Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas
Vidusskolēnu domes nolikums
Pieņemts 2013.gada 9. aprīlī ar 15 balsīm "par" un 0 balsīm "pret".

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas (turpmāk tekstā – RV1 Ģ) Vidusskol ēnu dome (turpm āk tekst ā
– VD) ir neatkarīgs un sabiedrisks skolēnu līdzpārvaldes org āns.
1.2. VD ir reprezentatīvas un organizatoriskas funkcijas.
1.3. VD pārstāv RV1 Ģ skolēnu intereses, tai ir padomdev ēja tiesības skolas administr ācijai un
skolēniem.
1.4. Skolēni VD darbojas brīvprātīgi.
1.5. VD ir tiesīgs darboties jebkurš RV1 Ģ skolēns.
1.6. VD darba valoda ir valsts valoda.

2. VD m ēr ķi un funkcijas

2.1. VD mērķi:
2.1.1. sekmēt skolas sabiedriskās dzīves veidošanos un attīstību;
2.1.2. veidot dialogu starp skolēniem un skolas vadību;
2.1.3. sekmēt draudzību starp skolām un starpskolu pas ākumu organiz ēšanu, k ā arī šo
pasākumu popularizēšanu, attīstot Rīgas un Latvijas skol ēnu sabiedrisko un kult ūras
dzīvi
2.1.4. uzlabot un popularizēt skolas piedāv ātās ārpusstundu aktivit ātes skol ēniem;
2.1.5. veicināt skolēnu garīgo izaugsmi un dot pieredzi pas ākumu organiz ēšan ā un
komandas vadīšanā.
2.2. VD funkcijas:
2.2.1. informēt skolēnus par sabiedriskajām un kultūras aktivitāt ēm skol ā;
2.2.2. organizēt ārpusstundu pasākumus;
2.2.3. sekmēt skolēnu ieinteresētību par sabiedriskajiem procesiem sav ā skol ā;
2.2.4. izteikt skolas vadībai priekšlikumus jomās, kas saistītas ar skolēniem un to dz īvi
skolā;
2.2.5. pildīt starpnieka lomu sarunās starp skolas vadību, skolot ājiem un RV1 Ģ skol ēniem,
pārstāvot un izsakot skolēnu viedokli;
2.2.6. sadarboties ar citu skolu pašpārvald ēm, Rīgas Skol ēnu domi, Latvijas un ārzemju
jauniešu organizācijām;
2.2.7. skolas avīzes izdošana.

3. VD strukt ūra

3.1. VD sastāv no:
3.1.1. Valdes, kuras sastāvā ir:
3.1.1.1. Valdes priekšsēdētājs;
3.1.1.2. Valdes priekšsēdētāja vietnieks;
3.1.1.3. Finanšu un lietvedības koordinators;
3.1.1.4. Iekšlietu un kultūras koordinators;
3.1.1.5. Ārlietu koordinators;
3.1.1.6. Noformējuma koordinators;
3.1.1.7. Mediju koordinators.
3.1.1.8. Skolas avīzes "Rīgas Ģimn āzijas laiki" redaktora;
3.1.1.9. biedriem.
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VD tiesības un pienākumu sadale

4.1. Valdes priekšsēdētājs:
4.1.1. ir VD un Valdes vadītājs, VD oficiālais pārstāvis;
4.1.2. sasauc VD sēdes ne retāk kā divas reizes mēnes ī un Valdes sēdes ne ret āk k ā reizi
mēnesī, šis punkts neattiecas uz laika periodu no maija līdz augustam;
4.1.3. vada VD un Valdes sēdes vai nepieciešamības gadījum ā deleģē kādu citu šo
pienākumu izpildītāju;
4.1.4. pārrauga un atbild par VD darbu, organiz ē VD funkciju izpildi;
4.1.5. deleģē pārstāvjus uz dažādiem pasākumiem skolā un ārpus t ās;
4.1.6. dibina kontaktus ar ārpusskolas sadarbības partneriem;
4.1.7. atbild par izejošo dokumentu saturu.
4.2. Valdes priekšsēdētāja vietnieks:
4.2.1. sadarbojas ar Valdes priekšsēdēt āju;
4.2.2. kopā ar Valdes priekšsēdētāju sagatavo VD un Valdes sēdes;
4.2.3. pilda prezidenta pienākumus tā uzdevumā vai prombūtnes laik ā.
4.3. Valdes priekšsēdētāja un Valdes priekšsēdētāja vietnieka vienlaicīgas prombūtnes laik ā
Valdes priekšsēdētājs deleģē Valdes locekli kā VD un Valdes vadīt āju.
4.4. Finanšu un lietvedības koordinators:
4.4.1. atbild par VD budžetu, finanšu līdzekļu sadali un pārvaldi, sagatavo atskaites par VD
budžeta izmaiņām;
4.4.2. VD budžetu izmanto saskaņā ar Valdes lēmumiem;
4.4.3. atbild par oficiālo dokumentu saturu un noform ējumu;
4.4.4. informē pārējo Valdi par savu prombūtni, nodrošinot sev uztic ēto darbu pilnv ērt īgu
norisi.
4.5. Iekšlietu un kultūras koordinators
4.5.1.
ir atbildīgs par dialoga nodrošin āšanu starp VD un skolēniem, skolot ājiem, skolas
vadību;
4.5.2. ir atbildīgs par regulāru skolēniem saistošu pas ākumu organiz ēšanu;
4.5.3. ir informēts un koordinē pasākumus, ko skolā veido skol ēni (sporta turn īri, projekta
darbi), skolotāji vai nesaistītas organizācijas;
4.5.4. informē VD valdi un Biedrus par skolā notiekošajiem pasākumiem, kurus neorganiz ē
VD;
4.5.5. informē pārējo Valdi par savu prombūtni, nodrošinot sev uztic ēto darbu pilnv ērt īgu
norisi.
4.6. Ārlietu koordinators:
4.6.1. veido sadarbību ar RV1 Ģ sadraudzības skolām un jauniešu organiz ācij ām gan
Latvijā, gan ārzemēs;
4.6.2. nodrošina dialogu starp VD un citu skolu skolēnu pašpārvald ēm, k ā arī Rīgas
Skolēnu Domi;
4.6.3. piesaista dažādus gan izglītojušus, gan ar kultūru saistītus semin ārus skol ā;
4.6.4. informē Valdi un biedrus par ārpus skolas notiekošajiem kultūras un izglītojošiem
pasākumiem;
4.6.5. dodas uz ārpusskolas izglītojošiem semināriem, v ēl āk nododot iegūto pieredzi VD;
4.6.6. informē pārējo Valdi par savu prombūtni, nodrošinot sev uztic ēto darbu pilnv ērt īgu
norisi.
4.7. Noformējuma koordinators:
4.7.1. atbild par pasākumu reklāmu, plakātu un nepieciešamo dekor āciju veidošanu;
4.7.2. atbild par VD mantu glabātuves kārtību un tur esošo lietu uzskaitījumu;
4.7.3. informē pārējo Valdi par savu prombūtni, nodrošinot sev uztic ēto darbu pilnv ērt īgu
norisi.
4.8. Mediju koordinators:
4.8.1. atbild par informācijas ievietošanu un atjaunošanu skolas mājas lap ā;
4.8.2. atbild par mājas lapas tehnisko problēmu nov ēršanu, veic nepieciešamos
atjauninājumus un uzlabojumus;
4.8.3. atbild par skolas oficiālajiem profiliem sociālajos tīklos;
4.8.4. informē pārējo Valdi par savu prombūtni, nodrošinot sev uztic ēto darbu pilnv ērt īgu
norisi.

4.9. Skolas avīzes "Rīgas Ģimn āzijas Laiki" redaktors:
4.9.1. atbild par skolas avīzes "Rīgas Ģimn āzijas Laiki" saturu;
4.9.2. veido dialogu ar skolas vadību;
4.9.3. atbild par to, lai skolas avīzes "Rīgas Ģimn āzijas Laiki" tiktu regul āri izdota;
4.9.4. informē VD Valdi par savu prombūtni, nodrošinot sev uztic ēto darbu pilnv ērt īgu
norisi.
4.10. Biedri:
4.10.1. par biedru tiek uzskatīts RV1 Ģ skolēns, kurš mācību gada laikā ir apmekl ējis vismaz
trešo daļu no notikušajām VD sēdēm;
4.10.2. VD Valde ārpuskārtas var iecelt jebkuru RV1 Ģ skol ēnu par biedru, inform ējot par
iemesliem VD sēdes laikā;
4.10.3. rūpējas par informācijas nonākšanu no VD s ēd ēm l īdz tiem RV1 Ģ skol ēniem, kuri
nav VD biedri;
4.10.4. piedalās VD darbā Valdes un citu biedru vadībā, kad tas nepieciešams;
4.10.5. sēdes laikā radušās domstarpības par VD darbu risina VD Valdes priekšs ēd ēt āja
vai kāda cita VD Valdes locekļa vadītā balsojumā pēc pašu izv ēl ētas k ārtības.

5. Valdes priekšs ēd ēt ā ja iev ēl ēšanas process

5.1. RV1Ģ VD Valdes priekšsēdēt ājs tiek ievēl ēts demokrātisk ās, vienlīdz īgās un aizkl āt ās
vēlēšanās.
5.2. Vēlēšanās drīkst piedalīties VD Valde, biedri un skolas avīzes "Rīgas Ģimn āzijas Laiki"
redaktors.
5.3. Aprīļa pirmās nedēļās laikā līdz noteiktam datumam VD biedri (7. - 11. klašu skol ēni), kuri
vēlas kandidēt priekšsēdētāja amatam, piesaka savu kandidatūru Iekšlietu koordinatoram,
Valdes priekšsēdētājam vai tā vietniekam, iesniedzot rakstisku pieteikumu, kur ā nor ād īts
kandidāta vārds, uzvārds un klase; Valdes priekšs ēd ēt āja v ēl ēšanas notiek apr īl ī.
5.4. Sēdes, kurā notiek Valdes priekšsēdētāja vēlēšanas, s ākum ā kl ātesošie biedri izv ēl tr īs
vēlēšanu komisijas locekļus, kuriem tiek uzticēta biļetenu savākšana, balsu saskait īšana
un rezultātu paziņošana.
5.5. Katram kandidātam, kurš pieteicies šim amatam, tiek dotas piecas minūtes laika savas
kandidatūras aizstāvēšanai vēlētāju priekšā. Pēc piecu minūšu aizstāv ēšanas jebkuram
klātesošajam ir iespēja kandidātam uzdot jaut ājumus Valdes priekšs ēd ēt āja vadīb ā.
5.6. Katrā balsošanas kārtā pēc visu kandidātu uzklausīšanas notiek balsošana ar Valdes
sagatavotiem biļeteniem, katram klātesošajam biedram tiek izdalīts viens tukšs biļetens,
uz kura jāuzraksta vēlamā kandidāta vārds, tukšos biļetenus izdala un aizpildītos iev āc
vēlēšanu komisija.
5.7. Aizpildītais biļetens tiek uzskatīts par derīgu, ja uz tā ir skaidri un nep ārprotami uzrakst īts
viena kandidāta vārds, nederīgie biļeteni tiek pieskaitīti pie kop ēj ā balsu skaita.
5.8. Ja kandidāts iegūst 50% un vienu balsi, tad uzreiz kļūst par n ākamo Valdes
priekšsēdētāju.
5.9. Ja balsošanas pirmajā kārt ā neviens nav ieguvis vairāk par 50% balsu, tad notiek
atkārtota balsošana par diviem kandid ātiem, kuri saņēma visvair āk balsu.
5.10. Ja notiek otrā kārta, tad kandidātiem, par kuriem tiks balsots, tiek dotas v ēl divas min ūtes
savas kandidatūras aizstāvēšanai, pēc kuras jebkuram klātesošajam ir iesp ēja
kandidātam uzdot jautājumus Valdes priekšsēd ēt āja vadīb ā.
5.11.Otrajā kārtā kandidāts ar visvairāk balsīm kļūst par VD Valdes priekšs ēd ēt āju.
5.12. Vienādu balsu skaita gadījumā kandidātiem, par kuriem tiks balsots, tiek dotas v ēl divas
minūtes savas kandidatūras aizstāvēšanai, p ēc kuras jebkuram kl ātesošajam ir iesp ēja
kandidātam uzdot jautājumus Valdes priekšsēd ēt āja vadīb ā.
5.13. Kandidāts ar otru augstāko balsu skaitu kļūst par nākam ā VD Valdes priekšs ēd ēt āja
vietnieku.
5.14.

6. Valdes sastādīšana
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6.1. Nedēļas laikā pēc Valdes priekšsēdēt āja ievēlēšanas VD biedri (7. - 11. klašu skol ēni) var
iesniegt nākamajam VD Valdes priekšsēd ēt ājam vai tā vietniekam savas kandidatūras
šādiem amatiem
6.1.1. Finanšu un lietvedības koordinators;
6.1.2. Iekšlietu un kultūras koordinators;
6.1.3. Ārlietu koordinators;
6.1.4. Noformējuma koordinators;
6.1.5. Mediju koordinators;
6.2. Kopā ar kandidatūru biedram jāiesniedz CV un motiv ācijas vēstule.
6.3. Divu nedēļu laikā pēc ievēlēšanas nākamajam Valdes priekšsēd ēt ājam kop ā ar savu
vietnieku ir jāsagatavo pilns jaunās Valdes sastāvs.
6.4. Līdzšinējā Valde apstiprina jaunās Valdes sastāvu; kopš apstiprin āšanas brīža jaun ā
Valde kļūst par oficiālo VD Valdi ievēl ētā Valdes priekšs ēd ēt āja un t ā vietnieka vad īb ā.

7. Valdes locekļu atcelšanas process

7.1. Valdes locekļu atcelšanu var ierosināt:
7.1.1. pats Valdes loceklis;
7.1.2. skolas vadība;
7.1.3. Valde;
7.1.4. VD biedri, rakstiski iesniedzot iesniegumu Valdes priekšs ēd ēt ājam, kuru parakst ījuši
vismaz 30% no VD biedriem, kurā minēti pamatoti iemesli šādai pras ībai,
nepieciešamības gadījumā iesnieguma kopiju iesniedz arī skolas vadībai.
7.2. Valdes loceklis tiek atcelts aizklātā, vienlīdzīg ā biedru un skolas avīzes "Rīgas Ģimn āzijas
Laiki" balsojumā, ja par atcelšanu nobalso vismaz puse kl ātesošo; pats atceļamais
loceklis balsojumā nepiedalās.
7.2.1. izņemot gadījumu, kad Valdes loceklis savu atcelšanu rosin ājis pats; š ād ā gad ījum ā
viņš(-a) tiek atbrīvots no amata nekavējoties.
7.3. Ja tiek atcelts kāds no koordinatoriem vai Valdes priekšs ēd ēt āja vietnieks, tad br īv ā
amata kandidāti piesakās, tāpat kā minēts punkt ā 33., un par jaun ā koordinatora
apstiprināšanu balso Valde.
7.4. Valdes priekšsēdētāja atcelšanas gadījumā tiek atcelti arī viņa ieceltie koordinatori,
Valdes priekšsēdētāja amatā stājas tā vietnieks, kurš nedēļas laikā p ēc atcelšanas
balsojuma rīko ārkārtas vēlēšanas, kurās ar aizkl ātu, vienl īdzīgu biedru balsojumu tiek
izvēlēts tā vietnieks; jaunais VD Valdes priekšsēd ētājs kopā ar balsojum ā izv ēl ēto
vietnieku nedēļas laikā sastāda jaunu Valdi, tās sast āv ā drīkst ietilpt ar ī iepriekš ējie VD
Valdes locekļi, kuri nav atcelti biedru balsojumā.
7.5. Ja tiek atcelta visa VD Valde, tad t ās pašas sēdes laik ā no biedru vidus tiek br īvpr āt īgi
izvēlēts atbildīgais par ārkārtas vēlēšanu rīkošanu; ārk ārtas v ēl ēšan ām jānotiek divu
nedēļu laikā pēc balsojuma par atcelšanu, nedēļas laikā pēc ārk ārtas vēl ēšan ām
jaunajam VD Valdes priekšsēdētājam kopā ar tā vietnieku ir jāsastāda jaun ā Valde;
biedrs, kurš rīko ārkārtas vēl ēšanas, drīkst piedal īties taj ās kā kandid āts.

8.

Skolas avīzes "Rīgas Ģimn āzijas Laiki" redaktora
iecelšanas un atcelšanas process

8.1. Skolas avīzes "Rīgas Ģimn āzijas Laiki" redaktors tiek ievēlēts demokrātiskās, vienlīdzīgās
un aizklātās vēlēšan ās.
8.2. Vēlēšanās drīkst piedalīties VD Valde, biedri un skolas avīzes "Rīgas Ģimn āzijas Laiki"
redaktors.
8.3. RV1Ģ 7. - 11. klašu skolēni, kuri vēlas kandidēt priekšs ēd ēt āja amatam, piesaka savu
kandidatūru VD Valdes priekšsēdēt ājam, tā vietniekam vai citam VD Valdes loceklim
iesniedzot rakstisku pieteikumu, kurā norādīts kandid āta vārds, uzv ārds un klase, k ā ar ī
savu motivācijas vēstuli. Skolas avīzes "Rīgas Ģimn āzijas Laiki" redaktora vēl ēšanas
notiek nedēļu pirms Valdes priekšsēdēt āja vēlēšan ām.
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8.4. Katram kandidātam, kurš pieteicies šim amatam, tiek dotas trīs minūtes laika savas
kandidatūras aizstāvēšanai vēlētāju priekšā. Pēc trīs minūšu aizst āv ēšanas jebkuram
klātesošajam ir iespēja kandidātam uzdot jaut ājumus.
8.5. Pēc visu kandidātu uzklausīšanas notiek balsošana ar VD Valdes sagatavotiem
biļeteniem, katram klātesošajam biedram tiek izdalīts viens tukšs biļetens, uz kura
jāuzraksta vēlamā kandidāta vārds, tukšos biļetenus izdala un aizpild ītos iev āc v ēl ēšanu
komisija.
8.6. Aizpildītais biļetens tiek uzskatīts par derīgu, ja uz tā ir skaidri un nep ārprotami uzrakst īts
viena kandidāta vārds, nederīgie biļeteni tiek pieskaitīti pie kop ēj ā balsu skaita.
8.7. Kandidāts, kurš iegūst visvairāk balsu, kļūst par skolas avīzes "Rīgas Ģimn āzijas Laiki"
redaktoru.
8.8. Vienādu balsu skaita gadījumā kandidātiem, par kuriem tiks balsots, tiek dotas v ēl divas
minūtes savas kandidatūras aizstāvēšanai, p ēc kuras jebkuram kl ātesošajam ir iesp ēja
kandidātam uzdot jautājumus.
8.9. Skolas avīzes "Rīgas Ģimn āzijas Laiki" redaktora atcelšanu var rosin āt:
8.9.1. pats skolas avīzes "Rīgas Ģimn āzijas Laiki" redaktors;
8.9.2. skolas vadība;
8.9.3. VD Valde;
8.9.4. VD biedri, rakstiski iesniedzot iesniegumu Valdes priekšs ēd ēt ājam, kuru parakst ījuši
vismaz 30% no VD biedriem, kurā minēti pamatoti iemesli šādai pras ībai,
nepieciešamības gadījumā iesnieguma kopiju iesniedz arī skolas vadībai.
8.10. Skolas avīzes "Rīgas Ģimn āzijas Laiki" redaktors tiek atcelts aizkl āt ā, vienl īdz īg ā VD
Valdes un biedru balsojumā, ja par atcelšanu nobalso vismaz puse kl ātesošo.
8.10.1. izņemot gadījumu, kad skolas avīzes "Rīgas Ģimn āzijas Laiki" redaktors savu
atcelšanu rosinājis pats; šādā gadījumā viņš(-a) tiek atbrīvots no amata nekav ējoties.
8.11. Atcelšanas gadījumā nekavējoties tiek rīkotas vēlēšanas. T ās notiek k ārt īb ā, k āda
norādīta punktos 8.1. – 8.8.

9.

Izmai ņu veikšana RV1 Ģ VD nolikumā

9.1. Izmaiņas VD nolikumā var rosināt:
9.1.1. VD Valde vai tās locekļi;
9.1.2. VD biedri, rakstiski iesniedzot iesniegumu Valdes priekšs ēd ēt ājam par
nepieciešamajām izmaiņām, kuru parakstījuši vismaz 30% no VD biedriem;
9.1.3. skolas vadība.
9.2. Par sēdi, kurā tiks lemts par izmaiņām, ir jāinformē biedri vismaz divas ned ēļas pirms t ās
norises.
9.3. Izmaiņas VD nolikumā tiek apstiprinātas, ja par t ām nobalso vismaz divas trešdaļas
klātesošo biedru.

Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas Vidusskolēnu domes
Valdes priekšsēdētājs:

Reinholds R. Razums

Saskaņots: 2013. gada 16. aprīlī
Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas direktors:
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