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    Aizputes pagasta pamatskolas padomes 

REGLAMENTS 

Rokasbirzē 

Izdots saskaņā ar 

Vispārējās izglītības likuma 31. pantu un 

Skolas nolikumu 

1.      Vispārīgie noteikumi 

1.1.   Aizputes pagasta pamatskolas Skolas padome  ir vēlēta skolas pašpārvaldes 

institūcija. 

1.2. Padome tiek veidota, lai sekmētu vecāku līdzdalību sadarbībā ar skolas vadību un 

veicinātu vecāku iesaistīšanos skolas darbības pilnveidošanā.    

1.3.  Skolas padome savā darbībā ievēro Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, 

Aizputes pagasta pamatskolas nolikumu un Skolas padomes reglamentu. 

 

2.      Padomes darbības mērķi un galvenie uzdevumi 

2.1.   Skolas padome ir vidutājs starp skolas padomi, skolas vadību, pedagogu kolektīvu 

un ikvienu vecāku, panākot vecāku un skolas administrācijas interešu saskaņošanu, kā 

arī veicināt izglītojamo vecāku aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā. 

2.2.   Skolas padomes uzdevumi: 
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2.2.1.      Izstrādāt priekšlikumus skolas attīstības plānam un sekmēt tā īstenošanu; 

2.2.2.      Iesniegt priekšlikumus par Skolas nolikumu un Skolas iekšējās kārtības 

noteikumiem; 

2.2.3.      Izskatīt izglītojamo, vecāku un pedagogu attieksmi pret skolas prasībām, 

iekšējās kārtības noteikumiem, rekomendējot attiecīgu ietekmēšanas vai 

stimulēšanas līdzekļu piemērošanu. Risināt konfliktsituācijas savas kompetences 

ietvaros; 

2.2.4.      Izteikt priekšlikumus skolas darbinieku un izglītojamo apbalvošanai; 

2.2.5.      Lemt par vecāku un izglītojamo līdzdalību skolas saimniecisko jautājumu 

risināšanā; 

2.2.6.      Sekmēt finanšu līdzekļu piesaistīšanu skolai un rekomendēt to izlietošanu; 

2.2.7.  Apkopot vecāku priekšlikumus un realizēt tos Skolas padomes kompetences 

ietvaros; 

2.2.8.  Sniegt priekšlikumus jautājumos par izglītojamo un skolas darbinieku 

tiesībām un pienākumiem; 

2.2.9.  Piedalīties skolas pasākumu organizēšanā un ar tiem saistīto finansiālo 

jautājumu risināšanā; 

2.2.10. Ir tiesīgi ieteikt, kādus individuālos mācību līdzekļus iegādājas izglītojamo 

vecāki. 

3. Skolas padomes sastāvs un ievēlēšanas kārtība 

 3.1. Skolas padomes sastāvā darbojas: 

3.1.1.       Skolas direktore; 

3.1.2.       Skolas pedagoģiskās padomes ievēlēti divi pedagogu pārstāvji,  

3.1.3.       Vecāku pārstāvis no katras klases. 

3.1.4.        Skolēnu līdzpārvaldes pārstāvis. 

3.2.      Skolas padomes darbības laiks ir 2 gadi (izņemot gadījumus, kad kādu no 

pārstāvjiem ievēl atkārtoti). 

3.3.      Skolas padomes sastāvs tiek aktualizēts katra mācību gada sākumā. 



3.4.      Skolas padomi vada priekšsēdētājs. Skolas padomes priekšsēdētājs tiek ievēlēts 

pirmajā sēdē no Skolas padomē ievēlētājiem vecākiem.  

3.5.      Skolas padomes priekšsēdētājs: 

3.5.1.       Organizē Skolas padomes darbu; 

3.5.2.       Sniedz pārskatu par Skolas padomes darbu skolas vecāku kopsapulcē; 

          3.6. Padomes locekļu pienākumi: 

3.6.1. Sadarbojas un konsultējas ar klases audzinātāju un pārējiem vecākiem aktuālu 

skolas vai klases jautājumu iekļaušanai padomes sēdes darba kārtībā. 

 

4.Skolas padomes darba organizācija 

4.1.      Skolas padomes sēdes tiek organizētas pēc vajadzības, taču ne retāk kā 2 reizes 

mācību gadā. 

4.2.      Skolas padome lēmumus pieņem balsojot. 

4.3.      Padomes lēmumi ir spēkā, ja sēdē piedalās vismaz puse no Skolas padomes 

sastāva. 

4.4.      Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir Skolas padomes priekšsēdētāja balss. 

4.5.  Balsošana var būt gan atklāta, gan aizklāta. 

4.6.  Lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. 

4.7.  Skolas padomes sēdes tiek protokolētas. Protokoli tiek glabāti atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām. 

4.8.  Skolas padomes locekļiem ir tiesības iepazīties ar sēžu protokoliem. 

4.9.  Skolas padomes sēdē pieņemto lēmumu izpildi kontrolē Skolas padomes 

priekšsēdētājs. 

4.10.  Par Skolas padomē pieņemtajiem lēmumiem skolas direktors nepieciešamības 

gadījumā informē pedagogus, izglītojamos un viņu vecākus. 

4.11.  Izmaiņas un papildinājumi esošajā reglamentā tiek veikti pēc Skolas padomes 

lēmuma un tiek apstiprināti Skolas padomes sēdē. 

Skolas padomes priekšsēdētājs     Gunārs Geste                                                                            
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Aizputes pagasta pamatskolas 
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