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Izdots saskaņā ar  
Vispārējās izglītības likuma 12.panta  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmā daļa un  
73.panta pirmās daļas 1. punktu 

Ķeipenes pamatskolas nolikumu 
 

I. Vispārīgie jautājumi 
 

1. Pedagoģiskā padome (turpmāk padome) tiek izveidota, pamatojoties uz Vispārējās 
izglītības likuma 12. pantu, skolas nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem. 
2. Padome darbojas saskaņā ar padomes reglamentu (turpmāk reglamentu). 
3. Reglamentu apspriež, izstrādā un izveido skolas pedagogi, izdod direktors. 
4. Padome izveidota, lai risinātu: 
4.1. Dažādus ar mācību un pedagoģisko procesu saistītus jautājumus. 
4.2. Demokrātisku pedagoģisko procesu stratēģiju izvirzīšanu, analizēšanu, lēmumu 
pieņemšanu. 
 

II. Padomes mērķi 
 

5. Padome nodrošina ikviena pedagoga līdzdalību pedagoģiskā procesa veidošanā un 
realizācijā. 
6. Uzlabot un attīstīt pedagoģisko procesu. 
7. Padome kalpo kā pedagoģiskā procesa demokrātisks veidojums skolas darbā. 
8. Padome nodrošina un veicina saiti starp skolēniem, vecākiem, pedagogiem, pašpārvaldi, 
skolas padomi, dibinātāju, pašvaldības institūcijām – bāriņtiesu, sociālo dienestu, sabiedrību, 
medijiem. 
 

III. Padomes uzdevumi 
 

9. Veikt pedagoģiskā procesa analīzi. 
10. Izstrādāt teorētiskus un praktiskus priekšlikumus skolas darba pilnveidošanā un 
attīstībā. 
11. Izvērtēt ikviena pedagoga darba pašvērtējumu un veikt skolas darba izvērtējumu 
kopumā. 



12. Popularizēt pedagoģisko pieredzi. 
13. Padomdevējs skolas direktoram pedagoģiskajā procesā. 
14. Veidot vienotu pozīciju pedagoģiskā procesa stratēģijās. 
15. Izstrādāt skolas darba plāna projektus un izvirzīt galvenos uzdevumus jaunajam mācību 
gadam. 
16. Izvērtēt skolas darbu tā pamatjomās. 
17. Izvērtē skolēnu nepietiekošo sekmju, sliktas uzvedības cēloņus un pieņem lēmumus šo 
skolēnu pedagoģiskajam – gan stratēģiskam, gan metodiskam atbalstam.  
18. Ierosina un izvērtē jebkuru ar pedagoģisko procesu saistītu problēmu. 
 

IV. Padomes struktūra, vadība 
 

19. Padomē darbojas visi skolas pedagogi un skolas medicīnas darbinieks. 
20. Padomi vada skolas direktors. 
21. Uz padomes sēdēm pēc nepieciešamības un pedagoģiskā procesa demokrātisma 
nodrošināšanai direktors uzaicina pašpārvaldes, skolas padomes pārstāvjus, arī vecākus, 
skolēnus, skolas dibinātāja vai sabiedrības pārstāvjus. 
22. Sēdes lēmumu projektus sagatavo skolas administrācija, metodisko komisiju vadītāji 
vai uzdevumu lēmumu projektu izstrādē izvirzītie pedagogi. 

 
V. Padomes darba kārtība 

 
21.Padomes sēdes vada direktors, protokolē padomes izvirzīts pastāvīgs protokolists. 
22. Padomes sēdes tiek ieprotokolētas padomes sēžu grāmatā, kas tiek noformēta un uzglabāta 
atbilstoši lietvedības un arhīva normām Ministru kabineta noteiktā kārtībā. 
23. Padomes ziņojumu, teorētisko jautājumu ilgums nepārsniedz 40 minūtes. 
24. Debašu ilgums 3 – 5 minūtes. 
25. Padomes sēdes kopīgais ilgums nepārsniedz 1 stundu un 30 minūtes. 
26. Padomes sēdei nepieciešamais kvorums ir 50% plus viens pedagogs. 
27. Padomes sēdēs jāpiedalās visiem pedagogiem, kuriem nav neierašanās attaisnojoša iemesla. 
28. Sēdes lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. 
29. Sēdes lēmumi ir saistoši visiem pedagogiem, uz kuriem šie lēmumi attiecas. 
30. Sēdi neapmeklējuša pedagoga pienākums ir iepazīties ar sēdes saturu, tās lēmumiem, kuri 
ir saistoši neatkarīgi no tā, vai pedagogs sēdē piedalījies vai ne. 
 

VI. Grozījumi padomes reglamentā 
 

31. Grozījumus padomes reglamentā ierosina pedagogi. 
32. Ja par ierosinātajiem grozījumiem nobalso padomes pedagogu vairākums, tos izdod 
direktors. 
33. Grozījumi izdarāmi arī tajos gadījumos, ja veikti attiecīgi grozījumi ārējos un/vai iekšējos 
normatīvajos aktos, kuri attiecas uz padomi. 
 
Reglaments sastādīts uz divām lapām. 
 
Grozījumi pirms izdošanas skatīti Pedagoģiskās padomes sēdē 2021.gada 11.augustā, protokols 
Nr.4. 
 
 
 
Ķeipenes pamatskolas direktore     Agnese Lepse 

 
 
 


