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Ozolnieku vidusskolas
Skolēnu Domes veidošanas un darbības kārtības
REGLAMENTS
I Vispārējie noteikumi
1. Ozolnieku vidusskolas (turpmāk – izglītības iestāde) Skolēnu dome (turpmāk – SD) ir neatkarīga,
demokrātiska un sabiedriska skolēnu līdzpārvaldes institūcija.
2. SD ir organizatoriskas un reprezentatīvas funkcijas.
3. SD savā darbībā ievēro SD veidošanas un darbības kārtību, izglītības iestādes nolikumu un
iekšējās kārtības noteikumus.
4. Skolēni SD darbojas brīvprātīgi.
5. SD ir tiesīgs darboties jebkurš izglītības iestādes audzēknis, bez uzvedības problēmām, ar optimālu
zināšanu līmeni.
6. SD darba valoda ir valsts valoda.
7. SD var būt sava atribūtika, simbolika, budžets.

II SD mērķi un galvenie uzdevumi
8. SD mērķi:
8.1. sekmēt izglītības iestādes sabiedriskās dzīves veidošanos un attīstību;
8.2. pārstāvēt skolēnu intereses, tiesības un pienākumus;
8.3. nodrošināt demokrātisko procesu virzību skolā;
8.4. veicināt izglītības kvalitāti celt izglītības iestādes prestižu;
8.5. veidot sadarbību starp skolēniem, skolas vadību un skolotājiem, lai paaugstinātu
mācību darba efektivitāti;
8.6. sekmēt mācību procesu un izstrādāt priekšlikumus mācību procesa un iekšējās kārtības
uzlabošanā;
8.7. sekmēt draudzību starp skolām un starpskolu pasākumu organizēšanu, kā arī šo
pasākumu popularizēšanu, attīstot izglītības iestādes skolēnu sabiedrisko un kultūras dzīvi;
8.8. uzlabot un popularizēt skolas piedāvātās ārpusstundu aktivitātes skolēniem;
8.9. veicināt skolēnu garīgo izaugsmi un dot pieredzi pasākumu organizēšanā un komandas
vadīšanā;
8.10. veicināt vērtību, attieksmju un prasmju attīstību, kas nepieciešams humānas, atklātas,
demokrātiskas sabiedrības radīšanai un uzturēšanai.
9. SD galvenie uzdevumi :
9.1. informēt skolēnus par sabiedriskajām un kultūras aktivitātēm skolā;
9.2. vadīt izglītojamo sabiedrisko dzīvi izglītības iestādē;
9.3. sadarboties ar izglītības iestādes administrāciju, pedagogiem, skolēniem un Skolas
padomi;
9.4. izzināt skolēnu problēmas, intereses, ieteikumus izglītības iestādē;
9.5. piedāvāt problēmu risinājumu.

III SD struktūra
10. SD sastāv no:
10.1. Valdes, kuras sastāvā ir :
10.1.1. Prezidents;
10.1.2. Viceprezidents;
10.1.3. Sporta koordinators;
10.1.4. Izglītības koordinators;
10.1.5. Kultūras un izklaides koordinators;
10.1.6. Iekšlietu koordinators;
10.1.7. Ārlietu koordinators;
10.2. Biedriem.

IV SD tiesības un pienākumu sadale
11. SD prezidents:
11.1. ir SD vadītājs, oficiālais SD pārstāvis;
11.2. sasauc SD sēdes, ne retāk kā reizi nedēļā, un Valdes sēdes, ne retāk kā reizi nedēļā, šis
punkts neattiecas uz laika periodu no jūnija līdz augustam;
11.3. vada SD un Valdes sēdes vai nepieciešamības gadījumā deleģē kādu citu šī pienākumu
izpildītāju;
11.4. pārrauga un atbild par SD darbu, organizē SD funkciju izpildi;
11.5. deleģē pārstāvjus uz dažādiem pasākumiem skolā un ārpus tās;
11.6. atbild par izejošo dokumentu saturu;
11.7. piedalās Skolas padomes sēdēs.
12. SD prezidenta vietnieks:
12.1. sadarbojas ar SD prezidentu;
12.2. kopā ar SD prezidentu sagatavo SD un Valdes sēdes;
12.3. palīdz vadīt SD un Valdes sēdes;
12.4. pilda prezidenta pienākumus tā prombūtnes laikā;
12.5. SD prezidenta un SD prezidenta vietnieka vienlaicīgas prombūtnes laikā SD prezidents
deleģē Valdes locekli, kā SD un Valdes vadītāju;
12.6. piedalās Skolas padomes sēdēs.
13. Sporta koordinators:
13.1. organizē sporta pasākumus skolā;
13.2. sadarbojas ar izglītības iestādes sporta skolotājiem;
13.3. veido kontaktus ar sporta nozares ekspertiem;
13.4. veicina izglītības iestādes audzēkņu ieinteresētību sportiskajās aktivitātēs;
13.5. nepieciešamības gadījumā piedalās Skolas padomes sēdēs.
14. Izglītības koordinators:
14.1. aktīvi sadarbojas ar izglītības iestādes skolotājiem un skolēniem par izglītības iestādes
izglītības kvalitātes celšanu;
14.2. organizē izglītojošus pasākumus (lekcijas, konferences);
14.3. pēta jaunākās aktualitātes un mācīšanas metodes labākai zināšanu apguvei;
14.4. nepieciešamības gadījumā piedalās Skolas padomes sēdēs.

15. Kultūras un izklaides koordinators:
15.1. sadarbojas ar izglītības iestādes skolotājiem un skolēniem par vēlamajām kultūras un
izklaides iespējām izglītības iestādē;
15.2. organizē kultūras un izklaides pasākumus;
15.3. pēta un analizē citu skolu kultūras un izklaides pasākumus;
15.4. kontaktējas ar citu skolu skolēniem;
15.5. nepieciešamības gadījumā piedalās Skolas padomes sēdēs.
16. Iekšlietu koordinators:
16.1. sadarbojas ar skolotājiem, skolēniem, vadību, tehnisko personālu un izpēta iekšējo
situāciju skolā;
16.2. palīdz risināt problēmas skolēnu un skolotāju starpā;
16.3. veicina izglītības iestādes iekšpolitiku;
16.4. nepieciešamības gadījumā piedalās Skolas padomes sēdēs.
17. Ārlietu koordinators:
17.1. veido kontaktus ar citu skolu pašpārvaldēm (domēm);
17.2. organizē sadraudzības pasākumus SD ietvaros;
17.3. organizē pieredzes apmaiņas braucienus uz citu skolu SD;
17.4. interesējas par Latvijā esošajām konferencēm, konkursiem, kur izglītības iestādes
skolēniem ņemt līdzdalību;
17.5. informē izglītības iestādes skolēnus par interesantiem pasākumiem visā Latvijā;
17.6. protokolē SD sēdes;
17.7. nepieciešamības gadījumā piedalās Skolas padomes sēdēs.
18. Biedri:
18.1. piedalās SD sēdēs;
18.2. aktīvi līdzdarbojas jebkādu izglītības iestādes pasākumu organizēšanā;
18.3. par biedru tiek uzskatīts jebkurš skolēns, kurš ir izrādījis interesi par tādu kļūt un
iesaistās SD darbībā;
18.4. rūpējās par informācijas nonākšanu pie citiem skolēniem, kuri nav SD.

V SD prezidenta ievēlēšanas process
19. SD prezidents tiek ievēlēts demokrātiskās, vienlīdzīgās un aizklātās vēlēšanās.
20. Par SD prezidentu var kļūt skolēns, kuram vismaz vienu gadu ir biedra statuss.
21. Līdz septembra otrās nedēļas noteiktam datumam ir jāiesniedz rakstiska kandidatūra Iekšlietu
koordinatoram, SD valdes prezidentam vai tā vietniekam, kur norādīts kandidāta vārds,
uzvārds, klase un īsa motivācijas vēstule.
22. SD valdes prezidenta vēlēšanas norisinās septembra otrās nedēļas beigās.
23. Sēdē, kur norisinās prezidenta vēlēšanas, tiek ievēlēti 3 vēlēšanu komisijas pārstāvji, kuri apkopo
un paziņo balsošanas rezultātus.
24. Katram kandidātam ir iespēja 3 minūšu laikā aizstāvēt savu kandidatūru. Pēc 3 minūšu
aizstāvēšanas, jebkuram ir iespēja uzdot jautājumus kandidātam.
25. Pēc visu kandidātu runām tiek veikta balsošana, kurā piedalās visi biedri. Tiem tiek iedalīts viens
biļetens, uz kura jāuzraksta vēlamā kandidāta vārds. Biļetens tiek uzskatīts par derīgu, ja tajā
norādītais vārds uzrakstīts saprotami. Nederīgie biļeteni tiek pieskaitīti pie kopējā balsu
skaita.
26. Ja kandidāts iegūst vairāk kā pusi balsu, kļūst par SD valdes prezidentu.

27. Ja balsošanas pirmajā kārtā neviens nav ieguvis vairāk par pusi balsu, tad notiek atkārtota
balsošana par diviem kandidātiem, kuri saņēma visvairāk balsu.
28. Ja notiek otrā kārta, tad kandidātiem, par kuriem tiks balsots, tiek dotas vēl divas minūtes savas
kandidatūras aizstāvēšanai, pēc kuras jebkuram klātesošajam ir iespēja kandidātam uzdot
jautājumus.
29. Otrajā kārtā kandidāts ar visvairāk iegūtajām balsīm kļūst par SD Valdes prezidentu.
30. Kandidāts ar otru augstāko balsu skaitu kļūst par nākamā SD Valdes prezidenta vietnieku.
31. Nedēļas laikā pēc Valdes prezidenta ievēlēšanas SD biedri var iesniegt nākamajam SD
Valdes prezidenta vai tā vietniekam savas kandidatūras šādiem amatiem:
31.1. Sporta koordinators;
31.2. Izglītības koordinators;
31.3. Kultūras un izklaides koordinators;
31.4. Iekšlietu koordinators;
31.5. Ārlietu koordinators.
32. Kopā ar kandidatūru biedram jāiesniedz CV un motivācijas vēstule.
33. Nedēļas laikā pēc ievēlēšanas nākamajam Valdes prezidenta, kopā ar savu vietnieku ir
jāsagatavo pilns jaunās Valdes sastāvs.
34. Līdzšinējā Valde apstiprina jaunās Valdes sastāvu; kopš apstiprināšanas brīža jaunā Valde
kļūst par oficiālo SD Valdi ievēlētā Valdes prezidenta un tā vietnieka vadībā.

VI SD valdes locekļu atcelšanas process
35. Valdes locekļu atcelšanu var ierosināt:
35.1. izglītības iestādes vadība, rakstiski iesniedzot iesniegumu Valdes prezidentam;
35.2. SD valde, rakstiski iesniedzot iesniegumu Valdes prezidentam;
35.3. SD biedri, rakstiski iesniedzot iesniegumu Valdes prezidentam, kuru parakstījuši
vismaz 30% no SD biedriem, kurā minēti pamatoti iemesli šādai prasībai, nepieciešamības
gadījumā iesnieguma kopiju iesniedz arī skolas vadībai.
36. Par valdes locekļa atlaišanu, sēdē piedalās tikai SD biedri un valde, nepieciešamības gadījumā arī
izglītības iestādes vadības pārstāvji.
37. Valdes loceklis tiek atcelts aizklātā, vienlīdzīgā biedru balsojumā, ja par atcelšanu nobalso
vismaz puse klātesošo biedru, pats atceļamais loceklis balsojumā nepiedalās.
38. Ja tiek atcelts kāds no koordinatoriem vai Valdes prezidenta vietnieks, tad brīvā amata
kandidāti piesakās, tāpat kā minēts punktā 21., un par jaunā valdes locekļa apstiprināšanu
balso valde.
39. Valdes prezidenta atcelšanas gadījumā tiek atcelti arī viņa ieceltie koordinatori, Valdes prezidenta
amatā stājas tā vietnieks, kurš nedēļas laikā pēc atcelšanas balsojuma rīko ārkārtas vēlēšanas,
kurās ar aizklātu, vienlīdzīgu biedru balsojumu tiek izvēlēts tā vietnieks; jaunais SD Valdes
prezidents kopā ar balsojumā izvēlēto vietnieku nedēļas laikā sastāda jaunu Valdi, tās sastāvā
drīkst ietilpt arī iepriekšējie SD Valdes locekļi, kuri nav atcelti biedru balsojumā.
40. Ja tiek atcelta visa SD Valde, tad tās pašas sēdes laikā no biedru vidus tiek brīvprātīgi izvēlēts
atbildīgais par ārkārtas vēlēšanu rīkošanu; ārkārtas vēlēšanām jānotiek divu nedēļu laikā pēc
balsojuma par atcelšanu, nedēļas laikā pēc ārkārtas vēlēšanām jaunajam SD Valdes
prezidentam kopā ar tā vietnieku ir jāsastāda jaunā Valde; biedrs, kurš rīko ārkārtas vēlēšanas,
drīkst piedalīties tajās kā kandidāts.

VII SD biedra atcelšanas process
41. SD biedra atcelšanas procesu var ierosināt:
41.1. izglītības iestādes vadība, rakstiski iesniedzot iesniegumu Valdes prezidentam;
41.2. izglītības iestādes skolotāji, rakstiski iesniedzot iesniegumu Valdes prezidentam;
41.3. SD valde, rakstiski iesniedzot iesniegumu Valdes prezidentam;
41.4. SD biedri, rakstiski iesniedzot iesniegumu Valdes prezidentam, kuru parakstījuši
vismaz 50% no visiem SD esošajiem biedriem.
42. SD Valde aizklātā sēdē lemj par biedra atcelšanu.
43.
SD biedrs tiek automātiski atskaitīts no SD, ja mēneša laikā neapmeklē vismaz 3 sēdes, bez
attaisnojoša iemesla.
44.
Attaisnojošie iemesli:
44.1. iepriekš brīdinot, ka ir radusies neparedzēta situācija
44.1. mācību dēļ;
44.2. slimības dēļ.

