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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI  

Rīgā 

Rīga Baltmuižas skolēnu parlamenta reglaments  

 

01.09.2021.                                  Nr. VS54-21-18-nts 

 

 Izdoti saskaņā  ar Vispārējas izglītības likuma 9.pantu, 

Rīgas Baltmuižas pamatskolas nolikumu 

 

  

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Rīgas Baltmuižas pamatskolas skolēnu parlaments ir neatkarīga, demokrātiska un 

sabiedriska  organizācija. 

2. Skolēnu parlaments sastāv no 5.-9. klašu deputātiem, kas pārstāv un aizstāv skolēnu 

intereses, sekmē skolas sabiedriskās dzīves veidošanos. 

3. Skolēnu parlaments savā darbā ievēro Rīgas Baltmuižas pamatskolas skolēnu parlamenta 

reglamentu, Rīgas Baltmuižas pamatskolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus. 

Skolēnu parlamenta reglamentu apstiprina skolēnu parlamenta kopējā sapulce, saskaņojot ar 

skolas direktoru. 

4. Skolēnu parlamentam ir sava simbolika. 

5. Skolēnu parlamenta darbība nevar būt pakļauta citām organizācijām. 

 

II. Skolēnu parlamenta darbības mērķi un uzdevumi 

6. Skolēnu parlamenta darbības mērķis ir panākt skolēnu un skolas administrācijas interešu 

saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un 

sabiedriskā darba organizēšanā atbilstīgo iemaņu un prasmju apgūšanā. 

7. Skolēnu parlamenta galvenie uzdevumi: 

7.1. sadarboties ar skolas administrāciju un pedagogiem; 

7.2. pārstāvēt skolēnu intereses sarunās ar skolas administrāciju un pedagogiem; 

7.3. apkopot skolēnu priekšlikumus un īstenot tos skolas sabiedriskās dzīves veidošanā; 
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7.4. sadarboties ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm, pašvaldības, valsts institūcijām un 

sabiedriskajām organizācijām. 

7.5. palīdzēt skolēnu attīstībai, veicināt sociālo atbildību. 

III. Skolēnu parlamenta sastāvs un darbības organizācija 

8. Izvēlētā skolēnu parlamenta darbības ilgums tiek noteikts uz 1 gadu.  

9. Klases pārstāvji tiek ievēlēti septembra sākumā klases kopsapulcē ar balsu vairākumu.  

10. Katra klase ir tiesīga deleģēt darbam Skolēnu parlamentā 2 skolēnus. 

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

12. Sēdes tiek protokolētas, protokolā ieraksta sēdes norises laiku, darba kārtību, dalībniekus, 

lēmumus, būtiskākos izteikumus un priekšlikumus.  

13. Skolēnu parlaments izstrādā savas darbības un pasākumu plānu mācību gadam. 

14.  Skolēnu parlamenta deputāti darbojas šādos virzienos: mācību darbs, pasākumu 

organizēšana, skolas vide, ārējā sadarbība.  

15. Parlamenta deputāti apvienojas darba grupās konkrētu uzdevumu veikšanai, vajadzības 

gadījumā palīdzību un atbalstu lūdzot skolas pedagogiem vai administrācijai. 

16. Mācību gada beigās Skolēnu parlaments sniedz pārskatu un atskaitās skolēnu kolektīvam par 

paveikto darbu. 

17. Skolēnu parlamenta deputātu tiesības  

17.1. iesniegt priekšlikumus skolas darba organizācijai;  

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

17.3. piedalīties skolas darba plānošanā;  

17.4. organizēt un vadīt dažādus pasākumus;  

17.5. izvirzīt priekšlikumus Skolas padomei;  

17.6. izvirzīt savu kandidatūru Skolēnu padomes Prezidenta amatam, ja ir 7.- 9.klašu 

skolēns. 

17.7. nepiedalīties Skolēnu padomes sapulcē attaisnojošu iemeslu dēļ.  

18. Skolēnu parlamenta deputātu pienākumi  

18.1. apmeklēt Skolēnu parlamenta sanāksmes;  

18.2. pildīt Skolēnu parlamenta uzticētos pienākumus un uzdevumus;  

18.3. atskaitīties Skolēnu parlamentam par uzticēto pienākumu un uzdevumu izpildi;  

18.4. informēt savus klasesbiedrus par Skolēnu parlamenta sanāksmēs apspriežamajiem 

jautājumiem.  

19. Skolēnu parlamenta Prezidenta un viņa vietnieku ievēlēšanas kārtība  

19.1. Skolēnu parlamenta deputāti pirmajā sanāksmē atklātās vai aizklātās vēlēšanās ievēl 

Skolēnu parlamenta prezidentu. 

19.2. Parlamenta prezidenta kandidātiem jābūt: sekmīgiem, labai uzvedībai, aktīviem un 

radošiem. 

19.3. Katram skolēnu parlamenta loceklim ir tiesības piedalīties balsošanā.  

19.4. Par ievēlēto skolēnu parlamenta Prezidentu kļūst skolēns, kurš ieguvis absolūtu balsu 

vairākumu.  

19.5. Vēlēšanu rezultāti tiek  publicēti skolas informatīvajā stendā un saitē. 

20. Skolēnu parlamenta Prezidenta pienākumi:  

20.1. vadīt un organizēt skolēnu parlamenta sanāksmes;  

20.2. informēt skolas administrāciju un skolēnu parlamenta locekļus par pasākumiem un 

akcijām skolā;  

20.3. piedāvāt apspriešanai aktuālus jautājumus, kurus nepieciešams atrisināt;  

20.4. koordinēt skolēnu parlamenta darbību;  



20.5. pārstāvēt skolēnu parlamentu skolas un ārpusskolas pasākumos;  

20.6. būt taisnīgam un neuzpērkamam, zināt par visu notiekošo skolēnu parlamenta un skolas 

dzīve. 

VI. Grozījumi reglamentā 

21. Grozījumus skolēnu parlamenta reglamentā var veikt pēc parlamenta sēdes, skolas padomes, 

skolas direktora un pedagoģiskās padomes ierosinājuma. 

22. Grozījumus skolēnu parlamenta reglamentā apstiprina skolas parlaments un saskaņo ar 

skolas direktoru. 

23. Grozījumi stājas spēkā ar saskaņošanas brīdi. 

24.  Atzīt par spēku zaudējušiem 26.05.2017. “Rīgas 54. Vidusskolas parlamenta reglaments”   

Nr. VS54-17-1-rgs .                                                                                                          

 

Direktore                                                                                                            G.Gusakova  


