
 

 

Baldones vidusskolas padomes reglaments 
 

Baldonē 
Baldonē 2017.gada 29. augustā                                                                                        Nr. 3 
 

Izdots saskaņā ar  Izglītības likuma 31.pantu un  

Skolas nolikuma 26.punktu                                                                                                        

1. Vispārīgie jautājumi  
 

1.1. Baldones vidusskolas padome ir  koleģiāla institūcija, kura darbojas saskaņā ar LR 

normatīvajiem aktiem,  Baldones vidusskolas ( turpmāk – Skola) nolikumu un Baldones 

vidusskolas  padomes  reglamentu.  

1.2. Skolas padome ievēro sadarbības un ētikas principus. 

1.3. Skolas padome īsteno skolas nolikumā noteikto mērķu, uzdevumu un interešu sasniegšanu. 

 

2. Padomes  kompetence  

 

2.1. Sniegt priekšlikumus skolas attīstības veicināšanai un izglītības kvalitātes uzlabošanai. 

2.2. Sniegt priekšlikumus skolas direktoram un Baldones pašvaldībai jautājumos, kuri saistīti ar 

Baldones vidusskolas darba organizāciju, budžeta sadalījumu un izglītības programmu īstenošanu. 

2.3. Lemt par mācību un audzināšanas procesā izmantojamo metožu un informācijas, tajā skaitā 

mācību līdzekļu un materiālu, atbilstību izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai, kā arī 

tikumiskās audzināšanas vadlīnijām. 

2.4. Risināt tās kompetencē esošus organizatoriskos, tai skaitā ar izglītības iestādes rīkotajiem 

pasākumiem saistītus jautājumus. 

2.5. Veidot [vecāku (personu, kas realizē aizgādību), izglītojamo] interešu grupas un institūcijas, 

tajās iesaistot skolas izglītojamos un viņu vecākus (personas, kas realizē aizgādību). 

2.6. Veicināt skolas sadarbību ar sabiedrību. 

 

3. Padomes sastāvs  un ievēlēšanas  kārtība  
 

3.1.Padomes sastāvā ietilpst:  

3.1.1. astoņi vecāku padomes pārstāvji, kurus ar balsu vairākumu izvirza vecāku padome saskaņā  

ar Vecāku padomes  reglamentu; 

     3.1.2. trīs pedagogu pārstāvji, kurus balsojot izvirza skolas metodiskā padome;  

     3.1.3. viens pašvaldības pārstāvis ( ja pašvaldība izvirza);  

     3.1.4. divi izglītojamo pārstāvji, kurus ar balsu vairākumu izvirza līdzpārvaldes sēdē; 

     3.1.5. skolas direktors. 
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3.2. Vecāku pārstāvjiem Padomē jābūt vairākumā. 

3.3. Skolas darbinieku nevar deleģēt padomē kā vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pārstāvi. 

3.4. Skolas padomes priekšsēdētāju ievēlē no vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pārstāvju 

vidus. 

3.5. Padomes priekšsēdētājam ir vietnieks, ir vēlēts protokolists.  

3.6. Skolas padomi ievēl uz 2 gadiem 

 

4. Padomes darba organizācija  
  

 4.1. Padomes sēdes notiek ne retāk kā 2 reizes gadā.   

 4.2. Padome lēmumus pieņem balsojot. Vienāda balsu sadalījuma gadījumā izšķirošā ir padomes 

priekšsēdētāja balss. 

 4.3. Padome ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse  no ievēlēto locekļu skaita.  

4.4. Padomes sēdes protokolē.  

4.5. Nepieciešamības gadījumā skolas padome var rīkot atklātās sēdes, pieaicinot  skolas 

darbiniekus, izglītojamos  un vecākus. 

4.6. Padomes darbā tiek izmantoti dažādi komunikatīvie līdzekļi: e-pasts, privātā vai telefona saruna, 

skolas mājas lapa, informācija pie skolas ziņojumu dēļiem u.c. 

 

5. Noslēguma jautājumi 

       

5.1.Izmaiņas un papildinājumus padomes reglamentā apstiprina padomes sēdē, saskaņojot ar skolas 

direktoru. 

5.2. Atzīt par spēku zaudējušu Baldones vidusskolas Skolas padomes reglamentu Nr.2, kas pieņemts  

2011.gada 13. decembrī.  

 

Skolas padomes priekšsēdētāja                                                            Viola Āboltiņa                                                                                    

                                                   

SASKAŅOTS 

 

Direktore                                                                                                 Dzintra Knohenfelde                                                      

29.08.2017. 

 


