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 APSTIPRINĀTS 
                                                             Ar Jelgavas Mākslas skolas  direktores rīkojumu 

                                                               Nr. 1-10/75/pd 2018 1.oktobris 
 

Jelgavā 
 
 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES  PADOMES NOTEIKUMI 
 
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 31.panta ceturto daļu 

Jelgavas Mākslas skolas nolikuma 1.5.,6.3.3.,8.1.,8.2. punktiem 
 

Vispārīgie noteikumi 
 
1. Jelgavas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas Mākslas skolas (turpmāk-izglītības 

iestādes)  padomes noteikumi nosaka galvenos izglītības iestādes padomes darba 
organizēšanas jautājumus, mērķi kompetences un dalības jomas. Izglītības iestādes 
padome darbojas pamatojoties uz Izglītības likumu, izglītības iestādes nolikumu un šiem 
noteikumiem, kā arī izglītības iestādes direktora rīkojumiem. 

2. Izglītības iestādes padome ir profesionālās ievirzes izglītības iestādes koleģiāla institūcija, 
kurā darbojas: 

              1) izglītojamo deleģēti pārstāvji; 
              2) izglītojamo vecāku (personu, kas realizē aizgādību) deleģēti pārstāvji; 
              3) izglītības iestādes pedagogu un citu darbinieku deleģēti pārstāvji . 
 

Izglītības iestādes padomes mērķis 
 
1. Izglītības iestādes padomes mērķis ir atbalstīt izglītojamo (turpmāk -izglītojamo), 

pedagogu, vecāku vai personu, kuras realizē aizgādību (turpmāk -vecāki), izglītības 
iestādes administrācijas savstarpējo sadarbību un sadarbību ar pašvaldību, kā arī citām 
valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, veicinot izglītības 
iestādes noteikto kopējo mērķu un interešu sasniegšanu. 

 
  Izglītības iestādes padomes kompetence un darbība jomas 

 2. Izglītības iestādes padome: 
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1) sniedz priekšlikumus izglītības iestādes attīstībai; 
2) piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniedz priekšlikumus izglītības 

kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādē; 
3) sniedz priekšlikumus jautājumos par izglītojamo un  izglītības iestādes darbinieku tiesībām 
un pienākumiem; 
4) sniedz izglītības izglītības iestādes direktoram priekšlikumus par izglītības iestādes darba 
organizāciju, budžeta sadalījumu un izglītības programmu īstenošanu; 
5) ir tiesīga lemt par to, kādus šā likuma individuālos mācību piederumus nodrošina 
izglītojamo vecāki (personas, kas realizē aizgādību); 
51) 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; 
6) risina tās kompetencē esošus organizatoriskos, tai skaitā ar  izglītības iestādes rīkotajiem 

pasākumiem saistītus jautājumus; 
7) veicina  izglītības iestādes sadarbību ar sabiedrību; 
8) informē par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem  izglītības iestādes padomes darbu 
reglamentējošā normatīvajā aktā noteiktajā kārtībā; 
9) ir tiesīga veidot [vecāku (personu, kas realizē aizgādību), izglītojamo] interešu grupas un 
institūcijas, tajās iesaistot attiecīgās izglītības iestādes izglītojamos un viņu vecākus 
(personas, kas realizē aizgādību); 
10) veic citus izglītības iestādes padomes darbu reglamentējošā normatīvajā aktā un citos 
normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. 
(11) Izglītības iestādes padome darbojas saskaņā ar izglītības iestādes padomes darbību 
reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar izglītības iestādes vadītāju, izdod pati 
padome. 
 

 Izglītības iestādes padomes darba organizācija 
 

     Izglītības iestādes  padomes sēdes notiek ne retāk kā 1 reizi mācību gadā. 
Informācijas sniegšanai izglītības iestādes padomes darbā var tikt pieaicināti savas jomas 
speciālisti un eksperti viedokļa paušanai, lai pēc iespējas pilnvērtīgāk un efektīvāk veiktu 
izglītības iestādes padomes kompetencē esošo jautājumu risināšanu. 
 

                                  Noslēguma jautājumi 
 
1. Izglītības iestādes direktors ar ikreizēju rīkojumu ir tiesīgs noregulēt jautājumus, kas nav 
atrunāti šajā reglamentā, lai pilnvērtīgi un nepārtraukti tiktu īstenotas  izglītības iestādes 
padomes funkcijas. 
2.Izmaiņas un papildinājumus noteikumos apspriež izglītības iestādes padomes sēdē, informē 
rakstiski kā papildinājumus vai labojumu. Izmaiņas reglamentā apstiprina izglītības iestādes 
padomes sēdē. 

 
 

 

Jelgavas Mākslas skolas direktore                        A.Stankeviča  

2018.gaa 1.oktobris                    
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