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07.10.2015.           Nr.2 
Madlienas vidusskolas  

 Skolēnu pašpārvaldes reglaments 
 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma  
72.panta pirmās daļas 2.punktu; 

Vispārējās izglītības likuma  9.pantu; 
Izglītības likuma 55.pantu; 

Madlienas vidusskolas nolikuma 8.punktu 
 

I  Vispārīgie noteikumi 
 

1. Madlienas vidusskolas Skolēnu pašpārvalde, turpmāk tekstā – Skolēnu parlaments, ir skolā 
izveidota sabiedriska institūcija, kas savā darbībā ievēro demokrātijas pamatprincipus, Madlienas 
vidusskolas nolikumā, iekšējās kārtības noteikumos un šajā reglamentā noteikto kārtību. 
2. Skolā var tikt izveidota tikai viena skolēnu pašpārvalde. 
3. Skolēnu parlamentam var būt sava simbolika. 
 

II Skolēnu parlamenta mērķis un galvenie uzdevumi 
 

1. Skolēnu parlamenta darbības mērķis ir nodrošināt skolēniem iespēju piedalīties skolas dzīves 
pārvaldē un apgūt sadarbības prasmes, veicinot skolēnu radošo un pilsonisko aktivitāti. 
2. Skolēnu parlamenta uzdevumi: 
2.1. Sadarboties ar skolas administrāciju un pedagogiem svarīgu skolas darbības jautājumu 
risināšanā. 
2.2. Pārstāvēt skolēnu intereses sarunās ar skolas administrāciju. 
2.3. Apkopot skolēnu priekšlikumus dažādu skolas darbības jomu pilnveidei un savas kompetences 
robežās pieņemtos lēmumus īstenot skolas dzīvē. 
2.4. Veicināt pozitīvu sadarbības vidi skolā. 
2.5. Rosināt skolēnu iniciatīvu un vēlmi līdzdarboties ārpusstundu pasākumos. 
2.6. Sadarboties ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm, pašvaldības, valsts institūcijām un 
sabiedriskajām organizācijām, masu informācijas līdzekļiem. 

 
III Skolēnu parlamenta izveide 

 

1. Darbībai Skolēnu parlamentā mācību gada sākumā 6.-12.klašu kolektīvi izvirza1-2 sabiedriski 
aktīvus skolēnus, kuri tiek ievēlēti pēc balsošanas principa. 
2. Skolēnu parlamenta darbības laiks ir viens mācību gads. 
3. Skolēnu parlamentu uz pirmo sanāksmi sasauc direktores vietnieks audzināšanas darbā. 
4. Skolēnu parlamenta locekļi pirmajā sanāksmē atklātās vai aizklātās vēlēšanās ievēl Skolēnu 
parlamenta prezidentu. 
5. Skolēnu parlaments izvirza skolēnu pārstāvjus darbībai skolas padomē - vienu no Skolēnu 
parlamenta un vienu no 9.-12.klašu skolēnu vidus. 
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IV Skolēnu parlamenta struktūra un darba organizācija 

 
1. Par Skolēnu parlamenta organizāciju un darbību ir atbildīgs prezidents. 
2. Prezidents vada Skolēnu parlamenta sēdes, viņa prombūtnes laikā to dara viceprezidents. 
3. Skolēnu parlamenta sēdes notiek regulāri - 1 reizi nedēļā, to norise tiek protokolēta. Protokolā 
ieraksta sēdes norises laiku, darba kārtību, dalībniekus, būtiskākos izteikumus vai priekšlikumus un 
pieņemtos lēmumus. 
4. Lēmums tiek pieņemts ar balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienādi, noteicošā ir prezidenta balss. 
5. Skolēnu parlamenta sēdēs bez balsstiesībām drīkst piedalīties  arī citi interesenti. 
6. Skolēnu parlamenta locekļi savstarpēji vienojas par pienākumu un atbildības jomu sadali.  
7. Skolēnu parlaments izstrādā savas darbības un pasākumu plānu mācību gadam. 
8. Parlamenta locekļi apvienojas darba grupās konkrētu uzdevumu veikšanai, vajadzības gadījumā 
palīdzību un atbalstu lūdzot skolas pedagogiem vai administrācijai. 
9. Katram Madlienas vidusskolas skolēnam ir tiesības iesniegt Skolēnu parlamentam priekšlikumus 
skolas darbības uzlabošanai, kā arī pieteikties darboties tā veidotajās interešu un darba grupās. 
10. Skolēnu parlaments izskata un apkopo saņemtos priekšlikumus, organizē sarunas ar skolas 
administrāciju priekšlikumu apspriešanai un uzlabojumu īstenošanai skolas dzīvē. 
11. Skolēnu parlaments ir atbildīgs par informācijas izplatīšanu, kas saistīta ar šī reglamenta mērķiem 
un uzdevumiem.  
12. Mācību gada beigās Skolēnu parlaments sniedz pārskatu un atskaitās skolēnu kolektīvam par 
paveikto darbu. 

 
V Skolēnu parlamenta tiesības 

 
1. Patstāvīgi organizēt savu darbu, pieņemt lēmumus, kas saistoši visiem Madlienas vidusskolas 
skolēniem. 
2. Iesniegt priekšlikumus izskatīšanai skolas padomes sēdēs. 
3. Sadarboties ar skolas administrāciju un izteikt priekšlikumus par aktīvāko skolēnu apbalvošanu, 
skolas darbības un vides pilnveidošanu u.c. skolas dzīves aspektiem. 
4. Rosināt skolas direktoru nepieciešamības gadījumā veikt grozījumus Skolēnu pašpārvaldes 
reglamentā. 

 
VI Skolēnu parlamenta locekļu pienākumi 

 
1. Piedalīties un aktīvi līdzdarboties Skolēnu parlamenta sēdēs. 
2. Līdzdarboties skolas iekšējās kārtības noteikumu un to grozījumu izstrādāšanā, savu iespēju 
robežās veicināt to ievērošanu skolā. 
3. Būt atbildīgiem par Skolēnu parlamenta pieņemto lēmumu izpildi. 
4. Organizēt darbu saskaņā ar Skolēnu parlamenta reglamentu un sekot, lai tas nebūtu pretrunā ar 
citos skolas iekšējos normatīvajos dokumentos noteikto kārtību. 
5. Aktīvi iesaistīties skolas un ārpusskolas rīkotajos pasākumos un to organizēšanā.  
6. Ar savu pilsonisko stāju un attieksmi rādīt pozitīvu piemēru citiem skolēniem, veicināt skolēnu 
piederības apziņas un lepnuma par savu skolu veidošanos. Celt skolas prestižu sabiedrībā. 
7. Pilnveidot savas organizatoriskā darba prasmes, apmeklējot Ogres novada Izglītības pārvaldes 
organizētos seminārus, dodoties pieredzes apmaiņā uz citām skolām, kā arī uzņemot viesus savā 
skolā. 
 
 
Direktors         E. Viņķis 
 
Saskaņots ar Madlienas vidusskolas Skolēnu parlamentu 
 
2015.gada 7.oktobrī 


