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Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas padomes nolikums
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma
31.pantu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas (turpmāk - Ģimnāzija) padome (turpmāk
- Padome) ir koleģiāla Ģimnāzijas augstākā padomdevēja institūcija, kas
nodrošina dažādu Ģimnāzijas un ar to saistīto interešu grupu sadarbību nolikumā
noteikto mērķu un uzdevumu sekmīgai izpildei.
2. Iesaistītās interešu grupas ir:
2.1. pašvaldība kā Ģimnāzijas dibinātājs;
2.2. Ģimnāzijas skolēnu vecāki un personas, kas realizē aizgādību;
2.3. Ģimnāzijas skolēni;
2.4. Ģimnāzijas darbinieki;
2.5. Ģimnāzijas vadība.
3. Padomes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās
izglītības likums un Ģimnāzijas nolikums, kā arī šis Padomes nolikums.
4. Padomes nolikumu apstiprina un groza Padome, to publicē
Ģimnāzijas mājas lapā.
5. Visiem Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.
II. Padomes darbības mērķi un uzdevumi
6. Padomes darbības mērķis ir nodrošināt iespēju kopīgi dažādu
interešu grupām sagatavot un iesniegt priekšlikumus Ģimnāzijas izglītības vides
pilnveidei un attīstībai.
7. Padomes uzdevumi ir:
7.1. iesniedz Ģimnāzijas direktoram priekšlikumus un saskaņo
Ģimnāzijas iekšējās kārtības noteikumus;
7.2. saskaņo Ģimnāzijas attīstības plāna prioritātes;
7.3. iesniedz priekšlikumus Ģimnāzijas nolikuma grozījumiem;
7.4. izskata tās domstarpības starp Ģimnāzijas interešu grupām, kuras
nav atrisinātas bez Padomes līdzdalības.
7.5. piedalās izglī tī bas procesa, tā rezultātu apspriešanā un sniedz
priekšlikumus izglī tī bas kvalitātes uzlabošanai Ģimnāzijā,

7.6. lemj par mācī bu un audzināšanas procesā izmantojamo metožu un
informācijas, tajā skaitā mācī bu lī dzekļ u un materiālu, atbilstī bu izglī tojamā
tikumiskās attī stī bas nodrošināšanai, kā arī tikumiskās audzināšanas vadlī nijām;
7.7. risina tās kompetencē esošus organizatoriskos, tai skaitā ar
Ģimnāzijas rī kotajiem pasākumiem saistī tus jautājumus.

III.

Padomes sastāvs un tās pilnvaru laiks

8. Padomes darbības laiks ir trīs mācību gadi. Šā nolikuma izpratnē
mācību gads sākas 1. septembrī un beidzas 31. augustā.
9. Padome sastāv no 13 locekļiem.
10. Padomes locekļi no Padomē pārstāvēto Ģimnāzijas skolēnu
vecāku vai personu, kas realizē aizgādību, vidus ievēl Padomes priekšsēdētāju
un vienu Padomes līdzpriekšsēdētāju.
11. Padomes sastāvā ar 3/4 Padomes locekļu atbalstu tiek iekļauts un
izslēgts viens pašvaldības pārstāvis.
12. Pašvaldības pārstāvja pilnvaras Padomē ir spēkā uz Padomes
pilnvaru laiku un kamēr viņš strādā amatā pašvaldībā.
13. Pašvaldības pārstāvja pienākums ir brīdināt Padomes
priekšsēdētāju par darba tiesisko attiecību izbeigšanos ar pašvaldību.
14. Vecākus un personas, kas realizē aizgādību, Padomē pārstāv 7
(septiņi) cilvēki:
14.1. viens pārstāvis no 7. klašu grupas;
14.2. viens vai divi (lēmumu par konkrēto skaitu pieņem Vecāku
padome) pārstāvji no 8. klašu grupas;
14.3. viens pārstāvis no 9. klašu grupas;
14.4. viens vai divi (lēmumu par konkrēto skaitu pieņem Vecāku
padome) pārstāvji no 10. klašu grupas;
14.5. viens vai divi (lēmumu par konkrēto skaitu pieņem Vecāku
padome) pārstāvji no 11. klašu grupas;
14.6. viens pārstāvis no 12. klašu grupas.
15. Skolēnus Padomē pārstāv 2 (divi) skolēni:
15.1. viens skolēnu pārstāvis Padomē pārstāv Skolēnu parlamentu;
15.2. viens skolēnu pārstāvis Padomē pārstāv proģimnāzijas klases;
16. Ģimnāzijas pedagoģiskos un tehniskos darbiniekus Padomē pārstāv
2 (divi) darbinieki un Ģimnāzijas direktors.
IV. Padomes darba organizācija
17. Padomes sanāksmes sasauc Padomes priekšsēdētājs vismaz 3 (trīs)
darba dienas iepriekš, nosūtot visiem Padomes locekļiem paredzētās sanāksmes
dienas kārtību.
18. Katru mācību gadu Padomes priekšsēdētājs sasauc ne mazāk kā 2
(divas) kārtējās Padomes sanāksmes – vismaz vienu katrā mācību semestrī.
19. Ja ne mazāk kā 4 (četri) Padomes locekļi to pieprasa, Padomes
priekšsēdētājam ne vēlāk kā 14 dienu laikā ir jāsasauc ārkārtas Padomes

sanāksme, iekļaujot tās dienas kārtībā visus ārkārtas sanāksmes ierosinātāju
ierosinātos jautājumus.
20. Padomes darbu vada tās priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā –
Padomes līdzpriekšsēdētājs.
21. Padomes sanāksmes ir atklātas. Padomes sanāksmi vai tās daļu var
izsludināt par slēgtu, ja par to nobalso vairāk kā ½ no tajā Padomes sanāksmē
klātesošo Padomes locekļu, kurā lemj par slēgtas sanāksmes vai tās daļas
izsludināšanu vai Padomes loceklis, kuru personīgi skar izskatāmais jautājums.
22. Padomes sanāksme ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz 2/3
Padomes locekļu un Padomes priekšsēdētājs vai Padomes līdzpriekšsēdētājs.
23. Katram padomes loceklim lēmumu pieņemšanā ir viena balss.
24. Padomes sanāksmes lēmums tiek pieņemts, ja par to atklāti
balsojot nobalso vairāk kā 2/3 Padomēs sanāksmē klātesošo Padomes locekļu.
25. Padomes sanāksmes tiek protokolētas.
26. Sanāksmes protokolē viens no Padomes locekļiem, kuru Padomes
locekļi ieceļ no sava vidus.
27. Protokolists Padomes sanāksmes protokolu 2 (divu) darba dienu
laikā pēc Padomes sanāksmes sagatavo un nosūta elektroniski visiem Padomes
locekļiem saskaņošanai. Saskaņoto protokolu 4 (četru) darba dienu laikā pēc
Padomes sanāksmes apstiprina konkrētās Padomes sanāksmes vadītājs, viens
Padomes loceklis, kas tajā piedalījies, un protokolists.
28. Visi atklāto Padomes sēžu protokoli tiek publicēti Ģimnāzijas mājas
lapā www.r3g.lv.
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