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Jēkabpils Valsts ģimnāzijas
PADOMES NOLIKUMS
I.

Vispārīgie jautājumi

1. Jēkabpils Valsts ģimnāzijas (turpmāk tekstā – ģimnāzija) padome ir ģimnāzijas
pašpārvaldes institūcija, ka veidota, lai demokratizētu ģimnāzijas darbību un
nodrošinātu mērķtiecīgu izglītojamo izglītošanas un audzināšanas darbu.
2. Padomei ir konsultatīvas un koordinējošas funkcijas.
3. Padome savā darbībā ievēro ģimnāzijas nolikumu un padomes darba nolikumu.
II.

Padomes mērķis un galvenie uzdevumi

1. Padomes darbības mērķis ir sekmēt iesaistīto pušu (ģimnāzija, vecāki, pašvaldība)
interešu saskaņošanu un daudzpusēju sadarbību, lai nodrošinātu kvalitatīvu vispārējās
un interešu izglītības īstenošanu.
2. Padomes galvenie uzdevumi ir:
2.1. Izstrādāt priekšlikumus pašvaldībai par ģimnāzijas darbības nodrošinājumu;
2.2. Izstrādāt priekšlikumus ģimnāzijas darbības vispārējiem principiem;
2.3. Izstrādāt priekšlikumus ģimnāzijas, vecāku, pašvaldības un sabiedrības sadarbībai;
2.4. Veicināt ģimnāzijas attīstību un izaugsmi.
III.

Padomes izveide, sastāvs un vēlēšanas

1. Padome tiek ievēlēta uz 2 gadiem (izņemot gadījumus, kad kādu no pārstāvjiem ievēl
atkārtoti) un tajā piedalās pārstāvji no skolēniem, skolotājiem, vecākiem
(aizbildņiem), vietējās pašvaldības, saskaņā ar ģimnāzijas nolikuma 41. punktu.
2. Padomes sastāvā ir:
2.1.
ģimnāzijas direktors,
2.2.
katras klases vecāku pārstāvis (vecāku pārstāvis nevar būt pedagogs, kura
bērni mācās ģimnāzijā),
2.3.
10 pedagogi,
2.4.
11 skolēni
2.5.
pašvaldības pārstāvis,

3. Ievēlēšanas kārtība un noteikumi:
3.1.
no katras klases tiek deleģēts viens vecāku pārstāvis darbam padomē;
3.2.
ģimnāzijas pedagoģiskā padome deleģē skolotājus;
3.3.
skolēnu līdzpārvalde deleģē skolēnus;
3.4.
pašvaldība deleģē pašvaldībās pārstāvi.
4. Padomes sastāvu un priekšsēdētāju no vecāku (aizbildņu) vidus ievēl padomes sapulcē
ar balsu vairākumu. Balsošana var būt gan atklāta, gan aizklāta.
5. Padome pirmajā sapulcē ievēl 1-2 priekšsēdētāja vietniekus, sekretāru, kā arī citas
amatpersonas, ja padome to uzskata par nepieciešamu.
6. Padome var izveidot komisijas un darba grupas. Izmaiņas padomes sastāvā var izdarīt
arī starpposmos.
7. Nepieciešamības gadījumos padomes klātienes sēdēs var piedalīties arī ģimnāzijas
administrācijas, pedagoģisko darbinieku, skolēnu, vecāku, pašvaldības pārstāvji,
kuriem nav balsošanas tiesību, bet ir padomdevēja tiesības.
8. Padomē ievēlētais vecāks (aizbildnis) beidz savu darbību padomē:
8.1. beidzoties pilnvaru termiņam;
8.2. mācības ģimnāzijā beidzis/pārtraucis viņa bērns;
8.3. pēc paša vēlēšanās, paziņojot to padomes vadībai;
8.4. gadījumā, ja padomes locekļa pilnvaras izbeidzas uz 8.2. un 8.3.punktos
minētajiem pamatiem, padomes vadība aicina attiecīgo klasi deleģēt jaunu padomes
locekli uz atlikušo padomes pilnvaru laiku.
9. Padomes priekšsēdētāju var pārvēlēt, ja to rakstiski pieprasa vismaz 2/3 padomes
locekļu. Šādā gadījumā tiek rīkotas ārkārtas padomes priekšsēdētāja vēlēšanas.
IV.

Padomes funkcijas

1. Padomes darba pienākumi:
1.1. Izstrādāt priekšlikumus ģimnāzijas attīstības plānam;
1.2. Izstrādāt klases vecāku padomes pienākumus un tiesības;
1.3. Veidot pedagogu un vecāku sadarbību skolēnu personības veidošanas jautājumos;
1.4. Veicināt pozitīvas ģimnāzijas vides veidošanu;
1.5. Palīdzēt risināt ar ģimnāzijas rīkotajiem pasākumiem saistītus jautājumus;
1.6. Iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā ģimnāzijā;
1.7. Veicināt vecāku ieinteresētību un līdzdalību izglītības jautājumu risināšanā;
1.8. Izskatīt jautājumus, kurus iesniedz skolēnu pašpārvaldes, klases vecāku padomes,
pedagoģiskā padome vai metodiskā komisija, ģimnāzijas administrācija un
pašvaldība;
1.9. Iesniegt un/vai izskatīt priekšlikumus grozījumiem JVĢ nolikumā un iekšējās kārtības
noteikumos;
1.10.
Palīdzēt meklēt un veidot sadarbību ar citām skolām Latvijā un ārpus tās, ar
augstskolām un citām radošām savienībām un organizācijām, radot apstākļus
vispusīgai skolēnu izglītošanai un pedagogu radošai darbībai.
1.11.
Aizstāvēt ģimnāzijas intereses valsts institūcijās un iestādēs;
1.12.
Veikt citus ģimnāzijas padomes darba kārtībā paredzētos uzdevumus.
2. Padomei ir tiesības:
2.1. Pārstāvēt skolēnu un ģimnāzijas intereses ģimnāzijas, pašvaldības un valsts līmenī;

2.2. Pārzināt ģimnāzijas finansiālos (saimnieciskos) resursus un sekot to racionālai un
mērķtiecīgai izmantošanai;
2.4. Izstrādāt priekšlikumus
ģimnāzijas attīstības plānam un iekšējās kārtības
noteikumiem;
2.5. Izskatīt skolēnu, vecāku un pedagogu attieksmi pret ģimnāzijas prasībām, iekšējās
kārtības noteikumiem un rekomendēt attiecīgu ietekmēšanas vai stimulēšanas līdzekļu
piemērošanu;
2.6. Izskatīt ierosinājumus ģimnāzijas pedagogu un administrācijas darba uzlabošanai;
ārkārtējos gadījumos ierosināt administrācijai vai augstākstāvošai instancei izveidot
ekspertu komisiju atsevišķa pedagoga darbības novērtēšanai;
2.7. Piesaistīt ziedojumus u.c. privātos līdzekļus izmantošanai ģimnāzijas vajadzībām;
2.8. Lemt par ģimnāzijas atbalsta fonda izveidi, par padomes konta atvēršanu bankā.
3. Padomes vadības grupas (priekšsēdētājs un vietnieki) pienākumi:
3.1.
Sastāda padomes darba plānu. Plānu apstiprina padome balsojot.
3.2.
Izstrādā padomes sēžu uzdevumus, darba plānu un norises programmu.
3.3.
Nepieciešamības gadījumā izveido sēdes sagatavošanas darba grupu, nosaka
pienākumus.
3.4.
Iesaka izskatāmo jautājumu optimālu risinājumu, veicina mērķtiecīgu dialogu un
diskusijas.
3.5.
Nodrošina un kontrolē padomes lēmumu izpildi.
3.6.
Padomes priekšsēdētājs kā eksperts piedalās ģimnāzijas darbinieku darba
kvalitātes noteikšanā.
V.

Padomes darba organizācija

1. Padomes darbu vada priekšsēdētājs. Padomes sēdes sasauc priekšsēdētājs, tās notiek
ne retāk kā 2 reizes gadā.
2. Padomes lēmumus pieņem balsojot. Balsošana var būt gan atklāta, gan aizklāta.
Padomes lēmumi tiek pieņemti, ja par tiem nobalso sēdē klātesošo padomes locekļu
vairākums. Steidzamus lēmumus var pieņemt balsojot neklātienē (pa e-pastu,
telefonu).
3. Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir priekšsēdētāja balss. Tas neattiecas uz
2.punktā minētajiem staidzamajiem balsojumiem, kas neizšķirta balsojuma gadījumā
uzskatāmi par nenotikušiem.
4. Padomes sēdes protokolē. Protokolus noformē atbilstoši normatīvo aktu prasībām un
glabā ģimnāzijā.
5. Ikvienam interesentam ir tiesības iepazīties ar sēžu protokoliem.

Direktors

V.Vizulis

