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  RĒZEKNES PILSĒTAS DOME 

RĒZEKNES 2.VIDUSSKOLA 
Reģ. Nr. 3113900062 Dārzu ielā 17, Rēzeknē.  

Tālr. 646-07980, 646-22643, e-pasts: rez2vsk@rezekne.lv  

 

Rēzeknē 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Rēzeknes 2.vidusskolas 

direktora 09.10.2020. 

rīkojumu Nr.1.8/66a 

 

IZGLĪTOJAMO PAŠPĀRVALDES REGLAMENTS 

 
Izdots saskaņā 

Rēzeknes 2.vidusskolas nolikuma 49.punktu 

 

 
  

I . Vispārīgie jautājumi 

1. Izglītojamo pašpārvalde (turpmāk – pašpārvalde) ir demokrātiskā un brīvprātīga izglītojamo 

vēlēta institūcija. Pašpārvalde līdzdarbojas Rēzeknes 2.vidusskolas (turpmāk – izglītības 

iestādes) darba organizēšanā. 

2. Pašpārvaldi izveido izglītojamie, lai pārstāvētu un aizstāvētu izglītojamo intereses, sekmētu 

izglītības iestādes sabiedriskās dzīves veidošanu un veicinātu mācību procesa efektivitāti. 

3. Pašpārvalde savā darbībā ievēro šī reglamenta, izglītības iestādes nolikuma, izglītības iestādes 

iekšējās kārtības noteikumu un citu normatīvo aktu prasības. 

4. Pašpārvaldei var būt sava simbolika un atribūtika. 

5. Pašpārvaldei ir padomdevēja tiesības izglītības iestādes administrācijai. 

 

II. Pašpārvaldes darbības mērķi un galvenie uzdevumi 

6. Pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt izglītojamo un izglītības iestādes administrācijas 

interešu saskaņošanu un izglītojamo aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā 

un sabiedriskā darba organizēšanā atbildīgo iemaņu un prasmju apgūšanā. 

7. Pašpārvaldes galvenie uzdevumi: 
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7.1. sadarboties ar izglītības iestādes administrāciju un pedagogiem; 

7.2. pārstāvēt  izglītojamo intereses sarunās ar izglītības iestādes administrāciju un 

pedagogiem; 

7.3. veicināt mācību procesa efektivitāti; 

7.4. iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā izglītības iestādē; 

7.5. apkopot izglītojamo priekšlikumus un īstenot tos izglītības iestādes sabiedriskās 

dzīves veidošanā; 

7.6. veicināt sadarbību ar citām skolām, iestādēm un organizācijām. 

  

III. Pašpārvaldes izveide un vēlēšanas 

8. Pašpārvaldes vēlēšanu kārtību un izglītojamo tiesības par piedalīšanos vēlēšanās nosaka šis    

reglaments. 

9. Pašpārvalde tiek ievēlēta vienu reizi gadā. 

10. Par pašpārvaldes locekļiem var kļūt 9.-12. klases izglītojamie, kas demokrātiskā ceļā tiek 

izvirzīti no savas klases, vai paši izsaka vēlēšanos darboties. 

11. Ievēlētās Pašpārvaldes darbības ilgums ir viens gads. 

12. Pašpārvaldē ievēlētais izglītojamais beidz savu darbību, pārtraucot mācības Izglītības iestādē    

vai pēc paša vēlēšanās. 

IV. Pašpārvaldes sastāvs un darbība 

 

13. Pašpārvaldes sastāvs: priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, sekretārs, locekļi. 

14. Pašpārvaldes sēdēs piedalās visi pašpārvaldes locekļi.  

15. Izglītojamo pašpārvaldei ir atbalsta persona – pedagogs konsultants. 

16. Pedagoga konsultanta uzdevums ir atbalstīt pašpārvaldes dalībniekus ideju izvirzīšanā, 

īstenošanā, iesaistē lēmumu pieņemšanā un neformālās mācīšanās procesā (mācīšanās mērķu 

izvirzīšanā un paveiktā izvērtēšanā). 

17. Pedagogs konsultants palīdz pašpārvaldes dalībniekiem veidot saikni ar izglītības iestādes 

administrāciju, pedagogiem un citiem sadarbības partneriem. 

18. Pašpārvaldes sēdes vada priekšsēdētājs un pedagogs konsultants. Sēdi protokolē sekretārs. 

19. Pašpārvaldes sēdes notiek izglītības iestādes telpās vismaz vienu reizi nedēļā.  

20. Katram sēdes dalībniekam ir tiesības izteikties par katru apspriežamo jautājumu. 

21. Nevienprātības gadījumā jebkuram no sēdes dalībniekiem ir tiesības ierosināt balsošanu par 

kādu no jautājumiem. 
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22. Izglītojamo var izslēgt no izglītojamo pašpārvaldes, ja izglītojamais ir pārkāpis skolas iekšējās 

kārtības noteikumus, nav pildījis savus pienākumus godprātīgi, neapmeklē pašpārvaldes 

sanāksmes. 

V. Priekšsēdētāja vēlēšanas 

 

23. Par Pašpārvaldes priekšsēdētāju var kļūt Pašpārvaldes loceklis, kurš mācās 9.-12. klasē un kurš 

izglītības iestādes Pašpārvaldē darbojas vismaz vienu gadu. 

24. Pašpārvaldes priekšsēdētāja kandidātus izvirza skolotāji, izglītojamo pašpārvaldes biedri. 

25. Pašpārvaldes priekšsēdētāja vēlēšanas notiek septembra otrajā nedēļā. 

26. Katram priekšsēdētāja kandidātam jāīsteno pirmsvēlēšanu kampaņa, kas risinās vismaz vienu 

nedēļu. 

27. Pašpārvaldes priekšsēdētāja vēlēšanas notiek aizklāti, rezultātus paziņojot ne vēlāk, kā nedēļu 

pēc vēlēšanu norises datuma. 

28. Par pašpārvaldes priekšsēdētāja vietnieku kļūst izglītojamais, kuru nozīmē pašpārvaldes 

priekšsēdētājs. Vietnieks vajadzības gadījumā aizstāj pašpārvaldes priekšsēdētāju. 

 VI. Pašpārvaldes tiesības un pienākumi 

29. Pašpārvaldei ir tiesības: 

29.1. organizēt pašpārvaldes darbību atbilstoši šim reglamentam; 

29.2. iesniegt priekšlikumus izglītības iestādes administrācijai, izglītības iestādes 

padomei par mācību darba, kā arī sabiedriskās dzīves un saimnieciskā darba 

jautājumiem; 

29.3. piedalīties izglītības iestādes darba plānošanā; 

29.4. iesniegt priekšlikumus grozījumu izdarīšanai izglītības iestādes normatīvajos 

aktos;. 

29.5. izteikt pašpārvaldes locekļu un izglītojamo viedokļus izglītības iestādes 

administrācijai; 

29.6. rīkot pasākumus, iekļaujot tās izglītības iestādes darba ciklogrammā. 

30. Pašpārvaldes pienākumi ir: 

30.1. regulāri informēt izglītojamos, skolotājus un administrāciju par darbību, 

pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi; 

30.2. aktīvi iesaistīt izglītojamos izglītības iestādes un pilsētas pasākumos; 

30.3. aktīvi organizēt ārpusstundu darbību, sadarbojoties ar pedagogiem; 

30.4. organizēt kārtības uzturētāju grupu pasākumu norises laikā; 

30.5. atbalstīt izglītības iestādes administrāciju un skolotājus iekšējās kārtības noteikumu 

ievērošanas nodrošināšanā; 

30.6. pašpārvaldes locekļi uzņemas visu atbildību par saviem lēmumiem un to sekām. 
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VII. Noslēguma jautājumi 

 

31. Atzīt par spēku zaudējušiem Rēzeknes 2.vidusskolas iekšējos noteikumus “Rēzeknes 

2.vidusskolas skolēnu pašpārvaldes reglaments” ( apstiprināts ar 17.01.2007. direktora 

rīkojumu Nr. 5). 

32. Šis reglaments stājas spēkā ar 08.09.2020. 

 

Izskatīts Izglītojamo pašpārvaldes 08.09.2020. sēdē Nr.1  

  

Direktors       I.Sergejevs 

 

 


