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1. Vispārīgie jautājumi. 

1.1. Pāvilostas pamatskolas (turpmāk tekstā – Skola) padome (turpmāk tekstā- Skolas padome) 

darbojas pamatojoties uz Pāvilostas pamatskolas nolikumu un šo reglamentu. 

1.2. Padomes reglaments nosaka padomes kompetenci, darbības jomas, padomes struktūru, tās 

personālsastāvu, darba organizāciju, informācijas aprites kārtību, lēmumu pieņemšanas 

procedūru un to paziņošanas kārtību, kā arī citus ar padomes darbu saistītus jautājumus 

(turpmāk – reglaments). 

1.3. Padome ir koleģiāla institūcija, kura darbojas kā Skolas struktūrvienība, ievērojot Izglītības 

likuma noteiktos darbības kritērijus. Padome nav atsevišķs tiesību subjekts, tai nav 

juridiskas personas tiesības. Padome īsteno izglītības iestādes nolikumā noteikto kopējo 

mērķu un interešu sasniegšanu. 

1.4. Padome darbojas pastāvīgi.  

1.5. Personālsastāva pilnvaru termiņš ir 1 gads ar pārstāvju tiesībām tikt atkārtoti ievēlētiem uz 

neierobežotu pilnvaru termiņu skaitu. 

1.6. Padomes personālsastāva darbs ir brīvprātīgs. Skolas darbinieku darbs netiek materiāli 

atlīdzināts. 

1.7. Padomes reglaments nosaka padomes darbu, ciktāl normatīvo aktu prasības par izglītības 

iestāžu pašpārvalžu kompetenci, darba organizāciju un citiem jautājumiem. 

 

2. Padomes kompetence un darbības jomas. 

2.1. sniedz priekšlikumus Skolas attīstībai, arī skolas Attīstības plānam, to īstenošanu; 

2.2. piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniedz priekšlikumus izglītības 

kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādē; 

2.3. sniedz priekšlikumus jautājumos par izglītojamo un Skolas darbinieku tiesībām un 

pienākumiem; 

2.4. sniedz Skolas vadītājam priekšlikumus par iestādes darba organizāciju, izglītības 

programmu īstenošanu; 

2.5. lemj par to, kādus individuālos mācību piederumus (izglītojamo personiskās lietošanas 

priekšmeti un materiāli, kuri tiek izmantoti kā mācību līdzekļi vai saistībā ar mācību iespēju 

nodrošināšanu: kancelejas piederumi, apģērbs un apavi, atsevišķu mācību priekšmetu 

(sports, mājturība un tehnoloģijas u.c.) obligātā satura apguvei nepieciešamais specifiskais 

apģērbs, apavi un higiēnas piederumi, materiāli, kurus izmantojot mācību  

procesā skolēns rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām) nodrošina vecāki vai 

likumiskie pārstāvji; 
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2.6. informē par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem Skolas padomes darbu 

reglamentējošā normatīvajā aktā noteiktajā kārtībā. 

2.7. Par padomes darbu un tās lēmumiem tiek informēts Skolas dibinātājs.  

2.8. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs. 

 

3. Skolas Padomes darbības mērķis un galvenie uzdevumi. 

3.1. Sekmēt skolēnu, vecāku, pašvaldības un skolas sadarbību  kvalitatīva izglītības procesa 

īstenošanai Skolā.  

3.2. Sekmēt finansu līdzekļu piesaistīšanu skolai, lemt par saņemto ziedojumu izlietošanu. 

3.3. Sekmēt Skolas un ģimenes sadarbību. 

3.4. Veicina Skolas sadarbību ar sabiedrību. 

3.5. Iesniegt  priekšlikumus, izskatīt un apspriest grozījumus skolas Nolikumā, skolas Iekšējās 

kārtības noteikumos.  

 

4. Skolas Padomes sastāvs un ievēlēšanas kārtība. 

4.1. Padomes sastāvā tiek izvirzīts viens skolēnu vecāks no katras klases- vecāku sapulcē 

septembra mēnesī. Vecāku pārstāvji  Padomē ir vairākumā.  

4.2. Skolas padomes vadītāju un padomes vadītāja vietnieku ar balsu vairākumu ievēl no vecāku 

pārstāvju vidus. Padomes vadītāja vietnieks pilda padomes vadītāja pienākumus viņa 

prombūtnes laikā. 

4.3. Vecāku pārstāvis padomē nevar būt pedagogs, kura bērns mācās šajā skolā 

4.4. Trīs pedagogi, kurus uz vienu gadu izvirza Pedagoģiskā padome. 

4.5. Divi skolēni, kurus uz vienu gadu izvirza skolēnu līdzpārvalde. 

4.6. Padomes sastāvā var iekļaut Skolas direktoru un Skolas dibinātāja pārstāvi. 

 

5. Padomes darba organizācija. 

5.1. Padomi vada Skolas padomes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks. 

5.2. Padomes priekšsēdētāju un vietnieku ievēl no Padomē ievēlēto vecāku vidus. 

 

6. Padomes sēdes. 

6.1. Padomes sēdes notiek ne retāk kā divas reizes gadā. 

6.2. Padome lēmumus pieņem balsojot. Balsošana var būt gan atklāta, gan aizklāta. Neizšķirta 

balsojuma gadījumā izšķirošā ir priekšsēdētāja balss. 

6.3. Padomes lēmumi ir spēkā, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no Padomes sastāva. 

6.4. Padomes sēdes protokolē. Protokolista pienākumus veic pedagogu pārstāvis. 

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

6.6. Padomes locekļiem ir tiesības iepazīties ar sēžu protokoliem.  

6.7. Par Padomes lēmumiem direktors informē pedagogus, skolēnus, vecākus. 

 

7. Noslēguma jautājumi 

7.1. Izmaiņas un papildinājumus padomes reglamentā apstiprina padomes sēdē, saskaņojot ar 

Skolas direktoru. 

7.2. Atzīt par spēku zaudējušu Skolas Padomes 2008.gada 29.augusta reglamentu. 

 

 

Padomes vadītājs                                                     Kristīne Rozīte 

 

 

SASKAŅOTS: 
(ar izglītības iestādes vadītāju) 
 

______________________ 


