
 1 

Nolikums par Rīgas Hanzas vidusskolas 

 Skolēnu pašpārvaldes  

vēlēšanām 
 

I nodaļa Vispārīgie noteikumi 

1. Skolēnu pašpārvalde ir pilnvarota koleģiāla pārstāvības, vadības un lēmējinstitūcija. Tā tiek 

vēlēta vispārējās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās uz vienu gadu. 

2. Vēlēšanu tiesības ir visiem Rīgas Hanzas vidusskolas 7.-12.klašu skolēniem un skolotājiem. 

3. RHV ir viens vēlēšanu apgabals. 

4. Vēlēšanas notiek katra gada oktobra pirmajā nedēļā – par konkrēto vēlēšanu dienu informē ne 

vēlāk, kā līdz 20. septembrim. Vēlēšanas notiek no plkst. 11:10 līdz 14:00 starpbrīžu laikā. 

 

II nodaļa. Vēlēšanu komisija 

5. Vēlēšanas vada, balsis skaita un sīkākas instrukcijas izstrādā vēlēšanu komisija. To 

veido 5 skolēni(vēlētāji) un/vai skolotāji, kurus ievēlē Skolēnu pašpārvalde vismaz 20 dienu pirms 

vēlēšanām. Vēlēšanu komisijas sastāvā nedrīkst būt skolēnu pašpārvaldes biedru kandidāti un biedri, 

izņemot 9.un 12.klašu skolēni. 

6. Pirmo vēlēšanu komisijas sēdi sasauc Skolēnu pašpārvaldes priekšsēdētājs. Tās laikā tiek ievēlēts 

vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs, kurš vada vēlēšanu komisijas 

darbu. 
III nodaļa. Kandidātu saraksti 

 

7. Kandidāti uz Skolēnu pašpārvaldes tiek iesniegti sarakstos. Vienā sarakstā jābūt vismaz 5 

kandidātiem. 

7.1. 9.un 12. klašu skolēni drīkst kandidēt, bet nevar pretendēt uz Skolēnu pašpārvaldes 

prezidenta/es amatu. Kandidātu saraksti iesniedzami vismaz 5 dienas pirms vēlēšanām, to 

nosaukumiem jāatšķiras no jau iesniegto sarakstu nosaukumiem. 

7. 2.  Sarakstā jānorāda kandidāta vārds, uzvārds, klase, paraksts 

7.3. Katrs kandidāts ar savu parakstu apliecina, ka piekrīt kandidēt. Sarakstam jābūt skaidri 

salasāmam, bez svītrojumiem un labojumiem. 

7.3. . Vienu un to pašu kandidātu var pieteikt tikai vienā sarakstā.  

8. Ja atklāj kandidāta neatbilstību šī nolikuma prasībām, viņu svītro no saraksta. 

9. Sarakstu paraksta vismaz 10 skolēni (vēlētāji), kas nekandidē Skolēnu pašpārvaldes vēlēšanās. 

Parakstoties jānorāda vārdu, uzvārdu, klasi. Parakstītājiem (turpmāk – iesniedzējiem) norādāma arī 
telefons un e-pasts.  

10. Viens vēlētājs var parakstīt tikai vienu sarakstu. 

11.. Ja atklāj parakstītāju neatbilstību šī nolikuma prasībām, viņu svītro no parakstītāju saraksta. 

12.. Iesniedzēji atbild par saraksta pilnību un pareizību , saraksts nav atsaucams. 

13. Ja saraksts šī nolikuma prasībām neatbilst, to 2 dienu laikā kopš iesniegšanas brīža atdod 

iesniedzējiem kļūdu un nepilnību labošanai. Labošanas laiks ir 1 darba diena. 

14. Nolikumam atbilstošos sarakstus reģistrē un numurē reģistrēšanas secībā. 

 
IV nodaļa. Vēlēšanu kārtība 

 

15. Vēlēšanu vietu nosaka skolas administrācija vismaz 7 dienas pirms vēlēšanām. 

16. Saraksti izliekami Rīgas Hanzas vidusskolā vismaz 2 dienas pirms vēlēšanām, bet paziņojumi – 

2 dienu laikā kopš pieņemšanas. 

17.0RHV ir viens vēlēšanu iecirknis, kurā balso visi vēlētāji. Vēlēšanu telpā reģistrē vēlētājus. 

Vēlētāja balsstiesības apliecina e-karte ar fotogrāfiju,  skolēnu apliecība vai ISIC karte  un skolas 

apstiprināts skolēnu saraksts. 

18. Izsniedzamajās vēlēšanu zīmēs (turpmāk – zīmēs) norādāms katra saraksta numurs, nosaukums, 

kā arī kandidātu vārdi un uzvārdi. 

19. Zīmēs jābūt vietām, kur vēlētājs var atzīmēt savu attieksmi gan pret sarakstu 
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kopumā, gan pret katru kandidātu. 

20. Vēlēšanu zīmes vēlētāji saņem vēlēšanu telpā. Vēlētājs vienatnē veic atzīmes 

vēlēšanu zīmē, saloka to un nodod vēlēšanu komisijas locekļiem, kas zīmi 

apzīmogo un iemet aizzīmogotā urnā. 

21. Vēlēšanu telpā nedrīkst aģitēt un citādi ierobežot vēlēšanu brīvību. 

22. Vēlēšanu telpu vēlēšanu dienā slēdz plkst. 14:00. Vēlētāji, kuri ieradušies vēlēšanu telpā līdz 

šim laikam, drīkst nobalsot arī pēc vēlēšanu laika beigām. 

 

V nodaļa. Balsu skaitīšana, vēlēšanu iznākuma noteikšana 

 

23. Balsu skaitīšanu sāk tūlīt pēc vēlēšanu telpas slēgšanas un vēlēšanām. 

24. Balsu skaitīšanas rotokolā atzīmē: 

1) balsstiesīgo skaitu; 

2) izsniegto vēlēšanas zīmju skaitu; 

3) pēc urnas atvēršanas tajā esošo vēlēšanas zīmju skaitu; 

4) derīgo vēlēšanas zīmju skaitu; 

5) par katru sarakstu nodoto vēlēšanas zīmju skaitu; 

6) par katru kandidātu – vēlēšanu zīmju skaitu, kurās viņa ievēlēšana īpaši atbalstīt 

vai noraidīta. 

25. Nederīgas ir tās vēlēšanu zīmes, kuras nav apzīmogotas. 

26. Grozītas ir tās vēlēšanu zīmes, kurās vismaz viena kandidāta ievēlēšana īpaši atbalstīta vai 

noraidīta. 

27. Vietu skaits Skolēnu pašpārvaldē tiek sadalīts proporcionāli nodoto balsu skaitam par kandidātu 

sarakstu. 

28. Skolēnu pašpārvalde tiek veidota no kandidātu sarakstiem, kuri ir ieguvuši vismaz piecu 

procentu balsu no nodoto balsu kopskaita. 

28. No katra saraksta iekļuvušo kandidātu skaitu Skolēnu pašpārvaldē aprēķina, izdalot izsniegto 

vēlēšanu zīmju skaitu ar skaitli, kas nodots par attiecīgo sarakstu. Pēc tam 15 tiek dalīts ar iepriekš 

iegūto dalījuma skaitli. 

 

VI nodaļa. Nobeiguma noteikumi 

 

30. Skolēnu pašpārvalde uzskatāma par ievēlētu, ja 3 dienu laikā nav saņemtas sūdzības par 

pārkāpumiem vēlēšanās. 

31. Sūdzību gadījumā jautājumu par ievēlētās Skolēnu pašpārvaldes likumību izskata RHV 

administratīvajā sanāksmē.. 

32. Sūdzības par pārkāpumiem vēlēšanās iesniedzamas 2 dienu laikā. 

33. Iesniegtās sūdzības nodod RHV administratīvajai padomei. Ja Tā tās atzīst par pamatotām un 

pārkāpumus par tādiem, kas būtiski ietekmējuši vēlēšanu iznākumu, mēneša laikā tiek rīkotas 

atkārtotas vēlēšanas. Ja Tā atzīst sūdzības par nepamatotām, tad Tā apstiprina Skolēnu pašpārvaldes 

ievēlēšanu. 

34. Vēlēšanu komisija apstiprina un izsludina vēlēšanu iznākumu ne agrāk kā 3. dienā pēc 

vēlēšanām. 

35. Vēlēšanu zīmes drīkst iznīcināt tikai pēc pirmās jaunievēlētās Skolēnu pašpārvaldes biedru 

sēdes. 

 

 

Nolikums sastādīts uz 2 A4 formāta lapām. 

2010.gada 24.augusts 

 


