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Baldones vidusskolas Vecāku padomes 

REGLAMENTS 
Baldonē 

2013.gada 10.oktobrī                                                                                            Nr.2 

 

1. Vispārējie noteikumi 

 

1.1. Reglaments nosaka Baldones vidusskolas Vecāku padomes kompetenci un tās 

organizatorisko struktūru. 

1.2. Vecāku padome tieši sadarbojas ar Baldones vidusskolas vecākiem un 

pedagogiem, skolas administrāciju, atbalsta personālu, skolas līdzpārvaldi, novada 

domi un tās komitejām.. 

1.3. Vecāku padome savā darbībā ievēro LR likumus un citus normatīvos aktus. 

 

2. Vecāku padomes darba organizācija 

 

2.1. Vecāku padomi veido 2 pārstāvji no katras Baldones vidusskolas klases. Līdz 

katra gada 1.oktobrim katras mācību klases vecāku sapulce izvirza pārstāvjus dalībai 

Vecāku padomē. Ja pārstāvis vairs nevēlas darboties Vecāku padomē, viņš par to ziņo 

attiecīgās klases vecāku sapulcei un Vecāku padomes priekšsēdētājam. Attiecīgās 

klases vecāku sapulce 14 kalendāro dienu laikā no atteikuma brīža ievēl jaunu 

pārstāvi. 

2.2. Vecāku padomes priekšsēdētāju, vietnieku un sekretāru ievēl ar Vecāku padomes 

locekļu balsu vairākumu atklātā balsošanā, balsojot par katru individuāli, uz 1 gadu. 

2.3. Vecāku padomes sēdes protokolē sekretārs. Protokolu paraksta Vecāku padomes 

priekšsēdētājs un sekretārs. 

2.4. Vecāku padomes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā, tā vietnieks: 

2.4.1. sasauc un vada Vecāku padomes sēdes; 

2.4.2. izstrādā Vecāku padomes sēdes darba kārtību; 

2.4.3. pārstāv Vecāku padomes viedokli Baldones vidusskolas Skolas padomē, 

novada domē un citās institūcijās. 

2.5. Ja Vecāku padomes priekšsēdētājs vēlas nolikt savas pilnvaras, viņš par to ziņo 

Baldones vidusskolas direktoram un Vecāku padomes priekšsēdētāja vietniekam. 

Vecāku padomes priekšsēdētāja vietnieks sasauc ārkārtas Vecāku padomes sēdi un 

organizē atkārtotas vecāku padomes priekšsēdētāja vēlēšanas. 

2.6. Ja Vecāku padomes priekšsēdētāja vietnieks vēlas nolikt savas pilnvaras, viņš par 

to ziņo Vecāku padomes priekšsēdētājam. Vecāku padomes priekšsēdētājs sasauc 

ārkārtas Vecāku padomes sēdi un organizē atkārtotas vecāku padomes priekšsēdētāja 

vietnieka vēlēšanas. 

2.7. Ja Vecāku padomes sekretārs vēlas nolikt savas pilnvaras, viņš par to ziņo 

Vecāku padomes priekšsēdētājam. Vecāku padomes priekšsēdētājs sasauc ārkārtas 

Vecāku padomes sēdi un organizē atkārtotas vecāku padomes sekretāra vēlēšanas. 

2.8. Vecāku padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi pusgadā, nepieciešamības 

gadījumā tiek sasaukta ārkārtas sēde. Vecāku padome var izskatīt darba kārtības 

jautājumus, ja tās sēdē piedalās 1/3 no Vecāku padomes sastāva. Vecāku padome 
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pieņem lēmumus ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Ja balsojot par lēmumu, balsis 

sadalās vienādi, izšķirošā ir sēdes vadītāja balss. 

2.9. Vecāku padomes darbs tiek organizēts Darba grupās pēc skolēnu izglītības 

pakāpes principa: 

2.9.1. Sākumskolas darba grupa; 

2.9.2. Pamatskolas darba grupa; 

2.9.3. Vidusskolas darba grupa; 

2.9.4. Speciālās izglītības darba grupa. 

2.10. Katram Vecāku padomes loceklim jādarbojas vismaz vienā Darba grupā. 

Pasākumus, kuros nepieciešama vairāku Darba grupu līdzdalība, koordinē Vecāku 

padomes priekšsēdētājs. Darba grupu locekļi no sava vidus ievēl Darba grupas 

vadītāju, kurš pārstāv Darba grupu Skolas padomes sēdēs. Darba grupas var veidot 

savas iekšējās struktūras vai apvienoties ar citām Darba grupām. 

2.11. Vecāku padomi apstiprina Baldones vidusskolas direktors. 

 

3. Vecāku padomes uzdevumi 

 

3.1. Vecāku padome savas kompetences ietvaros: 

3.1.1. pārstāv vecāku un izglītojamo intereses Skolas padomē un citās institūcijās; 

3.1.2. līdzdarbojas Baldones vidusskolas ikgadējā Pasākumu plāna izpildē; 

3.1.3. koordinē vecāku un skolas administrācijas sadarbību mācību procesa ietvaros; 

3.1.4. informē vecākus par Vecāku padomes aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem. 

 

4. Vecāku padomes tiesības 

 

4.1. Vecāku padome savas kompetences ietvaros ir tiesīga: 

4.1.1. saņemt no Baldones vidusskolas administrācijas izziņas un paskaidrojumus par 

Vecāku padomes aktualizētajiem jautājumiem; 

4.1.2. veikt pārrunas ar skolas administrāciju vecāku uzdevumā; 

4.1.3. nepastarpināti sniegt informāciju par Vecāku padomes darbu masu saziņas 

līdzekļiem; 

4.1.4. pieaicināt trešās personas konsultāciju un paskaidrojumu sniegšanai. 

 

5. Vecāku padomes atbildība 

 

5.1. Vecāku padomes locekļi ir atbildīgi par viņiem deleģēto uzdevumu godprātīgu 

izpildi un tiesību realizāciju. 

5.2. Ja Vecāku padomes loceklis nepilda viņam uzticētos pienākumus, tad Vecāku 

padome ir tiesīga viņu ar sēdes lēmumu izslēgt no Vecāku padomes un lūgt attiecīgās 

klases vecāku sapulci ievēlēt citu pārstāvi Vecāku padomē. 

 

6. Pārejas noteikumi 

 

6.1. Ar šī Reglamenta spēkā stāšanos spēku zaudē Baldones vidusskolas Vecāku 

padomes reglaments Nr.1, kurš apstiprināts 2008.gada 17.janvārī. 

 

Baldones vidusskolas  

Vecāku padomes priekšēdētāja                                                            Viola Āboltiņa 

 

SASKAŅOTS  

Baldones vidusskolas direktore                                                              Dz.Knohenfelde 

2013.gada 11.oktobrī 
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