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Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas  

Padomes reglaments 
 

Izdots sakaņā ar Izglītības likuma 

31.pantu pirmo daļu un Gulbenes 

novada Bērnu un jaunatnes sporta 

skolas nolikuma  29. punktu 

I.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Gulbenes rajona Bērnu un jaunatnes sporta skolas (turpmāk – Gulbenes novada BJSS) 

padomes reglaments (turpmāk – reglaments) nosaka Gulbenes novada BJSS padomes 

kompetenci, sastāvu un ievēlēšanas kārtību, darba organizāciju, lēmumu pieņemšanas 

procedūru, kā arī citus ar  Gulbenes novada BJSS padomes (turpmāk – Padome) darbību 

saistītus jautājumus  

2. Padome ir koleģiāla pašpārvaldes institūcija, kura darbojas pamatojoties uz Izglītības 

likuma 31.pantu, Gulbenes novada BJSS nolikumu un Padomes reglamentu, kā arī 

ievērojot citus normatīvos aktus. 

3. Padomes sastāvu veido Gulbenes novada BJSS izglītojamo vecāku, jeb personu, kuras 

realizē aizgādību (turpmāk – vecāki) pārstāvji, Gulbenes novada BJSS direktors, direktora 

vietnieks un  pedagogu deleģēti pārstāvji.Padomes sastāvā var iekļaut izglītojamo 

pārstāvjus. 

4. Padomesavā darbībā  ievēro sadarbības, brīvprātības un ētikas principus. 

 

II. Padomes sastāvs un ievēlēšanas kārtība 

 

5. Padomi ievēl uz diviem gadiem. 

6. Padomi veido: 

6.1. Vecāki – viens vecāku pārstāvis no katras Gulbenes novada BJSS izglītības 

programmas sporta veida nodaļas, kuru izvirza vecāku sanāksmē (kopā 6 pārstāvji); 

6.2. Gulbenes novada BJSS direktors; 

6.3. Gulbenes novada BJSS direktora vietnieks; 

6.4. Gulbenes novada BJSS pedagogu pārstāvji (kopā 2 pārstāvji), kuriem bērni nemācās 

Gulbenes novada BJSS un kurus izvirza Gulbenes novada BJSS pedagoģiskās 

padomes sēdē. 

7. Padomes satāvā var iekļaut izglītojamo pārstāvi, ja Gulbenes novada BJSS izglītojamie 

izrāda šādu vēlmi. 

8. Padomē vecāku pārstāvji ir vairākumā. 

9. Padomē ievēlētais vecāks beidz savu darbību padomē, ja viņa bērns pārtrauc/beidz 

mācības Gulbenes novada BJSS. 

10. Padomi vada padomes priekšsdētājs, kuru ievēl no vecāku pārstāvju vidus. Padomes 

priekšēdētājam ir vietnieks, kuru ievēl no vecāku pārstāvju vidus. 

11. Padome ir tiesīga uz sēdi pieaicināt citas personas, kuru kompetencē ir sēdē skatāmie 

jautājumi.  
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III. Padomes darbības mērķi un kompetence 

 

12. Padomes mērķi: 

12.1. nodrošināt mērķtiecīgu Gulbenes novada BJSS vecāku, personāla un 

administrācijas  sadarbību, informācijas apriti un viedokļu apmaiņu, kā arī sadarbību 

ar Gulbenes novada pašvaldību, citām valsts un pašvaldību institūcijām un 

nevalstiskajām organizācijām, lai veicinātu Gulbenes novada BJSS attīstību; 

12.2. nodrošināt vecāku iesaisti un atbalstu Gulbenes novada BJSS darbības 

pilnveidē; 

13. Padomes kompetence: 

13.1. sniegt priekšlikumus Gulbenes novada BJSS darbībai un attīstībai; 

13.2. izstrādāt un izskatīt ieteikumus izmaiņām Gulbenes novada BJSS normatīvajos 

aktos; 

13.3. risināt ar Gulbenes novada BJSS rīkotajiem pasākumiem saistītus 

organizatoriskus jautājumus;  

13.4. sniegt informāciju Gulbenes novada BJSS vecākiem par Padomes darbu; 

13.5. veikt citus reglamentā un citos normatīvajos aktos noteiktās tiesības un 

pienākumus. 

14. Padomes priekšsēdētāja kompetence: 

14.1. organizēt un vadīt Padomes darbu; 

14.2. plānot padomes darbu, sasaukt un vadīt Padomes sēdes; 

14.3. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt padomi valsts un pašvaldības institūcijās. 

15. Ikvienam Padomes loceklim ir tiesības ierosināt jautājumus apspriešanai Padomes sēdēs, 

un sniegt priekšlikumus Padomes darba pilnveidei. 

16. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs. 

 

IV. Padomes darba organizācija 

 

17. Padomes sēdes tiek organizētas ne retāk kā vienu reizi mācību pusgadā. 

18. Informācija par Padomes sēdes norises laiku un  izskatāmajiem jautājumiem Padomes 

locekļiem un uzaicinātajām personām tiek izsūtīta elektroniski un publicēta Gulbenes 

novada BJSS tīmekļa vietnē ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms sēdes. 

19. Padome ir lemttiesīga, ja Padomes sēdē piedalās ne mazāk kā puse no Padomes locekļiem. 

20. Padome lēmumus pieņem balsojot. Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir Padomes 

priekšsēdētāja balss. 

21. Padomes sēdes tiek protokolētas. Padomes lēmumi tiek publiskoti Gulbenes novada BJSS 

tīmekļa vietnē www.gulbenesbjss.lv 

22. Nepieciešamības gadījumā Padome var sasaukt ārkārtas sēdes, kur tiek pieaicināti 

Gulbenes novada BJSS personāls,  vecāki un Gulbenes novada pašvaldības pārstāvji . 

 

 

 

Padomes priekšsēdētājs                                                            Kaspars Kallass 
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