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MEŽCIEMA PAMATSKOLA 
Hipokrāta iela 31, Rīga, LV–1079, tālrunis 67536888, e-pasts: mcps@riga.lv 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Rīgā 
 

 

08.02.2022.        Nr. PSM-22-1-rgs 
 

 

Skolēnu pašpārvaldes reglaments 
 

Rīgā 

 
Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 72. panta pirmās daļas 1.punktu 

08.09.2021. Rīgas Domes nolikuma Nr. 114 

“Mežciema pamatskolas nolikums” 58. punktu 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Mežciema pamatskolas Skolēnu pašpārvalde (turpmāk – Līdzpārvalde) ir 

sabiedriska skolēnu institūcija. 

2. Līdzpārvaldi veido Mežciema pamatskolas 4. – 9. klašu skolēni, lai pārstāvētu 

skolēnu intereses, līdzdarbotos skolas darba organizēšanā, sekmētu skolas 

sabiedriskās dzīves veidošanu un veicinātu mācību procesa pilnveidi.  

3. Līdzpārvaldes darbības mērķi: 

3.1. veicināt  skolēnu, skolas vadības un skolas darbinieku sadarbību; 

3.2. veicināt skolēnu informētību un  aktīvu iesaisti mācību, audzināšanas un skolas 

sabiedriskajā darbā; 

3.3. pilnveidot skolēnu līderības un pilsoniskās līdzdalības prasmes. 

4. Līdzpārvaldes reglamentu apstiprina Skolas padomes priekšsēdētājs, saskaņojot ar 

Skolas padomi un direktoru. 

II. Līdzpārvaldes izveide un vēlēšanas 

5. Darbam Līdzpārvaldē no katras 4. – 9. klases uz mācību gadu tiek izvirzīts ne 

mazāk kā viens pārstāvis. 

6. Klase izvirza skolēnu, kurš ir sekmīgs mācībās, sabiedriski aktīvs un motivēts 

darboties Līdzpārvaldē. 

7. Skolēnu darbam Līdzpārvaldē var izvirzīt atkārtoti. 
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8. Skolēns beidz savu darbību Līdzpārvaldē: 

8.1. pārtraucot mācīties skolā; 

8.2. izsakot vēlēšanos izstāties no Līdzpārvaldes 

8.3. par skolas nolikuma, skolas iekšējās kārtības noteikumu vai Līdzpārvaldes 

reglamentā ietverto noteikumu neievērošanu, skolēns var tikts izslēgts no 

Līdzpārvaldes sastāva. 

9. Par skolēna atstādināšanu vai izslēgšanu no Līdzpārvaldes lemj Līdzpārvaldes 

sapulcē ar balsu vairākumu. Ja klases pārstāvis tiek izslēgts no Līdzpārvaldes, 

klase deleģē citu pārstāvi. 

10. Līdzpārvaldes vadītāja kandidatūru var ieteikt Līdzpārvaldes locekļi, koordinators 

un Skolas vadība.  

11. Līdzpārvaldes vadītāju un vadītāja vietnieku ievēl Līdzpārvaldes sapulcē septembrī 

uz vienu mācību gadu. 

12. Skolēnu var ievēlēt par Līdzpārvaldes vadītāju vai vadītāja vietnieku vairākus 

mācību gadus. 

13. Ja Līdzpārvaldes vadītājs beidz savu darbību Līdzpārvaldē pirms savu pilnvaru 

beigām, Līdzpārvaldes locekļi lemj par ārkārtas vadītāja velēšanām. Līdz nākamā 

Līdzpārvaldes vadītāja ievēlēšanai, tā pienākumus pilda vadītāja vietnieks. 

14. Ja Līdzpārvaldes pārstāvji ir neapmierināti ar vadītāja vai tā vietnieka darbu, tad 

skolēni ir tiesīgi ierosināt jaunas vadītāja vai tā vietnieka vēlēšanas.  

15. Lai atbalstītu un palīdzētu vadīt Līdzpārvaldes darbu, direktors ar rīkojumu nosaka 

pedagogu, kurš ir Līdzpārvaldes koordinators mācību gadam. 

16. Līdzpārvaldes koordinators nav Līdzpārvaldes loceklis. Koordinatoram ir 

padomdevēja funkcija 

III. Līdzpārvaldes tiesības un pienākumi 

17. Līdzpārvaldes tiesības:  

17.1. patstāvīgi organizēt savu darbību ievērojot reglamentu, skolas nolikumu un 

skolas iekšējās kārtības noteikumus; 

17.2. sniegt viedokli un ieteikumus skolas vadībai un Skolas padomei par mācību 

un audzināšanas darbu, skolas saimnieciskajiem jautājumiem; 

17.3. pārstāvēt skolēnu viedokli un intereses skolā un Rīgas Skolēnu domē; 

17.4. izplatīt informāciju skolā un sociālajos tīklos. 

18. Līdzpārvaldes pienākumi: 

18.1. sadarboties ar  skolotājiem, skolas vadību, skolēniem un Skolas padomi; 

18.2. atbalstīt skolas vadību un pedagogus skolas iekšējas kārtības noteikumu 

un skolas nolikuma ievērošanas nodrošināšanā; 

18.3. piedalīties  sabiedriskās dzīves organizēšanā skolā;  
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18.4. sadarboties ar citu izglītības iestāžu skolēnu pašpārvaldēm un Rīgas 

Skolēnu domi. 

19. Līdzpārvaldes vadītāja pienākumi ir: 

19.1. plānot un aktualizēt Līdzpārvaldes darba plānu mācību semestrim; 

19.2. regulāri saskaņot Līdzpārvaldes lēmumus ar skolas vadību; 

19.3. vadīt Līdzpārvaldes sēdes, reģistrēt ieradušos Līdzpārvaldes locekļus; 

19.4. mācību semestra beigās apkopot un izvērtēt Līdzpārvaldes paveikto; 

19.5. sadarboties ar Līdzpārvaldes koordinatoru, Skolas vadību un pedagogiem; 

19.6. līdzdarboties Rīgas Skolēnu domē, koordinēt sadarbību ar Rīgas Skolēnu 

domi; 

19.7. piedalīties Skolas padomes darbā. 

20. Līdzpārvaldes vadītāja tiesības: 

20.1. saņemt no Līdzpārvaldes koordinatora un Skolas vadības informāciju, kas ir 

nepieciešama, lai veiktu savus pienākumus un pārstāvētu skolēnu intereses; 

20.2. pārstāvēt Līdzpārvaldi un Mežciema pamatskolas skolēnus skolā un ārpus 

tās; 

20.3. ieņemt amatus citās organizācijās vai institūcijās, ja tas neaizskar skolas 

intereses; 

20.4. deleģēt Līdzpārvaldes vadītāja vietniekam un locekļiem konkrētus 

uzdevumus un funkcijas. 

21. Līdzpārvaldes vadītāja prombūtnes laikā viņa pienākumus veic Līdzpārvaldes 

vadītāja vietnieks. 

22. Līdzpārvaldes koordinatora pienākumi: 

22.1. sadarboties ar skolas vadību un pedagogiem, pārstāvēt Līdzpārvaldes 

intereses;  

22.2. sniegt nepieciešamo atbalstu un informāciju Līdzpārvaldes vadītājam un 

Līdzpārvaldes locekļiem Līdzpārvaldes darbības nodrošināšanai un 

uzlabošanai; 

22.3. nodrošināt reglamentā ietverto noteikumu izpildi;  

22.4. sadarboties ar citu skolu pašpārvaldēm, institūcijām, pašvaldības un valsts 

iestādēm, nevalstiskajām organizācijām u.c. 

23. Līdzpārvaldes koordinatora tiesības: 

23.1. izmantot Skolas resursus un telpas, lai nodrošinātu Līdzpārvaldes darbu; 

23.2. iepazīties ar Līdzpārvaldes darbību saistītajiem dokumentiem; 

23.3. piedalīties Līdzpārvaldes sēdēs.  
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IV.  Līdzpārvaldes darba organizācija 

24. Līdzpārvaldes darbības virzienus un pasākumu darba plānu kārtējam mācību 

gadam nosaka Līdzpārvalde, ievērojot koordinatora rekomendācijas. 

25. Līdzpārvaldes skolēni ir tiesīgi veidot interešu grupas, pildot pienākumus un 

īstenojot kārtējo darba plānu. 

26. Lai realizētu Līdzpārvaldes iniciatīvas, Līdzpārvaldes skolēni ir tiesīgi pieaicināt 

citus Mežciema pamatskolas skolēnus, ja tie izrāda vēlmi piedalīties darba 

organizēšanā. 

27. Līdzpārvalde darbu organizē kopsapulcēs vai nepieciešamības gadījumā- darba 

grupās. 

28. Līdzpārvaldes sapulces notiek vienu reizi mēnesī, nepieciešamības gadījumā tiek 

sasauktas ārkārtas sapulces. 

29. Par Līdzpārvaldes sapulcē apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem 

Līdzpārvaldes vadītājs nosūta kopsavilkumu Līdzpārvaldes locekļiem un 

koordinatoram, nepieciešamības gadījumā sēdi protokolē.  

V. Noslēguma jautājumi 

30. Priekšlikumus grozījumiem Līdzpārvaldes reglamentā var izteikt Līdzpārvalde, 

Līdzpārvaldes vadītājs, koordinators, skolas vadība vai Skolas padome. 

31. Atzīt par spēkā zudušu 2018.gada 2. janvāra iekšējos noteikumu Nr. PSM-18-1-nts 

“Līdzpārvaldes nolikums”. 

32. Reglaments stājas spēkā 2022.g. 9.  februārī.  

 

 

 

 

Skolas padomes priekšsēdētāja        I. Grišāne 

 

 
Direktore          A. Priedīte 

 

 

 

 

 

 

 

Priedīte 
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