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CĒRES PAMATSKOLA 
Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4312900231; Skolas iela 1, Cēre, Cēres pagasts, Kandavas novads, LV-3122 

63154995; e-pasts: jutta_cere@inbox.lv 
 
 

APSTIPRINU 
Cēres pamatskolas direktore 

I.Lazdāne 
1.09.2020. 

Cēres pamatskolas  
Skolas padomes reglaments 

Izdots saskaņā ar  
Izglītības likuma 31.pantu un  

Cēres pamatskolas nolikuma 52.punktu  
 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Skolas padome darbojas, pamatojoties uz Cēres pamatskolas (turpmāk- Skola) nolikumu un 
šo reglamentu. 

2.Skolas padomi izveido vecāki, skolotāji un skolēni, lai sekmētu Skolas sabiedriskās dzīves 
veidošanos, veicinātu mācību procesa efektivitāti un saskaņotu ar skolas vadību pareizu Skolas 
rīcībā esošo līdzekļu sadali. 

3. Skolas padome savā darbībā ievēro Skolas padomes reglamentu, Skolas nolikumu un Skolas 
iekšējās kārtības noteikumus. Skolas padomes reglamentu apspriež Skolas padomes sēdē, to 
apstiprina Skolas direktors. 

4. Skolas padomei ir padomdevēja tiesības Skolas direktoram.  

5. Skolas padome tiek izveidota kā koleģiāla institūcija, sadarbības nodrošināšanai starp Skolu, 
vecākiem, pašvaldību un sabiedrību. 

II. Padomes darbības mērķi un galvenie uzdevumi 

6. Skolas padomes darbības mērķis ir pedagogu, izglītojamo. vecāku un pašvaldības 
sadarbības sekmēšana, aktīva iesaistīšanās mācību un audzināšanas darbā pilnveidojot un 
attīstot skolas dzīvi. 

7. Skolas padomes galvenie uzdevumi: 
7.1. sadarboties ar Skolas administrāciju un pedagogiem, 
7.2. pārstāvēt vecāku un izglītojamo intereses pārrunās ar Skolas administrāciju un 
pedagogiem;  
7.3. iesniegt priekšlikumus, izskatīt un saskaņot grozījumus Skolas nolikumā un Skolas 
iekšējās kārtības noteikumos;  
7.4. izstrādāt priekšlikumus Skolas attīstības plānam un sekmēt tā īstenošanu; 
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7.5. izskatīt skolas darbības stratēģiskos un aktuālos jautājumus, pieņemt lēmumus.  
7.6. sadarboties ar citu skolu padomēm un sabiedriskajām organizācijām. 

 
III. Skolas padomes izveide un vēlēšanas 

8. Skolas padomes vēlēšanas notiek vecāku pilnsapulcē. 
9. Skolas padomē ievēlētie padomes locekļi darbojas divus gadus. 
10. Savu darbību Skolas padomē ievēlētie vecāki beidz, pārceļoties uz dzīvi citur, vai izsakot 
vēlēšanos izstāties no Skolas padomes. 

 
IV. Padomes sastāvs un darbības organizācija 

11. Skolas padomes sastāvā ir:  
11.1 vismaz 6 izglītojamo vecāki (personas, kas realizē aizgādību), kuru bērni mācās Skolā un 
kurš vienlaicīgi nav skolas darbinieks, no kuriem viens ir Padomes priekšsēdētājs;  
11.2.  divi Skolas pedagogu pārstāvji; 
11.3. vismaz divi Skolas izglītojamo pašpārvaldes pārstāvji; 
11.4. Skolas direktors;  
11.5. Novada pašvaldības pārstāvis.  
12. Skolas padomes sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi semestrī. 
13. Skolas padomes sēdes vada Skolas padomes priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā sēdes 
vada- Skolas direktors.  
14. Padomes priekšsēdētāju un protokolistu ievēlē skolas padomes pirmajā sanāksmē. 
15. Padomes lēmumus pieņem, balsojot, ar balsu vairākumu. 
16. Padomes lēmumi ir spēkā, ja tajā piedalās vismaz puse no Padomes sastāva.  
17. Padomes sēžu protokolus noformē un glabā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
 

V. Padomes funkcijas 
18. Izstrādā priekšlikumus Skolas attīstības plānam un saskaņo to.  
19. Izstrādā priekšlikumus grozījumiem Skolas iekšējos normatīvajos aktos.  
20. Iesaka Skolas budžeta līdzekļu izlietošanas prioritātes.  
21. Sekm6 Skolas un ģimenes sadarbību.  
22. Piedalās izglītības procesa un audzināšanas darba rezultātu analīzē, un sniedz 
priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai.  
23. Skolas padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs, par tiem direktors informē pedagogus 
un skolēnus.  
24. Pamatojoties uz Skolas padomes priekšlikumiem, Skolas direktors var pieņemt lēmumus, 
kas stājas spēkā ar rīkojuma izdošanas datumu. 
 

VI. Noslēguma jautājumi 

25. Uzskatīt par spēku zaudējušu Cēres pamatskolas Padomes reglamentu, kas apstiprināts 
2014.gada 31. martā.  

 

Cēres pamatskolas direktore   Ilona Lazdāne 

 


