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1.

I.
Vispārīgie jautājumi
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Bulduru Dārzkopības vidusskola” (turpmāk – BDV)
izglītības iestādes izglītojamo pašpārvalde (turpmāk-Pašpārvalde) ir demokrātiska
izglītojamo vēlēta institūcija.

2.

Pašpārvalde savā darbībā ievēro Pašpārvaldes veidošanas un darbības kārtību, izglītības
iestādes nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus.

3.

Pašpārvaldē apvienoti visu kursu pārstāvji, lai pārstāvētu un aizstāvētu izglītojamo
intereses, sekmētu skolas sabiedriskās dzīves veidošanu, kā arī lai veicinātu mācību
procesa uzlabošanu.

4.

Pašpārvaldei ir padomdevēja statuss BDV vadībai.

5.

Pašpārvaldei var būt sava simbolika, atribūtika.

6.

Pašpārvaldes lēmumi var tikt anulēti ar motivētu BDV rīkojumu.

7.

8.

II.
Pašpārvaldes darbības mērķi un uzdevumi
Pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt izglītojamo interešu aizstāvību, izglītojamo un
BDV vadības interešu saskaņošanu un izglītojamo aktīvu iesaistīšanos audzināšanas
darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā.
Pašpārvaldes darbības uzdevumi:
8.1. sadarboties un pārstāvēt izglītojamo intereses sarunās ar BDV vadību,
pedagogiem, vecākiem;
8.2. veikt darbības, kas veicinātu izglītojamo interešu aizstāvību un saskaņošanu;
8.3. piedalīties BDV attīstības mērķu realizācijā;
8.4. iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā BDV;
8.5. apkopot izglītojamo priekšlikumus un tos īstenot BDV sabiedriskās dzīves
veidošanā;
8.6. sadarboties ar BDV vadību, pedagogiem, citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm,
institūcijām un sabiedriskām organizācijām.
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9.

III.
Pašpārvaldes vēlēšanas
BDV var tikt ievēlēta tikai viena Pašpārvalde.

10. Pašpārvalde tiek ievēlēta uz 1 gadu.
11. Pašpārvaldē ievēlēto izglītojamo skaits ir ne mazāk kā 7 un ne vairāk kā 15.
12. Pašpārvaldi un pašpārvaldes vadītāju izglītojamie ievēl vispārējās, tiešās un aizklātās
vēlēšanās.
13. Katra grupa izvirza vismaz vienu kandidātu Pašpārvaldes vēlēšanām. Kandidātu sarakstu
iesniedzot Pašpārvaldei.
14. Pašpārvaldes vadītāju kandidāti izvirza sevi paši iesniedzot pieteikumu Pašpārvaldei.
15. Pašpārvaldes amatpersonas nosaka un ievēl pati pašpārvalde.
16. Pašpārvaldes vēlēšanu kārtību un izglītojamo tiesības piedalīties vēlēšanās nosaka
1.pielikumā noteiktā vēlēšanu kārtība.
IV.
Pašpārvaldes darbības organizācija
17. Pašpārvalde savā darbībā ievēro šādus nosacījumus:
17.1. sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī;
17.2. nosaka nepieciešamo amatu sadalījumu;
17.3. plāno savu darbību, sagatavojot darbības plānu mācību gadam;
18. Pašpārvalde var īstenot BDV vadības deleģētās funkcijas.
19. Pašpārvalde deleģē vadītāju un vienu pārstāvi ar balss tiesībām Skolas padomē.
20. Pašpārvaldes sēdes ir atklātas un tiek protokolētas.
21. Mācību gada beigās Pašpārvalde sagatavo un prezentē izglītojamajiem un BDV vadībai
pārskatu par paveikto mācību gada laikā un plānotajām darbībām nākošajā mācību
gadā.
V.
22. Pašpārvaldei ir tiesības:

Pašpārvaldes tiesības un pienākumi

22.1. organizēt Pašpārvaldes darbību atbilstoši izglītības iestādes nolikumam un
Iekšējās kārtības noteikumiem BDV;
22.2. iesniegt priekšlikumus BDV vadībai vai Skolas padomei iekšējo normatīvo
dokumentu pilnveidei, mācību darba, sabiedriskās dzīves un saimnieciskā darba
jautājumos;
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22.3. piedalīties BDV visa veida attīstības plānošanā;
22.4. bez ierobežojumiem izteikt Pašpārvaldes viedokli, pieņemt lēmumus, kā arī
izplatīt patiesu un korektu informāciju BDV, šim nolūkam izmantojot ar BDV
vadību saskaņotas vietas;
22.5. ar Pašpārvaldes lēmumu nosodīt izglītojamo, pedagogu vai citu BDV darbinieku
darbības, kuras ir pretrunā ar savstarpējās cieņas likumiem, vispāratzītajām
sabiedrības pieklājības un ētikas normām. Risināt šādus jautājumus ar BDV
vadību.
22.6. netraucēti realizēt Pašpārvaldes darbības uzdevumus.
23.

Pašpārvaldes pienākums ir:
23.1.

regulāri informēt izglītojamos par Pašpārvaldes darbību, pieņemtajiem
lēmumiem un to izpildi;

23.2. pēc pieprasījuma sniegt informāciju BDV vadībai;
23.3. aktīvi iesaistīties BDV darbības mērķu realizācijā;
23.4. vērsties pret apzinātu rīcību, kas nelabvēlīgi ietekmē savstarpējās attiecības gan
starp izglītojamajiem, pedagogiem un BDV darbiniekiem.

1.pielikums
PAŠPĀRVALDES VĒLĒŠANU KĀRTĪBA
1. Pašpārvaldi ievēl vispārējās, tiešās un aizklātās vēlēšanās, katra gada septembra

trešajā ceturtdienā.
2. Pašpārvalde izveido vēlēšanu komisiju, kura sagatavo kandidātu sarakstu;
3. Komisijas sastāvā ir vismaz trīs audzēkņi, kas vēlēšanās nekandidē uz vadītāja amatu

Pašpārvaldē.
4. Vēlēšanu komisija nodrošina noteikta skaita vēlēšanu zīmju sagatavošanu.
5. Vēlēšanu zīmēs norāda:

-

pieteikto Pašpārvaldes kandidātu vārdus un uzvārdus;

-

pieteikto Pašpārvaldes vadītāja kandidātu vārdus un uzvārdus;

-

vēlēšanu zīmē pretī katra kandidāta uzvārdam ir vieta vēlētāja atzīmes
izdarīšanai;
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-

vēlēšanu zīmē pretī kandidātu uzvārdiem vēlētājs var izdarīt atzīmi "+", ja
atbalsta konkrētā kandidāta ievēlēšanu, atzīmi ”-”, ja neatbalsta konkrētā
kandidāta ievēlēšanu attiecīgajā amatā.

6. Katrs vēlētājs var balsot par kandidātiem tikai vienu reizi.
7. Katram Pašpārvaldes vadītāja amata kandidātam pirms vēlēšanu uzsākšanas līdz 10

minūšu laikā ir jāprezentē Pašpārvaldes attīstības vīzija. Prezentāciju secību nosaka
vēlēšanu komisija.
8. Pēc pēdējās prezentācijas vēlēšanu komisija pārliecinās par to, vai vēlēšanu urna ir

tukša. Pēc tam vēlēšanu urnu aizzīmogo.
9. Vēlēšanu laikā uzraudzību par kārtību vēlēšanu telpā nodrošina vēlēšanu komisija.
10. Par piedalīšanos vēlēšanās, vēlētājs parakstās vēlēšanu sarakstā.
11. Katrs vēlētājs no vēlēšanu komisijas saņem ar BDV Pašpārvaldes zīmogu apzīmogotu

vēlēšanu zīmi, kuru parakstījis vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs.
12. Aizpildītu vēlēšanu zīmi vēlētājs vēlēšanu komisijas locekļa klātbūtnē personiski iemet

aizzīmogotā vēlēšanu urnā.
13. Pēc vēlēšanām vēlēšanu komisija aizzīmogo urnu, nogādā to vēlēšanu komisijas telpā

un sāk balsu skaitīšanu.
14. Vēlēšanu komisija protokolē vēlēšanu rezultātus.
15. Vēlēšanu komisijas protokolā atzīmē:

-

sākotnējo zīmju skaitu;
izsniegto zīmju skaitu;
neizsniegto zīmju skaitu;
zīmju skaitu pēc urnas atvēršanas;
nederīgo zīmju skaitu.

16. Nederīgas ir zīmes, kurās:

-

kandidāta ievēlēšana vienlaicīgi gan atbalstīta, gan noraidīta;
ir svītrojumi, zīmes ir saplēstas vai citādi bojātas.

17. Pēc balsu saskaitīšanas un protokola parakstīšanas visas derīgās vēlēšanu zīmes un

protokolu nodod Skolas direktoram un uzglabātas līdz nākamajām Pašpārvaldes
vēlēšanām.
18. Kandidāti sarindojami pēc saņemto balsu skaita. Maksimālais ievēlēto Pašpārvaldes

locekļu skaits ir 15.
19. Vienāda balsu skaita gadījumā vēlēšanas konkrētajiem kandidātiem var notikt

atkārtoti.
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20. Vēlēšanu rezultāti izvietoti visiem pieejamā ar BDV vadību saskaņotā vietā 5 dienu

laikā.
21. Sūdzības par Vēlēšanu komisijas rīcību un vēlēšanām iesniedzamas Pašpārvaldei ne

vēlāk kā trīs dienu laikā pēc vēlēšanām. Iesniegtās sūdzības izskata divu dienu laikā.
Ja tā atzīst sūdzības par pamatotām un pārkāpumus par tādiem, kas būtiski ietekmē
vēlēšanu iznākumu, 3 nedēļu laikā Pašpārvalde vēlējama atkārtoti. Ja šajā laikā
sūdzību nav, Pašpārvalde uzskatāma par ievēlētu.
22. Jaunā Pašpārvalde uz pirmo sēdi sanāk nākamajā nedēļā pēc vēlēšanu rezultātu

publicēšanas, sēdē nosakot turpmāko Pašpārvaldes sēdes laiku un nedēļas dienu.
23. Līdz

jaunās Pašpārvaldes darbību uzsākšanai turpina darboties iepriekšējā
Pašpārvalde.

24. Kandidātu saraksti ko iesniedz katra grupa:

24.1. Kandidātu saraksti (turpmāk–saraksti) jāiesniedz Vēlēšanu komisijai ne vēlāk
kā 10 dienas pirms vēlēšanām;
24.2.

Iesniegtajā sarakstā iekļauj katra kandidāta:

-

vārdu, uzvārdu,
izglītības programmas nosaukumu un kursu,
parakstu, kas apliecina piekrišanu kandidēt.

24.3.

Kandidātu skaits sarakstā nedrīkst pārsniegt 15.

25. Nepieciešamības gadījumā var tikt rīkotas ārkārtas Pašpārvaldes vēlēšanas.
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