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Audzinātāju padomes 

reglaments 
 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas (turpmāk - mūzikas vidusskola) Audzinātāju 

padome (turpmāk - padome) ir mūzikas vidusskolas koleģiāla institūcija ar padomdevēja 

tiesībām, kas darbojas saskaņā ar šo reglamentu (turpmāk - reglaments). 

2. Padomes darbs notiek saskaņā ar mūzikas vidusskolas audzināšanas darba programmu, 

audzināšanas darba plānu un mūzikas vidusskolas prioritātēm attiecīgajā mācību gadā. 

 

II. Padomes mērķi un uzdevumi 

3. Padomes mērķi: 

3.1. sekmēt brīvas un atbildīgas personības attīstību, veidojot demokrātiskai 

sabiedrībai raksturīgu attieksmi pret vērtībām, morāli, indivīda pienākumiem 

un tiesībām; 

3.2. īstenot mērķtiecību un sekmīgu plānošanu, attīstot audzēkņos dzīves prasmes 

un veidojot pozitīvu attieksmi pret sevi, ģimeni, kursu (kursa grupu), mūzikas 

vidusskolu, vidi, darbu, sabiedrību un valsti. 

4. Padomes uzdevumi: 

4.1. noteikt prioritāros audzināšanas darba virzienus un uzdevumus; 

4.2. sagatavot priekšlikumus mūzikas vidusskolas audzināšanas darba programmas 

un audzināšanas darba plāna izstrādei; 

4.3. ieteikt tematiku audzināšanas stundām, izmantojamās metodes un paņēmienus, 

izmantojamo literatūru un informācijas avotus; 

4.4. informēt audzinātājus par aktualitātēm audzināšanas jomā; 

4.5. risināt ar izglītības programmu kvalitatīvu apguvi saistītus jautājumus; 

4.6. nodrošināt kontroli par audzēkņu sekmēm un disciplīnu; 

4.7. sadarboties ar audzēkņu vecākiem un mūzikas vidusskolas atbalsta personālu; 

4.8. iesaistīt ārpusstundu un audzināšanas darba plānošanā mūzikas vidusskolas 

metodisko komisiju (nodaļu) vadītājus, pedagogus un audzēkņus, sadarboties 

ar mūzikas vidusskolas padomi, mūzikas vidusskolas izglītojamo pašpārvaldi 

un atbildīgajiem par katru konkrēto pasākumu; 
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4.9. dot ieteikumus mūzikas vidusskolas administrācijai par audzēkņu mācību, 

sadzīves un ārpusskolas jautājumiem. 

 

III. Padomes sastāvs un darba organizācija 

5. Padomi veido visi mūzikas vidusskolas audzinātāji un mūzikas vidusskolas direktora 

vietnieks mācību darbā. 

6. Padomi vada direktora vietnieks mācību darbā. 

7. Padomes sēdes notiek ne retāk kā divas reizes semestrī un tiek protokolētas. 

8. Padome ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse no kopējā padomes dalībnieku skaita. 

Padome lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. 

9. Padomes sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties pieaicinātas personas un citi interesenti. 

 

IV. Padomes darba formas un dokumentācija 

10. Padomei ir tiesības izvēlēties darba formas atbilstoši konkrētam uzdevumam. 

11. Padomes galvenās darba formas: 

11.1. sēdes; 

11.2. diskusijas; 

11.3. radošas tikšanās; 

11.4. aptaujas; 

11.5. metodisko ieteikumu izstrāde; 

11.6. savstarpēja audzināšanas stundu hospitēšana.  

12. Padomes sēdes protokolā (turpmāk - protokols) norāda sēdes norises vietu, datumu un 

laiku, sēdes dalībniekus, darba kārtībā izskatāmos jautājumus, pieņemtos lēmumus un 

atbildīgos par to izpildi. 

13. Ar protokola saturu ir tiesīgi iepazīties padomes locekļi un citas ieinteresētas personas 

saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par informācijas atklātību. 

14. Protokolu paraksta padomes vadītājs un protokolists. Mācību gada laikā protokoli glabājas 

pie padomes vadītāja, mācību gada beigās tie tiek nodoti glabāšanā mūzikas vidusskolas 

arhīvā. 

15. Par pieņemtajiem lēmumiem padomes vadītājs un padomes locekļi informē mūzikas 

vidusskolas direktoru, metodisko komisiju (nodaļu) vadītājus, pedagogus un audzēkņus. 

 

V. Citi jautājumi 

16. Atzīt par spēku zaudējušiem mūzikas vidusskolas 2020.gada 20.marta iekšējos noteikumus 

Nr.2 Audzinātāju padomes reglaments. 

 

 

Reglaments pieņemts mūzikas vidusskolas 

Audzinātāju padomes sēdē 

2022.gada 20.janvārī (Protokols Nr.2) 

 

 

 

Direktors     Ainars Šablovskis 


