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Apstiprināts ar Jelgavas Valsts ģimnāzijas  

2013.gada 19. novembra direktora rīkojumu Nr.123-p 
 

 

Ģimnāzijas padomes reglaments 

 
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 3. nodaļas 13. punktu, 

 ģimnāzijas nolikuma 1.5.punktu 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

 

1.1. Jelgavas Valsts ģimnāzijas padomes (turpmāk tekstā – padome) tiek izveidota kā  

koleģiāla institūcija. 

1.2. Padome darbojas, pamatojoties uz Jelgavas Valsts ģimnāzijas (turpmāk tekstā – 

ģimnāzija) nolikumu un šiem noteikumiem. 

 

2. Padomes darbības mērķis un galvenie uzdevumi  

 

2.1. Sekmēt pedagogu, izglītojamo vecāku, izglītojamo padomes sadarbību, lai nodrošinātu 

izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu. 

2.2.Izstrādāt priekšlikumus ģimnāzijas attīstības plānam un sekmēt tā īstenošanu. 

2.3.Iesniegt priekšlikumus, izskatīt un saskaņot grozījumus ģimnāzijas nolikumā un Iekšējās 

kārtības noteikumos. 

 

3. Padomes sastāvs un ievēlēšanas kārtība 
 

3.1.Padomē darbojas: 

3.1.1. ģimnāzijas direktors; 

3.1.2. 2 pedagogi, kurus ievēl pedagoģiskā padome; 

3.1.3. 2 izglītojamie, kurus ievēl skolēnu padome; 

3.1.4. vecāki, kurus izvirza klašu vecāku sanāksmēs. 

3.2.Padomes sastāvu apstiprina ģimnāzijas konferencē, kura sanāk reizi 2 gados. Pedagogu 

nedrīkst ievēlēt par vecāku pārstāvi, ja viņa bērni mācās šajā izglītības iestādē. 

3.3.Padomē tiek sadalītas organizatoriskās funkcijas: 

3.3.1. priekšsēdētājs; 
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3.3.2. priekšsēdētāja vietnieks; 

3.3.3. protokolists. 

 

4. Padomes darba organizācija 
 

4.1. Padomes  sanāksmes notiek ne retāk kā 3 reizes mācību gadā. 

4.2.Padomes sanāksmes lēmumi ir spēkā, ja balsošanā piedalās vairāk kā puse no padomes 

locekļiem. Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss. 

Balsošana var būt gan atklāta, gan aizklāta. 

4.3.Padome nav tiesīga mainīt direktora rīkojumus. 

 

5. Padomes darbība, pienākumi un tiesības 
 

5.1. Izstrādāt priekšlikumus ģimnāzijas: 

5.1.1. attīstības plānam; 

5.1.2. darba organizācijas normatīvajos aktos; 

5.1.3. finansiālo līdzekļu piesaistīšanā no dažādām organizācijām un personām; 

5.1.4. budžeta līdzekļu racionālā izmantošanā; 

5.1.5. iesaistīšanos dažāda veida projektos; 

5.1.6. materiālās bāzes pilnveidošanā un saglabāšanā; 

5.1.7. ģimnāzijas un ģimenes sadarbībai; 

5.1.8. izglītojamo karjeras izglītībai; 

5.1.9. izglītojamo pasākumu un sasniegumu informēšanas kārtībai vecākiem; 

5.1.10. interešu izglītības organizēšanā un brīvā laika lietderīgā pavadīšanā. 

5.2.Padome akceptē budžeta līdzekļu izlietojumu. 

5.3.Padome var lūgt ģimnāzijas administrāciju un atsevišķus pedagogus atskaitīties par 

paveikto. 

5.4.Padomei ir tiesības izteikt priekšlikumus ģimnāzijas administrācijai un Jelgavas pilsētas 

Domei jautājumos, kas saistīti ar ģimnāzijas darbību. 

 

6. Dokumentācija 

6.1.Padomes sanāksmes protokolē, fiksējot izskatāmos jautājumus, pieņemtos lēmumus un 

atbildīgos par to izpildi. Atsevišķos gadījumos var rakstīt izvērstu protokolu. 

6.1.1. ar protokolu saturu ir tiesīgs iepazīties jebkurš padomes loceklis un pieaicinātās 

personas; 

6.1.2. protokolu paraksta padomes priekšsēdētājs un protokolists; 

6.1.3. protokolu glabā atbilstoši ģimnāzijas lietu nomenklatūrai. 

                                      

Direktore:                                                                Inese Bandeniece 

            Padomes priekšsēdētāja                                           Dace Birzmale 


