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Rīgas 34.vidusskolas Skolēnu Parlamenta  

REGLAMENTS 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Izglītojamo parlaments (turpmāk tekstā – Skolēnu parlaments) ir 

1.1.1. pašu izglītojamo (turpmāk tekstā – izglītojamie) radīta vienība; 

1.1.2. sabiedriska skolēnu līdzpārvaldes institūcija. 

1.2. Izglītības iestādē (turpmāk tekstā – Skolā) var būt ievēlēta tikai viena skolēnu 

līdzpārvalde (Skolēnu parlaments). 

1.3. Pašpārvaldi izveido skolēni, lai pārstāvētu skolēnu intereses, sekmētu izglītības 

iestādes sabiedriskās dzīves veidošanos un veicinātu mācību procesa efektivitāti. 

 

2. Skolēnu parlamenta darbības mērķis 

 

Savas kompetences ietvaros organizēt un vadīt skolēnu sabiedrisko dzīvi skolā, 

aizstāvēt skolēnu tiesības un intereses. 

 

 

 

 



3. Skolēnu padomes darbības uzdevumi 

 

3.1. veikt sadarbību ar klašu aktīviem, skolotājiem, skolas administrāciju vecākiem, ar 

citu izglītības iestāžu līdzpārvaldēm, pašvaldības, valsts institūcijām un 

sabiedriskajām organizācijām; 

3.2. piedalīties ārpusstundu darba plānošanā un organizēšanā; 

3.3. iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā mācību iestādē; 

3.4. izskatīt skolēnu priekšlikumus par mācību un audzināšanas darbu, informēt par 

tiem skolas administrāciju; 

3.5. vākt informāciju par skolas dzīvi, veikt skolas sabiedriskās domas aptaujas; 

3.6. pārstāvēt skolēnu viedokli Skolas padomē; 

3.7. saskaņot skolēnu Iekšējās kārtības noteikumus; 

3.8. saglabāt un pavairot skolas tradīcijas; 

3.9. piesaistīt pamatskolēnus un gatavot tos darbam Skolēnu parlamentā; 

3.10. informēt skolēnus, vecākus, skolotājus par skolā notiekošajām aktivitātēm un 

Skolēnu parlamenta sēdēs pieņemtajiem lēmumiem; 

3.11. piedalīties skolas preses izdevuma darbā; 

3.12. piedalīties Rīgas skolēnu parlamenta darbā un tā organizētajos pasākumos. 

3.13. veicināt mācību procesa efektivitāti. 

 

4. Skolēnu parlamenta struktūra un darba organizācija 

 

4.1. Skolēnu padomē ir ne mazāk kā 15 skolnieki: 

4.1.1. Skolēnu parlamenta vadītājs vai vadītāji (ne vairāk, kā 2); 

4.1.2. Skolēnu parlamenta vadītāja vietnieki; 

4.1.3. Skolēni parlamenta biedri, kas darbojās Skolēnu Parlamentā. 

4.2. Skolēnu parlamenta biedri darbojas sekojošās nodaļās: 

4.2.1. Mācību darba nodaļa; 

4.2.2. Pasākumu organizētāju nodaļa; 

4.2.3. Noformēšanas nodaļa; 

4.2.4. Preses nodaļa; 

4.2.5. Ārējo sakaru nodaļa; 



4.2.6. Skolēnu parlamenta iekšējo lietu nodaļa.  

4.3. Dalībnieku skaits katrā nodaļā ir atkarīgs no kopējā padomnieku skaita mācību 

gada sākumā un tiek precizēts pirmajā Skolēnu parlamenta sanāksmē. 

4.4. Nodaļu sastāvs tiek noteiks Skolēnu parlamenta pirmajā sanāksmē diskusijas un 

balsošanas rezultātā, ņemot vērā katra padomnieka vēlēšanos. 

4.5. Skolēna Parlamenta vadītāju ievēl visi skolēni no 5.-12.klasēs balsošanās kārtā; 

4.6. Skolēna Parlamenta vadītāja kandidāti prezentē savu vēlēšanas programmu  

5.-12.kl. skolēniem pēc speciālā grafika; 

4.7. Skolēnu Parlamenta vadītāju vēlēšanas notiek pēc nepieciešamības; 

4.8. Nodaļu vadītāju pienākumus apspriež, koriģē un nosaka Skolēnu parlamenta 

biedri kopsapulcē pēc kārtējām vēlēšanām. 

4.9. Skolēnu padomē tiek ievēlēti 8.-12.klašu skolnieki: 

4.9.1. klases pārstāvji tiek ievēlēti septembra sākumā klases kopsapulcē ar 

balsu vairākumu; 

4.9.2. katra klase ir tiesīga deleģēt darbam Skolēnu parlamenta 1-3 

skolniekus; 

4.9.3. Skolēnu parlamentā ievēlētais skolnieks beidz savu darbību 

līdzpārvaldē, līdz ar mācību gada beigām vai pārtraucot mācīties skolā, vai 

izsakot vēlēšanos izstāties no līdzpārvaldes; 

4.9.4. ikviens skolnieks var būt atkārtoti ievēlēts Skolēnu parlamentā, 

kamēr nav pabeidzis 12.klasi; 

4.9.5. Skolēnu parlamenta biedri ar kopsapulces lēmumu var papildus 

pieņemt Skolēnu parlamentā jebkuru 8.-12.klases skolnieku visa mācību gada 

garumā; 

4.10. Skolēnu parlamenta biedri kopsapulcē var pieņemt lēmumu par skolnieka 

atskaitīšanu no Skolēnu padomes, ja tas nepilda uzticētus pienākumus, regulāri 

kavē sanāksmes, izaicinoši uzvedas saskarsmē ar citiem Skolēnu padomes 

biedriem, neapmierinoši mācās vai rupji pārkāpj skolēnu iekšējās kārtības 

Noteikumus. 

4.11. Skolēnu parlamenta sēdes notiek regulāri, bet ne retāk kā 1 reizi mēnesī. 

4.12. Skolēnu parlamenta sēdes vada Skolēnu parlamenta vadītājs, viņa prombūtnes 

laikā – vadītāja vietnieks. 



4.13. Padomes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no pārstāvjiem. 

Padomes sēdes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse klātesošo. Ja 

balsojot balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Padomes vadītāja balss. 

4.14. Padomes sēdes tiek protokolētas, protokolā ieraksta sēdes norises laiku, darba 

kārtību, dalībniekus, lēmumus, būtiskākos izteikumus un priekšlikumus; 

 

5. Skolēnu parlamenta biedru tiesības 

 

5.1. iesniegt priekšlikumus skolas darba organizācijai; 

5.2. piedalīties visu mācību, atpūtas un citu skolas dzīves jautājumu lemšanā; 

5.3. piedalīties skolas darba plānošanā; 

5.4. organizēt un vadīt dažādus pasākumus; 

5.5. izvirzīt priekšlikumus Skolas padomei; 

5.6. izvirzīt savu kandidatūru Skolēnu padomes priekšsēdētāja amatam, ja ir 9.-

12.klašu skolnieks; 

5.7. nepiedalīties Skolēnu padomes sapulcē attaisnojošu iemeslu dēļ. 

 

6. Skolēnu parlamenta biedru pienākumi 

 

6.1. apmeklēt Skolēnu parlamenta sanāksmes; 

6.2. pildīt Skolēnu parlamenta uzticētos pienākumus un uzdevumus; 

6.3. atskaitīties Skolēnu parlamenta priekšā par uzticēto pienākumu un uzdevumu 

izpildi; 

6.4. informēt savus klasesbiedrus par Skolēnu parlamenta sanāksmēs apspriežamajiem 

jautājumiem. 

 

7. Skolēnu parlamenta vadītāja un viņa vietnieka ievēlēšanas kārtība 

 

7.1. Skolēnu parlamenta vadītāju un viņa vietnieku ievēl skolas skolnieki no 5-12 kl., 

skolotaji skolas kopīgās vēlēšanās, katra mācību gada novembrī uz kalendāro 

gadu vai 1 reizi divos gados. 



7.2. Vēlēšanām tiek izvirzītas vismaz 2 kandidatūras no 9.-12.klašu Skolēnu 

parlamenta pārstāvjiem. 

7.3. Kandidatūru Skolēnu Parlamenta vadītāja amatam var ierosināt ikviens Skolēnu 

parlamenta biedrs. 

7.4. Ikviens Skolēnu parlamenta biedrs no 9.-12.klases var izvirzīt savu kandidatūru. 

7.5. Kandidāts, kurš iegūst balsu vairākumu, kļūst par Skolēnu parlamenta vadītāju. 

7.6. Kandidāts, kurš pēc balsu vairākuma ir otrais, kļūst par Skolēnu parlamenta 

vadītāja vietnieku. 

7.7. Ja Skolēnu parlamenta vadītājs un/vai viņa vietnieks nepilda, vai slikti pilda savus 

pienākumus, Skolēnu parlamenta biedri ir tiesīgi sarīkot ārkārtas vēlēšanas. 

 

8. Skolēnu parlamenta vadītāja pienākumi un tiesības 

8.1. Skolēnu parlamenta vadītājam ir tādi paši pienākumi un tiesības kā ikvienam 

Skolēnu parlamenta biedram, kā arī daži papildus pienākumi un tiesības. 

8.2. Skolēnu parlamenta vadītāja papildus pienākumi: 

8.2.1. vadīt Skolēnu parlamenta darbu; 

8.2.2. uzturēt ciešu kontaktu ar direktora vietnieku audzināšanas darbā; 

8.2.3. mācību gada sākumā sastādīt Skolēnu parlamenta darba plānu; 

8.2.4. mācību gada beigās atskaitīties par paveikto darbu, veicot tā analīzi. 

8.3. Skolēnu parlamenta vadītāja papildus tiesības: 

8.3.1. griezties ar jebkuru jautājumu pie skolas administrācijas un saņemt 

uz to atbildi; 

8.3.2. piedalīties Skolas padomes darbā.  

 

 

 

Direktore N.Rogaļeva 
 


