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SASKAŅOTS: 

_____________________  

Lielvārdes novada sporta centra  

direktors A.Puķītis 

2018.gada 15.novembrī 
 

LIELVĀRDES NOVADA SPORTA CENTRA 

PADOMES REGLAMENTS 
 

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 

31.pantu un Lielvārdes novada 

sporta centra nolikuma 43.punktu 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

 
1. Lielvārdes novada Sporta centra (turpmāk – Sporta centrs) padome (turpmāk – Padome) ir 

koleģiāla pašpārvaldes institūcija, kas izveidota ar mērķi veicināt Sporta centra sadarbību 

ar sabiedrību, izglītojamajiem, izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki), 

Lielvārdes novada pašvaldības administrāciju (turpmāk – pašvaldība), piedalīties Sporta 

centra attīstības plānošanā un citu aktuālu ar Sporta centra darbu saistītu jautājumu 

risināšanā. 

2. Padome darbojas saskaņā ar Izglītības likumu, Lielvārdes novada Sporta centra nolikumu, 

šo nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.  

3. Šo nolikumu, saskaņojot ar Sporta centra direktoru (turpmāk –Direktors), izdod Padome. 

 
II. Padomes sastāvs un ievēlēšanas kārtība 

 

4. Padomi ievēl uz 1 mācību gadu, tās sastāvā darbojas: 

4.1. profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamo deleģēti pārstāvji; 

4.2. profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamo vecāku deleģēti pārstāvji; 

4.3. Sporta centra Pedagoģiskās padomes deleģēti profesionālās ievirzes izglītības 

programmas sporta treneru pārstāvji; 

4.4. Direktors. 

5. Vecāku pārstāvis Padomē nevar būt pedagogs, kura bērns mācās Sporta centrā. 

6. Skolas Padomes priekšsēdētāju ievēl Padomes pirmajā sēdē. Vienlaikus ievēl arī vietnieku 

un protokolistu. Padomes priekšsēdētāju un vietnieku ievēl no Padomē ievēlētajiem 

vecākiem. Ja saņemto balsu skaits ir vienāds vairākiem kandidātiem, izšķirošā ir Direktora 

balss. 

 

 

III. Padomes darba organizācija 

 

6. Padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi mācību gadā, sēdes protokolē. 

7. Informācija par Padomes sēdes norises laiku un izskatāmajiem jautājumiem tiek izsūtīta 

elektroniski vismaz 5 darba dienas pirms sēdes. 

8. Padome lēmumus pieņem balsojot. 

9. Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir priekšsēdētāja (vai attiecīgā vietnieka, kurš vada 

konkrēto sēdi priekšsēdētāja prombūtnes laikā) balss. 

10. Padomes lēmums ir spēkā, ja sēdē piedalās vismaz puse no Padomes sastāva. 

11. Padomes sēdes ir atklātas. Nepieciešamības gadījumā Padome var lemt par slēgtas sēdes 

(bez klausītāju piedalīšanās) noturēšanu. 

12. Ar padomdevēja tiesībām Padomes sēdēs var pieaicināt piedalīties medmāsu, citus 

speciālistus. 
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IV. Padomes funkcijas 

 

13. Nodrošināt sadarbību starp Sporta centru, vecākiem un sabiedrību. 

14. Ierosināt uzlabojumus Sporta centra darba pamatjomās, kas attiecas uz treniņu, 

audzināšanas un saimniecisko darbību, izstrādāt priekšlikumus Sporta centra attīstības 

plānam. 

15. Piedalīties profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu izstrādē. 

16. Sniegt priekšlikumus jautājumos par izglītojamo un Sporta centra darbinieku tiesībām un 

pienākumiem. 

17. Izvērtēt sporta centra darbības rezultātus saskaņā ar izglītojamo, vecāku un sabiedrības 

interesēm. 

18. Risināt tās kompetencē esošus organizatoriskos, tai skaitā ar Sporta centra rīkotajiem 

pasākumiem saistītus jautājumus. 

19. Informēt sabiedrību par norisēm Sporta centrā. Sabiedriskajās organizācijās, uzņēmēju 

vidū, plašsaziņas līdzekļos veidot pozitīvu izpratni par Sporta centra darbu. 

20. Lemt par Sporta centrā saņemto ziedojumu izlietošanu un sniegt pārskatu par to vecāku 

sanāksmēs. 

21. Sniegt priekšlikumus valsts un pašvaldības institūcijām par Sporta centra darbu. 

22. Pamatojoties uz Padomes priekšlikumiem, Direktors var pieņemt lēmumus, kas stājas spēkā 

ar rīkojuma izdošanas datumu.  

23. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs, par tiem Direktors informē pedagogus un 

izglītojamos. 

 

V. Padomes tiesības un pienākumi 

 

24.  Padome ir tiesīga: 

24.1. piedalīties Sporta centra iekšējo noteikumu izstrādē; 

24.2. izteikt priekšlikumus Sporta centra stratēģiskās attīstības plānošanai; 

24.3. izteikt priekšlikumus Sporta centra profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu 

izstrādei; 

24.4. iegūt informāciju par Sporta centra finansiālo un saimniecisko darbību; 

24.5. sniegt priekšlikumus Direktoram par Sporta centra darbības uzlabošanu, treneru un 

izglītojamo apbalvošanu; 

24.6. ar padomdevēja tiesībām piedalīties Lielvārdes novada Sporta centra pedagoģiskās 

padomes sēdēs, ja attiecīgajā sēdē izskatāms jautājums, kura vispusīgai izvērtēšanai 

un pamatota lēmuma pieņemšanai ir nepieciešams uzklausīt vecāku viedokli; 

25. Padomes pienākumi: 

25.1.  aktīvi piedalīties Sporta centra padomes sēžu gatavošanā; 

25.2.  ieteikt izskatāmā jautājuma optimālu risinājumu; 

25.3. mērķtiecīgi iesaistīties dialogos un diskusijās par izskatāmajiem jautājumiem; 

25.4. atbalstīt Sporta centra kolektīvu kopīgi pieņemto lēmumu izpildē; 

25.5. saskaņojot ar nodarbību vadītāju, vērot Sporta centra treneru nodarbības; 

25.6. saņemt no Direktora, pašvaldība, citām juridiskām un fiziskām personām un 

institūcijām informāciju par Padomes kompetencē esošiem jautājumiem; 

25.7. sadarboties ar Direktoru un Sporta centra kolektīvu; 

25.8. uzklausīt Sporta centra izglītojamo priekšlikumus. 

 
VI. Padomes priekšsēdētāja pienākumi un tiesības 

 

26. Padomes priekšsēdētāja pienākumi: 

26.1.  organizēt Padomes darbu; 

26.2. savlaicīgi apstiprināt Padomes sēžu kārtību, sasaukt un vadīt Padomes sēdes; 

26.3. ievērot demokrātijas principus; 
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26.4. ieteikt jautājumus Padomes sēdes darba kārtībai. 

27. Padomes priekšsēdētāja tiesības: 

27.1. pieprasīt un saņemt no Direktora un pašvaldības ar Sporta centra darbību saistītu 

informāciju; 

27.2. pārbaudīt pieņemto lēmumu izpildi; 

27.3. informēt Direktoru par nepilnībām lēmumu izpildē un izteikt priekšlikumus 

turpmākai rīcībai. 

 
VII. Noslēguma jautājumi 

 
28. Grozījumus šajā reglamentā apspriež un apstiprina Padomes sēdē, noformē rakstiski kā 

papildinājumu vai labojumu. 

 

 

 

APSTIPRINĀTS 

Lielvārdes novada Sporta centra  

padomes sēdē  

Lielvārdē, 2018.gada 15.novembrī 

(Protokols Nr.1) 

Padomes priekšsēdētājs 

_____________ A.Rudzītis 


