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SKOLAS PADOMES REGLAMENTS Nr. 4 
 

 

2015.gada 30.septembrī 

Izstrādāts saskaņā ar  

Izglītības likuma 31.pantu 

un 

Skolas Nolikuma 7.pantu 

 

 

1. Vispārīgie noteikumi 
 

1.1. Skolas padome ir sabiedrisks formējums, kurš darbojas kā skolas direktora 

padomdevējs dažādos skolas darbības jautājumos, izņemot metodiskā satura 

jautājumos. 

1.2. Jaunogres vidusskolas (turpmāk – Skola) padome (turpmāk – Padome) darbojas, 

pamatojoties uz Jaunogres vidusskolas (turpmāk – Skola) nolikumu un šo reglamentu. 
 

2. Padomes darbības galvenie uzdevumi 
 

2.1. Pārzināt skolas izglītības procesa organizāciju un tās rezultātus, izglītības programmu 

attīstību, izglītībai paredzēto līdzekļu izlietojumu, veicināt sadarbību ar vecākiem un 

sabiedrību, atbalstīt skolēnu un viņu vecāku pašpārvalžu darbību skolā. 

2.2. Izstrādāt priekšlikumus skolas attīstības plānam un plānā izvirzīto mērķu sasniegšanai. 

2.3. Piedalīties skolas darbu pamatjomu vispārīgajā izvērtēšanā, izstrādāt priekšlikumus 

izglītības programmu īstenošanas pilnveidei. 

2.4. Risināt ar skolas rīkotajiem pasākumiem saistītus organizatoriskos jautājumus; 

piedalīties organizēšanā, finansiālo jautājumu risināšanā. 

2.5. Sadarbojoties ar skolas vadību, fiziskajām un juridiskajām personām, veicināt skolas 

saimnieciski finansiālās patstāvības nostiprināšanos, sekmēt ziedojumu līdzekļu 

piesaisti. 

2.6. Piedalīties skolas iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu izstrādē, iesniegt 

priekšlikumus šo dokumentu grozījumiem. 

2.7. Sniegt nepieciešamo palīdzību skolas un klašu skolēnu un vecāku pašpārvalžu darbībā. 
 

3. Padomes sastāvs un ievēlēšanas kārtība 
 

3.1. Padomes sastāvā ir: 

 7 skolēnu vecāku pārstāvji, kurus uz 2 gadiem ievēl Skolas vecāku konferencē (vai 

kopsapulcē) atklātā balsošanā; 



 direktore un 4 pedagogi, kurus uz diviem gadiem ievēl pedagoģiskā padome atklātā 

balsošanā; 

 4 skolēni, kurus uz vienu gadu ievēl skolēnu padomes vēlēšanās atklātā balsošanā. 

3.2. Padomi vada priekšsēdētājs, kuram ir vietnieks. Abus ievēl atklātā balsošanā pirmajā 

sēdē. Padomes priekšsēdētājs ir vecāku pārstāvis un vietnieks – skolotāju pārstāvis. 

Padomes dokumentāciju kārto protokolists, kuru ievēl uz vienu gadu pirmajā sēdē 

atklātā balsošanā. 

3.3. Padomes priekšsēdētājs: 

 organizē Padomes darbu saskaņā ar Padomes apstiprinātu darba plānu; 

 apstiprina Padomes sēžu darba kārtību, sasauc un vada Padomes sēdes; 

 izsaka priekšlikumus Skolas attīstības plānam; 

 sniedz pārskatu Skolas skolēnu vecāku kopsapulcē par padomes darbu; 

 ir tiesīgs pieprasīt un saņemt no direktora un dibinātāja ar Skolas darbību saistītos 

dokumentus un informāciju; 

 ir tiesīgs pieprasīt direktoram un dibinātājam sniegt pārskatu vai informāciju par 

Skolas darbības jautājumiem; 

 Padomes priekšsēdētāja prombūtnē padomi vada tā vietnieks. 

3.4. Skolas padomes locekļi var piedalīties skolas pedagoģiskās padomes sēdēs un skolas 

vadības sanāksmēs. 

3.5. Skolas padome ir tiesīga izteikt priekšlikumus skolas direktoram visos ar skolu 

saistītajos jautājumos. 
 

4. Padomes darba organizācija 
 

4.1. Padomes sēdes notiek ne retāk kā 5 reizes (mācību) gadā. 

4.2. Padome lēmumus pieņem atklātā balsošanā. 

4.3. Padomes lēmumi ir spēkā, ja tajā piedalās vismaz puse + 1 no padomes sastāva. 

4.4. Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir priekšsēdētāja balss. 

4.5. Padomes sēžu protokolus noformē un glabā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
 

5. Padomes funkcijas 
 

5.1. Izstrādāt priekšlikumus grozījumiem Skolas iekšējos normatīvajos aktos. 

5.2. Sekmēt finansiālo līdzekļu piesaistīšanu Skolai. 

5.3. Ieteikt Skolas budžeta līdzekļu izlietošanas prioritātes. 

5.4. Sekmēt Skolas un ģimenes sadarbību. 

5.5. Par Padomes lēmumiem direktors pēc nepieciešamības informē pedagogus un 

skolēnus. 
 

6. Grozījumi skolas padomes reglamentā 
 

6.1. Grozījumi reglamentā tiek apspriesti skolas padomē un tos apstiprina skolas padomes 

priekšsēdētāja, saskaņojot ar skolas direktoru. 
 

7. Atzīt par spēku zaudējušu  
 

7.1. Skolas padomes nolikumu no 2009.gada 30.septembra. 

 

 

Skolas padomes priekšsēdētāja _______________  Oksana Stepanova 

 (paraksts)  (paraksta atšifrējums) 


