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Liepājas Centra sākumskolas skolēnu domes reglaments 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Skolēnu dome ir sabiedriska skolēnu pašpārvaldes institūcija, ko skolēni veido pēc savas 

iniciatīvas un, kas sastāv no aktīviem, radoši darboties spējīgiem skolēniem, kuri brīvprātīgi 

iesaistās domes darbībā. 

1.2. Skolēnu domes darbība vērsta uz skolas sabiedriskās dzīves dažādošanu un mācību 

procesa efektivitātes veicināšanu, kā arī uz skolēnu tiesību aizstāvību. 

1.3.  Skolēnu dome savā darbības laikā ievēro Domes reglamentu. 

1.4. Skolēnu domes sasaukuma termiņš ir viens mācību gads, katru mācību gadu tā tiek 

pārvēlēta. 

1.5. Skolēnu domei ir padomdevēja tiesības skolas administrācijai. 

1.6. Skolēnu dome var īstenot Skolas administrācijas deleģētās funkcijas. 

 

2. Skolēnu domes mērķi un uzdevumi 

2.1. Skolēnu domes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas 

darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā, brīvā laika organizēšanas iemaņu 

un prasmju apgūšanā, panākt skolēnu un pedagogu, kā arī skolēnu un skolas administrācijas 

interešu saskaņošanu. 

2.2. Skolēnu domes uzdevumi: 

2.2.1. pārstāvēt skolēnu intereses; 

2.2.2. sadarboties ar skolas administrāciju un pedagogiem; 

2.2.3. iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā skolā; 

2.2.4. uzklausīt skolēnu ieteikumus un sūdzības, apzināt problēmas, apkopot priekšlikumus un 

īstenot tos skolā vai izstrādāt priekšlikumus konkrētas problēmas risināšanai un iesniegt tos 

administrācijai. 
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3. Skolēnu domes pienākumi un tiesības 

3.1. piedalīties domes sēdēs. 

3.2. izteikt savas domas, vērtējumus un ierosinājumus skolēnu domei. 

3.3. Pārstāvēt skolēnu viedokli un intereses sarunās ar administrāciju, pedagogiem, skolas 

padomē un citur. 

3.4. Regulāri informēt skolēnus un pedagogus par skolēnu domes darbību, pieņemtajiem 

lēmumiem un to izpildi. 

3.5. pieņemt lēmumu, kas saistoši visiem skolēniem Organizēt sabiedrisko dzīvi skolā, 

sadarbojoties ar direktora vietnieku izglītības jomā un pedagogiem. 

3.6.  Veicināt sadarbību ar citām izglītības iestādēm. 

3.7.  Piedalīties skolēnu domes reglamenta izstrādē. 

3.8.   Veicināt savstarpējo sadarbību starp skolēniem un pedagogiem. 

3.9. Sadarboties ar skolas administrāciju audzināšanas procesa plānošanā un īstenošanā savas 

kompetences ietvaros. 

3.10. Atbalstīt skolas administrāciju un pedagogus skolas iekšējās kārtības noteikumu 

ievērošanas nodrošināšanā. 
 

4. Skolēnu domes tiesības 

4.1. Piedalīties skolas iekšējo normatīvo aktu izstrādē, kuri tieši skar skolēnu intereses un/vai 

vajadzības.  

4.2. Ierosināt izdarīt grozījumus skolas iekšējos normatīvos aktos. 

4.3. Piedalīties skolas darbības plānošanā. 

4.4. Pieņemt lēmumus, kas saistoši visiem skolēniem. 

4.5. Izteikt ierosinājumus skolas administrācijai izglītības procesa un ārpusstundu darba 

pilnveidošanai skolā. 

4.6. Izteikt priekšlikumus par pamudinājumiem, apbalvojumiem un sodiem skolēniem.  

4.7 Iesniegt priekšlikumus grozījumu veikšanai Skolēnu domes reglamentā.. 

 

5. Skolēnu domes izveide, sastāvs un darbības organizācija 

5.1. Skolā darbojas viena Skolēnu dome. 

5.2. Skolēnu domē darbojas 4.-6. klašu skolēni. Divi pārstāvji no klases. 

5.3. Skolēnu domes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku, protokolistu ievēlē domnieki 

no domnieku vidus domes sapulcē. 

5.4. Priekšsēdētāja ievēlēšanas kārtība: 
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5.4.1. priekšsēdētāju ievēl pirmajā skolēnu domes sapulcē, kuru sasauc direktora 

vietnieks izglītības jomā; 

        5.4.2. katram jaunievēlētam biedram ir tiesības kandidēt uz priekšsēdētāja amatu; 

        5.4.3. priekšsēdētāja kandidāts prezentē sevi Skolēnu domes biedriem; 

        5.4.4. skolēnu domes biedri ar balsu vairākumu ievēl priekšsēdētāju. 

5.5. Priekšsēdētāja vietnieka un protokolista ievēlēšanas kārtība: 

        5.5.1. par priekšsēdētāja vietnieku un protokolistu var kandidēt jebkurš Skolēnu domes  

pārstāvis; 

        5.5.2. skolēnu domes biedri ar balsu vairākumu ievēl priekšsēdētāja vietnieku un  

protokolistu. 

5.6. Skolēnu domes sastāva koriģējamie gadījumi: 

         5.6.1. ja Skolēnu domes pārstāvis pārtrauc mācības skolā; 

         5.6.2. ja Skolēnu domes pārstāvis pats atsakās no turpmākās dalības domē. 

         5.6.3. ja Skolēnu domes pārstāvis regulāri neierodas uz Skolēnu domes sēdēm un dome 

nobalso par viņa izslēgšanu no sastāva. 

5.7. Skolēnu dome ir tiesīga izslēgt kādu domes pārstāvi no Skolēnu domes par skolas 

iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem. 

5.8. Domes sēdes notiek regulāri ne retāk kā reizi mēnesī vai pēc vajadzības. Ārkārtas sēdes 

sasaukšana var notikt, ja: 

       5.8.1.jāizrunā steidzamas un svarīgas tēmas; 

       5.8.1. to pieprasa Skolēnu domes pārstāvis, izvērtējot situāciju;  

5.9. Domes sēdes vada skolēnu domes priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja 

vietnieks sadarbībā ar skolas direktora vietnieku izglītības jomā. 

5.11. Skolēnu dome par savu darbu atskaitās skolas administrācijai mācību gada noslēgumā. 

5.12. Skolēnu domes sēdes tiek protokolētas, protokoli reģistrēti. 
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