
 
VECUMNIEKU NOVADA DOMES 

VALLES VIDUSSKOLA  
Reģ. Nr. 90009125813 

Valle, Valles pagasts, Vecumnieku novads, LV 5106 

Tālr./fakss 65152856, e-pasts: valle-vsk@inbox.lv 

 

 

 

APSTIPRINU 

 
___________/Česlavs Batņa/       

                                                                                            Valles vidusskolas direktors   

                                                                                                    2011. gada 2. septembrī        

 

VECUMNIEKU NOVADA DOMES  

VALLES VIDUSSKOLAS  

SKOLĒNU LĪDZPĀRVALDES REGLAMENTS 

 
 

1.Vispārīgie jautājumi 

 

1.1. Vecumnieku novada domes Valles vidusskolas (turpmāk – Skola) skolēnu 

līdzpārvalde (turpmāk - Līdzpārvalde) ir demokrātiska skolēnu ievēlēta 

institūcija. 

1.2. Līdzpārvalde savā darbībā ievēro Līdzpārvaldes veidošanas un darbības 

kārtību (turpmāk - Reglamentu), Skolas nolikumu un iekšējās kārtības 

noteikumus. 

1.3.  Līdzpārvaldei var būt sava simbolika, atribūtika un budžets. 
 

 

2. Līdzpārvaldes darbības mērķis un galvenie uzdevumi 

 

2.1. Līdzpārvaldes darbības galvenais mērķis ir panākt skolēnu un Skolas interešu 

saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību 

procesā un sabiedriskā darba organizēšanā . 

2.2. Līdzpārvaldes galvenie uzdevumi: 

2.2.1.  Sadarboties ar Skolas direktoru un pedagogiem; 

2.2.2.  Pārstāvēt skolēnu intereses sarunās ar Skolas direktoru un pedagogiem; 

2.2.3. Iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā; 

2.2.4. Risināt sabiedrisko pasākumu organizatoriskos jautājumus; 

2.2.5. Apkopot skolēnu priekšlikumus un tos īstenot sabiedriskās dzīves   

          uzlabošanā; 

2.2.6. Sadarboties ar citu izglītības iestāžu skolēnu padomēm vai līdzpārvaldēm. 

 

 
 

 

 

 



3. Līdzpārvaldes vēlēšanas 

 

3.1. Skolā var tikt ievēlēta tikai viena Līdzpārvalde; 

3.2. Skolēnu līdzpārvaldes vēlēšanu kārtību un skolēnu tiesības piedalīties 

vēlēšanās nosaka skolēnu līdzpārvaldes reglaments; 

3.3.Līdzpārvalde tiek ievēlēta uz vienu gadu; 

3.4.Par skolēnu līdzpārvaldes locekļiem var kļūt: 

3.4.1. 7.-12. klases skolēni, kas demokrātiskā ceļā tiek izvirzīti no savas 

klases; 

3.4.2. Paši izsaka vēlēšanos darboties, un tos apstiprina Skolas direktors; 

3.5.Ievēlēto skolēnu skaits līdzpārvaldē ir ne mazāks kā 9; 

3.5.1. no 7.-9. klasēm tiek virzīti viens vai divi pārstāvji no katras klases; 

3.5.2. no 10.-12. klasēm tiek  virzīti divi vai trīs pārstāvji no klases. 

     3.6. Līdzpārvaldes vēlēšanas notiek trīs kārtās: 

3.6.1. Līdz septembra otrai piektdienai katra klase izvirza savus locekļus 

līdzparvaldei; 

3.6.2. Līdz septembra trešai trešdienai līdzpārvaldes locekļi no sava vidus 

izvirza divus kandidātus Līdzpārvaldes prezidenta amatam; 

3.6.3. Oktobra pirmajā piektdienā notiek prezidenta vēlēšanās, to organizē 

līdzpārvaldes locekļi, un prezidents tiek ievēlēts aizklātā balsojumā, 

piedaloties visiem skolas audzēkņiem, 

3.6.4. Līdz skolēnu līdzpārvaldes prezidenta vēlēšanām notiek priekšvēlēšanu 

kampaņā, kurā katrs no kandidātiem pārliecina par savām spējām un darbiem 

līdzpārvaldes prezidenta amatā. Priekšvēlēšanu kampaņa tiek pārtraukta 

vēlēšanu dienā. Kampaņas laikā var tikt organizētas publiskās debates 

kandidātu starpā. 

     3.7. Skolēnu līdzpārvaldes prezidents vada, kordinē un pārstāv Līdzpārvaldi   

            sarunās ar skolas administrāciju. 

     3.8. Par skolēnu līdzpārvaldes vietnieku kļūst skolēns, kurš prezidenta vēlēšanās  

            iegūst otro vietu. Prezidenta vietnieks vajadzības gadījumā aizstāj  

            Līdzpārvaldes prezidentu viņa prombūtnes laikā. 

3.9. Ievēlētais skolēns pirms savu pilnvaru beigām pārtrauc savu darbību 

Līdzpārvaldē, ja: 

3.9.1.  neturpina mācīties izglītības iestādē; 

3.9.2.  rakstiski izsaka vēlēšanos izstāties no Līdzpārvaldes; 

3.10. Skolēnu var izslēgt no Līdzpārvaldes, ja: 

3.10.1.  to ierosina vismaz puse līdzpārvaldes locekļu; 

3.10.2. skolēns ir pārkāpis skolas iekšējos kārtības noteikumus; 

3.10.3. nav pildījis savus pienākumus godprātīgi, neapmeklē Līdzpārvaldes 

sēdes. 

 
 

4. Līdzpārvaldes darbības organizācija 

 

4.1. Līdzpārvaldes darbības organizāciju nosaka Reglaments. 

4.2. Reglamentu apstiprina izglītības iestādes direktors; 

4.3.Līdzpārvaldi vada un tās darbību organizē prezidents, sēdes protokolē 

protokolists; 

4.4.Līdzpārvalde izstrādā pasākumu grafiku skolā, to saskaņojot ar Skolas 

direktoru 

4.5. Līdzpārvalde var īstenot izglītības iestādes administrācijas deleģētās funkcijas, 

slēdzot sadarbības līgumu ar skolas administrāciju; 

4.6. Līdzpārvalde no sava vidus izvirza vienu pārstāvi darbam skolas padomē;  

4.7. Līdzpārvaldes sēdes vada Līdzpārvaldes prezidents, viņa prombūtnes laikā - 

līdzpārvaldes prezidenta vietnieks; 



4.8. Līdzpārvaldes sēdes notiek ne retāk, kā vienu reizi mēnesī, vajadzības 

gadījumā, tās notiek biežāk. 

4.9. Sēžu apmeklējums ir obligāts visiem Līdzpārvaldes locekļiem. Attaisnotas 

neierašanas gadījumā jāinformē prezidents. Par sēžu neattaisnotu kavēšanu tiek 

izteikts līdzpārvaldes brīdinājums, un atkārtotas (līdz 3 reizēm) neattaisnotas 

neierašanās gadījumā, skolēns tiek izslēgts no Līdzpārvaldes. 

4.10. Skolēnu Līdzpārvaldes sēdes ir atklātas, ja vien prezidents nav 

izsludinājis sēdi par slēgtu. 

 
 

5. Līdzpārvaldes tiesības un pienākumi 

 

5.1.Līdzpārvaldei ir tiesības: 

5.1.1. Organizēt Līdzpārvaldes darbību atbilstoši Skolas nolikumam; 

5.1.2. Iesniegt priekšlikumu Skolas administrācijai, Skolas padomei iekšējo 

normatīvo dokumentu pilnveidei, mācību darba, sabiedriskās dzīves un 

saimnieciskā darba jautājumos; 

5.1.3. Piedalīties Skolas ārpusstundu darba plānošanā; 

5.1.4. Iesniegt priekšlikumus grozījumu izdarīšanai skolēnu Līdzpārvaldes 

reglamentā; 

5.1.5. Izteikt skolēnu viedokli, popularizēt lēmumus, sadarboties ar saziņas 

līdzekļiem un citām jauniešu organizācijām. 

5.2. Līdzpārvaldei ir pienākums: 

5.2.1.  sniegt informāciju Skolas administrācijai, Skolas padomei vai 

pedagoģiskai padomei par Skolas  Līdzpārvaldes darbu, pieņemtajiem 

lēmumiem un to izpildi, vismaz divreiz gadā (katra semestra mācību 

beigās); 

5.2.2. Regulāri informēt skolēnus par Līdzpārvaldes darbību, tās pieņemtiem 

lēmumiem un to izpildi; 

5.2.3. Atbalstīt skolas administrāciju un pedagogus izglītības iestādes iekšējās 

kārtības noteikumu un nolikumu ievērošanas nodrošināšanai; 

5.2.4. Pēc Līdzpārvaldes slēgtajām sēdēm, nepieciešamības gadījumā ievērot 

konfidencialitāti. 

 

 

 

 

Līdzpārvaldes prezidents    Liāna Kļaviņa 

(amats)  (paraksts)  (vārds, uzvārds) 
 

 


