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Rīgas Doma kora skolas izglītojamo pašpārvaldes reglaments 

 

Izdots saskaņā ar 

NMV nolikumu un RDKS iekšējās kārtības noteikumiem 

 

I Vispārīgie jautājumi 

 

1. Rīgas Doma kora skolas Izglītojamo pašpārvalde ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska. 

Pašpārvalde līdzdarbojas izglītības iestādes darba organizēšanā.  

2. Pašpārvaldi izveido izglītojamie, lai pārstāvētu un aizstāvētu izglītojamo intereses, sekmētu 

izglītības iestādes sabiedriskās dzīves veidošanos.  

3. Pašpārvalde savā darbībā ievēro Pašpārvaldes reglamentu, Nacionālās Mākslu vidusskolas 

nolikumu un Rīgas Doma kora skolas iekšējās kārtības noteikumus. Pašpārvaldes reglamentu 

apstiprina direktors.  

4. Pašpārvaldei ir padomdevēja tiesības izglītības iestādes administrācijai.  

5. Pašpārvalde var īstenot skolas administrācijas deleģētas funkcijas.  

 

II Izglītojamo pašpārvaldes darbības mērķi un galvenie uzdevumi  

 

6. Izglītojamo pašpārvaldes darbības mērķi:  

6.1. panākt izglītojamo un izglītības iestādes administrācijas interešu saskaņošanu;  

6.2. veicināt izglītojamo aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā un mācību procesā;  

6.3. piedāvāt izglītojamajiem sabiedriskā darba organizēšanā nepieciešamo iemaņu un 

prasmju apgūšanu.  
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7. Izglītojamo pašpārvaldes galvenie uzdevumi:  

7.1. iesaistīties skolas sabiedriskās dzīves veidošanā;  

7.2. pārstāvēt izglītojamo intereses sarunās ar skolas administrāciju un pedagogiem;  

7.3. veicināt mācību procesa efektivitāti;  

7.4. apkopot izglītojamo priekšlikumus un tos īstenot mācību procesa, sadzīves un 

sabiedriskās dzīves uzlabošanā. 

III Izglītojamo pašpārvaldes izveide  

 

8. Pašpārvaldes izveides kārtību un izglītojamo tiesības par piedalīšanos Izglītojamo pašpārvaldē 

nosaka Pašpārvaldes reglaments.  

9. Izglītojamo pašpārvaldē iesaistās iecelti vai pēc brīvprātības principa izvēlēti aktīvākie katras 

klases (5. kl. - IV kurss) pārstāvji.  

10. Izglītojamo pašpārvaldes viena izvēlētā sastāva darbības ilgums ir viens mācību gads.  

 

IV Izglītojamo pašpārvaldes sastāvs un darbības organizācija  

 

11. Pašpārvaldē ir pārstāvji no katras klases (5. klase - IV kurss).  

12. Iknedēļas Izglītojamo pašpārvaldes sēdes notiek dalīti 5. - 9. klasei un I – IV kursam.  

13. Kopējās Izglītojamo pašpārvaldes sēdes notiek pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi 

mēnesī.  

14. Mācību gada pirmajā Izglītojamo pašpārvaldes tikšanās reizē tiek iecelts Izglītojamo 

pašpārvaldes vadītājs (vidusskolēns) un divi Vadītāja vietnieki (pamatskolēns un vidusskolēns).  

15. Izglītojamo pašpārvaldes sēdes vada RDKS Ārpusklases darba organizators, viņa 

prombūtnes laikā Izglītojamo pašpārvaldes vadītājs vai Vadītāja vietnieki.  

 

V Izglītojamo pašpārvaldes tiesības  

 

16. Pašpārvaldei ir tiesības:  

16.1. organizēt Pašpārvaldes darbību atbilstoši skolas nolikumam un iekšējās kārtības 

noteikumiem;  

16.2. iesniegt priekšlikumus skolas administrācijai, skolas padomei, Kultūras ministrijai un 

pašvaldībai mācību darba, sabiedriskās dzīves un saimnieciskā darba jautājumos;  

16.3. piedalīties skolas darba plānošanā;  

16.4. deleģēt pārstāvi skolas padomē;  

16.5. iesniegt priekšlikumus grozījumu izdarīšanai Izglītojamo pašpārvaldes reglamentā.  
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17. Pašpārvaldes pienākumi ir:  

17.1. regulāri informēt izglītojamos par Pašpārvaldes darbību, Pašpārvaldes pieņemtajiem 

lēmumiem un to izpildi;  

17.2. regulāri informēt skolas administrāciju par Pašpārvaldes pieņemtajiem lēmumiem;  

17.3. atbalstīt skolas administrāciju un pedagogus izglītības iestādes iekšējās kārtības 

noteikumu un nolikuma ievērošanas nodrošināšanā.  

 

 

Direktors                     J.Ziņģītis 

 

Rīgas Doma kora skolas vadītājs      G.Ceplenieks                                                  

 


