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SKOLAS PADOMES NOLIKUMS 
 

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 31.pantu  

 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas (turpmāk – Skola) padome ir koleģiāla institūcija, kura 

izveidota, lai sekmētu Skolas sabiedriskās dzīves veidošanu, veicinātu mācību un 

audzināšanas procesa efektivitāti.  

2. Skolas padomes mērķis – veicināt sadarbību ar sabiedrību, pašvaldību un izglītojamo 

(turpmāk – skolēni) vecākiem.  

3. Skolas padome darbojas, pamatojoties uz Izglītības likumu, Liepājas  Valsts  

1.ģimnāzijas nolikumu un Skolas padomes nolikumu, kā arī Skolas direktora 

rīkojumiem.  

II. Skolas padomes funkcijas 

4. Skolas padomes funkcijas ir:  

4.1. izstrādāt un sniegt priekšlikumus Skolas attīstībai;  

4.2. piedalīties izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniegt priekšlikumus 

izglītības  kvalitātes uzlabošanai;  

4.3. sekot tam, kā tiek ievērotas izglītojamo (turpmāk – skolēni) un pedagogu 

tiesības un pildīti pienākumi, sniegt priekšlikumus situācijas uzlabošanai;  

4.4. veicināt Skolas atbalsta fondu darbību, kā arī sniegt priekšlikumus par Skolas 

darba organizācijas uzlabošanas pasākumiem;  

4.5. risināt ar Skolas rīkotajiem pasākumiem saistītus organizatoriskos jautājumus;  

4.6. lemt par skolai ziedoto līdzekļu izlietošanu un sniegt pārskatu par to vecāku 

pārstāvjiem;  

4.7. veikt citus Skolas padomes nolikumā paredzētus uzdevumus, ko paredz 

normatīvie akti.  
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III. Skolas padomes uzdevumi 

5. Skolas padomes uzdevumi ir:  

5.1. pārraudzīt 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 darbību Skolā;  

5.2. izstrādāt priekšlikumus Skolas attīstībai un izvirzīto mērķu sasniegšanai;  

5.3. izstrādāt priekšlikumus par demokrātiskiem pārkārtojumiem Skolā, izglītības 

programmu un interešu izglītības programmu pilnveidošanai;  

5.4. sadarbojoties ar direktoru, pašvaldību, fiziskajām un juridiskajām personām, 

veicināt Skolas saimnieciski finansiālās patstāvības nostiprināšanos, sekmēt 

ziedojumu līdzekļu piesaisti, lemt par šo līdzekļu izlietojumu un par to 

atskaitīties Skolas vecāku sapulcē; 

5.5. akceptēt Skolas nolikumu, saskaņot iekšējās kārtības noteikumus skolēniem, 

saskaņot skolēnu pašpārvaldes nolikumu, iesniegt priekšlikumus Skolas darba 

reglamentējošo dokumentu labojumiem, grozījumiem;  

5.6. piedalīties stratēģiskajā plānošanā un pedagoģisko novitāšu iedzīvināšanā;  

5.7. piedalīties Skolas sabiedrisko pasākumu organizēšanā, ar tiem saistīto finansiālo 

jautājumu risināšanā. 

IV. Skolas padomes sastāvs un ievēlēšanas kārtība 

6. Skolas padomes sastāvā ir:  

6.1. Skolas direktors;  

6.2. 3 pedagogu pārstāvji, kuri vienlaicīgi nav izglītojamo vecāki;   

6.3. 5 vecāku pārstāvji, kuru bērni mācās  Skolā (viens vecāku pārstāvis no katras 7. 

– 12. klašu  grupas), kurš vienlaicīgi nav Skolas darbinieks;  

6.4. skolēnu pārstāvis. 

7. Vecāku pārstāvji Skolas padomes sastāvā ir vairākumā. Skolas padomes priekšsēdētāju 

ievēl no vecāku pārstāvju vidus.  

8. Skolas padomes sastāva ievēlēšanas kārtība un noteikumi:  

8.1. vecāku pārstāvjus izvirza klašu vecāku sapulcēs;  

8.2. pedagogu pārstāvjus izvirza Skolas pedagoģiskais kolektīvs;  

8.3. skolēnu pārstāvjus izvirza skolēnu Parlaments;  

8.4. Skolas padomes sastāvu aktualizē katra mācību gada sākumā;  
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8.5. Skolas padomi vada priekšsēdētājs, kuram ir vietnieks. Skolas padomes 

priekšsēdētāju ievēl no padomē ievēlētajiem vecākiem visi Skolas padomes 

locekļi pirmajā sēdē. Pirmajā sēdē ievēl arī vietnieku un protokolistu;  

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

pārstāvjiem ievēl atkārtoti);  

8.7. Skolas padomes pārstāvis, kurš zaudē savu statusu, pārtrauc darbību padomē. 

Viņa vietu ieņem nākamais kandidāts.  

V. Skolas padomes darba organizācija 

9. Skolas padomes sēdes notiek ne retāk kā 2 reizes mācību pusgadā.  

10. Skolas padomes lēmumus pieņem balsojot. Balsošana var būt gan atklāta, gan aizklāta.  

11. Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir priekšsēdētāja balss.  

12. Skolas padomes lēmumi ir spēkā, ja sēdē piedalās vismaz puse sastāva.  

13. Sēdes protokolē. Protokolista pienākumus veic pedagogu pārstāvis. Skolas padomes 

sēžu protokolus noformē un glabā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

VI. Skolas padomes tiesības un pienākumi 

14. Skolas padomes tiesības ir:  

14.1. izteikt priekšlikumus par Skolas darbības vispārīgiem virzieniem;  

14.2. akceptēt Skolas iekšējās kārtības noteikumus, skolēnu pienākumus un tiesības, 

vecāku noteikumus un tiesības, mācību stundu sarakstu, ārpusstundu nodarbību 

(interešu, fakultatīvās nodarbības u.c.) sarakstu u.tml.; 

14.3. uzzināt informāciju par visiem Skolas darbības jautājumiem un izteikt 

ierosinājumus par Skolas darbības uzlabošanu;  

13.4. izteikt priekšlikumus direktoram un Dibinātājam visos ar Skolu saistītajos 

jautājumos, bet nav tiesīga mainīt direktora rīkojumus un lēmumus; 

14.5. izteikt priekšlikumus par izglītības programmu īstenošanu Skolā;  

14.6. lemt par to, kādus individuālos mācību piederumus nodrošina skolēnu vecāki; 

14.7. lemt par mācību un audzināšanas procesā izmantojamo metožu un informācijas, 

tajā skaitā mācību līdzekļu un materiālu, atbilstību skolēnu tikumiskās attīstības 

nodrošināšanai, kā arī tikumiskās audzināšanas vadlīnijām; 

14.8. lemt par vecāku līdzdalību Skolas saimniecisko jautājumu risināšanā;  

14.9. lemt par Skolai ziedoto līdzekļu izlietošanu. 

15. Skolas padomes vadības pienākumi ir:  
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15.1. sagatavot Skolas padomes darba plāna projektu konkrētam mācību gadam (vai 

ilgākam laika periodam);  

15.2. ieteikt izskatāmā jautājuma optimālu risinājumu;  

15.3. izvirzīt sasniedzamo darba mērķi, uzdevumus, izstrādāt Skolas padomes sēdes 

sagatavošanas un norises kārtību;  

15.4. veicināt mērķtiecīgu dialogu un diskusijas par izvirzītajām problēmām;  

15.5. nodrošināt un kontrolēt Skolas padomes sēžu lēmumu izpildi.  

VII. Noslēguma jautājumi 

16. Skolas direktors ar ikreizēju rīkojumu ir tiesīgs noregulēt jautājumus, kas nav atrunāti 

šajā nolikumā, lai pilnvērtīgi un nepārtraukti tiktu īstenotas Skolas padomes funkcijas.  

17. Izmaiņas un papildinājumus nolikumā apspriež Skolas padomes sēdē, noformē rakstiski 

kā papildinājumu vai labojumu. Izmaiņas nolikumā apstiprina Skolas padomes sēdē.  

 

 

 

 

SASKAŅOTS:  

2020.gada 10.decembrī  

Skolas padomes sēdē (protokols Nr.14) 

 

 


