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SKOLĒNU DOMES 

REGLAMENTS 
Jaunjelgavas novada Daudzeses pagastā 

 

                                                                                       Izdots saskaņā ar Vispārējās Izglītības likuma  

                                                          10. panta 3. daļas 2. punktu 

 

Mērķis: skolēnu iesaistīšana audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba 

                     organizēšanā.  

 

 

Uzdevumi: 
 Sadarboties ar skolas vadību un pedagogiem. 

 Pārstāvēt skolēnu intereses sarunās ar skolas vadību un pedagogiem, nepieciešamības 

gadījumos piedalīties Pedagoģiskās padomes sēdēs. 

 Uzklausīt skolēnu priekšlikumus un tos īstenot skolas sabiedriskās dzīves veidošanā. 

 Iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā skolā. 

 

 

 

Skolēnu domes izveide un vēlēšanas 
 

 Skolā var tikt ievēlēta tikai viena skolēnu dome. 

 Skolēnu domi ievēl 5.-9.klase vispārējās vēlēšanās. 

 Skolēnu dome atklātās vēlēšanās ievēl prezidentu un ministrus. 

 Skolēnu domē ievēlētais skolēns beidz savu darbību domē, pārtraucot mācīties skolā vai 

izsakot vēlēšanos izstāties no skolēnu domes. 

 Nepieciešamības gadījumā var rīkot skolēnu domes ārkārtas vēlēšanas. 

 Ja ministrs nepilda savus pienākumus, viņš var tikt izbalsots skolēnu domes sanāksmē. 

 

Skolēnu domes sastāvs un darbības organizācija 
 

 Skolēnu domē ir ne mazāk kā 7 skolēni : 

- skolēnu domes prezidents, 

- skolēnu domes prezidenta vietnieks, 

- skolēnu domes organizatori kultūras un sporta jautājumos, mācību darba 

jautājumos, kārtības un veselības jautājumos, finanšu jautājumos, preses 

jautājumos u.c. 

 Skolēnu domes sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. 

 Skolēnu domes sēdes vada prezidents. 
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Skolēnu domes tiesības un pienākumi 
 

 Skolēnu domei ir tiesības: 
- organizēt skolēnu domes darbību atbilstoši izglītības iestādes 

nolikumam un Daudzeses pamatskolas iekšējās kārtības noteikumiem, 

- piedalīties skolas darba plānošanā, 

- iesniegt priekšlikumus grozījumu izdarīšanai skolēnu domes reglamentā, 

- deleģēt pārstāvi skolas padomē. 

 Skolēnu domes pienākumi: 
- regulāri informēt skolēnus par skolēnu domes darbību, 

- regulāri informēt skolas administrāciju par skolēnu domes pieņemtajiem 

lēmumiem un to izpildi, 

- atbalstīt skolas administrāciju un pedagogus Daudzeses pamatskolas iekšējās 

kārtības noteikumu ievērošanā, 

- veidot interesantāku skolas dzīvi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


