
 
VECUMNIEKU NOVADA DOMES 

VALLES VIDUSSKOLA  
Reģ. Nr. 90009125813 

Valle, Valles pagasts, Vecumnieku novads, LV 5106 

Tālr./fakss 65152856, e-pasts: valle-vsk@inbox.lv 

 

 

 

APSTIPRINU 

 
____________/Česlavs Batņa/       

                                                                                            Valles vidusskolas direktors   

                                                                                                  2011. gada. 2. septembrī     

 

 

VECUMNIEKU NOVADA DOMES 

VALLES VIDUSSKOLAS  

PADOMES REGLAMENTS 
 

Izdots saskaņā ar  

Vispārējās izglītības likuma 13.pantu, 
Vecumnieku novada Domes Valles vidusskolas nolikumu 

 

 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Vecumnieku novada domes Valles vidusskolas (turpmāk - Skola) padome 

(turpmāk tekstā – Padome) tiek izveidota  Skolas, sabiedrības, pašvaldības un 

vecāku sadarbības nodrošināšanai. 

 

 

2. Padomes darbības mērķis un galvenie uzdevumi 

 

2. Padomes galvenais mērķis ir sekmēt pedagogu, skolēnu vecāku, skolēnu, 

Skolas dibinātāja sadarbību, lai nodrošinātu izglītības programmu kvalitatīvu 

īstenošanu. 

3. Padomes uzdevumi: 

  

1.1 izstrādāt priekšlikumus Skolas attīstības plānam un sekmēt tā īstenošanu; 

1.2 sekot tam, kā tiek ievērotas skolēnu un pedagogu tiesības un pildīti 

pienākumi, sniedzot priekšlikumus situācijas uzlabošanai; 

1.3 iesniegt priekšlikumus, izskatīt un saskaņot Skolas iekšējos normatīvos 

aktus 



1.4 risināt ar izglītības iestādes rīkotajiem pasākumiem saistītus 

organizatoriskos jautājumus; 

 

3. Padomes sastāvs un ievēlēšanas kārtība 

 

4. Padomes sastāvā ir: 

4.1 Vecāku pārstāvji, kurus izvirza darbam Padomē Skolas vecāku kopsapulcē 

katra mācību gada sākumā; 

4.2 Viens pedagogs, kuru uz diviem gadiem ievēl pedagoģiskā padome; 

4.3 Skolēnu līdzpārvaldes prezidents vai cits izvirzītais pārstāvis no 

līdzpārvaldes sastāva; 

4.4 Valles pagasta pārvaldes vadītājs; 

4.5 Skolas direktora vietniece izglītības jautājumos; 

4.6 Skolas direktors. 

5. Vecāku pārstāvis Padomē nevar būt pedagogs, kura bērns mācās Skolā. 

6. Padomi vada priekšsēdētājs, Padomes priekšsēdētāju ievēl no vecāku pārstāvju 

vidus;  

7. Padomes priekšsēdētājs: 

7.1. organizē Padomes darbu saskaņā ar Padomes apstiprinātu darba plānu; 

7.2. apstiprina Padomes sēžu darba kārtību, sasauc un vada Padomes sēdes; 

7.3. izsaka priekšlikumus Skolas attīstības plānam; 

 

 

4. Padomes darba organizācija 

 

8. Padomes sēdes notiek ne retāk kā 2 reizes mācību gadā. 

9. Padome lēmumus pieņem balsojot. 

10. Padomes lēmumi ir spēkā, ja tajā piedalās vismaz puse no Padomes sastāva. 

11. Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir priekšsēdētāja balss. Padomes 

sēdes protokolē sekretārs.  

12. Padomes sēžu protokolus noformē un glabā atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. 

13. Padomes locekļiem ir tiesības iepazīties ar Padomes sēžu protokoliem. 

 

5. Padomes funkcijas 

 

14. Padome: 

21.1. pārrauga Skolas izglītības procesa organizāciju un tās rezultātus, 

izglītības programmu attīstību, veicina sadarbību ar vecākiem un 

sabiedrību; 

21.2. izstrādā priekšlikumus Skolas attīstības plānam un plānā izvirzīto 

mērķu sasniegšanai, saskaņo Skolas attīstības plānu; 

21.3. piedalās Skolas darba pamatjomu vispārīgajā izvērtēšanā, izstrādā 

priekšlikumus izglītības programmu un interešu izglītības 

pilnveidošanai; 

21.4. sadarbojoties ar direktoru, pašvaldību, fiziskajām un juridiskajām 

personām, veicina Skolas saimnieciski finansiālās patstāvības 

nostiprināšanos, sekmē ziedojumu līdzekļu piesaisti vai Skolas atbalsta 

fonda izveidi, lemj par šo līdzekļu izlietojumu un informē skolēnu 

vecākus klašu vecāku sapulcēs; 



21.5. piedalās Skolas sabiedrisko pasākumu organizēšanā, ar tiem saistīto 

finansiālo jautājumu risināšanā; 

21.6. Padomes locekļi var piedalīties ar padomdevēja tiesībām Skolas 

pedagoģiskās padomes sēdēs, Skolas vadības apspriedēs; 

21.7. Padome ir tiesīga  izteikt priekšlikumus Skolas direktoram un 

Dibinātājam visos ar Skolu saistītajos  jautājumos, bet nav tiesīga 

mainīt Skolas direktora rīkojumus un lēmumus. 

22. Ja kāds no Skolas padomes locekļiem savu darbību padomē pārtrauc, viņš par 

to paziņo rakstiski, un viņa vietu Padomē mēneša laikā ieņem nākošais 

ievēlētais kandidāts.  

  

 

 
 

 

Padomes priekšsēdētājs     /J. Stikuts/ 

       


