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2014.gada 26.augusta rīkojumu Nr. 32
ĒRGĻU VIDUSSSKOLAS SKOLĒNU DOMES NOLIKUMS
I.Vispārīgie jautājumi
1. Ērgļu vidusskolas skolēnu domes nolikums izstrādāts saskaņā ar Izglītības likuma
55. pantu un Ērgļu vidusskolas nolikuma 4. nodaļas 4.1 un 10.nodaļas 10.2 punktiem.
2. Ērgļu vidusskolas skolēnu dome ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska skolēnu darba
forma. Dome līdzdarbojas Ērgļu vidusskolas darba organizēšanā.
3. Skolēnu domi izveido skolēni, lai pārstāvētu un aizstāvētu skolēnu intereses, sekmētu skolas
sabiedriskās dzīves veidošanos un veicinātu mācību procesa efektivitāti.
4. Skolēnu dome savā darbībā ievēro Ērgļu vidusskolas nolikumu un iekšējās kārtības
noteikumus un Ērgļu vidusskolas skolēnu domes nolikumu.
5. Ērgļu vidusskolas skolēnu domei var būt sava simbolika un atribūtika.
6. Domei ir padomdevēja tiesības skolas administrācijai.
7. Dome var īstenot skolas administrācijas deleģētās funkcijas skolēnu domei.
II. Ērgļu vidusskolas skolēnu domes darbības mērķi un galvenie uzdevumi
8. Skolēnu domes darbības mērķis ir :
8.1. panākt skolēnu un skolas administrācijas interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvu
iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā,
atbilstīgo iemaņu un prasmju apgūšanā.
9. Skolēnu domes galvenie uzdevumi:
9.1. sadarboties ar izglītības iestādes administrāciju un pedagogiem,
9.2. pārstāvēt skolēnu intereses sarunās ar skolas administrāciju un pedagogiem,
9.3. veicināt mācību procesa efektivitāti,
9.4. iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā skolā,
9.5. organizēt un vadīt skolas sabiedrisko dzīvi,
9.6. rosināt skolēnu iniciatīvu un vēlmi līdzdarboties ārpussstundu pasākumos,
9.7. sadarboties ar citu izglītības iestāžu domēm, pašvaldības, valsts institūcijām un
sabiedriskajām organizācijām.
III. Skolēnu domes izveide un vēlēšanas
10. Ērgļu vidusskolas skolēnu pārstāvību realizē ievēlēta skolēnu dome.
11. Skolēnu dome tiek ievēlēta vispārējās, tiešās un aizklātās vēlēšanās. Vēlēšanas notiek pa
klašu grupām: 5. – 8. un 9. – 12. klasēs. Pārstāvniecības norma ir 4 locekļi no 5. – 8. klasei
un 5 locekļi no 9. – 12. klase.

11.1. Vēlēšanas notiek septembra 3. nedēļā.
11.2. Līdz septembra 2. nedēļas piektdienai notiek kandidātu pieteikšana vēlēšanām.
11.3. Vēlēšanu nedēļas pirmdienā iepriekšējā skolēnu dome atskaitās par paveikto un
iepazīstina ar skolēnu domes jaunajiem kandidātiem.
11.4. Līdz skolēnu domes vēlēšanām notiek priekšvēlēšanu kampaņa, kurā katrs skolēns vai
skolēnu grupa pārliecina citus skolēnus par savām spējām darboties skolēnu domē.
11.5. Priekšvēlēšanu reklāmas kampaņa tiek pārtraukta vēlēšanu dienā.
11.6. Tiek izveidota balsu skaitīšanas komisija, kuras sastāvā ir skolas direktora vietnieks
audzināšanas jomā, viens klases audzinātājs, pārstāvis no vēl pastāvošās skolēnu
domes un neatkarīgs novērotājs.
11.7. Skolēnu domes vēlēšanas notiek visu dienu starpbrīžos, un tās organizē vēl pastāvošā
skolēnu dome.
11.8. Skolēnu domi ievēl uz vienu mācību gadu un tā savu darbību beidz līdz ar jaunās
skolēnu domes apstiprināšanu.
11.9. Jaunievēlētās skolēnu domes sēde notiek ne vēlāk kā nedēļu pēc vēlēšanām, un tajā
domes locekļi tiek iepazīstināti ar Ērgļu vidusskolas skolēnu domes nolikumu.
12. Skolēnu dome no sava vidus ievēl skolas prezidentu, kurš nodrošina saikni un vienotību
domes darbībā un kopējo mērķu un uzdevumu izpildē.
IV. Skolēnu domes sastāvs un darbības organizācija
13. Domes sēdes notiek vienu reizi nedēļā.
14. Darba organizēšanai un vadīšanai skolēnu dome sadala sekojošus amatus savā starpā:
14.1. prezidents, viceprezidents un prezidenta kancelejas vadītājs, kuri kopā veido
prezidenta kanceleju un sadarbojas ar Ērgļu vidusskolas direktori I. Šaudiņu, lai
plānotu un vērtētu skolas dzīvi, kā arī nodrošinātu saikni starp skolēnu domi un skolas
administrāciju;
14.2. prezidenta kancelejas vadītājs ir atbildīgs par skolēnu domes sapulču protokolu
rakstīšanu un skolēnu domes mapes sakārtošanu;
14.3. izglītības ministrs, kurš, sadarbojoties ar direktores vietnieci izglītības jomā M. Picku,
rosina skolēnus uz sasniegumiem mācībās;
14.4. kultūras ministrs, kurš, sadarbojoties ar direktores vietnieci audzināšanas jomā S.
Māliņu, rīko pasākumus, raksta un saskaņo pasākumu scenārijus;
14.5. iekšlietu ministrs, kurš, sadarbojoties ar sociālo pedagogu S. Konovalovu, veicina
skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu;
14.6. sabiedrisko attiecību ministrs, kura konsultante ir I. Rone, piedalās Ērgļu vidusskolas
skolēnu avīzes „Skolu Ziņas” un Ērgļu vidusskolas mājas lapas veidošanā, veido afišas
un fotogrāfē vai nozīmē fotogrāfus no skolēnu vidus, lai iemūžinātu pasākumus;
14.7. sporta ministrs, kura konsultants ir sporta darba organizators I. Budze, rīko dažādus
turnīrus, spēļu mačus, ar mērķi rosināt skolēnus uz fiziskām un garīgām aktivitātēm;
14.8. finanšu ministrs, sadarbojoties ar direktores vietnieci saimniecības jomā L.
Jaunozoliņu, ir atbildīgs par skolēnu domes naudas kasi, līdzekļu plānošanu un
ienākumu/izdevumu pārskata veidošanu, kā arī ziedojumu vākšanu skolēnu domes
izvirzītam mērķim.
15. Divu nedēļu laikā pēc skolēnu domes vēlēšanām notiek kopēja domnieku un konsultantu
sēde, kurā abas puses vienojas par sadarbības principiem:
15.1. katra ministrija, sadarbojoties ar konsultantu, izsaka priekšlikumus skolēnu domes
darba plānam;
15.2. pasākumu organizēšanai kultūras ministrs piesaista citus aktīvus, ieinteresētus
skolēnus, kuri saņem punktus par darbību skolas dzīves organizēšanā un tiesības
piedalīties akcijas „Labie punkti” apbalvošanas ceremonijā.
16. Sēžu apmeklējums ir obligāts visiem domes locekļiem. Attaisnotas neierašanās gadījumā
jāinformē prezidenta kancelejas vadītājs. Par sēžu neattaisnotu kavēšanu tiek izteikts domes

brīdinājums, un atkārtota neattaisnota kavējuma gadījumā skolēns tiek izslēgts no domes.
Viņa vietā stājas nākamais kandidāts ar lielāko balsu skaitu skolēnu domes vēlēšanās.
17. Sēdes protokolē prezidenta kancelejas vadītājs.
18. Uz skolēnu domes sēdēm drīkst ierasties ikviens skolēns, skolotājs, vecāks, skolas vai
novada darbinieks, ja prezidents nav izsludinājis sēdi par slēgtu.
19. Lēmumus skolēnu dome pieņem balsojot:
19.1. balss tiesības ir visiem skolēnu domes pārstāvjiem, katram tikai viena balss;
19.2. balsošanu vada un balsis skaita prezidenta kancelejas vadītājs;
19.3. balsošana notiek atklāti vai aizklāti (iepriekš par to vienojoties) un priekšlikums
uzskatāms par pieņemtu, ja „par” nobalso vairākums no klātesošajiem domes
dalībniekiem.
20. Skolēnu domei jāievēl 2 pārstāvji skolas padomei.
21. Īstenojot skolēnu pašpārvaldes darbu, skolēnu dome sadarbojas ar klašu aktīviem:
21.1. katrā klasē mācību gada sākumā tiek ievēlēts klases aktīvs, kuru veido klases vecākais,
klases vecākā vietnieks, mācību pārzinis, kārtībnieks, kultūras pasākumu organizators,
bibliotekārs, saimnieks, sporta darba organizators, sabiedrisko attiecību speciālists. Ja
nepieciešams, klase var izvēlēties arī citus klases aktīva dalībniekus;
21.2. klases aktīva dalībnieki veic pienākumus saskaņa ar amata aprakstu un nodrošina
klases dzīves organizēšanu atbilstoši skolēnu interesēm un saskaņā ar skolas iekšējās
kārtības noteikumiem;
21.3. katras klases aktīva dalībnieki sadarbojas ar attiecīgajām skolēnu domes ministrijām,
kuras vada skolotāji-konsultanti un attiecīgie skolēnu domes pārstāvji;
21.4. lai nodrošinātu informācijas apriti un atgriezenisko saiti, katru nedēļu notiek skolēnu
domes pārstāvju un klašu vecāko informatīvā sanāksme.
V. Skolēnu domes tiesības un pienākumi
22. Skolēnu domei ir tiesības:
22.1. organizēt skolēnu domes darbību atbilstoši Ērgļu vidusskolas nolikumam un iekšējās
kārtības noteikumiem;
22.2. iesniegt priekšlikumus Ērgļu vidusskolas administrācijai, skolas padomei un Ērgļu
novada domei mācību darba, sabiedriskās dzīves un saimnieciskā darba jautājumos;
22.3. piedalīties Ērgļu vidusskolas darba plānošanā un apspriešanā administrācijas,
pedagoģiskās padomes un citās sēdēs;
22.4. deleģēt pārstāvjus Ērgļu vidusskolas padomē;
22.5. iesniegt priekšlikumus grozījumu izdarīšanai skolēnu domes nolikumā;
22.6. bez ierobežojuma izteikt skolēnu domes viedokļus, lēmumus, kā arī izplatīt
informāciju Ērgļu vidusskolā un novadā, šim nolūkam izmantojot noteiktu vietu.
23. Skolēnu domes pienākumi ir:
23.1. regulāri informēt skolēnus par domes darbību, tās pieņemtajiem lēmumiem un to
izpildi;
23.2. regulāri informēt Ērgļu vidusskolas administrāciju par domē pieņemtajiem lēmumiem;
23.3. atbalstīt izglītības iestādes administrāciju un pedagogus izglītības iestādes iekšējās
kārtības noteikumu un nolikumu ievērošanas nodrošināšanā;
23.4. reizi gadā sniegt pārskatu par savu darbību skolēnu pilnsapulcē.
24. Ērgļu vidusskolas skolēnu dome uzņemas visu atbildību par saviem lēmumiem un to sekām.
VI. Noslēguma jautājums
25. Atzīt par spēku zaudējušiem Ērgļu vidusskolas skolēnu domes nolikumu ( ar grozījumiem
23.08.2008. rīkojums Nr.2; ar grozījumiem 28.08.2013. rīkojums Nr.39; ar grozījumiem
03.03.2014. rīkojums Nr.15), kas apstiprināti ar Ērgļu vidusskolas direktores 2006. gada
31.oktobra rīkojumu Nr. 70.

