinot skolēnu iniciatīvas, 

radošo un pilsonisko aktivitāti, veicinot skolēnu līdzdalību lēmumu pieņemšanā. 

 2.2. Skolēnu pašpārvaldes galvenie uzdevumi ir:  

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

padomi; 

    2.2.2. pārstāvēt izglītojamo viedokli un intereses skolā; 

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

    2.2.4. iesaistīties skolas sporta un kultūras pasākumu organizēšanā un vadīšanā; 

    2.2.5. apkopot skolēnu priekšlikumus un tos īstenot skolas sabiedriskās dzīves un sadzīves 

apstākļu uzlabošanā; 

    2.2.6. sadarboties ar citu izglītības iestāžu izglītojamo pašpārvaldēm, pašvaldību, valsts un 

sabiedriskajām organizācijām pieredzes apmaiņai un citiem sadarbības mērķiem. 

 

 3. Skolēnu pašpārvaldes izveide un vēlēšanas 

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

3.2. Par skolēnu pašpārvaldes locekļiem var kļūt: 
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  3.2.1. 7.-12. klases skolēni, kuri izvirzīti no savas klases; 

  3.2.2. skolēni, kuri paši izsaka vēlēšanos darboties skolēnu pašpārvaldē; 

  3.2.3. mācību gada sākumā pirmajā skolēnu pašpārvaldes sanāksmē dalībnieki iepazīstas ar 

skolēnu pašpārvaldes reglamentu, ministriju pienākumiem un atbilstoši interesēm un 

individuālajiem mērķiem izvēlas ministrijas, kurās vēlas darboties, tad seko ministriju 

vadītāju (ministru) vēlēšanas un tiek apstiprināts skolēnu pašpārvaldes sastāvs.  

3.3. Skolēnu pašpārvalde ik gadu izvirza prioritātes un izstrādā darba plānu. 

3.4. Reizi gadā kopā ar prezidentu skolēnu pašpārvalde atskaitās skolēniem un pedagogiem 

par savu darbību, ja tas tiek pieprasīts. 

3.5. Skolēnu pašpārvalde izvirza divus pārstāvjus uz Ģimnāzijas padomi.  

 

4. Skolēnu pašpārvaldes sastāvs un darbības organizācija 

4.1. Visiem skolēnu pašpārvalde dalībniekiem ir jādarbojas vislabāko nolūku vadītiem. Tieši 

skolēnu pašpārvalde ir visu Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu vizītkarte. 

4.2. Skolēnu pašpārvalde sastāv no sešām ministrijām, prezidenta, viceprezidenta un goda 

prezidenta. 

4.3. Skolēnu pašpārvaldi veido šādas ministrijas:  

   4.3.1. klašu vecāko ministrija – nodrošina kvalitatīvu informācijas apmaiņu starp skolēnu 

pašpārvaldi un savas klases skolēniem, un klases audzinātāju, sekmē klases aktīvu 

iesaistīšanos skolas dzīvē un informē skolēnu pašpārvaldi par klases vajadzībām, 

ieteikumiem, u.c.;  

   4.3.2.kultūras ministrija – rīko un vada skolēnu pašpārvaldes iecerētus izglītojošus kultūras 

pasākumus, organizē un atbalsta skolēnu  piedalīšanos šajos pasākumos,;  

   4.3.3. mūzikas ministrija – nodrošina pasākumu apskaņošanu un gaismošanu;  

   4.3.4. sporta un saimniecības ministrija – plāno, organizē un palīdz vadīt ar sportu saistītus 

izglītības pasākumus, koordinē telpu iekārtojumu pasākumiem; 

   4.3.5. informācijas ministrija – atbild ar aktuālās informācijas ievietošanu sociālajos tīklos, 

veido afišas, rakstus skolas mājas lapai, fotografē, filmē pasākumus; 

    4.3.6. eko ministrija – piedalās vides izglītības īstenošanā skolā, veicina skolēnu ekoloģisko 

domāšanu, veido, vada un koordinē izstādes, akcijas un projektus par ekoloģiju. 

4.4. Katras ministrijas darbu koordinē ievēlēts ministrs. 

4.5.Pašpārvaldes ministrijas savu darbību saskaņo ar pašpārvaldes prezidentu. 

4.6. Skolēnu pašpārvaldes dalībniekiem ir tiesības iesniegt priekšlikumus par jaunu ministriju 

izveidi. 

4.7. Skolēnu pašpārvaldes sēdes notiek vismaz divas reizes mēnesī. 

4.8. Skolēnu pašpārvaldes sēdes vada skolēnu pašpārvaldes prezidents, viņa prombūtnes laikā 

to dara skolēnu pašpārvaldes viceprezidents. 

4.9. Ja skolēnu pašpārvaldes prezidenta kāda iemesla dēļ nav, tad līdz jauna prezidenta 

ievēlēšanai viņa pienākumus pilda viceprezidents vai cits skolēnu pašpārvaldes pārstāvis. 

4.10. Skolēnu pašpārvaldes sēdes ir atklātas, tās tiek protokolētas. 

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

noteicošā balss ir skolēnu pašpārvaldes prezidentam. 

4.12. Skolēnu pašpārvalde darbojas šādā ievēlētā sastāvā  vienu gadu . 

4.13. Skolēnu pašpārvaldes tiešais darba vadītājs ir skolēnu pašpārvaldes prezidents, bet viņa 

palīgs – viceprezidents un goda prezidents jeb mentors. 

4.14. Skolēns beidz savu darbību skolēnu pašpārvaldē šādos gadījumos: 

    4.14.1. pārtraucot mācīties izglītības iestādē; 

    4.14.2. uzraksta iesniegumu izsakot vēlēšanos izstāties no skolēnu pašpārvaldes; 

    4.14.3. skolēnu var izslēgt no skolēnu pašpārvaldes, ja skolēns būtiski pārkāpis skolas 

iekšējās kārtības noteikumus, nav pildījis savus pienākumus godprātīgi, neapmeklē skolēnu 

pašpārvaldes sanāksmes un neiesaistās skolēnu pašpārvaldes aktivitātēs. 
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5. Skolēnu pašpārvaldes prezidenta ievēlēšanas kārtība:  

5.1. Par skolēnu pašpārvaldes prezidentu var kļūt 9.-11. klašu pārstāvis, kurš ir sekmīgs, ir 

laba uzvedību, aktīvi iesaistās skolas sabiedriskajā dzīvē. 

5.2. Katrs skolēnu pašpārvaldes prezidenta kandidāts izstrādā darbības programmu, ko 

paveiks ievēlēšanas gadījumā. 

5.3. Tiek organizēta prezidenta kandidātu tikšanās ar vēlētājiem, kurā kandidāti izklāsta savu 

darbības programmu, atbild uz vēlētāju jautājumiem.  

5.4. Skolēnu pašpārvaldes prezidentu vēl viss Balvu Valsts ģimnāzijas kolektīvs -  skolēni, 

skolotāji, darbinieki, balsojot demokrātiski un aizklāti. 

5.5.Par skolēnu pašpārvaldes prezidentu tiek ievēlēts tas kandidāts, kurš ir saņēmis visvairāk 

balsu. 

5.6.Par skolēnu pašpārvaldes prezidenta vietnieku- viceprezidentu kļūst skolēns, kurš saņēmis 

otru lielāko balsu skaitu vai kuru izvēlas prezidents.  

5.7. Skolēnu pašpārvaldes prezidents var tikt ievēlēts un darboties vairākus mācību gadus pēc 

kārtas- līdz 11. klases beigām, 12. klasē viņš darbojas kā goda prezidents jeb mentors 

jaunajam skolēnu pašpārvaldes prezidentam. 

5.8. Skolēnu pašpārvaldes prezidenta vēlēšanām jānotiek mācību gada sākumā, ne vēlāk kā 

līdz rudens brīvdienām.  

5.9. Pašpārvaldes konsultants uzņemas pašpārvaldes prezidenta vēlēšanu komisijas (VK) 

izveidošanu un vadīšanu. VK sastāv no pieciem vai septiņiem pašpārvaldes dalībniekiem, 

kuru klases pārstāvji nekandidē uz prezidenta amatu, vēl VK ievēl katras klases pārstāvi, kas 

atbild par  vēlēšanu biļetenu izsniegšanu pret parakstu. 

5.10. Pašpārvaldes prezidenta vēlēšanu norisi  organizē un kontrolē VK- sagatavo afišas, 

vēlēšanu telpas, biļetenus, vēlētāju sarakstus, aizzīmogotu vēlēšanu urnu, nodrošina balsu 

skaitīšanu, vēlēšanu rezultātu ieprotokolēšanu un paziņošanu. 

 

6. Skolēnu pašpārvaldes prezidenta pienākumi: 

6.1. vada skolēnu pašpārvaldes darbu saskaņā ar  skolēnu pašpārvaldes reglamentu, skolas 

nolikumu, skolas iekšējās kārtības noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem;  

6.2. pārstāv Balvu Valsts ģimnāziju pasākumos, vada jebkāda skolēnu pašpārvaldes 

kompetencē notiekoša pasākuma sagatavošanu, nozīmē atbildīgos, atbild par kvalitatīvu 

aktivitāšu īstenošanu; 

6.3. saskaņo visus pašpārvaldes lēmumus ar skolas administrāciju; 

6.4. vadīt pašpārvaldes sēdes, reģistrēt ieradušos pašpārvaldes dalībniekus; 

6.5. gadījumā, ja pašpārvaldes dalībnieks bez attaisnojuma neapmeklē pašpārvaldes 

sēdes vairāk kā trīs reizes pēc kārtas, var rosināt balsojumu par šī dalībnieka izslēgšanu no 

skolēnu pašpārvaldes sastāva; 

6.6. mācību semestra beigās apkopo un novērtē visu ministriju veikto darbu; 

6.7. sadarbojas ar skolas administrāciju, aizstāv skolēnu intereses; 

6.8. darbojas Ģimnāzijas padomē; 

6.9. atbild par skolēnu pašpārvaldes dokumentāciju; 

6.10. skolēnu pašpārvaldes prezidents var piedalīties pedagoģiskās padomes sēdēs, skolotāju, 

atbalsta grupas, vecāku sanāksmēs vai vadības apspriedēs par jautājumiem, kas saistīti ar 

skolēnu interesēm, ja ir būtiski ierosinājumi mācību un audzināšanas darbā. 

7. Skolēnu pašpārvaldes goda prezidenta pienākumi 

7.1. Goda prezidents piedalās skolēnu pašpārvaldes darbā kā jaunā prezidenta konsultants jeb 

mentors. 

7.2. Skolēnu goda prezidentam var tikt uzticēta atsevišķu pasākumu organizēšana vai citi 

pienākumi. 

7.3. Skolēnu goda prezidents saglabā vietu skolēnu pašpārvaldē. 
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8. Pašpārvaldes konsultants 

8.1. Pašpārvaldes konsultants ir direktora vietnieks audzināšanas jomā, vai cits direktora 

iecelts pedagogs;  

8.2. Pašpārvaldes konsultants ir atbalsta persona ar padomdevēja funkciju. 

8.3. Konsultants drīkst piedalīties pašpārvaldes sēdēs un izteikt savu viedokli. 

 

9. Noslēguma jautājumi 

9.1. Izmaiņas un papildinājumus reglamentā apspriež skolēnu pašpārvaldes sēdē, noformējot 

grozījumu projektu parakstīšanai skolas direktoram. 

 

Izskatīts skolēnu pašpārvaldes sanāksmē 26.05.2022. 

 

Direktora vietniece audzināšanas jomā Daina Mediniece 

 

 


