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OGRES VALSTS ĢIMNĀZIJAS PADOMES REGLAMENTS
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 31. panta ceturto daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Ogres Valsts ģimnāzijas padomes (turpmāk – Padome) reglaments izdots
saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
2. Padome darbojas, pamatojoties uz Ogres Valsts ģimnāzijas (turpmāk – Skola)
nolikumu un šo reglamentu.
3. Padome ievēro sadarbības, radošas aktivitātes un ētikas principus.
4. Padomes mērķis ir sekmēt pedagogu, izglītojamo, izglītojamo vecāki (personas,
kas realizē aizgādību) (turpmāk – vecāki) un Ogres novada pašvaldības sadarbību, lai
nodrošinātu
izglītības
programmu
kvalitatīvu
īstenošanu.

II. Padomes darbības virzieni
5. Saskaņā ar Izglītības likumu padome īsteno šādas darbības:
5.1. piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniedz
priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai Skolā;
5.2. sniedz priekšlikumus jautājumos par izglītojamo un Skolas darbinieku
tiesībām un pienākumiem;
5.3. sniedz Skolas direktorei priekšlikumus par iestādes darba organizāciju,
budžeta sadalījumu un izglītības programmu īstenošanu;
5.4. sniedz priekšlikumus valsts un pašvaldības institūcijām;

1

5.5. ir tiesīga lemt par to, kādus Izglītības likuma 1. panta 12.5 punkta "k"
apakšpunktā minētos individuālos mācību piederumus nodrošina vecāki (personas,
kas realizē aizgādību);
5.6. lemj par mācību un audzināšanas procesā izmantojamo metožu un
informācijas, tajā skaitā mācību līdzekļu un materiālu, atbilstību šā likuma mērķī
ietvertajai izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai, kā arī tikumiskās
audzināšanas vadlīnijām;
5.7. risina tās kompetencē esošus organizatoriskos, tai skaitā ar Skolas
rīkotajiem pasākumiem saistītus jautājumus;
5.8. veicina Skolas sadarbību ar sabiedrību;
5.9. veicināt Skolas un ģimenes sadarbību un piederības veidošanu Skolai;
5.10. informē par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem Padomes darbu
reglamentējošā normatīvajā aktā noteiktajā kārtībā;
5.11. ir tiesīga veidot vecāku (personu, kas realizē aizgādību) interešu grupas
un institūcijas, tajās iesaistot attiecīgās izglītības iestādes izglītojamos un viņu
vecākus (personas, kas realizē aizgādību);
5.12. izstrādāt priekšlikumus Skolas attīstības plānam un sekmēt tā
īstenošanu;
5.13. veic citus Padomes darbu reglamentējošā normatīvajā aktā un citos
normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

III. Padomes struktūra un personālsastāvs
6. Padomi veido vismaz viens vecāks no katras klases, divi pedagogi no Skolas, un
vismaz divi izglītojamie no Skolēnu pašpārvaldes.
7. Padomi ievēl katra gada mācību gadu no jauna šādā kārtībā:
7.1. Skolas pedagogus ievēl Skolas pedagoģiskā padome.
7.2. Skolas izglītojamos darbam Padomē izvirza un atsauc Skolēnu
pašpārvalde.
7.3. Nepieciešamības gadījumā dalībai Padomē tiek pieaicināts Ogres novada
pašvaldības pārstāvis, Skolas atbalsta personāls vai citas personas.

IV. Padomes darba organizācija
8. Padomi vada priekšsēdētājs, kuram ir vietnieks.
9. Padome ievēl priekšsēdētāju un vietnieku ar klātesošo Padomes locekļu balsu
vairākumu.
10. Padomes priekšsēdētājs:
10.1. organizē Padomes darbu, saskaņā ar Padomes apstiprinātu darba plānu;
10.2. apstiprina Padomes sēžu darba kārtību, sasauc un vada Padomes sēdes;
10.3. izsaka priekšlikumus Skolas attīstības plānam;
10.4. ir tiesīgs prasīt un saņemt no Skolas direktora un Ogres novada
pašvaldības ar Skolas darbību saistītos dokumentus un informāciju;
10.5. ir tiesīgs prasīt Skolas direktoram vai Ogres novada pašvaldībai
pārskatu vai informāciju par Skolas darbības jautājumiem;
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10.6. ir tiesīgs palīdzēt Skolēnu pašpārvaldei dažādu jautājumu risināšanā.
11. Padomes sēdes notiek ne retāk kā 3 reizes semestrī.
12. Informācija par Padomes sēdes norises laiku un izskatāmajiem jautājumiem
tiek izsūtīta elektroniski ne vēlāk kā piecas dienas pirms sanāksmes.
13. Padomes dalībniekiem ir pienākums aktīvi piedalīties Padomes darbā, izpildīt
pienākumus atbilstoši šim nolikumam un Padomes priekšsēdētāja norādījumiem.
14. Padome lēmumus pieņem balsojot padomes sēdē klātienē vai elektroniski.
Elektroniskas balsošanas gadījumā lēmuma projektu kopā ar aicinājumu nobalsot
izsūta e-klasē vai WhatsApp grupā Padomes dalībniekiem ne mazāk kā piecas dienas
pirms elektroniskās balsošanas termiņa beigām.
15. Padome ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse Padomes dalībnieku. Ja
balsis sadalās vienādās daļās, izšķirošā ir Padomes priekšsēdētāja balss, viņa
prombūtnes laikā – Padomes priekšsēdētāja vietnieka balss.
16. Ja Padomes sēdē vai elektroniskā balsojumā piedalās mazāk kā puse Padomes
dalībnieku, attiecīgo jautājumu var atkārtoti virzīt elektroniskai vai klātienes
balsošanai. Atkārtotas balsošanas gadījumā lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu
vairākumu no klātesošo (dalībnieku) skaita.
17. Ja kāds no Padomes dalībniekiem nevar ierasties uz izziņoto Padomes sēdi, tā
vietā sēdē var piedalīties cits tās pašas klases vai Skolas struktūrvienības pārstāvis.
18. Nepieciešamības gadījumā Padome var rīkot atklātas sanāksmes, tajās
pieaicinot Skolas darbiniekus izglītojamos un vecākus.
19. Padomes sēdes tiek protokolētas, protokols tiek sagatavots elektroniski, un
informācija tiek nodota vecākiem, skolas pedagogiem Skolēnu pašpārvaldei.
Protokolista pienākumus veic katras sēdes sākumā ievēlēts Padomes pārstāvis.
20. Padomes sēžu protokolus noformē un glabā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
21. Nepieciešamības gadījumā Padomes pārstāvji ievēro konfidencialitāti.
22. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs bez tiesībām mainīt Skolas direktora
lēmumus.
23. Par Padomes lēmumiem direktors pēc nepieciešamības informē Skolas
pedagogus, izglītojamos un vecākus.
Padomes reglaments izdots ar Padomes 2020. gada 15. oktobra lēmumu.
Padomes priekšsēdētājs:
/paraksts/

Anita Stukāne
/paraksta atšifrējums/

Saskaņots
Ogres Valsts ģimnāzijas direktore
/paraksts/
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I.Zeņkeviča
/paraksta atšifrējums/

