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Rīgā 
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Rīgas vispārizglītojošo skolu pedagogu  

konsultatīvās padomes nolikums 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra (turpmāk-Centrs) Mācību 

priekšmetu skolotāju un izglītības vadības konsultatīvā padome (turpmāk – konsultatīvā 

padome) ir koleģiāla, konsultatīva un padomdevējas institūcija, kura izstrādā ieteikumus 

mācību priekšmetu metodisko pasākumu, pedagogu profesionālās pilnveides un mācību 

olimpiāžu organizēšanā. Konsultatīvās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs. 

 

2. Konsultatīvā padome darbojas saskaņā ar Centra nolikumu un šo nolikumu. 

 

 

II. Konsultatīvās padomes funkcijas, uzdevumi un tiesības 

 

3. Konsultatīvajai padomei ir šādas funkcijas: 

3.1. konsultēt Centru un Rīgas vispārizglītojošo skolu pedagogus mācību 

metodiskajos jautājumos un izstrādāt ieteikumus darba pilnveidošanai un kārtējo uzdevumu 

izpildei; 

3.2. veicināt mācību metodiskā darba pilnveidi, attīstību un norisi. 

 

4. Konsultatīvai padomei ir šādi uzdevumi: 

4.1. prognozēt vajadzības mācību metodiskajos un pedagogu profesionālās pilnveides 

jautājumos; 

4.2. veidot ieteikumus metodisko pasākumu, mācību olimpiāžu un pedagogu 

profesionālās pilnveides organizēšanai attiecīgajā mācību jomā;  

4.3. ieteikt un piesaistīt speciālistus metodiskā darba veikšanai un pedagogu 

profesionālās pilnveides organizēšanai; 
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4.4. sadarboties un veicināt informācijas apriti starp Centru, Valsts izglītības satura 

centru (turpmāk- VISC) un Rīgas vispārizglītojošo skolu pedagogiem.  

 

5. Konsultatīvai padomei ir šādas tiesības: 

5.1.pieprasīt un saņemt nepieciešamo informāciju no Centra; 

5.2.iesniegt priekšlikumus Centram mācību metodisko, mācību olimpiāžu un 

pedagogu profesionālās pilnveides pasākumu organizēšanai. 

 

 

III. Konsultatīvās padomes sastāvs un darba organizācija 

 

6. Konsultatīvās padomes sastāvā ir ne mazāk kā trīs padomes locekļi. 

 

7. Konsultatīvo padomi veido Centra nodaļu un metodiskās bibliotēkas galvenais 

speciālists (turpmāk-speciālists) un Rīgas vispārizglītojošo skolu pedagogi. 

 

8. Konsultatīvā padome darbā var pieaicināt ekspertus, piemēram, pedagogus, 

metodiķus, augstskolu pārstāvjus, VISC speciālistus, dažādu augstskolu mācībspēkus, 

pedagogu asociāciju, nozares nevalstisko organizāciju un radošo savienību pārstāvjus, kuri 

nav konsultatīvās padomes locekļi. 

 

9. Pretendentus konsultatīvās padomes sastāvam izvēlas Centra galvenais speciālists.  

 

10. Konsultatīvās padomes personālsastāvu speciālists saskaņo ar Centra nodaļu un 

bibliotēkas vadītāju un Centra direktoru.  

 

11. Konsultatīvās padomes personālsastāvu ar rīkojumu apstiprina Centra direktors. 

Konsultatīvās padomes sastāvu speciālists pārskata vienu reizi mācību gadā. Izmaiņas 

konsultatīvās padomes sastāvā līdz kārtējā mācību gada 1. oktobrim apstiprina Centra 

direktors.  

 

12. Konsultatīvo padomi vada Centra galvenais speciālists, veicot šādus pienākumus: 

12.1. plāno un organizē konsultatīvās padomes darbu; 

12.2. sasauc konsultatīvās padomes sanāksmes; 

12.3. vada konsultatīvās padomes sanāksmes, paraksta konsultatīvās padomes 

lēmumus un citus dokumentus.  

 

13. Konsultatīvā padome ir lemttiesīga, ja tās sanāksmē piedalās ne mazāk kā puse 

konsultatīvās padomes locekļu. 

 

14. Konsultatīvā padome lēmumu gatavo un apspriež koleģiāli vai balsojot. 

 

15. Konsultatīvās padomes lēmumu pieņem ar balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja 

balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir konsultatīvās padomes vadītāja balss.  
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16. Konsultatīvās padomes sanāksmes protokolē. Protokolā norāda darba kārtības 

jautājumus, sanāksmes dalībniekus, personas, kas paudušas viedokli par attiecīgo jautājumu, 

un pieņemtos lēmumus. Protokolu paraksta konsultatīvās padomes vadītājs. Protokols 

glabājas pie konsultatīvās padomes vadītāja. Pieņemtie lēmumi tiek atspoguļoti Centra 

mājaslapā www.riimc.lv  

 

17. Šis nolikums stājas spēkā 2015. gada 22. septembrī. 

 

18. Atzīt par spēku zaudējušu Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra 

2012. gada 18. septembra nolikumu Nr. 6-nos „Rīgas vispārizglītojošo skolu metodisko 

apvienību konsultatīvās padomes nolikums”. 

 

 

Direktore                                     /paraksts/ S.Neimane 

 

 

Draveniece 67105547 

http://www.riimc.lv/

