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I. Vispārīgie noteikumi 

1. Birzgales pamatskolas Skolēnu dome ir izglītojamo pašpārvaldes forma, kas apvieno 

skolas aktīvākos un radoši domājošos izglītojamos. Tā līdzdarbojas skolas darba 

organizēšanā. 

2. Skolēnu domi izveido izglītojamie, lai pārstāvētu un aizstāvētu savas un citu skolas 

izglītojamo intereses, sekmētu skolas sabiedriskās dzīves veidošanos un veicinātu 

mācību procesa efektivitāti. 

3. Skolēnu dome savā darbībā ievēro Skolēnu domes reglamentu, Birzgales 

pamatskolas Nolikumu, skolas Iekšējās kārtības noteikumus, Bērnu tiesību 

aizsardzības likumu, Izglītības likumu un citus Latvijas Republikas normatīvos 

aktus. 

4. Skolēnu domei ir padomdevēja tiesības Birzgales pamatskolas administrācijai. 

5. Skolēnu dome īsteno skolas administrācijas deleģētās funkcijas Skolēnu domē. 
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II. Skolēnu domes mērķi un galvenie uzdevumi 

6. Skolēnu domes mērķis ir veidot patīkamu un daudzpusīgi radošu dzīvi skolā, 

veicināt izglītojamo aktīvu līdzdalību skolas dzīves veidošanā, mācību procesa 

uzlabošanā un ārpusstundu pasākumos. 

7. Skolēnu domes galvenie uzdevumi: 

7.1 pārstāvēt izglītojamo intereses sarunās ar skolas administrāciju un skolotājiem; 

7.2 sadarboties ar skolas administrāciju un skolotājiem; 

7.3 organizēt kultūras un atpūtas pasākumus skolā; 

7.4 iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā skolā; 

7.5 apkopot izglītojamo priekšlikumus un tos īstenot skolas sabiedriskās dzīves 

veidošanā; 

7.6 sadarboties ar citu skolu pašpārvaldēm, pašvaldības, valsts institūcijām un 

sabiedriskajām organizācijām gan Latvijā, gan ārvalstīs. 

 

III. Skolēnu domes izveide un vēlēšanas 

8. Skolēnu domi veido izglītojamo pārstāvji no 5. – 9. klasei. 

9. Katra klase Skolēnu domei izvirza vienu vai divus pārstāvjus pēc brīvprātības 

principa vai tos ievēlot klases vēlēšanās. 

10. Skolēnu domē darbojas aktīvi, radoši izglītojamie, kuri labi mācās un var būt paraugs 

citiem. 

11. Skolēnu dome sastāv no priekšsēdētāja un domes locekļiem. 

12. Skolēnu domes priekšsēdētājs/priekšsēdētāja: 

12.1 Skolēnu domes priekšsēdētāju ievēl visi Skolēnu domes locekļi aizklātās 

vēlēšanās; 

12.2 par Skolēnu domes priekšsēdētāju kļūst tas kandidāts, kurš saņēmis visvairāk 

balsu; 

12.3 priekšsēdētājs sava amata funkcijas pilda, kamēr pārtrauc mācīties Birzgales 

pamatskolā vai izsakot vēlēšanos izstāties no Skolēnu domes; 

12.4 ja priekšsēdētājs ir izdarījis būtisku pārkāpumu un nedrīkst turpināt savu 

amatu, Skolēnu dome ir tiesīga lemt par citu kandidātu priekšsēdētāja amatam un 

ievēlēt to. 



13. Skolēnu domes locekļi: 

13.1. Skolēnu domes loceklis beidz savu darbību Skolēnu domē tad, kad ir 

pārtraucis mācības Birzgales pamatskolā vai arī izsakot savu vēlēšanos 

izstāties no Skolēnu domes; 

13.2. ja klases izvirzītais Skolēnu domes pārstāvis ir izdarījis būtisku pārkāpumu 

un nedrīkst turpināt pildīt savu amatu, Skolēnu dome lūdz klases kolektīvu 

izvirzīt jaunu kandidātu; 

13.3. ja Skolēnu domes ievēlētais izglītojamais divu mēnešu laikā aktīvi 

nedarbojas un neapmeklē padomes sēdes, tad viņu var izslēgt no Skolēnu 

domes par to balsojot pārējiem Skolēnu domes locekļiem. 

 

IV. Skolēnu domes priekšsēdētāja un tās locekļu pienākumi 

14. Skolēnu domes priekšsēdētāja pienākumi: 

14.1. vadīt Skolēnu domes sēdes; 

14.2. atbildēt par Skolēnu domes darbu; 

14.3. sadarboties ar citu skolu pašpārvaldēm; 

14.4. iesaistīties un pārstāvēt skolu pašvaldības rīkotajās aktivitātēs. 

15. Skolēnu domes locekļu pienākumi: 

15.1  regulāri apmeklēt Skolēnu dome sēdes; 

15.2  aktīvi iesaistīties Skolēnu domes darbā; 

15.3  izteikt savus ierosinājumus skolas dzīves uzlabošanā un iesaistīties to 

realizēšanā. 

 

V. Skolēnu domes pienākumi un tiesības 

16. Skolēnu domei ir pienākumi: 

16.1  regulāri informēt izglītojamos par Skolēnu domes darbību, pieņemtajiem 

lēmumiem un to izpildi; 

16.2  regulāri informēt skolas administrāciju par Skolēnu domē pieņemtajiem 

lēmumiem; 

16.3  atbalstīt skolas administrāciju un skolotājus skolas Iekšējās kārtības 

noteikumu ievērošanas nodrošināšanā. 

 



17. Skolēnu domei ir tiesības: 

17.1  organizēt Skolēnu domes darbību atbilstoši Birzgales pamatskolas 

Nolikumam, Birzgales pamatskolas Iekšējās kārtības noteikumiem un skolas 

darba plānam; 

17.2  iesniegt priekšlikumus skolas administrācijai, padomei un pašvaldībai 

mācību darba, sabiedriskās dzīves un saimnieciskā darba jautājumos; 

17.3  piedalīties skolas darba plānošanā; 

17.4  deleģēt vismaz vienu pārstāvi Skolas padomē; 

17.5  iesniegt priekšlikumus grozījumu izdarīšanai Skolēnu domes reglamentā; 

17.6  izteikt Skolēnu domes viedokļus, lēmumus, kā arī izplatīt informāciju skolā, 

šim nolūkam izmantojot skolas mājas lapu, avīzi un informācijas stendus, to 

iepriekš saskaņojot ar Skolēnu domes konsultantu. 
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