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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā
2017. gada 04.septembrī

Nr. GKL-17-13-nts
Izglītojamo pašpārvaldes nolikums
Izdoti saskaņā ar Vispārējas Izglītības likuma
10.panta trešās daļas 2.punktu un
Izglītības likuma 55.panta 2. un 6.punktu

I. Vispārīgie noteikumi
1. Rīgas Klasiskās ģimnāzijas (turpmāk – Ģimnāzijas) Izglītojamo pašpārvaldes
nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka Ģimnāzijas izglītojamo pašpārvaldes
(turpmāk tekstā – Pašpārvalde) uzdevumus, struktūru un darba organizāciju.
2. Pašpārvalde ir neatkarīga, demokrātiska institūcija, kas līdzdarbojās Ģimnāzijas
darba organizēšanā.
3. Pašpārvaldi izveido Ģimnāzijas izglītojamie, lai pārstāvētu un aizstāvētu savas
intereses, sekmētu Ģimnāzijas sabiedriskās dzīves veidošanu un veicinātu mācību
procesa uzlabošanu.
4. Pašpārvalde savā darbībā ievēro šo Nolikumu, Ģimnāzijas nolikumu un Iekšējās
kārtības noteikumus, kā arī citus normatīvos aktus, kas attiecināmi uz Pašpārvaldes
darbu.
5. Pašpārvalde darbojas patstāvīgi, bet ar Ģimnāzijas pedagogu un direktora atbalstu.
6. Pašpārvaldei ir ieteikuma tiesības Ģimnāzijas administrācijai.
7. Saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likuma 55. panta 6. daļu Pašpārvalde ir
pārstāvēta Ģimnāzijas padomē, tai skaitā Pašpārvaldes priekšsēdētājs ar balss
tiesībām.
8. Pašpārvalde plāno savu darbību.
9. Pašpārvaldes normatīvie akti tiek izdoti valsts valodā.
10. Pašpārvaldei var būt sava atribūtika un simbolika.
II. Pašpārvaldes darbības mērķi un uzdevumi
11. Pašpārvaldes mērķis ir panākt izglītojamo un Ģimnāzijas administrācijas interešu
saskaņošanu un izglītojamo aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību
procesā un sabiedriskā darba organizēšanā attiecīgu iemaņu un prasmju apgūšanā.
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12. Pašpārvaldes galvenie uzdevumi ir šādi:
12.1. sadarboties ar Ģimnāzijas administrāciju un pedagogiem;
12.2. izzināt izglītojamo intereses, apkopot priekšlikumus un darīt tos
zināmus Ģimnāzijas vadībai, aizstāvēt tos un īstenot;
12.3. iesaistīties mācību un Ģimnāzijas sadzīves apstākļu uzlabošanā,
sabiedrisko, kultūras un sporta pasākumu organizatorisko jautājumu
risināšanā;
12.4. veicināt savstarpējās uzticēšanās atmosfēru Ģimnāzijā;
12.5. pārstāvēt izglītojamo intereses Rīgas Skolēnu domē;
12.6. sadarboties ar citu izglītības iestāžu izglītojamo padomēm pieredzes
apmaiņai un citiem sadarbības mērķiem.
III. Pašpārvaldes izveide un vēlēšanas
13. Ģimnāzijā var tikt ievēlēta tikai viena Pašpārvalde. Pašpārvaldes pilnvaru termiņš ir
1 mācību gads ar pārstāvju tiesībām tikt atkārtoti ievēlētiem uz neierobežotu
pilnvaru termiņu skaitu.
14. Pašpārvaldē drīkst būt ievēlēti tikai izglītojamie, kas mācās Ģimnāzijā, ir aktīvi,
radoši un motivēti darboties.
15. Par Pašpārvaldes locekļiem var kļūt šādi Ģimnāzijas izglītojamie:
15.1. Ģimnāzijas 7.–12. klases izglītojamie, kuri izvirzīti no savas klases
izglītojamajiem;
15.2. kas paši izsaka vēlēšanos darboties, iesniedzot rakstveidā motivētu
iesniegumu Pašpārvaldei.
16. Mācību gada pirmajā Pašpārvaldes sēdē atklātā balsojumā no sava vidus ievēl un
apstiprina padomes personālsastāvu – Pašpārvaldes prezidentu un Pašpārvaldes
prezidenta vietnieku.
17. Pašpārvaldē ievēlētais izglītojamais beidz savu darbību Pašpārvaldē šādos
gadījumos:
17.1. pārtraucot mācīties Ģimnāzijā;
17.2. rakstiski izsakot vēlēšanos izstāties no Pašpārvaldes.
18. Izglītojamo var izslēgt no Pašpārvaldes, ja to ierosina vismaz 6 Pašpārvaldes
locekļi, izglītojamais ir būtiski pārkāpis Ģimnāzijas iekšējās kārtības noteikumus,
nav pildījis savus pienākumus godprātīgi, neapmeklē Pašpārvaldes sanāksmes.
IV. Pašpārvaldes sastāvs un darbības organizācija
19.

Pašpārvaldi veido:
19.1. Pašpārvaldes prezidents (vada, koordinē un pārstāv Pašpārvaldi);
19.2. Pašpārvaldes prezidenta vietnieks;
19.3. Pašpārvaldes locekļi, kas darbojas darba grupās saskaņā ar
Pašpārvaldes darbības virzienu un pasākumu darba plānu.
20. Pašpārvaldes pārstāvjiem ir tiesības iesniegt priekšlikumus par jauno darbības
virzienu.
21. Pašpārvaldes sēdes notiek regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī.
22. Pašpārvaldes sēdes vada Pašpārvaldes prezidents, viņa prombūtnes laikā to dara
Pašpārvaldes prezidenta vietnieks.

3

23.

Pirmo mācību gada Pašpārvaldes sēdi vada Pašpārvaldes koordinators.
Pašpārvaldes koordinatoru ieceļ amatā Ģimnāzijas direktors.
24. Pašpārvaldes koordinators nav uzskatāms par Pašpārvaldes locekli.
Pašpārvaldes koordinators nav balss tiesību un viņš nedarbojas nevienā darba
grupā. Pašpārvaldes koordinatoram ir Pašpārvaldes padomdevēja funkcija.
25. Ja Pašpārvaldes pārstāvji ir neapmierināti ar Pašpārvaldes prezidenta vai
prezidenta vietnieka darbu, tad pieci pārstāvji ir tiesīgi ierosināt jaunas
Pašpārvaldes vadības locekļa vēlēšanas.
26. Pašpārvaldes sēdes ir atklātas, tās tiek protokolētas.
27. Ja nepieciešams, Pašpārvalde prezidents vai prezidenta vietnieks var sasaukt
Pašpārvaldes ārkārtas sēdi.
28. Lēmumi tiek pieņemti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu, piedaloties
vismaz pusei no kopējo Pašpārvaldes locekļu skaita.
29. Pašpārvaldes darbības virzienus un pasākumu darba plānu kārtējam mācību
gadam nosaka Pašpārvalde, ievērojot koordinatora rekomendācijas.
V. Pašpārvaldes tiesības un pienākumi
30. Pašpārvaldei ir tiesības:
30.1. organizēt Pašpārvaldes darbību ievērojot šo Nolikumu, Ģimnāzijas
nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus;
30.2. iesniegt priekšlikumus Ģimnāzijas administrācijai mācību darbā,
sabiedriskās dzīves un saimnieciskā nodrošinājuma jautājumos;
30.3. piedalīties ārpusstundu un ārpus ģimnāzijas pasākumu darba
plānošanā;
30.4. iesniegt priekšlikumus grozījumu izstrādāšanai Pašpārvaldes
Nolikumā;
30.5. bez ierobežojumiem izteikt Pašpārvaldes viedokli, pieņemtos
lēmumus, kā arī izplatīt informāciju Ģimnāzijā, šim nolūkam
izmantojot Ģimnāzijas mājas lapu internetā un informatīvos stendus.
31. Pašpārvaldei ir pienākumi:
31.1. regulāri informēt Ģimnāzijas izglītojamos un administrāciju par
pieņemtajiem lēmumiem;
31.2. atbalstīt Ģimnāzijas administrāciju un pedagogus Ģimnāzijas iekšējas
kārtības noteikumu un Ģimnāzijas nolikuma ievērošanas
nodrošināšanā;
31.3. piedalīties Ģimnāzijas padomes sastāvā.
32. Katram Pašpārvaldes loceklim, kas nav Pašpārvaldes vadītājs vai vadītāja vietnieks,
ir jādarbojas kādā no Pašpārvaldes darba grupām.
33. Pašpārvaldes vadītāja pienākumi ir:
35.1. plānot Pašpārvaldes darbu, mācību semestra sākumā sastādīt darbības
virzienu un pasākumu darba plānu;
35.2. regulāri saskaņot visus Pašpārvaldes lēmumus ar Ģimnāzijas
administrāciju;
35.3. vadīt Pašpārvaldes sēdes, reģistrēt ieradušos Pašpārvaldes locekļus;
35.4. mācību semestra beigās apkopot un novērtēt visu darba grupu veikto
darbu šajā semestrī;
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35.5. sadarboties ar Ģimnāzijas administrāciju un pedagogiem, aizstāvēt
Ģimnāzijas izglītojamo intereses;
35.6. līdzdarboties Rīgas Skolēnu domē, koordinēt sadarbību ar Rīgas
Skolēnu domi.
36.Pašpārvaldes vadītāja vietnieka pienākumi ir:
36.1. Pašpārvaldes vadītāja prombūtnes laikā pildīt viņa pienākumus;
36.2. sniegt nepieciešamo atbalstu Pašpārvaldes vadītājam Pašpārvaldes
darbības uzlabošanai;
36.3. palīdzēt Pašpārvaldes vadītājam vadīt sēdes.
VI. Noslēguma jautājums
37. Priekšlikumus grozījumiem Pašpārvaldes Nolikumā var izteikt Pašpārvaldes
prezidents, koordinators un Ģimnāzijas administrācija.
38. Grozījumus Pašpārvaldes Nolikumā apstiprina Ģimnāzijas direktors.
39. Atzīt par spēku zaudējušu ar 02.09.2005. rīkojumu Nr.36-f apstiprinātu
“Ģimnāzistu padomes nolikumu”.
Direktors

R.Alijevs

