APSTIPRINU
Daugavpils 3.vidusskolas
direktors ____________ V.Azarevičs
Daugavpilī, _____________________

Daugavpils 3.vidusskolas izglītojamo pašpārvaldes
REGLAMENTS
Izstrādāts pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma
10.panta trešās daļas 2.punktu,
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 13.panta trešo daļu un
Jaunatnes likuma 7.panta 2.punktu

I.

Vispārīgie nosacījumi

1. Daugavpils 3.vidusskolas (turpmāk tekstā – Skolas) izglītojamo pašpārvalde
(turpmāk tekstā – Pašpārvalde) ir institūcija, kurā darbojas vēlētie izglītojamo
(turpmāk tekstā – skolēnu) pārstāvji.
2. Pašpārvaldi veido skolēni, lai pārstāvētu un aizstāvētu visu Skolas skolēnu intereses
un sekmētu Skolas sabiedriskās dzīves veidošanos un norises.
3. Pašpārvalde savā darbībā ievēro skolēnu Pašpārvaldes Reglamentu, Skolas
Nolikumu un Iekšējās kārtības noteikumus, kā arī citus normatīvos aktus, kas
attiecināmi uz Pašpārvaldes darbu.
4. Pašpārvaldei ir ieteikuma tiesības Skolas administrācijai.
5. Skolā var būt ievēlēta tikai viena Pašpārvalde.

II.

Pašpārvaldes darbības mērķi un galvenie uzdevumi

6. Pašpārvaldes mērķis ir panākt skolēnu un Skolas administrācijas interešu
saskaņošanu un savas kompetences ietvaros organizēt un vadīt skolēnu sabiedrisko
dzīvi Skolā, aizstāvēt skolēnu tiesības un intereses.
7. Pašpārvaldes galvenie uzdevumi ir šādi:
7.1. sadarboties ar klašu aktīviem, pedagogiem, Skolas administrāciju, vecākiem,
ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm, pašvaldības un valsts institūcijām un
sabiedriskajām organizācijām;
7.2. pārstāvēt skolēnu intereses sarunās ar Skolas administrāciju un pedagogiem;
7.3. iesaistīties mācību procesa un Skolas sadzīves apstākļu uzlabošanā;
7.4. piedalīties ārpusstundu darba plānošanā un organizēšanā;
7.5. apkopot skolēnu priekšlikumus un īstenot tos sabiedriskās dzīves uzlabošanai;
7.6. pārstāvēt skolēnu viedokli Skolas padomē;
7.7. piedalīties Skolas normatīvo dokumentu izstrādē;
7.8. saskaņot skolēnu Iekšējās kārtības noteikumus;
7.9. piedalīties kārtības uzturēšanā skolā;
7.10. saglabāt un pavairot skolas tradīcijas;
7.11. izteikt priekšlikumus par pamudinājumiem, apbalvojumiem un sodiem
atbilstoši Iekšējās kārtības noteikumiem;
7.12. piesaistīt pamatskolas posma skolēnus un gatavot tos darbam Pašpārvaldē;
7.13. piedalīties Daugavpils pilsētas skolēnu parlamenta darbā un tā organizētajos
pasākumos.

III. Pašpārvaldes izveide un vēlēšanas
8. Pašpārvaldes vēlēšanu kārtību un skolēnu tiesības piedalīties vēlēšanās nosaka
Pašpārvaldes Reglaments.
9. Pašpārvalde darbojas pastāvīgi. Personālsastāva pilnvaru termiņš ir viens gads ar
pārstāvju tiesībām tikt atkārtoti ievēlētiem uz neierobežotu pilnvaru termiņu
skaitu.
10. Par Pašpārvaldes biedriem var kļūt šādi skolēni:
10.1. Skolas 7.-12.klases skolēni, kurus izvirza klases biedri;
10.2. kuri paši izsaka vēlēšanos darboties Pašpārvaldē;
10.3. katras klases pienākums ir deleģēt darbam Pašpārvaldē vismaz vienu
skolēnu.
11. Pašpārvaldē ievēlētais skolēns beidz savu darbību tajā šādos gadījumos:
11.1. pārtraucot mācīties Skolā;
11.2. rakstiski izsakot vēlēšanos izstāties no Pašpārvaldes.
12. Izglītojamo var izslēgt no Pašpārvaldes, ja to ierosina vismaz seši Pašpārvaldes
biedri, ja skolēns ir būtiski pārkāpis Skolas Iekšējās kārtības noteikumus, nav
pildījis savus pienākumus godprātīgi, ja neapmeklē Pašpārvaldes sapulces,
izaicinoši uzvedas saskarsmē ar citiem Pašpārvaldes biedriem, neapmierinoši
mācās vai rupji pārkāpj skolēnu Iekšējās kārtības noteikumus.

IV. Pašpārvaldes sastāvs un darbības organizācija
13. Pašpārvaldē ir ne mazāk kā 12 skolēni.
14. Pašpārvaldes biedri darbojas šādās nodaļās:
14.1. Pasākumu organizēšanas nodaļa;
14.2. Sporta nodaļa;
14.3. Noformēšanas nodaļa;
14.4. Informatīvā nodaļa.
15. Dalībnieku skaits katrā nodaļā ir atkarīgs no kopējā Pašpārvaldes biedru skaita
mācību gada sākumā un tiek precizēts Pašpārvaldes sapulcē.
16. Nodaļu personālsastāvs tiek noteiks Pašpārvaldes sapulcē diskusijas un balsošanas
rezultātā, ņemot vērā katra biedra vēlēšanos.
17. Pašpārvaldes biedri ar kopsapulces lēmumu var papildus uzņemt Pašpārvaldē
jebkuru 7.-12.klases skolēnu visa mācību gada laikā.
18. Pašpārvaldes sapulces notiek regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī.
19. Pašpārvaldes sapulces vada Pašpārvaldes prezidents, viņa prombūtnes laikā –
prezidenta vietnieks.
20. Pašpārvaldes sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no biedriem.
Pašpārvaldes sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse
klātesošo. Ja balsojot balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Pašpārvaldes prezidenta
balss.
21. Pašpārvaldes sapulces tiek protokolētas, protokolā ieraksta sapulces norises laiku,
darba kārtību, dalībniekus, lēmumus, būtiskākos izteikumus un priekšlikumus.

V.

Pašpārvaldes biedru tiesības un pienākumi

22. Pašpārvaldes biedriem ir šādas tiesības:
22.1.
iesniegt priekšlikumus Skolas
saimnieciskās dzīves uzlabošanai;

administrācijai

sabiedriskās

un

22.2.
piedalīties Skolas darba plānošanā;
22.3.
izvirzīt priekšlikumus Skolas padomei;
22.4.
piedalīties mācību, atpūtas un citu Skolas dzīves jautājumu lemšanā;
22.5.
organizēt un vadīt dažādus pasākumus;
22.6.
izvirzīt pārstāvjus darbam Skolas padomē;
22.7.
izvirzīt savu kandidatūru Pašpārvaldes prezidenta amatam.
23. Pašpārvaldes biedriem ir šādi pienākumi:
23.1.
informēt savus klases biedrus par Pašpārvaldes sapulcēs
apspriežamajiem jautājumiem;
23.2.
regulāri informēt Skolas administrāciju par Pašpārvaldē pieņemtajiem
lēmumiem;
23.3.
atbalstīt Skolas administrāciju un pedagogus Skolas Iekšējās kārtības
noteikumu un Nolikuma ievērošanas nodrošināšanā;
23.4.
apmeklēt Pašpārvaldes sapulces;
23.5.
pildīt Pašpārvaldē uzticētos pienākumus un uzdevumus;
23.6.
atskaitīties Pašpārvaldei par uzticēto pienākumu un uzdevumu izpildi.

VI.

Pašpārvaldes vadītāja un viņa vietnieka ievēlēšanas
kārtība

24. Pašpārvaldes biedri kopsapulcē katra mācību gada sākumā uz kalendāro gadu vai
līdz mācību gada beigām aizklāti no sava vidus ievēl prezidentu un viņa vietnieku,
kuri vada, koordinē un pārstāv Pašpārvaldi.
25. Ja Pašpārvaldes prezidents ir 12.klases skolēns, tad kārtējās prezidenta vēlēšanas
notiek mācību gada beigās Pašpārvaldes kopsapulcē.
26. Vēlēšanām tiek izvirzītas vismaz divas kandidatūras no Pašpārvaldes pārstāvjiem.
27. Kandidatūru Pašpārvaldes prezidenta amatam var ierosināt ikviens Pašpārvaldes
biedrs.
28. Kandidāts, kurš iegūst balsu vairākumu, kļūst par Pašpārvaldes prezidentu.
29. Kandidāts, kurš vēlēšanās saņem otru lielāko balsu skaitu, kļūst par Pašpārvaldes
prezidenta vietnieku. Prezidenta vietnieks vajadzības gadījumā aizstāj Pašpārvaldes
prezidentu viņa prombūtnes laikā.
30. Ja Pašpārvaldes prezidents un/vai viņa vietnieks nepilda savus pienākumus,
Pašpārvaldes biedri ir tiesīgi sarīkot ārkārtas vēlēšanas.
VII. Pašpārvaldes prezidenta pienākumi un tiesības
31. Pašpārvaldes prezidentam ir tādi paši pienākumi un tiesības kā ikvienam
Pašpārvaldes biedram, kā arī daži papildu pienākumi un tiesības.
32. Pašpārvaldes prezidenta papildu pienākumi:
32.1.
vadīt Pašpārvaldes darbu;
32.2.
uzturēt ciešu kontaktu ar direktora vietnieku izglītības jomā;
32.3.
mācību gada sākumā sastādīt Pašpārvaldes darba plānu;
32.4.
mācību gada beigās atskaitīties par paveikto darbu, veicot tā analīzi.
33. Pašpārvaldes prezidenta papildu tiesības:
33.1.
griezties ar jebkuru jautājumu pie Skolas administrācijas un saņemt uz
to atbildi;
33.2.
piedalīties Skolas padomes darbā.

VIII. Noslēguma jautājumi
40. Izmaiņas un papildinājumus Reglamentā apspriež Pašpārvaldes sēdē,
noformējot grozījumu projektu parakstīšanai Skolas direktoram.
41. Atzīt par spēku zaudējušu Pašpārvaldes ____.gada __________ Reglamentu
Nr.______________.

Direktors

V.Uzvārds

