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SKOLAS PADOMES REGLAMENTS 
 

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 31.pantu  

 

1. Vispārīgie noteikumi 

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

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

audzināšanas procesa efektivitāti.  

1.2. Skolas padomes mērķis – veicināt sadarbību ar sabiedrību, pašvaldību, pedagogiem, 

izglītojamiem (turpmāk – skolēns) un viņu vecākiem (personas, kas realizē aizgādību).   

1.3. Skolas padome darbojas, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, 

Skolas nolikumu, Skolas direktora rīkojumiem un Skolas padomes reglamentu.  

2. Skolas padomes funkcijas 

2.1. Izstrādāt un sniegt priekšlikumus Skolas attīstībai, piedalīties izglītības procesa un tā 

rezultātu apspriešanā un sniegt priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai un 

pilnveidei un sekot tam, kā tiek ievērotas skolēnu un pedagogu tiesības un pienākumi, 

sniegt priekšlikumus situācijas uzlabošanai;  

2.2. Sniegt priekšlikumus par Skolas budžeta sadalījumu un izglītības programmu īstenošanu;  

2.3. Veicināt Skolas atbalsta fondu darbību, kā arī sniegt priekšlikumus par Skolas darba 

organizācijas uzlabošanas pasākumiem;  

2.4. Risināt ar Skolas rīkotajiem pasākumiem saistītus organizatoriskos jautājumus;  

2.5. Lemt par skolai ziedoto līdzekļu izlietošanu un sniegt pārskatu par to vecāku pārstāvjiem;  

2.6. Veidot interešu grupas un institūcijas, tajās iesaistot skolēnus un viņu vecākus. 
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2.7. Veikt citus Skolas padomes reglamentā noteiktos uzdevumus, ko paredz normatīvie akti.  

3. Skolas padomes uzdevumi 

3.1. Saņemt informāciju par Skolas izglītības procesa organizāciju un tās rezultātiem, 

izglītības programmu attīstību, izglītībai paredzēto līdzekļu izlietojumu, veicināt 

sadarbību ar vecākiem un sabiedrību, atbalstīt skolēnu un viņu vecāku darbību Skolā;  

3.2. Izstrādāt priekšlikumus Skolas attīstībai un izvirzīto mērķu sasniegšanai;  

3.3. Izstrādāt priekšlikumus par demokrātiskiem pārkārtojumiem Skolā, izglītības programmu 

un interešu izglītības programmu pilnveidošanai;  

3.4. Sadarbojoties ar direktoru, pašvaldību, fiziskajām un juridiskajām personām, veicināt 

Skolas saimnieciski finansiālās patstāvības nostiprināšanos, sekmēt ziedojumu līdzekļu 

piesaisti;  

3.5. Saskaņot iekšējās kārtības noteikumus skolēniem, saskaņot skolēnu pašpārvaldes 

nolikumu, iesniegt priekšlikumus Skolas darba reglamentējošo dokumentu labojumiem, 

grozījumiem;  

3.6. Piedalīties stratēģiskajā plānošanā un pedagoģisko novitāšu iedzīvināšanā; 

3.7. Piedalīties Skolas sabiedrisko pasākumu organizēšanā, ar tiem saistīto finansiālo 

jautājumu risināšanā. 

4. Skolas padomes sastāvs un ievēlēšanas kārtība 

4.1. Skolas padomes sastāvā ir:  

4.1.1. Skolas direktors;  

4.1.2. 3 (trīs) pedagogu pārstāvji, kuri vienlaicīgi nav skolēnu vecāki;  

4.1.3. Ne mazāk kā 8 (astoņi) vecāku pārstāvji, kuru bērni mācās Skolā (viens vai divi 

vecāku pārstāvji no katras 7.-12.klašu grupas) un kuri vienlaicīgi nav Skolas 

darbinieki;  

4.1.4. 2 (divi) skolēnu pārstāvji; 

4.1.5. Skolas dibinātāja pārstāvis. 

4.2. Skolas padomes priekšsēdētāju un padomes vadītāja vietnieku ar vienkāršu balsu 

vairākumu ievēlē no vecāku pārstāvju vidus. Padomes priekšsēdētāja vietnieks pilda 

padomes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā.  

4.3. Padomes sēdes protokolē Skolas padomes ievēlēts protokolists. 

4.4. Skolas padomes locekļu pilnvaru termiņš ir 1 (viens) gads ar tiesībām tikt atkārtoti 

ievēlētiem uz neierobežotu pilnvaru termiņu. Vecāku pārstāvji padomē atkārtoti var tikt 

ievēlēts, kamēr skolēns, kura vecāks ievēlēts padomē, mācās Skolā.  
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4.5. Skolas padomes kārtējā gada pirmā sēde tiek sasaukta katru gadu līdz 31. oktobrim, to 

vada Skolas direktors. Tajā apstiprina Padomes sastāvu (tajā skaitā par papildus padomes 

locekļiem) un nosaka vadlīnijas gada darbam, kā arī lemj par citiem jautājumiem. 

4.6. Skolas padomes sastāva ievēlēšanas kārtība un noteikumi:  

4.6.1. vecāku pārstāvjus ievēlē klašu vecāku sapulcēs;  

4.6.2. pedagogu pārstāvjus deleģē Skolas pedagoģiskais kolektīvs;  

4.6.3. skolēnu pārstāvjus deleģē skolēnu Parlaments;  

4.6.4. Skolas dibinātājs deleģē savu pārstāvi Skolas padomē; 

4.6.5. Skolas padomes sastāvu var aktualizēt katra mācību gada sākumā. Atsevišķos 

gadījumos Skolas padomes sastāvs var tik mainīts jebkurā laikā (ja kāds no 

padomes locekļiem zaudē statusu vai pārtrauc dalību padomē u.c. gadījumos). 

5. Skolas padomes darba organizācija 

5.1. Skolas padomes sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības (bet ne retāk kā 2 reizes 

mācību pusgadā) ar Skolas padomes priekšsēdētāju rakstveida (elektroniska) paziņojumu 

(vismaz trīs darba dienas pirms sēdes noteiktā datuma).  

5.2. Skolas padomes sēdes var notikt klātienē, daļēji attālināti vai attālināti (izmantojot 

elektroniskos saziņas līdzekļus). Ja Skolas padomes sēdes plānotas daļēji attālināti vai 

attālināti, paziņojumā tiek papildus norādīta padomes norises kārtība.  

5.3. Skolas padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Vienāda balsu sadalījuma 

gadījumā izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.  

5.4. Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir priekšsēdētāja balss.  

5.5. Skolas padomes ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse no padomes locekļiem un 

vecāku pārstāvji ir vairākumā.  

5.6. Skolas padomes sēžu protokolus noformē un glabā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

5.7. Ar Padomes sēžu izskatāmajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem ikviens var 

iepazīties Skolas mājas lapā www.lvg.lv. 

5.8. Informācijas pieejamībai Skolas padomes darbā izmanto visus Skolai pieejamos saziņas 

kanālus, lai nodrošinātu visu vecāku, skolēnu, pedagogu, sabiedrības informēšanu. 

6. Noslēguma jautājumi 

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

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

6.2. Izmaiņas un papildinājumus reglamentā apspriež Skolas padomes sēdē, noformē rakstiski 

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

http://www.lvg.lv/
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6.3. Skolas padomes reglaments stājas spēkā 2022.gada 1.novembrī. 

6.4. Atzīt par spēku zaudējušu Skola padomes 2020.gada 12.decembra nolikumu. 

 

 

 

 

SASKAŅOTS:  

2022.gada 19.oktobra 

Skolas padomes sēdē (protokols Nr.17) 

 

 

 


