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Ogres Mūzikas un mākslas skolas 
 

Skolas padomes reglaments 
 

I. Vispārējie noteikumi. 

1.1. Ogres Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk - Skola) Skolas padomes reglaments 

nosaka Skolas padomes darba organizēšanas jautājumus, mērķi, kompetenci un darbības 

jomas. Skolas padome darbojas saskaņā ar Izglītības likumu, Skolas nolikumu un šo 

reglamentu. 

II. Skolas padomes mērķis un darbības funkcijas. 

2.1. Skolas padomes mērķis ir atbalstīt izglītojamo (turpmāk - skolēnu), pedagogu, vecāku 

vai personu, kura realizē aizgādību (turpmāk - vecāki), Skolas administrācijas savstarpējo 

sadarbību un sadarbību ar pašvaldību, veicinot Skolas noteikto kopējo mērķu un interešu 

sasniegšanu.  

2.2. Skolas padome ierosina uzlabojumus Skolas darba pamatjomās, izstrādā priekšlikumus 

Skolas attīstības plānam. 

2.3. Skolas padomei ir tiesības: 

2.3.1. piedalīties Skolas iekšējās kārtības noteikumu izstrādē; 

2.3.2. ieteikt ierosinājumus Skolas administrācijai par skolas darbības uzlabošanu; 

2.3.3. lemt par vecāku līdzdalību Skolas saimniecisko vajadzību īstenošanā;  

2.3.4. sniegt priekšlikumus valsts un pašvaldības institūcijām Skolas darbības sakarā; 

2.3.5. lemt par to, kādus Izglītības likuma 1.panta 12.5 punkta "k" apakšpunktā minētos 

individuālos mācību piederumus nodrošina izglītojamo vecāki (personas, kas realizē 

aizgādību). 

2.4. Skolas padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs, par Skolas padomes lēmumiem 

Skolas direktors informē pedagogus, skolēnus un vecākus.  

 

III. Skolas padomes sastāvs un ievēlēšanas kārtība. 

 

3.1. Skolas padomi ievēl uz vienu mācību gadu. 

3.2. Skolas padomes sastāvā ir: 

3.2.1. Skolas direktors; 

3.2.2. pedagogu pārstāvji; 

3.2.3. pašvaldības pārstāvis (pieaicināms pēc nepieciešamības); 

3.2.4. skolēnu vecāku pārstāvji (vismaz viens no katras nodaļas); 



3.2.5. skolēnu pārstāvji, kurus izvirza skolēnu pašpārvalde (Skolēnu pašpārvaldes 

pastāvēšanas gadījumā). 

3.3. Skolēnu vecāku pārstāvji Skolas padomes sastāvā ir vairākumā.  

3.4. Skolas padomes priekšsēdētāju ievēlē no vecāku vidus.  

3.5. Skolas padomi vada priekšsēdētājs, kuram ir vietnieks, kuru ievēlē no vecāku vidus.  

IV. Skolas padomes darba organizācija 

4.1. Skolas padomes sanāksmes notiek klātienē, vai attālināti, ne retāk kā reizi mācību 

gada ceturksnī. 

4.2. Informācija par Skolas padomes sēdes norises laiku un darba kārtību tiek izsūtīta 

elektroniski ne vēlāk kā piecas dienas pirms sanāksmes. 

4.3. Skolas padomes sēdes tiek protokolētas, protokols tiek sagatavots elektroniski. 

4.4. Skolas padome lēmumus pieņem balsojot padomes sēdē klātienē vai elektroniski. 

Elektroniskas balsošanas gadījumā lēmuma projektu kopā ar aicinājumu nobalsot izsūta e-

klasē Padomes dalībiekiem ne mazāk kā piecas dienas pirms elektroniskās balsošanas 

termiņa beigām. 

4.5. Skolas padome ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse Skolas padomes dalībnieku. 

Ja Skolas padomes sēdē vai balsojumā piedalās mazāk nekā puse Skolas padomes 

dalībnieku, attiecīgo jautājumu ir atkārtoti jāvirza balsošanai. Atkārtotas balsošanas 

gadījumā lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu no klātesošo (dalībnieku) skaita. 

4.6. Nepieciešamības gadījumā Skolas padome var rīkot atklātas sanāksmes, tajās 

pieaicinot Skolas darbiniekus, skolēnus un vecākus.  

V. Noslēguma jautājumi. 
 

5.1. Izmaiņas un papildinājumus reglamentā apspriež Skolas padomes sēdē, noformē 

rakstiski. Izmaiņas reglamentā apstiprina Skolas padomēs sēdē. 

5.2. Skolas padomes reglamenta noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc parakstīšanas. 
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