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Nr.1-5/1-19 

Izdoti saskaņā ar LR vispārizglītojošās un profesionālās 
izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu paraugnolikumu;  

Iekšējās kārtības noteikumiem. 

I. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

1. Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas (turpmāk tekstā - Skola) Izglītojamo 
pašpārvalde ir demokrātiska un sabiedriska institūcija, kas līdzdarbojas Skolas darba 
organizēšanā. 

2. Izglītojamo pašpārvaldi veido Skolas izglītojamie, lai pārstāvētu un aizstāvētu izglītojamo 
intereses, sekmētu skolas sabiedriskās dzīves veidošanos un veicinātu mācību procesa 
efektivitāti, pedagogu un izglītojamo disciplīnu. 

3. Izglītojamo pašpārvaldes reglamentu apstiprina Skolas direktors. Reglaments tiek apstiprināts uz 
pieciem gadiem. 

4. Izglītojamo pašpārvaldei ir sava simbolika. 
5. Izglītojamo pašpārvaldei ir padomdevēja tiesības Skolas administrācijai, un tā īsteno 

administrācijas deleģētās funkcijas. 
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II. IZGLĪTOJAMO PAŠPĀRVALDES DARBĪBAS MĒRĶI UN GALVENIE 
UZDEVUMI 

6. Skolas Izglītojamo pašpārvaldes mērķis ir skolas izglītojamo un administrācijas interešu 
saskaņošana un izglītojamo iesaistīšanās audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā 
darba organizēšanā, nodrošinot tādu iemaņu un prasmju apgūšanu kā: 

6.1. personīgā viedokļa formēšana; 
6.2. problēmsituāciju risināšana; 
6.3. pieredzes uzkrāšana; 
6.4. esošā un vēlamā kritiska izvērtēšana. 
7. Skolas Izglītojamo pašpārvaldes uzdevumi ir: 
7.1. sadarboties ar Skolas administrāciju un pedagogiem, apkopot un pārstāvēt izglītojamo priekšlikumus par 

Skolas darbības jautājumiem, mācību procesa efektivitāti; 
7.2. attīstīt izglītojamiem lēmumu pieņemšanas un ievērošanas pieredzi; 
7.3. veidot pozitīvu mikroklimatu, radoši aktivizēt vidi Skolas telpās; 
7.4. veidot sadarbību ar citu izglītības iestāžu izglītojamo pašpārvaldēm, valsts un pašvaldību institūcijām, 

sabiedriskajām organizācijām, masu medijiem. 

III. IZGLĪTOJAMO PAŠPĀRVALDES IZVEIDE 

8. Izglītojamo pašpārvaldes darbā var iesaistīties ikviens Skolas izglītojamais, kurš ieinteresēts 
aktīvi darboties saskaņā ar Izglītojamo pašpārvaldes mērķiem un uzdevumiem. 

9. Darbību Izglītojamo pašpārvaldē var pārtraukt: 
9.1. pārtraucot mācības Skolā; 
9.2. pēc paša vēlēšanās; 
9.3. pēc citu Izglītojamo pašpārvaldes biedru ierosinājuma, ja konkrētais Izglītojamo pašpārvaldes pārstāvis 

neveic savus pienākumus vai kā citādi negatīvi ietekmē izglītojamo pašpārvaldes darbību. 
10. Izglītojamo pašpārvaldi vada Skolas pašpārvaldes konsultants sadarbībā ar pašpārvaldes 

prezidentu. 
11. Izglītojamo pašpārvaldes prezidenta pilnvaru laiks var tikt pārtraukts pirms termiņa: 
11.1. Izglītojamo pašpārvaldes prezidents pats atsakās no tālākās savu pienākumu pildīšanas; 
11.2. Izglītojamo pašpārvaldes prezidents nevar pildīt savus pienākumus no sevis neatkarīgu iemeslu dēļ 

(veselības problēmas, aizņemtība darbā u.c.); 
11.3. Izglītojamo pašpārvaldes prezidenta darbība neapmierina pārējo Izglītojamo pašpārvaldes biedru prasības vai 

negatīvi ietekmē Izglītojamo pašpārvaldes darbību, neveicina pozitīvu tās izaugsmi. 
12. Par Izglītojamo pašpārvaldes prezidenta vēlēšanu kandidātu var kļūt jebkurš Skolas 

izglītojamais, kurš ieguvis balsis kandidātu izvirzīšanas kampaņā un kurš nav pirmā kursa 
audzēknis. 

13. Kandidātu izvirzīšanā piedalās visu kursu izglītojamie. 
14. Tiesības kļūt par kandidātu Izglītojamo pašpārvaldes prezidenta vēlēšanās iegūst trīs 

izglītojamie, kuri ieguvuši visvairāk balsu. 



15. Jebkuram no trīs izvirzītajiem pretendentiem ir tiesības argumentēt savu vēlmi kļūt par 
izglītojamo pašpārvaldes prezidentu 

16. Izglītojamo pašpārvaldes prezidenta kandidātu pienākumi: 
16.1. būt ieinteresētam Izglītojamo pašpārvaldes darbībā, iesaistīties tajā; 
16.2. ar cieņu izturēties pret pārējiem kandidātiem. 
17. Izglītojamo pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas ir atklātas, tajās balso visi pašpārvaldes 

izglītojamie. Vēlēšanas var tikt uzskatītas par notikušām, ja nobalsojuši ne mazāk kā 51% no 
visu pašpārvaldes biedru skaita. 

18. Vēlēšanās uzvar kandidāts, kurš ieguvis lielāko balsu skaitu. 
19. Papildus prezidentam, vēlēšanās tiek ievēlēti divi viceprezidenti – viens mūzikā, viens mākslā 

IV. IZGLĪTOJAMO PAŠPĀRVALDES SASTĀVS UN DARBĪBA 

20. Izglītojamo pašpārvaldi veido ne mazāk kā pieci izglītojamie. 
21. Izglītojamo pašpārvaldes prezidents atbild par Izglītojamo pašpārvaldes darbības organizāciju, 

nozīmējot atbildīgos konkrētu pasākumu organizēšanā, darba grupu izveidē, informācijas apritē. 
22. Prezidenta darbību sekmē viceprezidenti un Izglītojamo pašpārvaldes sekretārs. 
23. Izglītojamo pašpārvaldes sēdes notiek regulāri, vismaz divas reizes mēnesī. Sēdes ilgums- viena 

stunda. Nepieciešamības gadījumā var tikt sasauktas ārkārtas sēdes, kā arī regulārās sēdes laiks 
palielināts vai samazināts. 

24. Katra mācību gada sākumā tiek rīkotas atklātās Izglītojamo pašpārvaldes plenārsēdes, kurās tiek 
aicināti jauni biedri, visi interesenti tiek informēti par Izglītojamo pašpārvaldes paveikto, kā arī 
par tālāko darbību. 

V. IZGLĪTOJAMO PAŠPĀRVALDES BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

25. Izglītojamo pašpārvaldes tiesības: 



25.1. organizēt Izglītojamo pašpārvaldes darbību atbilstoši Skolas Nolikumam un Iekšējās kārtības noteikumiem; 
25.2. iesniegt priekšlikumus Skolas administrācijai, pedagoģiskajai padomei mācību darba, sabiedriskās dzīves un 

saimnieciskās darbības jautājumos; 
25.3. piedalīties Skolas darba plānošanā; 
25.4. deleģēt pārstāvjus dalībai Pedagoģiskās padomes sēdēs, Skolas domē, Stipendiju piešķiršanas komisijā, 

skatēs un eksāmenos, kvalifikācijas darbu aizstāvēšanā un dažādu konkursu organizācijas komisijās; 
25.5. aizstāvēt izglītojamo tiesības; 
25.6. izstrādāt anketas un veikt aptaujas Skolas darbībai aktuālos jautājumos; 
25.7. izstrādāt un mainīt soda apmēru par izdarītajiem Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem, nesekmību, kā 

arī lemt par apbalvojumiem; 
25.8. pārtraukt Izglītojamo pašpārvaldes prezidenta darbības pilnvaru laiku, ja viņa darbību neatbalsta vairākums 

Izglītojamo pašpārvaldes biedri; 
26. Izglītojamo pašpārvaldes pienākumi: 
26.1. regulāri piedalīties Izglītojamo pašpārvaldes sēdēs vai neierašanās gadījumā, laikus informēt pārējos 

Izglītojamo pašpārvaldes biedrus, pildīt Izglītojamo pašpārvaldes lēmumus; 
26.2. izteikt savus personīgos uzskatus, paust savas nodaļas vai kursa izglītojamo kopējo viedokli; 
26.3. informēt pārējos Skolas izglītojamos par Izglītojamo pašpārvaldes darbību, pieņemtajiem lēmumiem, to 

izpildi; 
26.4. regulāri informēt Skolas administrāciju par pieņemtajiem lēmumiem; 
26.5. rādīt pozitīvu piemēru pārējiem Skolas izglītojamiem; 
26.6. veidot sadarbību ar citu skolu Izglītojamo pašpārvaldēm. 

VI. IZGLĪTOJAMO PAŠPĀRVALDES PREZIDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

27. Izglītojamo pašpārvaldes prezidenta tiesības: 
27.1. iecelt Izglītojamo pašpārvaldes sēdes vadītāju; 
27.2. izteikt aizrādījumu izglītojamam, kurš neveic Izglītojamo pašpārvaldes deleģētos pienākumus; 
27.3. plānot Izglītojamo pašpārvaldes sēžu kārtību un norisi; 
27.4. piedalīties Skolas Pedagoģiskās padomes, skolas domes, Stipendiju piešķiršanas komisijas sēdēs u.c. ar 

izglītojamo mācību un audzināšanas darbu saistītās sanāksmēs, ziņojot par to pārējiem Izglītojamo 
pašpārvaldes biedriem. 

28. Izglītojamo pašpārvaldes prezidenta pienākumi: 
28.1. obligāti ierasties uz Izglītojamo pašpārvaldes sēdēm vai laikus informēt par iespējamo neierašanos un tās 

cēloņiem; 
28.2. būt sekmīgam, pārstāvēt Skolas izglītojamos skolas un ārpusskolas pasākumos. 
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