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NOTEIKUMI 

Smiltenē 

 

2018.gada 30.augustā         Nr.4/18 

 

Smiltenes mūzikas skolas 

Izglītības iestādes padomes reglaments 

 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 31.panta ceturto daļu 

 

I Vispārīgi jautājumi 

1. Smiltenes mūzikas skolas (turpmāk tekstā – skola) padome (turpmāk tekstā – Skolas 

padome) ir skolas pašpārvaldes institūcija, kas izveidota saimniecisko, finansiālo, mācību 

un audzināšanas darba jautājumu risināšanai, skolas, Vidzemes pašvaldību un audzēkņu 

vecāku sadarbības nodrošināšanai. 

2. Skolas padome ir skolas direktora padomdevējs saimnieciskajos, finansu, mācību un 

audzināšanas jautājumos. 

3. Skolas padomes sastāvā ir: 

3.1. direktors, 

3.2. 2 nodaļu (izglītības programmu) vadītāji, 

3.3. 2 izglītojamo deleģēti pārstāvji, 

3.4. 2 izglītojamo vecāku (personu, kas realizē aizgādību) deleģēti pārstāvji. 

II Skolas padomes darbības mērķi 

4. Veicināt skolas attīstību. 

5. Veicināt skolas, pašvaldību un audzēkņu vecāku sadarbību. 

6. Popularizēt skolu. 

III Skolas padomes darbības uzdevumi 

7. Izstrādāt skolas perspektīvās attīstības plānu. 

8. Izstrādāt priekšlikumus skolas budžeta izlietojumam. 

9. Veicināt citu finansiālo un materiālo līdzekļu piesaisti skolai, izstrādāt priekšlikumus to 

izlietojumam. 

10. Izstrādāt priekšlikumus skolas audzēkņu un darbinieku materiālā nodrošinājuma un 

sadzīves problēmu risināšanai. 

11. Izstrādāt priekšlikumus skolas audzēkņu un darbinieku morālai un materiālai stimulēšanai. 

12. Lemt par audzēkņu un vecāku līdzdalību skolas saimniecisko jautājumu risināšanā. 

13. Izvirzīt pārstāvjus ārpusskolas koncertu un citu pasākumu organizēšanai. 

14. Pieņemt skolas nolikumā paredzētos iekšējos reglamentējošos dokumentus. 
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IV Skolas padomes pienākumi 

15. Aktīvi iesaistīties sēžu sagatavošanā. 

16. Informēt Skolas padomes priekšsēdētāju vai skolas direktoru par skolas darbību saistošām 

aktualitātēm vispārizglītojošajās skolās, pašvaldībās, novadā. 

17. Organizēt pieredzes apmaiņu ar mūzikas izglītības iestādēm Latvijā un ārzemēs. 

V Skolas padomes tiesības 

18. Piedalīties skolas iekšējo reglamentējošo dokumentu izstrādē. 

19. Izteikt priekšlikumus finansiālās un saimnieciskās darbības uzlabošanai. 

20. Izteikt priekšlikumus par audzēkņu uzņemšanas vai atskaitīšanas kārtību. 

21. Pieprasīt skolas vadības atskaiti par galveno uzdevumu izpildes gaitu, finansiālo un 

saimniecisko darbību. 

22. Pieprasīt izveidot darba grupas konkrētu uzdevumu veikšanai. 

VI Skolas padomes darba formas 

23. Skolas padomes pamatdarba forma ir Skolas padomes sēdes. Sēžu starplaikos Skolas 

padomes locekļi veic šī nolikuma 15. – 17. punktos noteiktos pienākumus. 

24. Sēdes notiek vismaz divas reizes gadā. Tajās izvērtē skolas mācību un audzināšanas darba 

rezultātus, skolas saimniecisko un finansiālo darbību atbilstoši izvirzītajiem uzdevumiem, 

precizē turpmāko darbību. 

25. Skolas padomes sēdes iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanai notiek pēc 

vajadzības. 

26. Skolas padome ir lemt spējīga, ja sēdē piedalās 2/3 locekļu. 

27. Skolas padome lēmumus pieņem ar klātesošo balsu vairākumu. Balsīm līdzīgi daloties, 

noteicošā ir Skolas padomes priekšsēdētāja balss. 

28. Skolas padomes pieņemtie lēmumi stājas spēkā pēc skolas direktora rīkojuma un ir saistoši 

visiem skolas darbiniekiem un audzēkņiem. 

29. Lēmumos, kuri netiek apstiprināti ar direktora rīkojumu, jānorāda izpildes laiks, atbildīgā 

persona (personu grupa) un atskaites laiks par lēmuma izpildi. 

30. Skolas padomes sēdēs var piedalīties ar izskatāmo jautājumu saistītas personas. 

31. Skolas padomes sēdes tiek protokolētas. Sēžu protokoli glabājas skolas lietvedībā. 

VII Skolas padomes ievēlēšanas kārtība 

32. Mūzikas skolas audzēkņu vecāku pārstāvjus skolas padomē ievēl vecāku kopsapulcē uz 1 

(vienu) mācību gadu. Darbu padomē uzsāk visvairāk balsis ieguvušie kandidāti. Ja kāds no 

Skolas padomes locekļiem atstāj darbu padomē savu pilnvaru laikā, viņa vietu ieņem 

nākošais vecāku kopsapulcē visvairāk balsu ieguvušais kandidāts. 

33. Skolas darbinieks nevar būt audzēkņu vecāku pārstāvis Skolas padomē. 

34. Skolas padome uz 1 (vienu) mācību gadu ievēl: 

34.1. padomes priekšsēdētāju, 

34.2. priekšsēdētāja vietnieku, 

34.3. sekretāru, 

34.4. kasieri (pēc nepieciešamības), 

34.5. komisijas un/vai darba grupas, to priekšsēdētājus (pēc nepieciešamības). 
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VIII Skolas padomes priekšsēdētājs 

35. Priekšsēdētāja pienākumi: 

35.1. ievērot demokrātijas principus Skolas padomes sēdes vadīšanā, 

35.2. nodrošināt kvalitatīvu Skolas padomes darbu, 

35.3. kontrolēt Skolas padomes pieņemamo lēmumu atbilstību likumiem, skolas 

nolikumam un citiem normatīviem aktiem, 

35.4. sekot Skolas padomes pieņemto lēmumu izpildei, pieprasīt atskaites no atbildīgajām 

personām. 

36. Priekšsēdētāja tiesības: 

36.1. apturēt Skolas padomes pieņemtos lēmumus gadījumos, kad tie neatbilst likumiem, 

skolas nolikumam un citiem normatīviem aktiem, 

36.2. strīdīgos jautājumos konsultēties ar skolas direktoru, juristiem, Valsts kultūrizglītības 

centra speciālistiem, izglītības valsts inspektoru vai izglītības pārvaldes 

priekšsēdētāju. 

IX Skolas padomes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība 

37. Izmaiņas un papildinājumus padomes reglamentā apstiprina padomes sēdē, saskaņojot ar 

izglītības iestādes vadītāju.  

38. Atzīt par spēku zaudējušu Izglītības iestādes padomes 2007.gada 31.augusta reglamentu 

Nr.46-D 

 

 

 

 

Smiltenes mūzikas skolas direktors     Edgars Roslovs 
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