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AUSTRUMLATVIJAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLAS  

SKOLĒNU PARLAMENTA REGLAMENTS 

 

I Vispārīgie noteikumi 

1. Skolēnu parlaments (turpmāk tekstā – SP) ir skolēnu pašpārvaldes institūcija, kuras sastāvā var 

ievēlēt jebkuru skolēnu, kuram nav Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (turpmāk tekstā – 

ATV) iekšējās kārtības un citu tiesisko normu pārkāpumu vai nepietiekamu (≤ 4 ballēm) semestra 

vērtējumu mācību priekšmetos. SP ar ATV vadības atbalstu veido izglītojamie pēc savas 

iniciatīvas. Tā ir demokrātiska skolēnu kolektīva pašregulācijas un pašizteiksmes forma, kas savas 

kompetences ietvaros organizē un vada skolēnu sabiedrisko dzīvi ATV, aizstāv skolēnu tiesības 

un intereses, piedalās ATV pārvaldē. 

2. SP darbojas saskaņā ar tā reglamentu, kuru izstrādā pats parlaments, saskaņo ar ATV vadību un 

apstiprina ATV direktors. 

3. SP izveidošanas un darbības mērķis ir panākt skolēnu un ATV administrācijas interešu un darbības 

saskaņošanu, kā arī skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā, sabiedriskā 

darba un brīvā laika organizēšanas iemaņu apgūšanā. 

4. SP sastāvā ir parlamenta prezidents, viceprezidents un 12 skolēni pa diviem pārstāvjiem no katras 

klases; vienu un to pašu skolēnu par parlamenta locekli var ievēlēt vairākas reizes. 

5. SP sēdes notiek ne retāk kā divas reizes mēnesī. Tās sasauc parlamenta prezidents, sēdes vada 

parlamenta prezidents vai gadījumā, ja parlamenta prezidents pats nevar vadīt sēdi, viceprezidents; 

sēdes tiek protokolētas. 
 

II  SP mērķi un uzdevumi 
 

6. SP darbības galvenais mērķis ir skolēnu interešu aizstāvēšana un to saskaņošana ar skolas 

administrāciju, skolēnu aktīva iesaistīšanās skolas vides veidošanā, apgūstot sabiedriskā darba un 

brīvā laika organizēšanas iemaņas. 

7. SP galvenie darbības uzdevumi un virzieni: 

7.1. pārstāvēt skolēnu viedokli ATV Skolas padomē; 

7.2. veicināt sadarbību starp skolotājiem un skolēniem, kā arī skolēnu savstarpējo sadarbību; 
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7.3. organizēt sabiedrisko dzīvi ATV; 

7.4. veicināt sadarbību ar citām skolām un iestādēm; 

7.5. sadarbojoties ar ATV vadību, veikt darbības, kas veicina ATV attīstību; 

7.6. piedalīties ATV iekšējo normatīvo aktu izstrādē un ATV darbības plānošanā; 

7.7. izteikt ierosinājumus ATV vadībai izglītības procesa un ārpusstundu darba pilnveidošanai; 

7.8. izteikt priekšlikumus par pamudinājumiem, apbalvojumiem vai sodiem izglītojamajiem; 

7.9. informēt skolēnus par SP darbību; 

7.10. piedalīties Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes darbā un tās organizētajos pasākumos. 

 

III SP vēlēšanas 

 

8. SP ievēlēti drīkst būt tikai skolēni, kas mācās ATV, ir sekmīgi mācībās, aktīvi, radoši un motivēti 

darboties. Nekādu dzimuma, tautības vai subjektīvu iemeslu neievēlēšanai nedrīkst būt. 

9. SP kā brīvprātīgais var darboties jebkurš ATV skolēns. Brīvprātīgajam nav balsstiesību lēmuma 

pieņemšanā. Brīvprātīgo skaits nav ierobežots. 

10. Pirmā mācību semestra sākumā (septembris) izglītības metodiķe audzināšanas darba jomā 

uzņemas vēlēšanu komisijas (VK) izveidošanu SP prezidenta vēlēšanām. VK ietilpst 1 pedagogs 

un pa vienam skolēnam no katras klases. VK galvenais uzdevums ir organizēt vēlēšanas, un tā ir 

pilnīgi neatkarīga savā darbā un lēmumos. 

11. VK sagatavo biļetenus visiem ATV skolēniem un skolotājiem. Vēlēšanas notiek tām atvēlētajā 

laikā (klases stundas vai starpbrīži) un  telpā.Vēlēšanām jābūt demokrātiskām, aizklātām.  

12. Par SP prezidentu kļūst pretendents, kurš ir ieguvis balsu vairākumu, par viceprezidentu  kļūst 

prezidenta vēlēšanu 2. vietas ieguvējs. 

13. Ja SP prezidents atstāj amatu mācību gada laikā vai viņam izsaka neuzticību ATV direktors, SP 

vai ATV padome, prezidenta pienākumus pēc Skolēnu parlamenta sēdes lēmuma pilda 

viceprezidents vai parlamenta prezidenta iepriekšējo vēlēšanu otrās vietas ieguvējs. 

14. Pēc SP prezidenta ievēlēšanas Skolēnu parlamenta locekļi piesaka savas kandidatūras SP ministru 

amatiem. Pirmajā SP sēdē atklātā balsojumā tiek ievēlēti ministri un apstiprināts jaunais SP 

sastāvs. 

 

IV Parlamenta sastāvs 

 

15. SP sākotnēji tiek veidota tādā skaitliskā sastāvā, lai tajā būtu iekļauts pa diviem pārstāvjiem no 

katras 10.-12. klases. Parlamenta sastāvs var tikt koriģēts pēc aktivitātes un sēžu apmeklētības- tas 

var tikt mainīts vai papildināts atklātā SP balsojumā, saglabājot SP vismaz vienu pārstāvi no katras 

klases. 

16. SP sastāv no prezidenta, viceprezidenta, sekretāra, ministriem un locekļiem. Ministri savā darbībā 

ir pakļauti prezidentam. 

17. Parlamenta amatpersonu pienākumi: 

17.1. Prezidents: 

17.1.1. prezentē un vada SP darbību līdz nākamajām vēlēšanām; 

17.1.2. ne retāk kā 2 reizes mēnesī sasauc un vada SP sēdi; 

17.1.3. pieņem lēmumus un deleģē pārstāvjus uz dažādiem pasākumiem; 

17.1.4. SP vārdā sadarbojas ar skolas administrāciju un līdzdarbojas SP; 

17.1.5. veido SP tēlu skolā un ārpus tās; 

17.1.6. iepazīstina SP ar ārpusskolas projektiem, aicina tajos iesaistīties; 

17.1.7. atskaitās par SP darbu skolas skolēnu un skolotāju kopsapulcē. 

17.2. Viceprezidents: 

17.2.1. sadarbojas ar prezidentu; 



17.2.2. pilda prezidenta pienākumus tā prombūtnes laikā; 

17.2.3. palīdz prezidentam sagatavot un vadīt sēdi; 

17.2.4. nepieciešamības gadījumā konsultē ministrus. 

17.3. Sekretārs: 

17.3.1. protokolē SP sēdes; 

17.3.2. glabā SP protokolus (sadarbībā ar izglītības metodiķi audzināšanas jomā); 

17.3.3. kārto SP lietvedību. 

17.4. Kultūras ministrs: 

17.4.1. vada skolas kultūras un sabiedrisko pasākumu organizāciju, detalizētu 

plānošanu un realizāciju; 

17.4.2. izveido skolas pasākumu plānu, ir atbildīgs par pasākumu scenāriju izstrādi; 

17.4.3. atbild par plakātu un cita veida informatīvo materiālu izstrādi skolas 

pasākumiem. 

17.5. Labklājības ministrs: 

17.5.1. ir atbildīgs par skolēnu labsajūtu skolā; 

17.5.2. izzina un veido priekšlikumus par skolas vides uzlabošanu; 

17.5.3. atbild par SP finanšu līdzekļu uzskaiti; 

17.5.4. piesaista līdzekļus SP mērķu īstenošanai. 

17.6. Ārlietu ministrs:  

17.6.1. dibina un attīsta attiecības ar citu skolu, iestāžu pārstāvjiem; 

17.6.2. vajadzības gadījumā pārstāv skolu ārpusskolas pasākumos; 

17.6.3. aktīvi piedalās Rēzeknes Jauniešu domes darbībā, informē SP par aktivitātēm, 

konkursiem, projektiem u.c. 

17.7. E-lietu ministrs: 

17.7.1. pārbauda SP e-pastu, informē parlamenta locekļus; 

17.7.2. raksta informāciju par jaunumiem skolas mājaslapā; 

17.7.3. ir atbildīgs par skolas tēlu sociālajos tīklos; 

17.7.4. fotografē SP un skolas pasākumus; 

17.7.5. nodrošina SP locekļu un izglītības metodiķa audzināšanas jomā pieeju 

fotogrāfijām. 

18. Visi pārējie SP locekļi aktīvi iesaistās Skolēnu parlamenta darbībā, palīdz īstenot ministru, 

prezidenta nodomus un pilda to uzdevumus. 

 

V Parlamenta darbības organizācija 

 

19. SP ir kolektīva pašpārvaldes institūcija, kas jautājumus izskata un izlemj sēdēs. 

20. SP var pieņemt lēmumus, ja uz parlamenta sēdi ieradušies vairāk nekā 50% balsstiesīgo tās 

locekļu; lēmumu pieņem ar balsu vairākumu. 

21. SP sēdes notiek regulāri, ne retāk kā divas reizes mēnesī. 

22. SP sēdēs izskata būtiskākos tās darbības jautājumus: 

22.1. aktuālu jautājumu risināšana; 

22.2. organizējamo pasākumu un aktivitāšu plānošana un realizācija; 

22.3. pamudinājumu un atzinības izteikšana izglītojamajiem; 

22.4. SP darbības izvērtējums. 

 

VI Parlamenta pienākumi un tiesības 

 

23. SP ir tiesības: 

23.1. organizēt SP darbību atbilstoši ATV nolikumam un šim reglamentam; 



23.2. iesniegt priekšlikumus ATV administrācijai, ATV padomei sabiedriskās dzīves 

veidošanā; 

23.3. piedalīties ATV padomes darbībā; 

23.4. iesniegt priekšlikumus grozījumu izdarīšanai SP reglamentā; 

23.5. izteikt SP viedokli, lēmumus, kā arī informēt skolēnus par savu darbību. 

24. SP pienākums ir atskaitīties izglītojamajiem un ATV vadībai, skolotājiem par Skolēnu parlamenta 

darbu, pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. 

 

 

Skolēnu Parlamenta prezidents      Kristaps Kokorevičs 

 

 

 

SASKAŅOTS  

Skolēnu Parlamenta sēdē 2021.gada 17.martā. 

Protokols Nr.12 

 

 

 

 

 

 

 


