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Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra  

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES nolikums 
 

                Izdots saskaņā ar Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – 
 attīstības centra nolikuma 8.2. un 10.6.10. punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Valmieras Gaujas krasta vidusskolas - attīstības centra (turpmāk - Skola) Skolēnu 
pašpārvalde (turpmāk - Skolēnu dome) ir vēlēta, sabiedriska, neatkarīga un demokrātiska 
izglītojamo pašpārvaldes institūcija ar padomdevēja tiesībām. 

2. Skolēnu domi ar Skolas administrācijas atbalstu veido Skolas izglītojamie pēc savas iniciatīvas. 

3. Skolā darbojas viena Skolēnu dome, kuras darbības pamats ir Skolēnu domes sēdē saskaņots 
un Skolas direktora apstiprināts nolikums. 

4. Skolēnu domē darbojas 5. – 12.klašu izglītojamie. 

5. Skolēnu dome savā darbībā ievēro Skolēnu domes nolikumu, Skolas nolikumu, Skolas iekšējās 
kārtības noteikumus un citus Skolas iekšējos, kā arī ārējos normatīvos aktus. 

II. Skolēnu domes darbības mērķis un uzdevumi 

6. Skolēnu domes darbības galvenais mērķis ir panākt izglītojamo interešu aizstāvību un to 
saskaņošanu ar  Skolas administrāciju, piedaloties Skolas dzīves pilnveidošanā. 

7. Skolēnu domes galvenie uzdevumi: 

7.1. piedalīties izglītojamo interešu un vajadzību izpētē un analizēšanā; 

7.2. veikt darbības, kas veicinātu izglītojamo interešu aizstāvību un saskaņošanu; 

7.3. piedāvāt priekšlikumus izglītojamo dzīves kvalitātes uzlabošanai; 

7.4. izplatīt informāciju par izglītojamajiem piedāvātajām iespējām; 

7.5. līdzdarboties Skolas organizētajos pasākumos; 

7.6. sadarboties savstarpēji, kā arī sadarboties ar Skolas administrāciju, pedagogiem un 
atbalsta personālu; 

7.7. būt starpniekam starp izglītojamajiem, kā arī starp izglītojamajiem un Skolas darbiniekiem 
problēmu risināšanā; 

7.8. veicināt izglītojamo iniciatīvas, radošo un pilsonisko aktivitāti; 

7.9. veicināt izglītojamo līdzdalību lēmumu pieņemšanā, iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, 
fiziskajās aktivitātēs, sportā un kultūras dzīvē. 
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III. Skolēnu domes vēlēšanas 

8. Skolēnu domi ievēlē uz vienu mācību gadu vispārējās, tiešās un aizklātās vēlēšanās. 

9. Skolēnu domes vēlēšanas notiek katra mācību gada sākumā (septembrī). 

10. Tiesības ievēlēt Skolēnu domi ir Skolas 5 - 12.klašu izglītojamiem. 

11. Dalībai Skolēnu domes vēlēšanās no katras 5. – 12.klases tiek izvirzīti vismaz 1 – 3 kandidāti.  

12. Skolēnu domes vēlēšanās nedrīkst kandidēt izglītojamie, kuri bieži rupji pārkāpj Skolas iekšējās 
kārtības noteikumus. 

13. Vēlēšanas vada vēlēšanu komisija trīs izglītojamo sastāvā, kas tiek izveidota no esošā Skolēnu 
domes sastāva un kuru apstiprina Skolēnu domes sēdē. 

14. Vēlēšanu dienu nosaka un izziņo Skolēnu dome. 

15. Vēlēšanu kārtība: 

15.1. nedēļu pirms Skolēnu domes vēlēšanu dienas katra 5. – 12.klase vēlēšanu komisijai 
iesniedz sarakstu ar kandidātiem; 

15.2. vēlēšanu komisija līdz vēlēšanu dienai sagatavo vēlēšanu zīmes; 

15.3. vēlēšanu dienā vēlētāji (5. – 12.klašu izglītojamie) iepazīstās ar norādēm uz vēlēšanu 
zīmēm, aizklāti uz vēlēšanu zīmes izdara nepieciešamo atzīmi un iemet vēlēšanu zīmi 
vēlēšanu kastē; 

15.4. vēlēšanu komisija uzrauga, lai vēlēšanu laikā tiktu ievērota kārtība un vēlētāji 
(izglītojamie) varētu brīvi izdarīt savu izvēli; 

15.5. tūlīt pēc vēlēšanām vēlēšanu komisija atklāti saskaita balsis;  

15.6. Skolēnu domē iekļūst izglītojamie, kuri ir ieguvuši visvairāk balsis.  

16. Skolēnu domē izglītojamos var ievēlēt atkārtoti. 

17. Vēlēšanu komisija pēc vēlēšanām uz vienu gadu apstiprina jauno Skolēnu domes sastāvu, pēc 
kā izglītojamie uzsāk darbību Skolēnu domē. 

18. Izglītojamais darbību Skolēnu domē pirms termiņa beigām pārtrauc, ja izglītojamais: 

18.1. pārtrauc mācības Skolā; 
18.2. izsaka vēlēšanos izstāties no Skolēnu domes; 
18.3. rupji pārkāpj Skolas iekšējās kārtības noteikumus (lieto un/vai pamudina citus lietot 

alkoholu un/vai citas apreibinošās vielas, ir emocionāli un fiziski vardarbīgs pret citiem 
izglītojamajiem un Skolas darbiniekiem, bieži neattaisnoti kavē mācību stundas, tīši bojā 
Skolas un izglītojamo mantu u.c.). Lēmumu par izglītojamā izslēgšanu no Skolēnu domes 
pieņem Skolēnu domes sēdē. 
 

IV. Skolēnu domes darbības organizācija 

19. Skolēnu domi un tās sēdes vada Skolēnu domes priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja prombūtnes 
laikā – priekšsēdētāja vietnieks. 

20. Skolēnu domes priekšsēdētāju un viņa vietnieku ievēlē no Skolēnu domes sastāva aizklātā 
balsošanā Skolēnu domes pirmajā sēdē pēc apstiprināšanas.  

21. Izglītojamais, kurš balsošanā ir ieguvis visvairāk balsis, kļūst par Skolēnu domes priekšsēdētāju. 
Izglītojamais, kurš balsošanā ir ieguvis otru lielāko balsu skaitu, kļūst par Skolēnu domes 
priekšsēdētāja vietnieku. Gadījumā, ja ir vienāds balsu skaits, tad balsošanas procesu atkārto, 
līdz kāds no kandidātiem ieguvis lielāku balsu skaitu. 

22. Skolēnu dome darbojas sekojošās darbības jomās – mācību darbs, fiziskā vide, ārpusstundu 
pasākumu organizēšana, skolas avīze, sadarbība ar citām izglītības iestādēm, aptaujas un 
anketēšana. Ja nepieciešams, darbības jomas var grozīt, grozījumus apstiprinot Skolēnu domes 
sēdē. 

23. Skolēnu domes sēdē, pamatojoties uz darbības jomām, tiek sadalīti pienākumi. 
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24. Skolēnu domes darbu organizē saskaņā ar darba plānu, ko vienam mācību gadam izstrādā 
Skolēnu dome un sēdē apstiprina. 

25. Skolēnu domes darbu var konsultēt pedagogi. 

26. Skolēnu domes sēdes notiek mācību gada laikā ne retāk kā vienu reizi mēnesī. 

27. Skolēnu domes sēdes tiek dokumentētas protokolā. Protokolu sagatavo sekretārs, kuru ievēl 
pirmajā Skolēnu domes sēdē. 

28. Sekretārs pēc sēdes iesniedz protokolu Skolēnu domes priekšsēdētājam, parakstīšanai un 
glabāšanai atbilstoši Skolas lietu nomenklatūrai. 

29. Skolēnu domes lēmumus pieņem ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas 
(2/3) Skolēnu domes locekļu. Neizšķirta balsojuma rezultātā izšķirošā ir Skolēnu domes 
priekšsēdētāja balss. 

30. Skolēnu domes pieņemtiem lēmumiem ir rekomendējošs raksturs. 

31. Skolēnu domes sēdē, pieņemot lēmumus, balsošana var būt atklāta vai aizklāta, par to iepriekš 
vienojoties. 

32. Skolēnu dome deleģē Skolēnu domes priekšsēdētāju un viņa vietnieku ar balss tiesībām  dalībai 
Skolas padomē. 

V. Skolēnu domes tiesības un pienākumi 

33. Skolēnu domei ir tiesības: 

33.1. organizēt Skolēnu domes darbību atbilstoši  Skolas nolikumam un Skolēnu domes 
nolikumam; 

33.2. noteikt Skolēnu domes struktūru un sastāvu; 

33.3. iesniegt priekšlikumus Skolas vadībai un Pedagoģiskajai padomei mācību un 
ārpusstundu darba organizēšanai un uzlabošanai, kā arī saimnieciskā darba pilnveidei; 

33.4. piedalīties  Skolas darba plānošanā; 

33.5. izteikt Skolēnu domes viedokli, lēmumus, publiskot pārskatu par Skolēnu domes darbu; 

33.6. izvirzīt pārstāvjus dalībai reģionālajās skolēnu domēs. 

34. Skolēnu domes pienākumi ir: 

34.1. uzklausīt ikvienu  Skolas izglītojamo  un pedagogu; 

34.2. atbalstīt Skolas administrāciju iekšējās kārtības noteikumu ievērošanas nodrošināšanā; 

34.3. izpildīt pieņemto darba plānu; 

34.4. regulāri informēt izglītojamos, pedagogus un administrāciju par savu darbību un 
pieņemtajiem lēmumiem. 

VI. Noslēguma jautājumi 

35. Nolikumu un tā grozījumus izstrādā Skolēnu dome, apstiprina Skolas direktors. 

36. Ar nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 30.05.2007. Valmieras vājdzirdīgo bērnu 
internātvidusskolas - attīstības centra Skolēnu domes nolikums, kas apstiprināts ar 21.09.2010. 
direktora rīkojumu Nr.18/1-10/10/64. 

37. Nolikums stājas spēkā 2019.gada 29.martā. 

 

Skolēnu domes priekšsēdētājs        Rolands Pintāns 
 
 

SASKAŅOTS 
Skolēnu domes 28.03.2019. sēdē 
(protokols Nr.3, lēmums Nr.1) 


