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Ādažu BJSS Skolas padomes sanāksmē 

Protokols Nr. 1-13/1/4 

 

1. Jēdziens un uzdevumi. 

 1.1. Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas (turpmāk tekstā - Sporta skola) treneru, 

audzēkņu vecāku padome (turpmāk tekstā -  Skolas padome) ir koleģiāla insti-

tūcija, kas savas kompetences ietvaros vada Sporta skolas darbību; 

1.2. Sporta skolas Skolas padomes galvenais uzdevums ir palīdzēt izstrādāt Sporta 

skolas darbības virzienus un piedalīties to realizēšanā; 

1.3. Skolas padomes sēdes tiek protokolētas. 
 

2. Sporta skolas Skolas padomes izveidošana.  

2.1. Sporta skolas Skolas padomes izveidošanu organizē Sporta skolas direktors pēc 

šādiem noteikumiem: 

2.1.1. Padome sastāv no: Skolas direktora, vecāku, skolēnu un pedagogu pār-

stāvjiem. 

2.1.2. Skolas padomes priekšsēdētāju un viņa divus vietniekus ievēl no vecāku 

pārstāvjiem pirmajā mācību gada semestrī Skolas padomes sēdē ar balsu 

vairākumu uz vienu mācību gadu. Skolas padomes darbu organizē un va-

da Skolas padomes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnē padomes priekšsē-

dētāja vietnieki. 

2.1.3. Atkārtota ievēlēšana nav ierobežota. Ja kāds no Skolas padomes locek-

ļiem pārtrauc darbību Skolas padomē, tad par to paziņo rakstiski un 1 

mēneša laikā ievēl citu pārstāvi. 
 

3. Sporta skolas Skolas padomes kompetence. 

3.1.Skolas padomes priekšsēdētājs: organizē Skolas padomes darbu saskaņā ar vad-

līnijām, par kurām Skolas padome vienojas  kārtējā mācību gada sēdē; apstip-

rina Skolas padomes sēžu darba kārtību, sasauc un vada sēdes; ir tiesīgs Sko-

las padomes vārdā pieprasīt un saņemt no direktora un pašvaldības (dibinātā-

ja) ar Skolas darbību saistītus dokumentus un informāciju; 

3.2. Izstrādā priekšlikumus Sporta skolas direktoram par Sporta skolas darbībai ne-

pieciešamajiem nosacījumiem, par sadarbības formām starp Sporta skolu un 

vecākiem; 

3.3.  Piedalās sacensību organizēšanā; 

3.4. Izstrādā priekšlikumus par mācību-treniņu darbu, sacensību, nometņu un citu 

pasākumu organizēšanas jautājumiem; 

3.5. Izstrādā priekšlikumus un papildinājumus Sporta skolas iekšējo normatīvo aktu 

pilnveidošanai; 
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4. Skolas padomes darbība. 

4.1. Skolas padomes sēdes notiek reizi gadā. Nepieciešamības gadījumā tiek sasauk-

ta ārkārtas sēde. 

4.2. Skolas padomes lēmumi tiek pieņemti balsojot. 

 

Skolas padomes priekšsēdētājs                                          Alise Legzdiņa Timermane 
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