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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
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Izglītības iestādes padomes reglaments

Izdots saskaņā ar 
Izglītības likuma 31.panta ceturto daļu

un Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas nolikuma 
 7. daļas 27., 28.. punktu un  8.daļas 32.5.punktu 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Līgatnes  Mūzikas  un  mākslas  skolas  (turpmāk  –  LMMS),  sabiedrības,  pašvaldības  un
izglītojamo  (turpmāk  –  audzēkņu)  likumisko  pārstāvju  (turpmāk  –  vecāku)  sadarbības
nodrošināšanai tiek izveidota LMMS padome (turpmāk – Padome).

2. Pamatojoties uz Padomes priekšlikumiem, LMMS direktors var pieņemt lēmumus, kas stājas
spēkā ar rīkojuma izdošanas datumu.

II. Padomes darbības mērķi un galvenie uzdevumi

3. Sekmēt audzēkņu vecāku, audzēkņu, pedagogu, LMMS un pašvaldības (dibinātāja) sadarbību
izglītības īstenošanas procesā.

4. Veicināt skolas attīstību, izglītības kvalitāti un paaugstināt LMMS prestižu.

III.  Padomes sastāvs, izveide un vēlēšanas

5.  Padome darbojas saskaņā ar Padomes nolikumu un tās sastāvā var būt:
5.1.LMMS direktors;
5.2. pedagogu pārstāvji, kurus uz vienu gadu ievēl pedagoģiskā padome;
5.3.pašvaldības pārstāvji, kurus izvirza pašvaldība;
5.4.vecāku pārstāvji, kurus uz vienu gadu ievēl Skolas vecāku kopsapulcē;
5.5.vecāko klašu audzēkņu pārstāvis.

6. Padomes skaitliskais sastāvs var mainīties katru mācību gadu. 
7. Skolēnu vecāku pārstāvji Padomes sastāvā ir vairākumā. 
8. Vecāku pārstāvis Padomē nevar būt pedagogs, kura bērns mācās Skolā.
9. Padomes vadītāju ievēl no audzēkņu vecāku vidus.
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IV. Padomes kompetence

10.  Sniegt priekšlikumus LMMS attīstībai, kvalitātes uzlabošanai, darba organizācijai.
11.  Piedalīties LMMS pasākumu un projektu realizēšanā.
12. Sekmēt finansiālo līdzekļu piesaistīšanu LMMS, lemt par saņemto ziedojumu izlietošanu.
13.  Izskatīt  un  izvirzīt  priekšlikumus  grozījumiem  Skolas  nolikumā  un  Iekšējās  kārtības

noteikumos.
14. Veicināt LMMS sadarbību ar sabiedrību.

V. Padomes darba organizācija

15. Padomes sēdes notiek ne retāk kā 2 reizes mācību gadā.
16. Padome lēmumus pieņem balsojot.
17. Padomes lēmumi ir spēkā, ja tajā piedalās vismaz puse no Padomes sastāva.
18. Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir priekšsēdētāja balss. Balsošana var būt gan atklāta, 

gan aizklāta.
19. Padomes sēdes protokolē, noformē un glabā atbilstoši normatīvo aktu prasībām LMMS 

deleģēts protokolists.
20. Padomes locekļiem ir tiesības iepazīties ar Padomes sēžu protokoliem.

VI. Noslēguma jautājumi

21. Izmaiņas  un papildinājumus  Padomes reglamentā   apstiprina  padomes sēdē,  saskaņojot  ar
LMMS direktoru.

22.  Ar  šo  Izglītības  padomes  reglamentu  spēku  zaudē  2019.gada  24.septembra  noteikumi
“Izglītības iestādes padomes reglaments”. 

Padomes vadītājs ____________________(                                                      )
                                  paraksts                              vārds, uzvārds

SASKAŅOTS
Direktors_________________________(Kaspars Gulbis)
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