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RĒZEKNES VALSTS POĻU ĢIMNĀZIJAS 

LĪDZPĀRVALDES 

REGLAMENTS 
   

I Vispārīgie jautājumi. 
 
1. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēnu līdzpārvalde ir demokrātiska un sabiedriska 

organizācija, tā līdzdarbojas ģimnāzijas darba organizēšanā. 

2. Līdzpārvaldi izveido skolēni, lai pārstāvētu un aizstāvētu skolēnu intereses un 

veicinātu mācību procesa efektivitāti. 

3. Līdzpārvaldes darbība balstīta šādos principos: iekļaušana, sadarbība, pēctecība. 

4. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēnu līdzpārvalde palīdz organizēt un koordinēt 

ģimnāzijas sabiedrisko dzīvi. 

5. Savā darbībā Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēnu līdzpārvalde ievēro 

Līdzpārvaldes reglamentu, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas nolikumu un iekšējās 

kārtības noteikumus.  

 

II  Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēnu līdzpārvaldes darbības mērķi un  

           uzdevumi. 

 

6. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēnu līdzpārvaldes darbības mērķis ir 

panākt ģimnāzijas vadības un skolēnu interešu saskaņošanu, kā arī veicināt skolēnu 

aktīvu iesaistīšanos ģimnāzijas mācību un audzināšanas procesā un sabiedriskā darba 

organizēšanā, kas palīdz attīstīt un apgūt attiecīgās iemaņas un prasmes. 

7. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēnu līdzpārvaldes galvenie uzdevumi : 

7.1. sadarboties ar ģimnāzijas vadību, pedagogiem, skolēniem, ģimnāzijas darbiniekiem; 

7.2. pārstāvēt skolēnu intereses sarunā ar ģimnāzijas vadību un pedagogiem; 

7.3. organizēt informācijas apmaiņu dažādos līmeņos; 

7.4. apkopot skolēnu priekšlikumus un tos īstenot ģimnāzijas sabiedriskās dzīves 

veidošanā; 

7.5. veicināt un paplašināt jauniešu iniciatīvas, radošo un pilsonisko aktivitāti; 

7.6. veicināt skolēnu līdzdalību lēmumu pieņemšanā; 

7.7. veicināt skolēnu iesaistīšanos mācību, sabiedriskā darba un ārpusklases darba 

organizēšanā, brīvprātīgā darba, fizisko aktivitāšu, sporta un kultūras dzīvē; 



7.8. sadarboties ar citu skolu pašpārvaldēm, pašvaldības institūcijām, sabiedriskām 

organizācijām; 

7.9. iesaistīt vecākus ģimnāzijas dzīvē, tādējādi veicinot savstarpējo uzticēšanos. 

 

III  Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēnu līdzpārvaldes izveide un vēlēšanas.   

 

8. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēnu līdzpārvaldes vēlēšanu kārtību un skolēnu 

tiesības par piedalīšanos vēlēšanās nosaka Skolēnu līdzpārvaldes reglaments. 

9. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēnu līdzpārvalde izstrādā savu reglamentu, 

ievēro to. 

10. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas ir vēlēta skolēnu līdzpārvalde. 

11. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas Skolēnu līdzpārvaldi ievēl vispārējās, tiešās vai 

aizklātās vēlēšanās klasē no 6.-12. klasei. 

12. Nepieciešamības gadījumā rīko ārkārtas Skolēnu līdzpārvaldes vēlēšanas. 

13. Ievēlētās Skolēnu līdzpārvaldes ilgums – divi mācību gadi. 

14. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas līdzpārvaldes vēlēšanas notiek maija mēneša trešajā 

nedēļā. 

15. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas līdzpārvaldes prezidentu ievēl 6.-12.klašu skolēni vai 

skolēnu līdzpārvaldē tiešās vai aizklātās vēlēšanās. 

16. Līdzpārvaldē kā brīvprātīgais var darboties jebkurš Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 

skolēns. Brīvprātīgajam nav balsstiesību lēmumu pieņemšanā. Brīvprātīgo skaits nav 

limitēts. 

17. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēnu līdzpārvaldē ievēlētais skolēns beidz savu 

darbību Skolēnu līdzpārvaldē ar vēlēšanu pilnvaru beigām, pārtraucot mācīties 

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas vai regulāri neapmeklējot sēdes. 

IV Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēnu līdzpārvaldes sastāvs un darbības 

organizācija 

 

18. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēnu līdzpārvaldē darbojas ne mazāk kā 14 

skolēnu : 

18.1. līdzpārvaldes prezidents; 

18.2. līdzpārvaldes prezidenta vietnieks; 

18.3. līdzpārvaldes lietvedis;  

18.4. komiteju vadītāji: iekšlietu, mediju un informācijas, komunikācijas un sadarbības; 

kultūras un sporta, vides. 



19. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēnu līdzpārvaldes sēdes notiek regulāri vienu 

reizi nedēļā. 

20. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēnu līdzpārvaldes sēdes vada līdzpārvaldes 

prezidents, bet viņa prombūtnes laikā – līdzpārvaldes prezidenta vietnieks. 

21. Skolēnu līdzpārvaldes sēdes ir atklātas, tās tiek protokolētas. 

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

pusei no kopējo līdzpārvaldes locekļu skaita. 

V Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēnu līdzpārvaldes tiesības un pienākumi. 

 

23. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēnu līdzpārvaldei ir tiesības : 

23.1. organizēt skolēnu līdzpārvaldes darbu atbilstoši skolas nolikumam un skolēnu 

iekšējās kārtības noteikumiem; 

23.2. iesniegt priekšlikumus ģimnāzijas vadībai sabiedriskās un saimnieciskās dzīves 

uzlabošanai; 

23.3. piedalīties ģimnāzijas darba plānošanā; 

23.4. deleģēt 2-3 pārstāvjus ģimnāzijas padomē; 

23.5. izvirzīt pārstāvjus pilsētas jauniešu domē; 

23.6. iesniegt priekšlikumus grozījumu izdarīšanai Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēnu 

līdzpārvaldes reglamentā. 

24. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēnu līdzpārvaldes pienākumi ir: 

24.1. regulāri informēt ģimnāzijas vadību un skolēnus par ģimnāzijas skolēnu līdzpārvaldes 

pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi; 

24.2. atbalstīt ģimnāzijas vadību un pedagogus skolēnu iekšējās kārtības noteikumu un 

ģimnāzijas nolikuma ievērošanas nodrošināšanā; 

24.3. sadarboties ar ģimnāzijas vadību un pedagogiem, lai realizētu konkrētas idejas un 

priekšlikumus, kas veicinātu ģimnāzijas sabiedriskās dzīves efektivitāti; 

24.4. veicināt RVPĢ popularitāti, regulāri sniedzot atgriezenisko saiti par notikušajiem 

pasākumiem un aktivitātēm sociālajos tīklos, ģimnāzijas mājas lapā, informatīvajā 

ekrānā; 

24.5. sekmēt mācību procesa kvalitatīvu norisi, izstrādāt priekšlikumus tā uzlabošanai. 

    

Izstrādāja                                                       Līdzpārvaldes prezidents E. Romans 

 

Saskaņots:                                                          

Direktora vietnieks audzināšanas jomā                   B. Geikina-Tolstova 


