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Druvas vidusskolas Skolēnu domes 
darbības kārtība

Saldus novada Saldus pagastā

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 31. pantu un Skolas nolikuma 22. pantu.

1. Skolēnu domes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos 
audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā, skolēnu un 
skolas administrācijas interešu saskaņošanu. 
2. Skolēnu domes uzdevumi ir: 

2.1. Sadarboties ar skolas administrāciju un skolotājiem; 
2.2. Pārstāvēt skolēnu intereses;
2.3. Sekmēt mācību procesu, izstrādāt priekšlikumus mācību procesa un iekšējās 
kārtības uzlabošanai;
2.4. Veicināt un organizēt sabiedrisku, kultūras un izklaides pasākumu norisi; 
2.5. Apkopot skolēnu priekšlikumus un īstenot tos skolas dzīvē; 
2.6. Sadarboties ar citu skolu pašpārvaldēm un citām sabiedriskajām 
organizācijām;
2.7. Ar savu sabiedrisko aktivitāti un mācību darbu celt skolas prestižu sabiedrībā;
2.8. Deleģēt pārstāvjus skolas domei.

3. Skolēnu Domē darbojas 6.-12. klašu skolēni. Domes vēlēšanas notiek katra mācību 
gada sākumā. Domē tiek ievēlēts vismaz viens skolēns no katras klases. Dalībniekus 
izvirza: 

3.1.klašes kolektīvs, 
3.2. ikviens, kurš vēlas aktīvi darboties, pats piesakot savu kandidatūru. 

4. 9.-12. klases skolēnu un skolotāju kopsapulcē ievēl skolas prezidentu. 
 4.1. Prezidents tiek ievēlēts uz vienu mācību gadu.

4.2. Vidusskolēni aizklātā balsojumā no savas klases izvirza prezidenta kandidātu 
(nepieciešams vismaz 50% balsu).

 4.3. Klases kolektīvs iesaistās izvirzītā kandidāta vēlēšanu kampaņā
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 (aizpilda veidlapu, rīko vēlēšanu kampaņu).
 4.4. Prezidenta kandidāts, izvirzot savu kandidatūru, raksta motivācijas vēstuli „Es 
 kā prezidents”, kurā apraksta savu redzējumu par skolu, tās attīstību un pamato 
 savu piemērotību amatam.

5. Skolas prezidenta kandidāti:
5.1. Druvas vidusskolas prezidenta amatam drīkst kandidēt 10.-12.kl. skolēni; 
5.2. Kandidātam jābūt savas skolas patriotam, ar cieņu jāizturas pret skolas 
biedriem, darbiniekiem.
5.3. Prezidenta amata kandidātam un prezidentam jābūt sekmīgam visos mācību 
priekšmetos. Iepriekšējā mācību gada vidējā atzīme vismaz “7” balles.
5.4. Līdz vēlēšanu kampaņai nedrīkst būt brīdinājumi (no iepriekšējā mācību gada 
sākuma). 
5.5. Par nesekmību, noslēdzot 1.semestri, vai brīdinājumu prezidentūras laikā 
prezidents no amata tiek atstādināts un tiek rīkotas ārkārtas vēlēšanas.

6. Skolas prezidenta pienākumi:  
6.1. Sagatavot un vadīt Skolēnu Domes sanāksmes;
6.2. Informēt Skolēnu Domi par pasākumiem un akcijām skolā;
6.3. Izstrādāt Skolēnu Domes darba plānu;
6.4. Piedāvāt apspriešanai aktuālus jautājumus, kurus nepieciešams atrisināt;
6.5. Parakstīt Skolēnu Domes lēmumus;
6.7. Pārstāvēt Skolēnu Domi skolā, pilsētā, novadā, valstī;
6.8. Noteiktā laikā Prezidents ir pieejams visiem skolēniem un skolotājiem.

7. Skolas eksprezidenta (ievēl skolēnu domes sēdē) pienākumi: 
7.1. Aizvietot Skolēnu Domes prezidentu un veikt visus tā pienākumus, kad 
prezidents nav skolā;
7.2. Piedalīties Skolēnu Domes darba plāna izstrādāšanā.

8. Skolēnu domes dalībnieku pienākumi:
8.1. Apmeklēt un aktīvi piedalīties visās Skolēnu Domes sanāksmēs;
8.2. Informēt savas klases skolēnus par pieņemtajiem lēmumiem un 
apspriestajiem jautājumiem;
8.3. Izstrādā priekšlikumus mācību procesa, iekšējās kārtības un ārpusstundu 
aktivitāšu pilnveidošanai skolā;
8.4. Sekot skolēnu Iekšējās kārtības noteikumu ievērošanai skolā. 

Direktors        S.Beļkevičs
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