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Izglītības iestādes padomes tiesiskais 

regulējums

Izglītības likuma 31.pants. Izglītības iestādes padome

Pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības 

iestādes koleģiāla institūcija, kurā darbojas:

 izglītojamo deleģēti pārstāvji, izņemot pirmsskolas izglītības programmās,

 izglītojamo vecāku(personu, kas realizē aizgādību)deleģēti pārstāvji,

 izglītības iestādes pedagogu un citu darbinieku deleģēti pārstāvji.



Izglītības iestādes padomes mērķi

 «….Sekmēt sabiedrības, pašvaldības, vecāku un skolas sadarbību izglītības 

īstenošanas procesā, veicināt skolas attīstību, izglītības kvalitāti, un paaugstināt skolas 

prestižu» (Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola)

 «… Sekmēt pedagogu, izglītojamo, vecāku un novada pašvaldības sadarbību, lai 

nodrošinātu izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu»

(Zaķumuižas pamatskola)

 «…panākt vecāku un Skolas administrācijas interešu saskaņošanu un vecāku aktīvu 

iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba 

organizēšanā atbilstīgo iemaņu un prasmju apgūšanā»(A. Pumpura Rīgas 11 

vidusskola)

 «… Sekmēt pedagogu, izglītojamo, vecāku un pašvaldības sadarbību, pilnveidot un 

attīstīt skolas dzīvi»(Puzes pamatskola)



Izglītības iestādes padomes sastāvs

Vecāku pārstāvji – vairākumā, pārstāvjus ievēlē 

izglītības iestādes vecāku sapulce. Izglītības iestādes 

darbinieku nevar deleģēt padomē kā vecāku.

Padomes vadītāju ievēlē no vecāku pārstāvju vidus.

Padomes sastāvā var iekļaut izglītības iestādes 

vadītāju un izglītības iestādes dibinātāja pārstāvi.



Izglītības iestādes padomes kompetence

 Sniedz priekšlikumus izglītības iestādes attīstībai.

 Piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniedz priekšlikumus izglītības 
kvalitātes uzlabošanai.

 Sniedz priekšlikumus jautājumos par izglītojamo un izglītības iestādes darbinieku tiesībām un 
pienākumiem.

 Sniedz priekšlikumus izglītības iestādes vadītājam par iestādes darba organizāciju, budžeta 
sadalījumu, izglītības programmu īstenošanu.

 Ir tiesīga lemt par to, kādus izglītības likumā minētos individuālos mācību līdzekļus nodrošina 
izglītojamo vecāki.

 Risina jautājumus par  izglītības iestādes rīkotajiem pasākumiem.

 Veicina izglītības iestādes sadarbību ar sabiedrību.

 Informē par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem.

 Ir tiesīga veidot interešu grupas un institūcijas.



Izglītības iestādes padomes reglamentējošais 

akts

 Izglītības iestādes padome darbojas saskaņā ar 

iestādes padomes darbību reglamentējošu 

normatīvo aktu. Parasti – nolikumu.

To izdod  padome.

Aktu saskaņo ar izglītības iestādes vadītāju.



Izglītības iestādes  padomes sastāva % 

sadalījums Ogres novada izglītības iestādēs

Skolas padomes sastāvs pilsētas 

skolās

5,26
3,51

9,43

54,38

9,43

0,94

Direktori Vietnieki
Pedagogi Vecāki
Skolēni Dibinātāja pārstāvis

Skolas padomes sastāvs lauku skolās

5,66
7,54

12,24

55,66

16,03

2,83

Direktori Vietnieki
Pedagogi Vecāki
Skolēni Darbinieki



Padomes sēžu biežums mācību gada laikā

Sēdes pilsētas skolās %
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Sēdes lauku skolās %
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Izskatītie jautājumi

 Mācību līdzekļu nodrošinājums.

 Ārpusstundu aktivitātes.

 Skolas budžets.

 Attīstības plāna projekts.

 Interešu izglītības jautājumi.

 Sadarbība ar organizācijām ārvalstīs.

 Skolas darbības rezultāti.

 Grozījumi iekšējās kārtības 

noteikumos.

 Karjeras izglītības jautājumi.

 Veselības jautājumi.

 Skolēnu ēdināšana.

 Dalība projektos.

 Skolēnu pārvadājumu jautājumi.



Padomes sniegtie priekšlikumi

 Sadarbības pasākumu organizēšana.

 Skolas infrastruktūras uzlabošana.

 Atpūtas telpu izveidošana.

 Vasaras nometņu organizēšana.

 Skolēnu formu ieviešana.

 Patriotiskās audzināšanas jautājumi

 Vecāku biedrības dibināšana.

 Izglītojamo drošības jautājumi 

skolā.

 Mobilo ierīču lietošana izglītības 

iestādē.

 Balvas, balvu fondi.

 Skolēnu pārvadājumu jautājumi.



Padomes rīkotie pasākumi Ogres 

novada izglītības iestādēs

5,5; 6%
5,5; 6%

5,5; 7%

39; 47%

11; 13%

5,5; 7%

5,5; 7%
5,5; 7%

Sporta spēles

Reidi

Konkursi

Lekcijas, izglītojošie pasākumi

Labdarības pasākumi

Ekskursijas

Vecāku klubi



Izglītības iestādes vadības viedoklis par 

padomes darbu

Pozivītivi, padomes 

darbojas patstāvīgi.

55%

Var vēlēties lielāku 

padomes aktivitāti

36%

Padomes darbs tiek 

koordinēts no skolas 

puses

9%



Izglītības iestādes padomes 

reglamenta paraugi

 Vispārējs reglaments, kuru var attiecināt uz jebkuru izglītības iestādi

 Mazas izglītības iestādes padomes reglaments

visparigi.doc
visparigi.doc
maza.doc
maza.doc


Paldies!

Vineta Āboltiņa, Ogres novada pašvaldības izglītības un sporta pārvalde


