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SKOLAS PADOMES KĀRTĪBA 

 

Izdota, pamatojoties uz 1998.gada 29.oktobra 

 Izglītības likuma 31.pantu un 06.06.2002. 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. pantu, 

Gulbenes novada vidusskolas nolikuma 39. punktu 

  

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Gulbenes novada vidusskolas skolas padomes (turpmāk – Padomes) mērķis ir nodrošināt 

pedagogu, vecāku, skolēnu un skolas administrācijas savstarpējo sadarbību un sadarbību ar 

pašvaldību, kā arī citām valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām. 

1.2. Padomes kārtība nosaka Padomes kompetenci, darbības jomas, Padomes struktūru, darba 

organizāciju, informācijas aprites kārtību, lēmumu pieņemšanas procedūru un to paziņošanas 

kārtību, kā arī citus ar Padomes darbu saistītus jautājumus (turpmāk – Kārtība). 

1.3. Padome ir koleģiāla institūcija, kura darbojas, ievērojot Izglītības likuma 31.pantā noteiktos 

darbības kritērijus. Padomē darbojas skolēnu vecāku (personu, kas realizē aizgādību), skolēnu un 

Gulbenes novada vidusskolas (turpmāk- Skolas) pedagogu deleģēti pārstāvji. Padome īsteno 

Skolas  nolikumā noteikto kopējo mērķu un interešu sasniegšanu. 

1.4. Padome darbojas pastāvīgi. 

1.5. Padomes personālsastāva darbs ir brīvprātīgs. 

1.6. Padomes kārtība nosaka Padomes darbu līdz laikam, kamēr nav mainītas normatīvo aktu 

prasības par izglītības iestāžu pašpārvalžu kompetenci, darba organizāciju un citiem 

jautājumiem. 

2. Padomes kompetence un darbības jomas 

2.1.  Skolas Padomes galvenie uzdevumi: 

2.1.1. organizē mērķtiecīgu skolotāju– skolēnu– vecāku sadarbību; 

2.1.2 apkopo vecāku priekšlikumus un tos iespēju robežās īsteno Padomes darbības ietvaros; 
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2.1.3. piedalās ar izglītības procesu saistīto jautājumu apspriešanā, lai uzlabotu izglītības kvalitāti 

Skolā; 

2.1.4. iespēju robežās iesaistās sadzīves apstākļu uzlabošanā Skolā; 

2.1.5. izstrādā priekšlikumus Skolas attīstības plānam un sekmē tā īstenošanu; 

2.1.6. iesniedz priekšlikumus Skolas iekšējās kārtības noteikumu grozījumiem; 

2.1.7. iesaistās Skolas pasākumu organizatorisko un finansiālo jautājumu risināšanā; 

2.1.8. informē sabiedrību par Skolas darbību, pārstāvot Skolas intereses; 

2.1.9. sekmē finansiālo līdzekļu piesaistīšanu Skolai, lemj par saņemto ziedojumu izlietošanu (ja 

tādi ir ienākuši) un sniedz pārskatu par to Skolas vecāku pilnsapulcei. 

2.2. Padome īsteno šādas darbības: 

2.2.1. iesniedz Skolas direktoram priekšlikumus par Skolas darba organizāciju, budžeta 

sadalījumu un izglītības programmu īstenošanu, ar Skolas  rīkotajiem pasākumiem saistītajiem 

jautājumiem; 

2.2.2. ir tiesīga lemt par individuālo mācību piederumu nepieciešamību (Izglītības likuma 

1.panta 12.5 punkta "k" apakšpunkts: izglītojamo  personiskās lietošanas priekšmeti un materiāli, 

kuri tiek  izmantoti kā mācību līdzekļi un mācību procesa nodrošināšanai: kancelejas piederumi, 

apģērbs un apavi, atsevišķu mācību priekšmetu (sports, mājturība un tehnoloģijas)); 

2.2.3. veicina Skolas sadarbību ar sabiedrību Padomes kompetences ietvaros; informē sabiedrību 

par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem  Padomes darbu kārtībā noteiktajā kārtībā; 

2.2.4. ir tiesīga veidot interešu/darba grupas, kurās darbojas vecāki, pedagogi, skolēni, lai 

risinātu aktuālos jautājumus un iesaistītos kompetenču pieejas satura efektīvā realizēšanā. 

3. Padomes tiesības 

3.1. Prasīt un saņemt no administrācijas jebkuru informāciju par mācību un audzināšanas darba 

organizāciju Skolā nolūkā izmantot šo informāciju Skolas mācību un audzināšanas darba 

uzlabošanai. 

3.2. Piedalīties Skolas sabiedrisko pasākumu organizēšanā un ar tiem saistīto finansiālo 

jautājumu risināšanā, ja pasākuma organizēšanai paredzēti vecāku vai citi ziedojumi. 

3.3. Izmantot Skolas telpas un aprīkojumu Padomes sēžu u.c. pasākumu organizēšanai 

(saskaņojot tos ar Skolas vadību). 

3.4. Sekot Skolas budžeta līdzekļu racionālai izmantošanai. 

3.5. Izteikt priekšlikumus direktoram visos ar Skolu saistītajos jautājumos, bet nav tiesīga mainīt 

direktora rīkojumus un lēmumus. 

4.Padomes struktūra un sastāvs, ievēlēšanas kārtība 

4.1. Padomē vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pārstāvji ir vairākumā. Vecāku (personu, 

kas realizē aizgādību) pārstāvjus izvirza klašu vecāku sapulces. 

4.2. Padomes kārtējā gada pirmā sēde tiek sasaukta katra mācību gada sākumā (ne vēlāk kā 

oktobrī); tajā apstiprina sastāvu (ja ir tāda nepieciešamība). 
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4.3. Padomes priekšsēdētājs, 2 vietnieki, sekretārs ar balsu vairākumu tiek ievēlēts no vecāku 

(personu, kas realizē aizgādību) pārstāvju vidus Padomes pirmajā kopsapulcē ar balsu vairākumu 

uz termiņu 2 gadi.  Mazo Padomju vadību uz termiņu 2 gadi ievēlē mazo Padomju sanāksmē. 

4.4. Pedagogu pārstāvjus izvirza pedagoģiskās padomes sēdē. 

4.5. Skolēnu pārstāvjus izvirza skolēnu pašpārvaldes sēdē.  

4.6. Vecāku un pedagogu darbības laiks Padomē ir 2 gadi (izņemot gadījumus, ja tiek ievēlēti 

atkārtoti).  

4.7. Padomes priekšsēdētājs organizē un vada Padomi un koordinē struktūrvienību darbu. 

4.8. Padomes veidošanas principi: 

Skolas padomes struktūrvienības 

Mazā skolas padome  

1.-6.kl. ar ievēlētu vadību:  

priekšsēdētāja vietnieks, 

izpilddirektors un 

protokolists 

(organizē mazās padomes 

sanāksmes; pārstāv viedokli 

skolas padomē; informē) 

vecāku pārstāvniecība 

no katras klases 

(vismaz viens vecāks 

no klases) 

 

Mazā skolas padome 

7.-12.kl. ar ievēlētu 

vadību:  

priekšsēdētāja vietnieks, 

izpilddirektors un 

protokolists 

(organizē mazās 

padomes sanāksmes; 

pārstāv viedokli skolas 

padomē; informē) 

vecāku 

pārstāvniecība no 

katras klases 

(vismaz viens 

vecāks no klases) 

 

Skolas padome (16 cilvēki) 

Vadība 4 cilvēku sastāvā – 

skolas padomes 

priekšsēdētājs, 2 vietnieki 

(katrs no sava vecumposma 

Mazās skolas padomes), 

protokolists  

(koordinē, pārrauga mazo 

domju darbu un organizē 

lielās domes tikšanās; 

skolas konferences utt.; 

darbojas reglamenta 

noteiktajā kārtībā) 

Skolas padomes 1.-6. 

kl. struktūrvienības 

vadība (priekšsēdētāja 

vietnieks, 

izpilddirektors, 

protokolists) 

Direktors 

Skolotāju pārstāvji (4 

cilvēki, 1 no katra 

vecumposma) 

skolēnu 

pārstāvniecība 

(3 cilvēki) 

Skolas padomes 7.-

12.kl.struktūrvienības 

vadība (priekšsēdētāja 

vietnieks, 

izpilddirektors, 

protokolists) 

 

5. Padomes sēžu norise un informācijas pieejamība 

5.1. Padomes un to struktūrvienību sēdes notiek 2-4 reizes mācību gadā, 5 darba dienas iepriekš 

par to paziņojot visiem Padomes locekļiem. Nepieciešamības gadījumā drīkst izmantot 

tiešsaistes rīkus (par tiem savstarpēji vienojoties), kā arī steidzamas informācijas iegūšanai 

aptauju/anketu, izmantojot e-klases pasta vai WhatsApp starpniecību. 



 

4 

 

5.2. Padomes sēdes ir atklātas. Informācijas precizēšanai Padomes darbā var tikt pieaicināti 

noteiktas jomas speciālisti viedokļa sniegšanai, lai pēc iespējas pilnvērtīgāk un efektīvāk veiktu 

Padomes kompetencē esošo jautājumu risināšanu. 
5.3. Padomes sēdes un struktūrvienību sanāksmes tiek protokolētas; izvirzītos uzdevumus 

noformē lēmumu veidā. Protokolus noformē un glabā atbilstoši normatīvo aktu prasībām (pie 

direktora). 

5.4. Padomes un struktūrvienību protokola lēmumu paraksta: Skolas padomei- Padomes 

priekšsēdētājs un protokolists, struktūrvienībām izpilddirektora vietnieks un protokolists. 

Padomes locekļiem ir tiesības iepazīties ar Padomes sēžu protokoliem. 

5.5. Padomes sēžu protokola lēmumi ir pieejami skolas darba plānā un skolas mājaslapā 

www.gnvsk.lv. 
5.6. Padome lēmumus pieņem balsojot, tie tiek pieņemti ar balsu vairākumu. 

5.7. Padomes lēmumi ir spēkā, ja balsošanā piedalās vismaz puse no Padomes sastāva. Neizšķirta 

balsojuma gadījumā izšķirošā ir priekšsēdētāja balss. Balsošana var būt gan atklāta, gan aizklāta. 

5.8 Padomes sēdē pieņemto lēmumu izpildi kontrolē Padomes priekšsēdētājs. 

6.  Padomes priekšsēdētāja pienākumi un tiesības 

6.1.  Padomes priekšsēdētājs tiek ievēlēts  no Padomes locekļu vidus atklātā  balsošanā 

uz  diviem gadiem. 

6.2. Padomes priekšsēdētāja  pienākumi ir: 

6.2.1. plānot un vadīt Padomes darbu; 

6.2.2. iesniegt Padomes priekšlikumus izskatīšanai Skolas vadības sanāksmē, Padomes, 

Gulbenes novada pašvaldības domes sēdēs; 

6.2.3. pārstāvēt Padomi Skolas pedagoģiskās padomes sēdēs, kurās tiek izskatīti Padomes 

iesniegumi; 

6.2.4.  deleģēt kādam no vietniekiem savu pienākumu veikšanu savas prombūtnes laikā; 

6.2.5. parakstīt Padomes sēžu protokolus. 

6.3. Padomes priekšsēdētāja tiesības ir: 

6.3.1. īstenot padomdevēja lomu Skolas direktoram un Skolas vadībai; 

6.3.2. nepieciešamības gadījumā  uzaicināt uz sēdi Skolas vadības pārstāvjus, pedagoģiskos, 

tehniskos darbiniekus, skolēnu pašpārvaldes pārstāvjus, vecākus; 

6.3.3.  izteikt  Padomes viedokli vecāku pilnsapulcēs, Skolas vadības sanāksmēs, 

Skolas  pedagoģiskās padomes sēdēs, Skolas konferencēs un citās sanāksmēs. 

7.  Padomes priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora un protokolista pienākumi un tiesības 

7.1.  Padomes priekšsēdētāja vietnieks tiek ievēlēts  no Padomes locekļu vidus atklātā  balsošanā 

uz  diviem gadiem. 

7.2. Padomes priekšsēdētāja vietnieka  pienākumi ir: 

7.2.1. plānot un vadīt Skolas mazās Padomes (turpmāk- Mazā Padome) darbu; 

7.2.2. iesniegt Mazās Padomes priekšlikumus izskatīšanai Padomes sanāksmē; 

7.2.3. pārstāvēt Mazo Padomi Padomes sēdēs; 

7.2.4. parakstīt Mazās Padomes sēžu protokolus; 

7.2.5. nepieciešamības gadījumā aizvietot Padomes priekšsēdētāju. 

7.3. Padomes priekšsēdētāja vietnieka tiesības ir: 
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7.3.1. īstenot padomdevēja lomu Padomes priekšsēdētājam; 

7.3.2. nepieciešamības gadījumā  uzaicināt uz Mazās Padomes sēdi Skolas vadības 

pārstāvjus, pedagoģiskos, tehniskos darbiniekus, skolēnu parlamenta pārstāvjus, vecākus; 

7.3.3.  izteikt Mazās Padomes viedokli Padomes sapulcēs, vecāku pilnsapulcēs, Skolas 

vadības sanāksmēs, Skolas  pedagoģiskās padomes sēdēs, Skolas konferencēs un citās 

sanāksmēs. 

7.4. Mazās Padomes izpilddirektora pienākums ir: 

       7.4.1.  palīdzēt priekšsēdētāja vietniekam dažādu jautājumu risināšanā, nepieciešamības 

gadījumā aizvietot priekšsēdētāja vietnieku; 

      7.4.2. piedalīties Mazās Padomes un Padomes sēdēs. 

7.5. Padomes protokolista pienākums ir: 

       7.5.1. Protokolēt visas Padomes sapulces, protokolus iesniegt Skolas vadībai. 

8.  Padomes locekļu pienākumi un tiesības 

8.1. Padomes loceklis sadarbojas un konsultējas ar klases audzinātāju un   pārējiem klases 

vecākiem aktuālu Skolas vai klases dzīves jautājumu iekļaušanai klases vecāku sanāksmēs vai 

Padomes sēdes darba kārtībā. 

8.2.  Padomes loceklis ir tiesīgs ieteikt klases audzinātājam sasaukt klases vecāku   sanāksmi  vai 

arī to veikt vienpersoniski, par to informējot klases  audzinātāju. 

8.3.  Padomes locekļi ir atbildīgi par uzticēto pienākumu godprātīgu izpildi un tiesību realizāciju. 

8.4. Padomes loceklim ir jāpiedalās Padomes sēdēs. 

9. Noslēguma jautājumi 

9.1. Izmaiņas un papildinājumus Padomes reglamentā apstiprina Padomes sēdē. 

9.2. Skolas Padomes kārtība saskaņota 2021.gada 11.februāra Skolas Padomes sēdē (Protokols 

Nr.2). 

9.4. Skolas Padomes kārtība stājas spēkā 2021.gada 12.februārī. 

9.3. Atzīt spēku zaudējušu Gulbenes novada vidusskolas 2020.gada 11.decembra iekšējo 

normatīvo aktu Nr. GNV/IEK/2020/15 “Skolas Padomes kārtība” . 

 

 

Gulbenes novada vidusskolas direktore                                      Linda Ūdre-Rizga 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 


