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Privātskolas Latreia 

Skolēnu parlamenta reglaments 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Skolēnu parlaments (turpmāk, SP) ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska 

izglītojamo organizācija, kas izveidot saskaņā ar Privātskolas Latreia (turpmāk, PL) 

nolikumu. 

1.2. SP veido izglītojamie, lai pārstāvētu un aizstāvētu visu PL izglītojamo intereses un 

sekmētu PL sabiedriskās dzīves veidošanos. 

1.3. SP savā darbībā ievēro SP reglamentu un PL nolikumu un iekšējās kārtības 

noteikumus, kā arī citus normatīvos aktus, kas attiecināmi uz PL pašpārvaldes 

darbu. 

1.4. SP ir ieteikums tiesības PL administrācijai. 

1.5. Skolas parlamenta reglamentu pieņem Skolas parlamenta sēdē, apstiprina skolas 

direktors.  

1.6. SP locekļi tiek ievēlēti katru septembri.  

1.7. SP prezidents tiek ievēlēts SP pirmajā sēdē septembra beigās.  

1.8. SP un prezidents darbojas vienu mācību gadu. Nākamajā gadā drīkst kandidēt 

atkārtoti.  

 

2. Mērķi un uzdevumi 

2.1. SP mērķis ir panākt izglītojamo un PL administrācijas interešu saskaņošanu un 

izglītojamo aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā 

darba. 

2.2. SP galvenie uzdevumi: 

2.2.1. sadarboties ar PL administrāciju, skolēniem un vecākiem;  

2.2.2. pārstāvēt izglītojamo intereses sarunās ar PL administrāciju un pedagogiem;  

2.2.3. risināt sabiedrisko pasākumu organizatoriskos jautājumus;  



2.2.4. izstrādāt priekšlikumus skolas attīstības plānam un sekmēt tā īstenošanu; 

 

3. Parlamentastruktūra 

3.1. Prezidents – ikviens 10.-12.klašu izglītojamais, kurš tiek ievēlēts aizklātās 

vēlēšanās, kurās piedalās SP locekļi.  

3.2. SP locekļi ir divi pārstāvji no katras klases sākot ar 5.klasi.  

3.3. Divi pārstāvji tiek ievēlēti katrā klases starpā. Katra klase to dara patstāvīgi un pati 

izvēlās vēlēšanas veidu – atklāti vai aizklāti.  

3.4. SP sastāvā varbūt 5.-12.klases izglītojamie.  

3.5. SP ir ne mazāk kā 16 izglītojamie.  

 

4. SP darba organizācija 

4.1. SP sēdes notiek reizi divās nedēļās. Pēc nepieciešamības tiek organizētas papildus 

sēdes.  

4.2. SP sēdes ir atklātas, tās tiek protokolētas.  

4.3. Ja SP sēdē tiek lemts par svarīgiem ar skolu saistītiem jautājumiem un skolas 

lielajiem pasākumiem, pēc nepieciešamības arī tiek sasaukti skolotāji un klašu 

vecākie. 

4.4. Mācību gada sākumā tiek izstrādāts perspektīvais darba plāns, saskaņojot to ar 

skolas darba plānu prioritātēm. 

4.5. SP darbā plānā var iekļaut savus plānotos pasākumus, saskaņojot tos ar skolas 

administrāciju. 

4.6. SP izdomāti pasākumi tiek organizēti kopā ar SP locekļiem vai pēc nepieciešamības 

kopā ar skolotājiem. 

 

5. SP locekļu pienākumi un tiesības 

5.1. SP prezidents stājas amatā uzreiz pēc vēlēšanas rezultātu apkopošanu.  

5.2. Pārzina PL darbu un tās prioritātes. 

5.3. Ir atbildīgas par visām PL aktivitātēm.  

5.4. Pārzina visu padomes darbu un prot komunicēt ar citiem SP locekļiem.  

5.5. Vada SP sēdes. 

5.6. Savā darbībās ievēro ētikas normas un PL iekšējās kārtības noteikumus  

5.7. Katra semestra beigās informē skolas administrāciju par SP darbu. 



5.8. Ja prezidents pārkāpj kādu no nosacījumiem, viņš var tikt atstādināts no prezidents 

amata pēc PL pedagogu vai izglītojamo ierosinājuma.  

5.9. Pirmajā SP sēdē tiek ievēlēti :prezidents un viceprezidents  

5.10. Katra SP locekļa pienākums ir ievērot skolas iekšējās kārtības noteikumus un ētikas 

normas, būt piemēram citiem skolas skolēniem.  

5.11. Katra SP locekļa pienākums ir regulāri apmeklēt SP sēdes un aktīvi piedalīties 

organizētos pasākumos. 

5.12. Ja kāds SP loceklis nespēj pildīt savus pienākumus, viņš/-a iesniedz rakstisko 

atlūgumu SP prezidentam un šo vietu ieņem cits pārstāvis no klases.  

5.13. Pēc prezidents ierosinājums SP prezidentam ir tiesības atstādināt jebkuru SP locekli, 

balsošanā gūstot 50%+1 balsu pārsvaru. 

5.14. Ja SP prezidents tiek atstādināts vai pamet savu amatu, viceprezidents pārņem 

prezidenta amatu līdz nākamajām velēšanām.  

5.15. SP prezidentu drīkst atstādināt tikai skolas direktors. 

 

6. Noslēguma jautājumi 

6.1. Izmaiņas un papildinājumus reglamentā apspriež SP sēdē, noformējot projektu 

parakstīšanai PL direktoram. 

 

 

PL SP reglaments saskaņots SP sēdē 2022.gada 19.septembrī  

 

 

Direktora p.i.        I.Šveca 

 

Skolēnu padomes prezidents      M.Maslakovs 


