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Skolēnu pašpārvaldes reglaments
Izdots saskaņā ar
Rīgas 72. vidusskolas nolikumu.

Vispārīgie jautājumi
1. Rīgas 72.vidusskolas (turpmāk tekstā - Skola) skolēnu pašpārvalde (turpmāk tekstā
- Pašpārvalde) ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska organizācija, kas pārstāv un
aizstāv skolēnu intereses, sekmē skolas sabiedriskās dzīves veidošanos un veicina mācību
procesa efektivitāti.
2. Pašpārvalde savā darbībā ievēro Pašpārvaldes veidošanas un darbības kārtību (turpmāk
tekstā – Reglaments), Skolas iekšējo kārtību. Reglamentu apstiprina Skolas direktors.
3. Pašpārvaldi Skolas padomē pārstāv 5 skolēni: Pašpārvaldes priekšsēdētājs, viņa
vietnieks un virzienu vadītāji.
4. Skolēnu pašpārvaldē darbojas šādi virzieni: Mācību un audzināšanas virziens, Kultūras
un sporta virziens, Reklāmas virziens.
5. Skolēnu virzienu vadītāji darbojas atbilstoši sava virziena amata aprakstam.
6. Pašpārvalde plāno un analizē savu darbību vienu reizi mācību gadā.
7. Pašpārvaldes darbu koordinē Skolas pedagogs – Pašpārvaldes koordinators.
8. Skolēnu pašpārvalde strādā patstāvīgi, bet darbību saskaņo ar Pašpārvaldes
koordinatoru.
Pašpārvaldes darbības mērķi un galvenie uzdevumi
9. Izzināt skolēnu intereses un vajadzības, atbilstoši tām plānot savu darbību;
10. Pārstāvēt un aizstāvēt skolēnu intereses sarunās ar administrāciju un pedagogiem;
11. Iesaistīties Skolas mācību un audzināšanas darba pilnveidošanā;
12. Sadarboties ar Skolas administrāciju, pedagogiem un citām Skolas institūcijām;
13. Informēt klašu kolektīvus par darbu pašpārvaldē, plānotiem pasākumiem, pieņemtiem
lēmumiem.
Skolēnu pašpārvaldes darba organizēšana.

14. Pašpārvaldes darbības organizāciju nosaka Pašpārvaldes reglaments.
15. Pašpārvaldes sastāvu veido katras 8.-12. klases pārstāvji, ko izvirza attiecīgās klases
kolektīvs.
16.Pašpārvaldes sanāksmes:
- Pašpārvaldes sanāksmes notiek reizi divos mēnešos, nepieciešamības gadījumā biežāk.
- Pašpārvaldes sanāksmes vada Pašpārvaldes priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā to
dara Pašpārvaldes priekšsēdētāja vietnieks;
- Pašpārvaldes sanāksmes ir atklātas, tās tiek protokolētas;
- Lēmumi tiek pieņemti atklātā balsošanā ar balsu vairākumu.
- Gadījumā, ja balsis sadalās 50/50, noteicoša ir Pašpārvaldes priekšsēdētaja balss.
1. Par priekšsēdētaju var kļūt jebkurš Pašpārvaldes pārstāvis, kas piedāvās savu
pārdomātu Pašpārvaldes darba plānu un tā īstenošanu.
2. Par vietnieku var kļūt otrais pēc balsošanas rezultātiem pretendents uz
Pašpārvaldes priekšsēdētaja amatu.
3. Par virziena vadītāju var kļūt jebkurš ieinteresēts skolēnu Pašpārvaldes pārstāvis,
kam ir redzējums par jomas darbu un attīstību.
4. Visas personas tiek ievelētas uz vienu gadu ar atklātu balsojumu.
5. Ja ievelētā persona atsakās vai citu iemeslu dēļ neizpilda savus, amata aprakstā
noteiktus pienākumus, tad Pašpārvalde var atstādināt to no amata un ievēlēt citu
kandidātu.
Skolēnu pašpārvaldes tiesības.
17. Pašpārvaldes pārstāvji piedalās Pašpārvaldes darba plānošanā.
18. Pašpārvaldes pārstāvji organizē konkrētus pasākumus.
19. Katram Pašpārvaldes pārstāvim ir pastāvīgs uzdevums un atbildība par tā veikšanu.
20. Pašpārvaldes pārstāvji izvirza priekšlikumus Skolas padomei.
21. Izsaka savu un skolēnu kolektīva viedokli, aizstāv skolēnu intereses.
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