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Vispārīgie noteikumi 
 

1.   Skolas padome ir līdzpārvaldes institūcija ar padomdevēja tiesībām skolas direktoram. 
 

2.   Skolas padomes darbības mērķis ir nodrošināt skolas, izglītojamo, vecāku un sabiedrības 

sadarbību, lai attīstītu un pilnveidotu skolas dzīvi. 

3.    Skolas padome darbojas sakaņā ar šo Reglamentu un tās sastāvā ir: 
 

3.1. skolas direktors; 
 

3.2. pedagogu pārstāvji; 
 

3.3 vecāku pārstāvji; 
 

3.4. izglītojamo pārstāvji. 
 

 
 

Tiesības un pienākumi 
 

4.   Izstrādāt priekšlikumus skolas attīstības plānā izvirzīto mērķu sasniegšanai. 
 

5.    Izteikt priekšlikumus skolas budžeta un citu finansiālo līdzekļu izlietojumam. 
 

6.   Veikt skolā pieņemto  ziedojumu  uzskaiti,  lemt  par  to  izlietošanu  un sniegt pārskatu  par 

vecāku kopsapulci. 

7.   Izteikt priekšlikumus vietējai pašvaldībai skolas darbības nepieciešamajiem noteikumiem. 
 

8. Uzzināt  skolas  problēmas  un  skolas  kolektīva  pārstāvju  priekšlikumus  skolas  darbības 

uzlabošanai un izteikt ierosinājumus skolas administrācijai to realizēšanā. 

9. Izteikt  priekšlikumus  skolas  sadarbībai  ar  vecākiem,  vietējo  sabiedrību,  iestādēm  un 

organizācijām. 

10. Lemt par vecāku un izglītojamo līdzdarbību saimniecisko jautājumu risināšanā.
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11.  Piedalīties  un iesniegt priekšlikumus  skolas  iekšējās kārtības reglamentējošo dokumentu 

izstrādē, iesniegt priekšlikumus šo dokumentu grozījumiem. 

12. Risināt ar skolas rīkotajiem pasākumiem saistītus organizatoriskus jautājumus. 
 

13. Skolas padome tiek iepazīstināta ar izglītojamo  mācību  slodzi, mācību  sasniegumiem un 

jaunāko izglītībā. 

14. Skolas padomes pārstāvji ir atbildīgi par pieņemto lēmumu izpildi. 
 

 
 

Ievēlēšanas kārtība 
 

15.  Vecāku, pedagogu pārstāvju un izglītojamo darbības laiks skolas padomē ir 1 (viens) gads 
 

(izņemot gadījumus, ja tiek ievēlēti atkārtoti). 
 

16.  Klases vecāku sapulcē no katras klases padomei tiek izvirzīts viens vecāku pārstāvis (ne vēlāk 

kā līdz 1. novembrim). Vecāku pārstāvjiem skolas padomē  jābūt vairākumā. 

17.  Pedagogus pārstāv skolas mācību priekšmetu metodisko komisiju pārstāvji. 
 

18. Izglītojamo pārstāvjus izvirza skolēnu dome. 
 

19.  Skolas padomes  priekšsēdētāju  un tā vietnieku  ievēl no vecāku  pārstāvju vidus ar  balsu 

vairākumu skolas padomes pirmajā sēdē. 

20. Skolas padomes priekšsēdētājs vada un organizē skolas padomes darbu. 
 

21.  Ja kāds no skolas padomes pārstāvjiem pārtrauc darbību padomē, viņš par to paziņo rakstiski. 
 

Viņa vietā tiek ievēlēts cits pārstāvis no attiecīgās pārstāvju grupas. 
 

 
 

Sēdes un lēmumi 
 

22. Skolas padomes notiek ne retāk kā 2 reizes gadā. 
 

23. Sēdes vada skolas padomes priekšsēdētājs (viņa prombūtnes laikā – viņa vietnieks). 
 

24. Sēdes tiek protokolētas. 
 

25. Protokolētājs tiek izvēlēts skolas padomes pirmajā sēdē no vecāku vidus uz vienu gadu. 
 

26. Skolas padome ir tiesīga lemt, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse skolas padomes locekļu. 
 

27.  Skolas padomes lēmumus pieņem, atklāti vai aizklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu 
 

(50% +1). 
 

28. Skolas padomes sēdes ir atklātas. 
 

29. Sēde tiek izziņota vienu nedēļu pirms sēdes. 
 

 
 

Izmaiņas reglamantā veiktas 21.03.2016. Skolas padomes sēdē 

 
 

Skolas padomes priekšsēdētājs:                                 Gatis Kauliņš 


