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GAROZAS PAMATSKOLAS 

 SKOLAS PADOMES REGLAMENTS 

 

I.Vispārīgie jautājumi 

 

1. Garozas pamatskolas skolas padomes (turpmāk – Padome) reglaments izdots 

saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 
2. Padome darbojas, pamatojoties uz Garozas pamatskolas (turpmāk – Skola) 

nolikumu un šo reglamentu. 
3. Padome darbojas atbilstoši ētikas normām. 

 

II. Padomes mērķis 

 
4. Sekmēt pedagogu, izglītojamo, vecāku un Ozolnieku novada pašvaldības 

           sadarbību, lai nodrošinātu izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu. 

 

 

III. Padomes darbības uzdevumi 

 

5. Izstrādāt priekšlikumus Skolas attīstības plānam un sekmēt tā īstenošanu. 

6. Veicināt Skolas atbalsta darbību, sekmēt finansiālo un materiālo līdzekļu 

piesaisti Skolai, sniegt priekšlikumus to izmantojumam. 

7. Sniegt priekšlikumus, izskatīt un saskaņot grozījumus Skolas nolikumā un 

citos skolas normatīvajos aktos. 

8. Sekmēt Skolas un izglītojamo ģimeņu sadarbību, aktivizējot dažādas 

sadarbības formas (sports, kultūras pasākumi u.c.). 

9. Veikt citas funkcijas, kuras noteiktas normatīvajos aktos un Skolas nolikumā. 

 

VI. Padomes sastāvs un ievēlēšanas kārtība 

 

10. Padomi veido pieci vecāki, divi pedagogi un viens skolēns. 

11. Padomi ievēl katra gada septembra pirmajā nedēļā, šādā kārtībā:  

11.1. Vecāki no pamatskolas un pirmsskolas izvirza pārstāvjus 

darbam Padomē; 

11.2. pedagogus ievēl Skolas pedagoģiskā padomē; 

11.3. skolēnus darbam Padomē izvirza un atsauc skolēnu 

pašpārvalde. 

12. Nepieciešamības gadījumā dalībai Padomē tiek pieaicināts skolas atbalsta 

personāls vai citas personas.  

 



 

 

V. Darba organizācija 

 
13.   Padomi vada priekšsēdētājs, kuram ir vietnieks. 

14. Padome ievēl priekšsēdētāju un vietnieku ar balsu vairākumu. 

15. Padomes priekšsēdētājs: 

15.1. organizē Padomes darbu, saskaņā ar Padomes apstiprinātu darba plānu; 

15.2. apstiprina padomes sēžu darba kārtību, sasauc un vada padomes sēdes; 

15.3. izsaka priekšlikumus Skolas attīstības plānam; 

15.4. iesniedz pārskatu Skolas vecāku kopsapulcei par Padomes darbu; 

15.5. ir tiesīgs prasīt un saņemt no direktora un Ozolnieku novada 

pašvaldības ar Skolas darbību saistītos dokumentus un informāciju; 

15.6. ir tiesīgs prasīt direktoram vai pašvaldībai pārskatu vai informāciju par 

Skolas darbības jautājumiem; 

15.7. ir tiesīgs palīdzēt skolēnu pašpārvaldei dažādu jautājumu risināšanā. 

16. Padomes sēdes notiek ne retāk kā 2 reizes semestrī. 

17. Padome lēmumus pieņem balsojot. Padomes lēmumi ir spēkā, ja tajā piedalās 

vismaz puse no Padomes sastāva. Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir 

priekšsēdētāja balss. Balsošana var būt gan atklāta, gan aizklāta. 

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

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

20. Nepieciešamības gadījumā ievēro konfidencialitāti. 

21. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs bez tiesībām mainīt direktora 

lēmumus. 

22. Par Padomes lēmumiem direktors pēc nepieciešamības informē pedagogus un 

izglītojamos. 

  

 

 

 

Skolas padomes priekšsēdētāja                                                        Dace Jurgina 

 

 

 

 

 


