
     
 

MADLIENAS VIDUSSKOLAS  
PADOMES REGLAMENTS 

 
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma  

72.panta pirmās daļas 1.punktu; 
Vispārējās izglītības likuma 12.pantu;  

Madlienas vidusskolas nolikumu.  

 
1. Vispārīgie noteikumi 
 

1.1. Madlienas vidusskolas padome (turpmāk – Padome) ir Skolas koleģiāla 
institūcija.  

1.2. Padome darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likumu, 
Vispārējās izglītības likumu, Skolas nolikumu, Skolas padomes reglamentu un 
citiem normatīviem dokumentiem.  

 
2. Padomes struktūra un izveides kārtība 
 

2.1. Padomi ievēl uz diviem mācību gadiem. 
2.2. Padomes sastāvā ir: 
2.2.1. Skolēnu vecāki, kas pārstāv katru Madlienas vidusskolas klasi, kurus ar 

balsu vairākumu ievēlē Skolas vecāku sapulcē; 
2.2.2. Divi pedagogu vai citu Skolas darbinieku deleģēti pārstāvji no 

Madlienas vidusskolas; 
2.2.3. Divi skolēnu deleģēti pārstāvji; 
2.2.4. Padomes sastāvā iekļauj Skolas direktoru un var iekļaut Ogres novada 

pašvaldības deleģētu pārstāvi. 
2.3. Skolas darbinieks, kura bērns mācās skolā, nevar būt Padomē kā vecāku 

pārstāvis. 
2.4. Padomi vada tās priekšsēdētājs, kuru, atklāti balsojot, ievēl pirmajā 

Padomes sēdē no Padomē ievēlētajiem vecāku pārstāvjiem. 
 
3. Padomes tiesības un pienākumi 
 

3.1. Padome iesaistās Skolai aktuālu jautājumu risināšanā, sniedzot Skolas 
vadībai priekšlikumus par Skolas attīstības iespējām, iestādes darba 
organizācijas pilnveidi, izglītības kvalitātes uzlabošanas iespējām, budžeta 
sadalījumu, izglītības programmu izvēli un īstenošanu.  

3.2. Padome lemj par mācību un audzināšanas procesā izmantojamo metožu un 
informācijas, tajā skaitā mācību līdzekļu un materiālu, atbilstību Izglītības 
likuma mērķī ietvertajai izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai, kā 
arī tikumiskās audzināšanas vadlīnijām. 

3.3. Padome atbalsta Skolas vadību Iekšējās kārtības noteikumu izstrādē, 
sniedzot priekšlikumus jautājumos par skolēnu un Skolas darbinieku tiesību 
ievērošanu un pienākumu pildīšanu, lai nodrošinātu pozitīvu izglītības vidi.  

3.4. Padomei ir tiesības piedalīties Skolas izglītības procesa un tā rezultātu 
apspriešanā.  

3.5. Padome lemj par to, kādus individuālos mācību piederumus nodrošina 
skolēnu vecāki. 
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3.6. Padome veicina Skolas sadarbību ar sabiedrību. 
3.7. Padome informē par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem Skolas 

direktoru.  
3.8. Padome var veidot vecāku un skolēnu interešu grupas un institūcijas. 
 
 
4. Padomes darba organizācija 
 

4.1. Padomes darbības pamatforma ir Padomes sēdes (turpmāk – sēdes). 
4.2. Sēžu darba kārtību organizē Padomes priekšsēdētājs 
4.3. Sēdes protokolē protokolists – viens no Padomes locekļiem. 
4.4. Sēdes notiek ne retāk kā 2 reizes mācību gadā. 
4.5. Padome pieņem lēmumus ar balsu vairākumu. Padomes lēmumiem ir 

ieteikuma raksturs. 
4.6. Protokoli un cita Padomes dokumentācija glabājas pie skolas direktora. 
 
5. Padomes priekšsēdētājs 
 

5.1. Apstiprina Padomes sēžu darba kārtību, sasauc un vada padomes sēdes. 
5.2. Izsaka priekšlikumus un organizē diskusijas par skolas attīstības 

jautājumiem, mācību un audzināšanas darba pilnveides iespējām. 
5.3. Sniedz pārskatu skolas vecāku kopsapulcē par Padomes darbu. 
5.4. Ir tiesīgs pieprasīt un saņemt no skolas direktora un Madlienas pagasta 

pārvaldes ar skolas darbību saistītus dokumentus un informāciju. 
5.5. Ir tiesīgs lūgt direktoram sniegt pārskatu Padomes sēdē par dažādiem 

skolas darbības jautājumiem. 
5.6. Sekmē finansu līdzekļu piesaisti skolai. 
5.7. Pārstāv Padomi dažāda līmeņa vecāku sanāksmēs. 
5.8. Paraksta Padomes dokumentus. 
 
 
Skolas padomes priekšsēdētājs    K. Kristjansone 
 
2020. gada 4. decembrī 
 
SASKAŅOTS  
Madlienas vidusskolas  
Direktors        E. Viņķis 
         


