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RĪGAS KULTŪRU VIDUSSKOLA 
Reģistrācijas Nr. 90002198093 Ganību dambis 7, Rīga, LV–1045,  

tālrunis 67969118, 67381099, fakss 67381199, e-pasts: rklvs@riga.lv 
 

REGLAMENTS  

Rīgā 

2014. gada 1. aprīlī     VSKU-14-4-rgs 

 

Par Rīgas Kultūru vidusskolas  

skolēnu padomes darbību 

 

 Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. 

panta pirmās daļas 1. punktu;Vispārējās  izglītības  likuma  

III nodaļas 10. panta 3. daļas 2. punktu; 2010. gada 23. 

novembra Rīgas domes Nolikumu Nr. 82 „Rīgas Kultūru 

vidusskolas Nolikums”, 66.,67. punktu.                                                      
  

I. Vispārīgie jautājumi 
 

1. Skolēnu padome (turpmāk – SP) ir sabiedriska, demokrātiska institūcija, kas 

līdzdarbojas Rīgas Kultūru vidusskolas (turpmāk – Skola) darba organizēšanā  un 

ir kā vidutājs starp izglītojamajiem, pedagogiem un vadību. 

2. SP veido izglītojamie, lai pārstāvētu un aizstāvētu citu izglītojamo intereses, 

sekmētu Skolas sabiedriskās dzīves norises.  

3. SP savā darbībā ievēro šo reglamentu, Rīgas domes Nolikumu Nr. 82 „Rīgas 

Kultūru vidusskolas Nolikums”(turpmāk – Skolas nolikums) un iekšējos 

noteikumus „Rīgas Kultūru vidusskolas kārtība izglītojamajiem”.  

4. SP darbojas kā padomdevēja institūcija, tā izsaka priekšlikumus  Skolas darba 

plānošanā. Priekšlikumiem ir rekomendējošs raksturs, ja sanāksmē piedalās 

vismaz divas trešdaļas pārstāvju un par tiem balso vairākums.  

5. SP darbību vada, koordinē un kontrolē direktora vietnieks (turpmāk tekstā – 

koordinators). 

II.  Mērķis 

 
6. Izglītojamo un Skolas vadības interešu saskaņošana un aktīva iesaistīšanās Skolas  

darbā, sabiedriskās dzīves organizēšanā.  

 

III. Uzdevumi 

 

7. SP darbības  plānošana, uzdevumu izvirzīšana  saskaņā ar Skolas nolikumā un 

Skolas gada plānā izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem, kas attiecas uz SP 

darbības virzieniem. 

8. Demokratizācijas procesu veicināsana, Skolas dzīves pilnveidošana. 

9. Piedalīšanās Skolas attīstības un ikgadējā plānošanā. 
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10. Skolas tēla veidošana, prestiža uzturēšana, sabiedrības interesi par Skolu 

veicināšana. 

11. Skolas popularizēšana sabiedrībā, sociālajos tīklos u.c. 

12. Līdzdalība problēmjautājumu izvērtēšanā un risināšanā. 

13. Sadarbošanās ar Skolas pedagogiem, vadību. 

14. Pozitīvas kultūrvides un mikroklimata uzturēšana Skolā. 

15. Ārpusstundu darba, atpūtas un kultūras pasākumu plānošana un organizēšana. 

16. Pašapkalpošanās pasākumu organizēšana. 

17. Izglītojamo rekomendēšana apbalvošanai vai sodīšanai.  

18. Skolas avīzes, žurnāla, videoklipu u.c. izdošana. 

19. Izglītojamo priekšlikumu apkopošana un to īstenošana sabiedriskās dzīves 

uzlabošanā. 

20. Piedalīšanās atbilstošos Rīgas pilsētas organizētajos semināros u.c., sadarbošanās 

un pieredzes apmaiņa ar citu izglītības iestāžu skolēnu padomēm.  

  

IV. Skolēnu padomes izveide un vēlēšanas 

 
21. SP veido 7. - 12. klašu izglītojamo pārstāvji pa diviem no katras klases. Katrā 

klasē ir izsludināta iespēja izglītojamajam pašam pieteikties par SP kandidātu vai 

tās prezidentu. 

22. SP kandidātus demokrātiski ievēl klašu kolektīvi kopā ar klašu audzinātājiem katra 

mācību gada beigās. Viens un tas pats izglītojamais var tikt ievēlēts vairākus 

gadus. Prezidentu vēl 7.-12. klašu izglītojamie. 

23. Par SP pārstāvi, kā arī prezidentu var tikt ievēlēts jebkurš izglītojamais, kurš ir 

iepazinies ar Rīgas Kultūru vidusskolas Skolēnu padomes Reglamentu, vēlas 

darboties saskaņā ar to un pildīt SP nospraustos mērķus un uzdevumus,  kurš rāda 

priekšzīmi pārējiem izglītojamajiem: 

23.1. ievēro Skolas iekšējos noteikumus „Par kārtību izglītojamajiem Rīgas 

Kultūru vidusskolā”; 

23.2. kuram vēlēšanu brīdī ir labas sekmes un kuram nav nepietiekama vērtējuma 

nevienā no  mācību priekšmetiem; 

 23.3. kuram mācību gada laikā nav neattaisnoti  kavētu mācību stundu;  

 23.4. kuram ir organizatora dotības un kurš spēj radoši izpausties; 

 23.5. kurš godam spēj pārstāvēt Skolu dažādos ārpusskolas pasākumos; 

 23.6. kurš kulturāli uzvedas, valkā piemērotu lietišķā stila apģērbu; 

 23.7. kuram ir labs veselības stāvoklis, lai uzņemtos papildu slodzi un ārpus 

stundām veiktu  sabiedrisku darbību;  

 23.8. kurš uzņemts Skolā bez papildu nosacījumiem.   

24. Par prezidentu var tikt ievēlēts jebkurš 10. - 12. klases izglītojamais, kurš pieteicis 

savu kandidatūru un kurš atbilst šī Reglamenta 23. punkta noteikumiem. 

25. Nākošais ar lielāko vēlēšanās saņemto punktu skaitu kļūst par prezidenta 

vietnieku.  

26. Visiem 7. - 12. klašu izglītojamajiem ir tiesības piedalīties balsošanā par divu savu 

klases biedru ievēlēšanu SP.  

27. Katras SP kandidatūras atbilstību Reglamenta 23. punktam pārbauda klases 

audzinātājs.  

28. Katras prezidenta kandidatūras atbilstību  saskaņā ar Reglamenta 23. punktu, 

izskata vadības sēdē, kurā var tikt pieaicināti klašu audzinātāji un Skolas 

medicīnas māsa. 
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29. Vēlēšanās SP kandidātam (klasēs) un prezidentam (Skolas mērogā) jāiegūst 50% 

plus 1 balss, lai tiktu ievēlēts, pretējā gadījumā jārīko vēlēšanu otrā kārta. 

30. Koordinators sagatavo vēlēšanu norisi, izdalot biļetenus ar kandidātu sarakstu 

visiem izglītojamajiem, no kuriem katrs ieraksta sev vēlamo kandidātu. Analoģiski 

balso arī pedagogi. Balsu skaitīšana notiek sagatavotā telpā.  

31. Ja kandidāti neiegūst nepieciešamo balsu skaitu, tiek rīkota vēlēšanu otrā kārta 

analoģiski kā pirmā.  

32. Balsu skaitīšanā piedalās  koordinators un 3 izglītojamie, kuri nav kandidātu 

sarakstā. 

33. Vēlēšanās uzvar kandidāts, kurš atbilst šī Reglamenta 23. punktā aprakstītajiem 

noteikumiem un kurš gūst balsu vairākumu. Nākošais pēc balsu skaita kļūst par 

prezidenta vietnieku. 

34. Ja prezidents nav iesniedzis rakstisku atteikumu un viņa darbība mācību gada laikā 

ir novērtēta kā atbilstoša, viņš ir tiesīgs turpināt darbu nākošajā mācību gadā bez 

vēlēšanām. 

35. SP ievēlētais izglītojamais vai prezidents beidz savu darbību:  

35.1. pārtraucot mācīties Skolā; 

35.2. rakstiski izsakot vēlēšanos izstāties no SP; 

35.3. izslēdzot no SP, ja to ierosina vismaz 3 SP locekļi, Skolas vadība, klases 

audzinātājs vai kāds priekšmeta skolotājs, kurš konstatējis, ka SP pārstāvis 

ir  pārkāpis Skolas iekšējos noteikumus „Par kārtību izglītojamajiem Rīgas 

Kultūru vidusskolā”, nav pildījis savus pienākumus godprātīgi, neapmeklē 

SP sanāksmes. 

 

V.  Struktūra  

 

36. Par SP darbību ir atbildīgs prezidents un koordinators. Prezidents organizē SP 

darbību, nosaka sanāksmju laiku, izvirza izskatāmos jautājumus. 

37. Prezidenta prombūtnes laikā SP darbu vada prezidenta vietnieks. 

38. No SP vidus ievēl lietvedi. 

39. SP ir tiesīga darboties interešu grupās, iepriekš vienojoties par darbības kārtību, 

ministru pienākumiem. Piemēram, iespējamās ministrijas: 

39.1. ārlietu ministrs - veido sadraudzības pasākumus ar citu skolu padomēm u.c. 

institūcijām;  

39.2. iekšlietu ministrs – seko, lai izglītojamie ievēro skolas Iekšējos kārtības 

noteikumus; rūpējas par skolas telpām un apkārtnes sakārtošanu;  seko 

ēdināšanas procesam skolā; sakārto un noformē telpas pasākumiem; 

sadarbojas ar skolas atbalsta personālu; organizē un kontrolē izglītojamo 

dežūras skolā; 

39.3. kultūras ministrs - rīko un vada SP iecerētus izglītojošus kultūras 

pasākumus, organizē izglītojamo piedalīšanos; 

39.4. izglītības ministrs – rosina izglītības pasākumus Skolā, pilsētā, republikā, 

palīdz pedagogiem organizēt izglītojamo piedalīšanos tajos; 

39.5. sporta ministrs – atbalsta un rosina sporta pasākumu organizēšanu Skolā, 

pilsētā, valstī, izsaka savu iniciatīvu; popularizē veselīgu un aktīvu 

dzīvesveidu; 

39.6. informātikas/tehnoloģiju ministrs – informē izglītojamos par visiem 

plānotajiem Skolas pasākumiem, konkursiem, mācību olimpiādēm un to 

rezultātiem, kā arī par aktualitātēm izglītības iegūšanas jomā (kursi 

augstskolās, semināri, konferences u.tml.), par SP darbību, pieņemtajiem 
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priekšlikumiem, lēmumiem un to izpildi; pārrauga Skolas mājas lapā 

ievietojamo informāciju. 

40. Svarīgākos jautājumus SP izvirza apspriešanai visiem 7. – 12. klašu 

izglītojamajiem audzināšanas stundās vai īpaši organizētās sanāksmēs, kur visus 

informē par savu darbību un izvirzītajiem priekšlikumiem. 

41. SP organizē sanāksmes 1-2  reizes mēnesī, tās ir atklātas. Īpašos gadījumos – pēc 

vajadzības. Sanāksmes var organizēt pa vecuma posmiem (piem., 7. – 9., 10. – 

12.). Sanāksmes vada SP prezidents, viņa prombūtnes laikā prezidenta vietnieks.  

42. SP sanāksmes protokolē, lapas cauršuj un noformē likumā noteiktā kārtībā. 

43. Jautājumus risina un izlemj kopā, to risināšanai var izveidot interešu vai darba 

grupas. 

44. SP prezidents un 2 deleģēti pārstāvji piedalās Skolas Domes sanāksmēs.  

45. SP sadarbojas ar Skolas vadību, direktora vietnieku ārpusstundu darbā, klašu 

audzinātājiem, metodiskajām komisijām. 

46. Lēmumi tiek pieņemti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu, piedaloties vismaz 

pusei no kopējā SP dalībnieku skaita.  

 

VI.   Koordinators 

 

47. Motivē izglītojamos  veikt sabiedrisko darbību Skolas labā, izmantojot dažādus 

stimulēšanas veidus. 

48. Rada Skolā piemērotus pedagoģiskus un sociālus apstākļus, kas veicina humānas 

savstarpējās attiecības. 

49. Nostiprina izglītojamajos paradumu formulēt savu personisko viedokli,  

pamatojoties uz zināšanām, loģiskiem un ētiska rakstura spriedumiem. 

50. Attīsta izglītojamajos spējas saskatīt problēmas, kritiski tās izvērtē un izvirza 

uzdevumus to risināšanai. 

51. Rosina izglītojamos pieņemt pareizu lēmumu. 

52. Attīsta atbildības un pienākuma jūtas, komunikatīvās prasmes. 

53. Attīsta prasmi aizstāvēt savu viedokli un citu intereses. 

54. Veicina pozitīvu mikroklimatu Skolā. 

 

VII. Prezidents 
 

55. Ir savaldīgs un laipns, ar cieņu izturas pret pārējiem izglītojamajiem un 

darbiniekiem. 

56. Kulturāli uzvedas, ir piemēroti ģērbies, ar labām sekmēm rāda  priekšzīmi 

pārējiem, bez attaisnojoša iemesla nekavē Skolu.   

57. Vada SP sanāksmes. SP sanāksmē ar  tematisku ievirzi  vadītājs var mainīties, ko   

nosaka prezidents vai koordinators. 

58. Ņem vērā koordinatora ieteikumus un padomus. 

59. Aizstāv Skolas godu un intereses. 

60. Pilnveido ārpusstundu darbību, Skolas sadzīvi un atmosfēru. 

61. Piedalās visos SP organizētajos pasākumos, iepriekš tos saskaņojot ar 

koordinatoru. 

62. Izsaka Skolas vadībai, koordinatoram, pedagogiem izglītojamo vēlmes un 

priekšlikumus. 

63. Pēc uzaicinājuma piedalās Skolas darbības plānošanā. 

64. Piedalās Skolas Domes sanāksmēs. 

65. Pilda Skolēnu padomē izvirzītos noteikumus. 
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66. Pēc uzaicinājuma piedalās viesu uzņemšanā. 

67. Saņem informāciju no  Skolas vadības, koordinatora vai citas atbildīgas personas 

par Skolas darbību. 

68. Kopīgi ar pedagogiem un  vadību palīdz risināt problēmas. 

69. Pēc uzaicinājuma konkrēta jautājuma risināšanā piedalās pedagogu sanāksmēs. 

70. Kopā ar koordinatoru izstrādā priekšlikumus  Skolas iekšējo noteikumu „Rīgas 

Kultūru vidusskolas kārtība izglītojamajiem” pilnveidošanai, lai uzlabotu kārtību 

un disciplīnu Skolā. 

71. Ierosina ievēlēt citu SP pārstāvi, ja iepriekšējais nav pildījis savus pienākumus vai 

kā citādi necienīgi izturējies, nav ievērojis noteikumus „Rīgas Kultūru vidusskolas 

kārtība izglītojamajiem”, kā rezultātā tikusi grauta Skolas, darbinieka vai kāda 

izglītojamā reputācija. 

72. Piedalās Skolas ārpusklases pasākumu darba plānošanā. 

 

VIII.  Skolēnu padomes pārstāvji 

 

73. Ir savaldīgi un laipni, ar cieņu izturas pret pārējiem izglītojamajiem un 

darbiniekiem. 

74. Ir sekmīgi mācībās un priekšzīmīgi uzvedībā. 

75. Ierodas uz SP sanāksmēm. 

76. Aizstāv Skolas godu un intereses, aktīvi darbojas Skolas labā. 

77. Uzlabo Skolas dzīvi un atmosfēru, pilda SP pieņemtos priekšlikumus. 

78. Izsakat skolotājiem un vadībai citu izglītojamo vēlmes. 

79. Izsaka savus priekšlikumus Skolas darbības  pilnveidošanai.  

80. Valkā piemērotu apģērbu. 

81. Uzrauga iekšējo Skolas noteikumu „Rīgas Kultūru vidusskolas kārtība 

izglītojamajiem” ievērošanu. 

82. Rūpējas par Skolas inventāra saglabāšanu. 

83. Uzrauga  pašapkalpošanās pienākumu izpildi. 

84. Kopīgi ar Skolas pedagogiem un vadību risina problēmjautājumus. 

85. Rosina apspriest problēmjautājumus ar citiem Skolas izglītojamajiem. 

86. Piedalās Domes sanāksmēs noteiktu problēmu risināšanā. 

87. Piedalās ārpusklases pasākumu darba plānošanā. 

88. Vajadzības gadījumā ierosina sasaukt SP sanāksmi.  

89. Ierosina organizēt dažādus ārpusstundu pasākumus. 

90. Kopīgi ar koordinatoru lemj par izglītojamo apbalvošanu. 

 

IX. Tiesības un pienākumi 
91. SP  tiesības: 

91.1. organizēt Skolēnu padomes darbību atbilstoši Skolas nolikumam un 

noteikumiem  „Rīgas Kultūru vidusskolas kārtība izglītojamajiem”; 

91.2. iesniegt priekšlikumus Skolas vadībai sabiedriskās un saimnieciskās dzīves 

uzlabošanai; 

91.3. piedalīties Skolas ārpusstundu darba plānošanā; 

91.4. iesniegt priekšlikumus grozījumiem SP reglamentā. 

92. SP pienākumi: 

92.1. regulāri informēt izglītojamos par SP izteiktajiem priekšlikumiem; 

92.2. regulāri informēt Skolas vadību par SP izteiktajiem priekšlikumiem. 
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X.  Noslēguma jautājumi 

 

93. Skolas direktors ar ikreizēju rīkojumu ir tiesīgs regulēt jautājumus, kas nav 

atrunāti šajā reglamentā, lai pilnvērtīgi un nepārtraukti tiktu īstenotas SP funkcijas. 

94. Reglaments stājas spēkā ar 01.09.2014. un ir spēkā līdz tā nomaiņai. 

95. Reglamentu var grozīt vai papildināt pēc darbinieku, izglītojamo, vecāku/bērna 

likumisko pārstāvju ierosinājuma, saskaņojot to SP, pedagoģiskās padomes, vai 

Skolas vadības  sēdē. 

96. Atzīt par spēku zaudējušu 2011. gada 15. septembra reglamentu Nr.5 „Par 

Skolēnu padomes darbību Rīgas Kultūru vidusskolā”. 
 

 

Skolēnu padomes prezidents                                                                A. Sakss 

 

 

Direktore                                                                                             S.L. Remese 
 


