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SKOLAS PADOMES REGLAMENTS 

 

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Jūrmalas Mūzikas vidusskolas (turpmāk Skola) padome ir sabiedrisks formējums, kurš 

darbojas kā koleģiāla institūcija saskaņā ar Skolas nolikumu Skolas vadības demokrātiskai 

realizēšanai. 

2. Skolas padomei ir konsultatīvs raksturs dažādos Skolas darba jautājumos, izņemot 

metodiska satura jautājumus. 

3. Skolas padomei nav tiesību mainīt direktora lēmumus. 

4. Reglaments darbojas saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un Jūrmalas Mūzikas 

vidusskolas nolikumu. 

5. Skolas padomes sastāvā var būt: 

5.1. Skolas direktors; 

5.2. pedagogu pārstāvji; 

5.3. vecāku (aizbildņu) pārstāvji; 

5.4. citi valsts vai pašvaldības institūcijas pārstāvji. 

 

II IEVĒLĒŠANAS KĀRTĪBA 

6. Skolas padomes sastāvu nosaka padomes reglaments. 

7. Vecāku pārstāvjus Skolas padomē ievēl vecāku sapulce. 

8. Skolotājus ievēl pedagoģiskais kolektīvs. 

9. Ievēlētam skolotāju pārstāvim jābūt kompetentam un ieinteresētam Skolas darbības 

jautājumos. 
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10. Skolas padomes priekšsēdētāju un sekretāru ievēl pirmajā Skolas padomes sanāksmē ar 

balsu vairākumu. 

11. Skolas padomes priekšsēdētājs organizē un vada Skolas padomes darbu. 

 

III TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

12. Izteikt priekšlikumus par Skolas darbības perspektīvo virzienu attīstību. 

13. Izteikt priekšlikumus vietējai pašvaldībai par Skolas darbības nepieciešamajiem 

noteikumiem. 

14. Izzināt Skolas problēmas un Skolas kolektīva locekļu priekšlikumus Skolas darbības 

uzlabošanai un izteikt ierosinājumus Skolas administrācijai to realizēšanai. 

15. Izteikt priekšlikumus Skolas sadarbībai ar vecākiem, vietējo sabiedrību un vietējām 

iestādēm un organizācijām. 

16. Lemt par vecāku līdzdalību saimniecisko jautājumu risināšanā. 

17. Izteikt priekšlikumus par Skolas darba organizāciju, budžeta līdzekļu sadalījumu, 

izlietojumu un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes paaugstināšanu. 

18. Izteikt priekšlikumus par kolektīva locekļu morālo un materiālo stimulēšanu. 

19. Skolas padomes locekļi ir atbildīgi par to, lai pieņemtie lēmumi veicinātu Skolas darbības 

uzlabošanos, attīstību un savstarpējās sapratnes veidošanos. 

 

IV SĒDES UN TO LĒMUMI 

20. Skolas padomes sēdes notiek ne retāk kā 1 reizi gadā. 

21. Skolas padomes loceklis ir tiesīgs prasīt apspriest jebkuru jautājumu, ja to atbalsta 2/3 

klātesošo. 

22. Skolas padomes lēmumi stājas spēkā, ja par tiem ir nobalsojuši ne mazāk kā 2/3 klātesošo. 

 

 

 

Direktore      G. Liepiņa 


