
Daugavpils 16. vidusskolas 

izglītojamo pašpārvaldes reglaments 

 
Izdots saskaņā ar LR Izglītības likuma 55. pantu , Jaunatnes Likuma 5. pantu 

un 7. pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu  

 

 

I. Vispārīgie nosacījumi 

 

1. Izglītojamo pašpārvalde (turpmāk - Parlaments) ir sabiedriska izglītojamo 

līdzpārvaldes  institūcija.  Tā ir demokrātiska izglītojamo kolektīva pašizteiksmes 

forma, kas savas kompetences ietvaros organizē un vada izglītojamo sabiedrisko 

dzīvi izglītības iestādē, aizstāv viņu tiesības un seko, lai izglītojamie ievērotu savus 

pienākumus, piedalās izglītības iestādes pārvaldē.  

2. Parlaments darbojas saskaņā ar reglamentu, kuru izstrādā patstāvīgi, saskaņo 

izglītības iestādes padome un  apstiprina direktors. 

3. Parlamentam var būt sava simbolika, atribūtika.  

II Parlamenta darbības mērķis un galvenie uzdevumi 

 

4. Parlamenta galvenais mērķis ir panākt izglītojamo interešu 

aizstāvību un to saskaņošanu ar izglītības iestādes vadību, piedaloties 

Daugavpils 16.vidusskolas (turpmāk - izglītības iestāde) dzīves pilnveidošanā. 

5. Parlamenta galvenie uzdevumi: 

5.1. izzināt izglītojamo intereses, problēmas izglītības iestādē; 

5.2. piedāvāt problēmu risinājumus; 

5.3. veikt darbības, kas veicinātu izglītojamo interešu aizstāvību un 

saskaņošanu; 

5.4. vadīt izglītojamo sabiedrisko dzīvi skolā; 

5.5. būt starpniekiem starp izglītojamajiem, kā arī starp izglītojamajiem un 

izglītības iestādes darbiniekiem problēmu risināšanā; 

5.6. sadarboties ar izglītības iestādes vadību, pedagogiem, vecākiem; 

5.7. sadarboties ar citu izglītības iestāžu izglītojamo pašpārvaldēm, pašvaldībām, 

valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām. 

 

III Parlamenta vēlēšanas 

 

6. Izglītības iestādē var tikt ievēlēta tikai viens Parlaments. 

7. Parlamentu ievēl vispārējās, tiešās un aizklātās vēlēšanās. 

8. Parlamenta vēlēšanu kārtību un izglītojamo tiesības piedalīties vēlēšanās nosaka 

Pašpārvaldes reglaments.  

9. Parlamenta vēlēšanas notiek septembra pirmajā un otrajā nedēļās. 

10. Parlaments noliek savas pilnvaras ar mācību gada beigām. 



11. Par Parlamenta locekļiem var kļūt: 

11.1. 5. - 12. klases izglītojamie, kas demokrātiskā ceļā tiek izvirzīti no savas 

klases. 

12. Parlamentu ievēl uz vienu gadu. 

13. Parlamenta locekļi aizklāti no sava vidus ievēl prezidentu, kurš vada, koordinē 

un pārstāv Parlamentu.  

14. Par Parlamenta prezidenta vietnieku kļūst izglītojamais, kurš ieguvis otru 

lielāko balsu skaitu. Prezidenta vietnieks vajadzības gadījumā aizstāj 

Parlamenta prezidentu.  

15. Parlamentā ievēlētais izglītojamais beidz savu darbību Parlamentā:  

15.1. pārtraucot mācīties izglītības iestādē;  

15.2. rakstiski izsakot vēlēšanos izstāties no Parlamenta.  

16. Skolēnu var izslēgt no Parlamenta, ja to ierosina vismaz 6 Parlamenta locekļi, 

izglītojamais ir pārkāpis savas skolas Iekšējās kārtības noteikumus, nav pildījis 

savus pienākumus godprātīgi, neapmeklē Parlamenta sanāksmes.  

 

IV Parlamenta darbības organizācija 

 

17. Parlamenta darbības organizāciju nosaka pašpārvaldes reglaments. 

18. Pašpārvaldes reglamentu un grozījumus tajā  apstiprina direktors, saskaņojot ar 

izglītības iestādes padomi un izglītojamo Parlamentu . 

19. Parlaments savā darbībā ievēro šādus nosacījumus: 

19.1. ievēlēto izglītojamo skaits ir ne mazāks par 9: 

19.1.1. Skolēnu parlamenta prezidents;  

19.1.2. Skolēnu parlamenta prezidenta vietnieks;  

19.1.3. Skolēnu parlamenta sekretārs; 

19.1.4. Skolēnu parlamenta locekļi. 

19.2. Skolēnu parlamenta locekļi darbojas šādās darba grupās:  

19.2.1. Kultūras un sporta ministrija; 

19.2.2. Tiesību un izglītības ministrija;  

19.2.3. Preses un informācijas ministrija; 

19.2.4. Sabiedrisko sakaru ministrija. 

19.3. sēdes notiek regulāri, bet ne retāk kā divas reizes semestrī; 

19.4. nosaka nepieciešamo amatu sadalījumu; 

19.5. plāno savu darbību. 

20. Parlaments var īstenot izglītības iestādes vadības deleģētās 

funkcijas, slēdzot sadarbības līgumu ar skolas vadību. 

21. Parlaments deleģē pārstāvjus darbam izglītības iestādes padomē. 

22. Parlamenta prezidentam ir tiesības izsludināt parlamenta ārkārtas sēdi. 

23. Parlamenta sēdes vada Parlamenta prezidents, viņa prombūtnes laikā to dara 

Parlamenta prezidenta vietnieks.  

24. Parlamenta sēdes ir atklātas, tās tiek protokolētas.  

25. Lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu, piedaloties vismaz pusei no kopējā 

Parlamenta locekļu skaita.  



 

V Parlamenta tiesības un pienākumi 

 

26. Parlamentam ir tiesības: 

26.1. organizēt Parlamenta darbību atbilstoši vispārējās izglītības 

iestādes nolikumam un Iekšējās kārtības noteikumiem; 

26.2. iesniegt priekšlikumus izglītības iestādes vadībai, izglītības 

iestādes padomei vai pašvaldībai iekšējo normatīvo dokumentu pilnveidei, 

mācību darba, sabiedriskās dzīves un saimnieciskā darba jautājumos; 

26.3. piedalīties izglītības iestādes darba plānošanā; 

26.4. piedalīties izglītības iestādes padomes darbā; 

26.5. izteikt Parlamenta viedokli, lēmumu, kā arī publiskot informāciju 

un pārskatu par Parlamenta darbu izglītības iestādes norādītajā vietā. 

 

27. Parlamenta pienākums ir publiskot pārskatu, kā arī pēc pieprasījuma 

sniegt informāciju par izglītības iestādes Parlamenta darbu, pieņemtajiem 

lēmumiem un to izpildi. 

 

 


