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Skolēnu parlamenta darba reglaments

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

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 13. panta trešo daļu un
Jaunatnes likuma 7. panta 2. punktu

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Skolēnu pašpārvalde ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska, to Vārkavas

pamatskolā realizē Skolēnu parlaments. (turpmāk tekstā –SP) un skolēnu prezidents.
1.2. SP un skolēnu prezidents skolā sadarbojas ar skolas vadību ar padomdevēja

tiesībām.
1.3. SP var būt sava simbolika un atribūtika.

2. Skolēnu parlamenta darbības mērķi un uzdevumi

2.1. SP ir izveidots, lai
2.1.1. sadarbojoties ar skolas administrāciju un skolotājiem;
2.1.2. aizstāvētu skolēnu intereses un viedokli sarunās ar skolas administrāciju;
2.1.3. sekotu skolēnu tiesību un pienākumu ievērošanai;
2.1.4. veicinātu mācību un ārpusstundu aktivitāšu procesa efektivitāti.

3. Skolēnu parlamenta ievēlēšanas kārtība

3.1. SP parlamentu ievēl 5.-9. klašu kolektīvi, aizklāti balsojot- viens pārstāvis no 5.
klases, pa 2 pārstāvjiem no 6.-9. klases uz vienu gadu.

3.2. Skolēnu prezidentu izvirza Skolēnu parlaments, ievēl 5.-9. klašu skolēni, aizklāti
balsojot, uz vienu gadu.

3.3. SP prezidenta vietnieku ievēl SP locekļi.
3.4. Ja nepieciešams, var rīkot ārkārtas SP vēlēšanas.



4. Skolēnu parlamenta sastāvs un darbības organizācija

4.1. SP ir šāds sastāvs:
4.1.1. SP prezidents;
4.1.2. SP prezidenta vietnieks
4.1.3. SP locekļi

4.2. SP darbojas šādas komisijas:
4.2.1. mācību darba;
4.2.2. informatīvā;
4.2.3. kultūras, sporta un sabiedriskā darba;
4.2.4. sākumskolas.

4.3. SP sēdes notiek vienu reizi mēnesī, tās sasauc un plāno SP prezidents un sēdes tiek
protokolētas.

4.4. SP izstrādā priekšlikumus:
4.4.1. skolas Nolikumam un skolēnu iekšējās kārtības noteikumiem;
4.4.2. skolas attīstības plānam, mācību gada plānam,
4.4.3. ārpusstundu aktivitātēm;
4.4.4. skolēnu un skolotāju sadarbības pasākumiem;
4.4.5. skolas vadībai jautājumos, kas skar skolēnu intereses.

4.5. SP plāno, organizē skolēnu ārpusstundu aktivitātes skolā.

5. Skolēnu parlamenta tiesības un pienākumi

5.1. SP locekļu un komisiju  pienākumi ir:
5.1.1. SP prezidents:

5.1.1.1. pārstāv novada skolēnu pasākumus;
5.1.1.2. seko, lai SP locekļi pildītu savus pienākumus.
5.1.1.3. sastāda SP sēžu plānu un vada sēdes;
5.1.1.4. aizstāv skolēnu intereses skolas pedagoģiskajā padomē, ir skolas

padomes loceklis.

5.1.2. SP prezidenta vietnieks:

5.1.2.1. aizvieto prezidentu tā prombūtnes laikā;
5.1.2.2. seko līdzi SP darbam, vajadzības gadījumā pieprasa atskaites par

paveikto darbu no katras komisijas;
5.1.2.3. sagatavo skolēnu pašpārvaldes ziņojumu skolas administrācijai;
5.1.2.4. protokolē skolā notiekošās skolēnu parlamenta sēdes.

5.1.3. Mācību komisija:

5.1.3.1. rīko izglītojošus pasākumus skolā;
5.1.3.2. noskaidro skolēniem radušās neskaidrības mācību procesā, sadarbojas

ar direktora vietnieku  mācību darbā;
5.1.3.3. sadarbojas ar skolas bibliotekāri, skolas atbalsta personālu.
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5.1.4. Informatīvā komisija:

5.1.4.1. informē skolēnus par dažādiem pasākumiem skolā, izvieto skolā
reklāmu, noformē afišas;

5.1.4.2. organizē aptaujas;
5.1.4.3. fotografē skolas pasākumos, ievieto fotogrāfijas skolas mājaslapā;

5.1.4.4. gatavo informāciju  skolas mājaslapai, novada mājaslapai.

5.1.5. Kultūras, sporta un sabiedriskā darba komisija:

5.1.5.1. organizē SP rīkotos pasākumus;
5.1.5.2. iesaka piekšlikumus skolas estētiskajam noformējumam;
5.1.5.3. organizē skolas apkārtnes sakopšanas talkas.

5.1.6. Sākumskolas komisija:

5.1.6.1. rīko izglītojošus un izklaidējošus pasākumus 1.- 4. klašu skolēniem,
sadarbojoties ar skolas bibliotekāri un 1. - 4.klašu skolotājiem;

5.1.6.2. izvieto reklāmas par pasākumiem skolā.

5.2. SP ir tiesības:

5.2.1. organizēt SP darbību atbilstoši Skolas nolikumam un Iekšējās kārtības
noteikumiem;

5.2.2. iesniegt priekšlikumus skolas administrācijai, Skolas padomei, Skolas
dibinātājam, mācību darba, sabiedriskās dzīves un saimnieciskā darba
jautājumos;

5.2.3. piedalīties skolas darba plānošanā;
5.2.4. iesniegt grozījumus un papildinājumus SP nolikumam.

5.3. SP ir pienākumi:

5.3.1. informēt skolēnus par SP darbību, SP lēmumiem, to izpildi;
5.3.2. informēt skolas administrāciju par SP pieņemtajiem lēmumiem;
5.3.3. atbalstīt skolas administrāciju un skolotājus skolas Iekšējās kārtības

noteikumu un Skolas nolikuma ievērošanas nodrošināšanā.

6. Grozījumi skolēnu parlamenta darba reglamentā

6.1. Grozījumus un papildinājumus reglamentā var ierosināt direktors, Skolēnu
parlaments.

6.2. Grozījumus un papildinājumus reglamentā apstiprina direktors.

7. Noslēguma jautājumi
7.1. Atzīt par spēku zaudējušu skolēnu padomes 2020.gada 31. augusta  reglamentu.

Vārkavas pamatskolas direktore....................................................../ Inga Dambīte-Lazdāne/
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