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I. Vispārīgie jautājumi 

 
1. Ludzas Mūzikas. pamatskolas (turpmāk tekstā - Skolas), sabiedrības, pašvaldības un 

izglītojamo (turpmāk - skolēnu) vecāku sadarbības nodrošināšanai tiek izveidota Skolas 

padome.  

2. Ludzas Mūzikas pamatskolas Skolas padome (turpmāk tekstā – Padome) darbojas, 

pamatojoties uz Skolas nolikumu un šo reglamentu. 

3. Padomei ir padomdevēja tiesības Skolas administrācijai. 

4. Šis reglaments nosaka Padomes izveidošanas kārtību, sastāvu un kompetenci. 

 

II. Padomes darbības mērķis un galvenie uzdevumi 

 

5. Padomes pamatuzdevums ir sekmēt skolēnu izglītošanu un audzināšanu, attīstot 

demokrātiskas un koleģiālas attiecības ģimenē - skolā - sabiedrībā.  

6. Padomes darbības mērķis ir panākt vecāku un Skolas administrācijas interešu saskaņošanu un 

vecāku aktīvu iesaistīšanos audzināšanās darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba 

organizēšanā atbilstīgo iemaņu un prasmju apgūšanā.  

7. Sekmēt pedagogu, skolēnu vecāku, skolēnu, pašvaldības sadarbību, lai nodrošinātu izglītības 

programmu kvalitatīvu īstenošanu.  

8.Noteikt Skolas budžeta līdzekļu izlietošanas prioritātes. 

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

10. Palīdzēt risināt organizatoriskos jautājumus saistībā ar Skolas organizētajiem pasākumiem. 

11. Pieņemt lēmumu kādus individuālos mācību līdzekļus nodrošina vecāki. 

12. Pieņemt lēmumus par Skolā saņemto ziedojumu izlietošanu un sniegt pārskatu par to Skolas 

vecāku pilnsapulcei. 

 

III. Padomes sastāvs, izveide un vēlēšanas 

 

13.  Padome darbojas saskaņā ar Padomes nolikumu un tās sastāvā var būt: 

13.1. Skolas direktors; 

13.2. pedagogu pārstāvji, kurus uz vienu gadu ievēl pedagoģiskā padome; 

13.3. pašvaldības pārstāvji, kurus izvirza pašvaldība; 

13.4. vecāku (aizbildņu) pārstāvji, kurus uz diviem gadiem izvirza 1.-4.klašu vecāku 

sapulcēs, pa vienam no katras vispārizglītojošās klases, un Skolas vecāku kopsapulcē 2 

vecāku pārstāvjus no profesionālās ievirzes klasēm;  



13.5. citu organizāciju pārstāvji. 

14. Padomes skaitliskais sastāvs var mainīties katru mācību gadu. 

15. Skolēnu vecāku (aizbildņu) pārstāvji Padomes sastāvā ir vairākumā.  

16. Vecāku (aizbildņu) pārstāvis Padomē nevar būt pedagogs, kura bērns mācās Skolā. 

17. Padomes priekšsēdētāju ievēl no izglītojamo vecāku vidus.  

 

IV. Padomes darba organizācija 

 

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

19. Padomes darbu organizē un vada Padomes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā - 

vietnieks. 

20. Padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. 

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

22. Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir priekšsēdētāja balss. Balsošana var būt gan 

atklāta, gan aizklāta. 

23. Padomes sēdes protokolē. 

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

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

26. Padomes priekšsēdētājs vai Skolas direktors var uzaicināt uz sēdēm citus skolas darbiniekus 

vai Skolā darbojošās fiziskās vai juridiskās personas sniegt skaidrojumus par viņu darbību 

Skolā. 

 

 

V. Noslēguma jautājumi 

 

27. Ludzas Mūzikas pamatskolas padomes reglaments pieņemts Ludzas Mūzikas pamatskolas 

padomes sēdē 2022.gada 22.jūnijā un stājas spēkā ar 2022. gada 1. septembri. 

28. Grozījumus Noteikumos var izdarīt saskaņā ar Padomes lēmumu. 

29. Līdz ar to spēku zaudē 2009.gada 24.augustā apstiprinātais Skolas padomes reglaments. 

 

 

Ludzas Mūzikas pamatskolas 

padomes priekšsēdētāja       D.Ozoliņa-Kotova 
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Ludzas Mūzikas pamatskolas 
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