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RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA 
Āgenskalna iela 21, Rīga, LV -1048, tālrunis 67474275, e-pasts rvvg@riga.lv 

 

REGLAMENTS 
Rīgā 

2021.gada 27. augustā       GVV-21-4-rgs 

 

Izdots saskaņā ar Vispārējās Izglītības likuma 10. panta 3. daļas 2. punktu  

Izglītības likuma 55. panta 6.punktu  

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas nolikumu 

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas izglītojamo padomes reglaments 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas izglītojamo padomes (turpmāk – skolēnu pašpārvalde) 

mērķis ir nodrošināt izglītojamo un ģimnāzijas administrācijas savstarpēju sadarbību. 

2. Skolēnu pašpārvaldes reglaments nosaka tās kompetenci, darbības jomas, pašpārvaldes 

struktūru, tās personālsastāvu, skolēnu pašpārvaldes dalībnieku pienākumus un tiesības, 

darba organizāciju, informācijas aprites kārtību, kā arī citus ar skolēnu pašpārvaldes darbu 

saistītus jautājumus (turpmāk – reglaments). 

3. Skolēnu pašpārvalde darbojas patstāvīgi un informē ģimnāzijas direktoru. 

4. Skolēnu pašpārvaldes reglaments nosaka tās darbu, ciktāl normatīvo aktu prasības par 

izglītības iestāžu pašpārvalžu kompetenci, darba organizāciju un citiem jautājumiem 

nenosaka citādi.  

5. Skolēnu pašpārvaldes deleģēti dalībnieki pārstāv izglītojamos ģimnāzijas padomē. 

 

II. Kompetence un darbības jomas 

6. Skolēnu pašpārvalde īsteno šādas darbības: 

6.1. sniedz priekšlikumus izglītības ģimnāzijas attīstībai un piedalās to īstenošanā; 

6.2. apkopo un sniedz priekšlikumus jautājumos par izglītojamo tiesībām un                                            

pienākumiem; 

6.3. organizē sabiedriskās aktivitātes saskaņā ar skolēnu pašpārvaldes darba plānu; 

6.4. piedalās ģimnāzijas sociālo tīklu kontu saturiskajā aktualizācijā un veido skolēnu 

pašpārvaldes sociālo tīklu saturu; 

6.5. sadarbojas  ar jaunatnes organizācijām un citu izglītības iestāžu skolēnu 

pašpārvaldēm. 
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7. Skolēnu pašpārvaldes dalībniekiem nav atļauts izteikt politisko nostāju pašpārvaldes 

vārdā.  

III. Struktūra un personālsastāvs 

8. Skolēnu pašpārvalde sastāv no prezidenta, diviem viceprezidentiem un pašpārvaldes 

dalībniekiem. 

9. Skolēnu pašpārvaldē darbojas radošā un mārketinga grupa, kurā katrā ir vismaz trīs 

dalībnieki.  

10. Skolēnu pašpārvalde no dalībnieku vidus ievēlē sekretāru. 

11. Skolēnu pašpārvaldes kārtējā gada pirmā sēde tiek sasaukta līdz 15. septembrim.  

12. Pirmajā sēdē dalībniekiem, kuri vismaz vienu mācību gadu bijuši skolēnu pašpārvaldes 

sastāvā, ir iespēja pieteikties par prezidenta amata kandidātu, to paziņojot tā brīža 

prezidentam.  

13. Skolēnu pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas ģimnāzijas mērogā organizē mārketinga grupa 

gadījumā, kad piesakās vairāk kā viens prezidenta amata kandidāts. Par kandidatūru tiek 

aicināti balsot visi ģimnāzijas izglītojamie; prezidents tiek ievēlēts ar vienkāršu balsu 

vairākumu. 

14. Gadījumā, kad piesakās tikai viens prezidenta amata kandidāts, pašpārvaldes prezidentu 

vēl pašpārvaldes iekšējā balsošanā un vēlēšanu organizācija tiek uzticēta pašpārvaldes 

dalībniekam, kurš nav amata pretendents; prezidents tiek ievēlēts ar divu trešdaļu balsu 

vairākumu.  

15. Ja kārtējām vēlēšanām nepiesakās neviens prezidenta kandidāts, tad prezidenta pienākumi 

tiek uzticēti skolēnu pašpārvaldes dalībniekam, kas iepriekš pildījis viceprezidenta 

pienākumus vai pašpārvaldē darbojies visilgāk. 

16. Skolēnu pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas tiek organizētas digitāli līdz skolēnu rudens 

brīvlaikam izņemot gadījumu, kad notiek skolēnu pašpārvaldes iekšējā balsošana.  

17. Skolēnu pašpārvaldes prezidenta vēlēšanās katram dalībniekam vai izglītojamajam ir 

viena balss. 

18. Pirmajā sēdē pēc prezidenta vēlēšanām skolēnu pašpārvaldes dalībnieki ievēl divus 

viceprezidentus. Vēlēšanās uzvar kandidāti ar vienkāršu balsu vairākumu. 

19. Skolēnu pašpārvaldes dalībnieku var izslēgt no pašpārvaldes ar lēmumu, ja viņš: 

19.1. neievēro šī reglamenta vai citu ģimnāzijas iekšējo normatīvo aktu noteiktās 

prasības;  

19.2. nepilda skolēnu pašpārvaldes lēmumus un uzņemtās saistības. 

20. Jautājumu par skolēnu pašpārvaldes dalībnieka izslēgšanu izskata tuvākajā sēdē, uzaicinot 

attiecīgo dalībnieku paust viedokli. Dalībnieka nepamatotas neierašanās gadījumā skolēnu 

pašpārvalde ar divu trešdaļu balsu vairākumu ir tiesīga lemt par viņa izslēgšanu.  

 

IV. Skolēnu pašpārvaldes dalībnieku pienākumi un tiesības 

21. Prezidenta pienākumi: 

21.2. pārstāvēt skolēnu pašpārvaldi; 

21.3. sasaukt un vadīt skolēnu pašpārvaldes sēdes; 
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21.4. atbildēt uz jautājumiem par skolēnu pašpārvaldes darbību; 

21.5. apstiprināt darba plānu mācību gadam un uzraudzīt tā izpildi; 

21.6. nodrošināt kvalitatīvu komunikāciju starp skolēnu pašpārvaldi un citām 

iesaistītajām pusēm; 

21.7. informēt nākamo prezidentu par darba pienākumiem; 

21.8. vismaz vienu reizi mēnesī informēt ģimnāzijas direktoru par skolēnu 

pašpārvaldes darbību.  

22. Prezidenta tiesības: 

22.1. iesniegt priekšlikumus ģimnāzijas administrācijai; 

22.2. piedalīties ģimnāzijas padomes darbā; 

22.3. izmantot citas skolēnu pašpārvaldes dalībnieka tiesības; 

22.4. deleģēt vai rekomendēt kādu skolēnu pašpārvaldes dalībnieku savā vietā. 

23. Viceprezidenta pienākumi: 

23.1. pārstāvēt vienu no divām skolēnu pašpārvaldes grupām (radošā vai mārketinga) 

un spēt atbildēt uz jautājumiem saistībā ar tās darbu;  

23.2. uzņemties un pildīt prezidenta pienākumus viņa prombūtnes laikā; 

23.3. pildīt visus dalībnieka pienākumus. 

24. Viceprezidenta tiesības: 

24.1. izmantot prezidenta tiesības viņa prombūtnes laikā; 

24.2. izmantot citas skolēnu pašpārvaldes dalībnieka tiesības. 

25. Sekretāra pienākumi: 

25.1. protokolēt skolēnu pašpārvaldes sēdes un veikt apmeklējuma uzskaiti;  

25.2. uzturēt dalībnieku kontaktu datubāzi; 

25.3. apkopot un arhivēt skolēnu pašpārvaldes, tai skaitā finanšu aprites dokumentus. 

26. Sekretāra tiesības: 

26.1. apkopot un dokumentāri noformēt dalībnieku sniegto informāciju, kas 

nepieciešama pašpārvaldes darba organizācijai;  

26.2. prezidenta uzdevumā pildīt citus deleģētus pienākumus saistībā ar pašpārvaldes 

darba plānu; 

26.3. izmantot citas skolēnu pašpārvaldes dalībnieka tiesības.  

27. Dalībnieka pienākumi: 

27.1. ievērot reglamentā un citos ģimnāzijas iekšējos normatīvajos aktos noteikto; 

27.2. ievērot skolēnu pašpārvaldes lēmumus; 

27.3. piedalīties skolēnu pašpārvaldes sēdēs, izņemot objektīvu prombūtni, par to 

informējot prezidentu pirms sēdes sākuma; 

27.4. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt skolēnu pašpārvaldes mērķa sasniegšanu un 

uzdevumu īstenošanu; 

27.5. iesaistīties vienā no divām skolēnu pašpārvaldes grupām (radošā vai 

mārketinga). 

28. Dalībnieka tiesības: 

28.1. piedalīties skolēnu pašpārvaldes organizētajos pasākumos; 

28.2. iesniegt priekšlikumus par tās darbību un tās uzlabošanu; 

28.3. aizstāvēt savu viedokli; 

28.4. līdzdarboties visās skolēnu pašpārvaldes aktivitātēs; 
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28.5. ar prezidenta atļauju un pamatojot iemeslu rakstiski: 

28.5.1. mainīt skolēnu pašpārvaldes grupu; 

28.5.2. beigt vai uz laiku pārtraukt darbu pašpārvaldē. 

Radošās grupas pienākumi: 

28.6. plānot un koordinēt skolēnu pašpārvaldes pasākumus; 

28.7. veidot māksliniecisko noformējumu; 

28.8. saskaņot savus lēmumus ar pārējiem skolēnu pašpārvaldes dalībniekiem; 

28.9. nodot dokumentus skolēnu pašpārvaldes sekretāram arhivēšanai. 

29. Radošajai grupai ir tiesības piesaistīt otras grupas dalībnieku vai klašu vecāko atbalstu. 

30. Mārketinga grupas pienākumi: 

30.1. atspoguļot  skolēnu pašpārvaldē notiekošo tā, lai pozitīvi reprezentētu ģimnāziju 

un skolēnu pašpārvaldi; 

30.2. veidot skolēnu pašpārvaldes informācijas uzziņas avotu saturu; 

30.3. uzturēt kontaktu ar klašu vecākajiem; 

30.4. pēc vajadzības vadīt un prezentēt pasākumus vai idejas; 

30.5. nodot dokumentus skolēnu pašpārvaldes sekretāram arhivēšanai. 

31. Mārketinga grupai ir tiesības izvēlēties veidu, kā prezentēt informāciju. 
 

V. Darba organizācija un informācijas pieejamība 

32. Sēdes tiek sasauktas vismaz reizi nedēļā, pasākumu laikā jeb citas nepieciešamības 

gadījumā sēdes var tikt sasauktas biežāk. 

33. Sēdes tiek protokolētas. 

34. Skolēnu pašpārvalde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz pieci pašpārvaldes dalībnieki, 

tai skaitā prezidents vai abi viceprezidenti, un ir pārstāvji no mārketinga un radošās 

grupas. 

35. Lēmumus skolēnu pašpārvalde pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. 

36. Skolēnu pašpārvalde var pieaicināt citus ģimnāzijas izglītojamos viedokļa sniegšanai. 

37. Sēdes neklātienē notiek MS Teams platformā. 

38. Sēdes klātienē notiek ģimnāzijas telpās, izvēloties epidemioloģiskajiem apstākļiem un 

sanāksmes saturam piemērotu telpu, to saskaņojot ar skolēnu pašpārvaldi konsultējošo 

skolotāju. 

39. Skolēnu pašpārvaldei ir sava e-pasta adrese: rvvgpasparvalde6@gmail.com 

40. Sēžu sasaukšanai, lēmumu paziņošanai un informēšanai  skolēnu pašpārvaldes darbā tiek 

izmantoti dažādi komunikācijas kanāli. 

VI. Noslēguma jautājums 

41. Grozījumus skolēnu pašpārvaldes reglamentā saskaņo ar ģimnāzijas direktoru un 

apstiprina kārtējā skolēnu pašpārvaldes sēdē. 

 

Skolēnu pašpārvaldes prezidents: 
 

SASKAŅOTS 

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas direktore                                 G.Muceniece 
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