
Sveiks, RVVĢ skolēn! Skolēnu 

pašpārvaldes (SP) vēlēšanas ir klāt! Tu jau 

noteikti zini, ka, tāpat kā daudzās citās skolās, arī 

mūsu skolā ir skolēnu pašpārvalde! Šī nelielā 

skolēnu grupa atbild par pasākumiem, kuri 

norisinās skolā ārpus mācību procesa, nodrošina 

komunikāciju starp skolas vadību, skolēniem un 

skolotājiem, kā arī cenšas darīt visu, lai skolas 

dzīve būtu interesantāka un neaizmirstamāka. 

Šonedēļ tieši Tev ir iespēja pievienoties SP kā 

aktīvistam, kandidēt kādam skolēnu pašpārvaldes 

ministru amatam vai kļūt par pašpārvaldes 

prezidentu. SP parāda skolu no pavisam cita skatu 

punkta, saliedē visu skolu kopumā un ienes skolas 

rutīnā dzīvību un krāsas. 

Ja skolas laikā esi darbojies SP, tad tas noteikti būs lielisks papildinājums Tavā CV, 

kā arī darbošanās pašpārvaldē ir labs veids, kā papildināt savu pieredzes bagāžu. Ja esi 

ieinteresēts, vienīgais, kas Tev jādara, ir jāaizpilda pieteikuma anketa amatam, kurā vēlies 

startēt kā kandidāts, līdz 20.oktobrim plkst. 22.00 un trešdien, 21.oktobrī., jāierodas uz 

jaunās SP vēlēšanām aktu zālē pēc 9.stundas! Obligāta vēlēšanu apmeklēšana ir arī katras 

klases trīs pārstāvjiem: klases vecākajam, klases vecākā aizvietotājam un palīgam. Ja kāds no 

šiem klases pārstāvjiem nevar ierasties uz vēlēšanām vai kandidē kādam amatam, tad klasei 

jāizvēl citi trīs klases pārstāvji. Šeit būs neliels apraksts par katru amatu un pienākumiem, 

kuri jāveic, esot SP: 

1. SP prezidents – visas SP galva, kuram jāmāk organizēt, motivēt un vadīt komanda. SP 

prezidents ir cilvēks, kurš visas pašpārvaldes vārdā nodrošina komunikāciju ar skolas vadību, 

vecāku padomi, skolotājiem un skolēniem. SP prezidentam jāprezentē pašpārvalde 

pasākumos vai starpskolu projektos, jāvada klašu vecāko sapulces un, protams, skolēnu 

pašpārvaldes sēdes. Viens no svarīgākajiem SP prezidenta pienākumiem ir komunikācija un 

darbu sadalīšana SP ministru starpā, kuri tālāk sadala pienākumus aktīvistiem un palīgiem. 

Pašpārvaldes prezidents ir arī atbildīgs par visa mācību gada SP rīkoto pasākumu plānu, kuru 

izstrādā kopīgi ar visu skolēnu pašpārvaldi.Pieteikums, kas jāaizpilda, lai pieteiktos: 

http://www.visidati.lv/aptauja/1115649411/1/ 

2. SP viceprezidents (10.-12.kl.) – SP prezidenta labā roka. Palīdz pildīt pašpārvaldes 

prezidenta pienākumus, ir padomdevējs visiem pašpārvaldes aktīvistiem un ministriem. SP 

viceprezidents palīdz SP prezidentam rakstīt iesniegumus skolas vadībai par katru pasākumu. 

Par SP viceprezidentu kļūst otrais labākais kandidāts prezidenta amatam. 

3. SP viceprezidents (7.-.9.kl.) – SP prezidenta palīgs, pienākumi ir līdzīgi kā SP 

prezidentam un vidusskolas pašpārvaldes viceprezidentam. SP viceprezidents ir galvenais 

organizators pasākumiem, kuri tiek rīkoti tikai pamatskolai. Pieteikums, kas jāaizpilda, lai 

pieteiktos: http://www.visidati.lv/aptauja/1115649411/1/ 

4. Kultūras ministrs – SP rīkoto svarīgāko pasākumu galvenais organizators, kurš atbild par 

tādiem pasākumiem kā Ziemassvētku balle, Alberta balva, diskotēkas u.tml. Esot par 

Kultūras ministru, jābūt radošam un aktīvam SP dalībniekam. Pieteikums, kas jāaizpilda, lai 

pieteiktos: http://www.visidati.lv/aptauja/1115653358/1 
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5. Finanšu ministrs – visu SP finanšu koordinators. Katram pasākumam ir vajadzīgs 

finansējums, sākot ar ūdeni diskotēkās, beidzot ar dekorācijām un cienastu Ziemassvētku 

ballē. Finanšu ministram ir iespēja pārbaudīt savas spējas pārliecināšanas mākslā, meklējot 

sponsorus SP rīkotajiem pasākumiem.Pieteikums, kas jāaizpilda, lai pieteiktos: 

http://www.visidati.lv/aptauja/1115653358/1 

6. Ārlietu ministram jācenšas izveidot veiksmīgu sadarbību ar citu skolu pašpārvaldēm; ar 

citām skolām vai organizācijām jāorganizē kopīgi projekti un jāapmeklē Rīgas Skolēnu 

domes (RSD) rīkotie semināri, kursi un nodarbības. RSD organizē apmācības, kas gan attīsta 

personību, liek pārvarēt pašam sevi un māca veiksmīgi strādāt komandā, gan arī uzlabo 

komunikācijas prasmes. RSD rīko pat vairāku dienu ilgus seminārus, kuri parasti norisinās 

kādā no Latvijas lielākajām pilsētām. Iesaistoties RSD, var paplašināt savu paziņu loku vai 

pat iegūt jaunus draugus. Pieteikums, kas jāaizpilda, lai pieteiktos: 

http://www.visidati.lv/aptauja/1115653358/1 

7. Vides un veselības ministrs organizē visus pasākumus, kuri saistīti ar veselīga dzīves 

veida popularizēšanu, pasākumus, kuri veltīti vides aizsardzībai, organizē veselības dienas 

un aktivitātes vai nodarbības skolēniem , lai tie varētu vairāk uzzināt par veselīga un videi 

draudzīga dzīvesveida prioritātēm. Vides un veselības ministrs var organizēt arī talkas un 

atkritumu šķirošanas kampaņas. Šis amats mūsu skolā ir kaut kas jauns, tādēļ jo īpaši 

interesanti varētu būt skolā nebijušu pasākumu organizēšana.Pieteikums, kas jāaizpilda, lai 

pieteiktos: http://www.visidati.lv/aptauja/1115653358/1 

8. Sporta ministram – galvenā balss ar sportu saistītos notikumos. Sporta ministram ir 

iespēja pašam manevrēt ar sporta veidu izvēli katrā rīkotajā turnīrā, spēlē vai sporta stafetēs. 

Sporta ministrs saviem iecerētajiem sporta pasākumiem un aktivitātēm var brīvi izmantot 

gan sporta kompleksa telpas, gan futbola laukumu, gan arī pārējo skolas pagalmu, saskaņojot 

to ar sporta skolotājiem un skolas vadību. SP rīkotie sporta pasākumi notiek 4-5 reizes visā 

mācību gadā, bet šī ir iespēja ieviest skolā jaunas, ar sportu saistītas tradīcijas.Pieteikums, 

kas jāaizpilda, lai pieteiktos: http://www.visidati.lv/aptauja/1115653358/1 

9. Video un foto lietpratējs – cilvēks, kurš atbild par fotogrāfu un filmētāju nodrošināšanu 

katram pasākumam. Visi video ir arī jāsamontē, to dara video un foto lietpratējs vai viņa 

palīgi. Šis amats mijas roku rokā ar mediju lietpratēju, jo šiem abiem lietpratējiem ir jāveido 

reklāmas video rullīši. Šis amats vienīgais jau ir aizņemts šim gadam, bet tikpat nepieciešami 

ir skolēni, kuri māk fotografēt, filmēt, montēt video vai arī vēlas to iemācīties. 

10. Mediju lietpratējs – cilvēks, kurš atbild par reklāmu. SP ir vajadzīgs veids, kā visi 

skolēni uzzina par iecerētajiem pasākumiem, tādēļ mediju lietpratējs ir atbildīgs par to, kā 

pasākums tiks reklamēts: plakāts, informācija sociālajos tīklos, paziņojums pa skolas radio, 

informācijas lapiņas katram klašu vecākajam klašu vecāko sapulcē u.c.Pieteikums, kas 

jāaizpilda, lai pieteiktos: http://www.visidati.lv/aptauja/1115653358/1 

11. Aktīvists – cilvēks, kurš vēlas iesaistīties skolēnu pašpārvaldē, kuram varbūt ir kāda 

ideja, ko realizēt skolā; palīdz ministriem un prezidentam rīkot pasākumus. Aktīvists var 

izvēlēties, kurā jomā vairāk darboties, palīdzēt, piemēram, sporta pasākumos, diskotēkās vai 

filmējot. Lai kļūtu par aktīvistu, nav jāaizpilda pieteikuma anketa, ir tikai jāierodas 

21.oktobrī uz vēlēšanām aktu zālē uzreiz pēc 9.stundas. 

 

Gaidīsim ar nepacietību tavu pieteikumu, tiekamies 21.oktobrī vēlēšanās! 
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