REGLAMENTS
Rīgā
2018.gada 7.aprīlī

Nr.3-22/SPSRI-18-1-rgs

Rīgas Riteņbraukšanas skolas Padomes reglaments
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 30.panta trešo daļu un 31.pantu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Rīgas Riteņbraukšanas skolas Padomes (turpmāk – Padome) reglaments nosaka
Padomes mērķi, tās kompetenci, darbības jomas, sastāvu, tās ievēlēšanas kārtību, darba
organizāciju, tiesības un pienākumus, kā arī citus ar Padomes darbu saistītus jautājumus.
2. Padome ir koleģiāla institūcija, kura darbojas saskaņā ar šo reglamentu.
3. Padomei ir padomdevēja tiesības, tā nedrīkst mainīt vai neievērot Rīgas
Riteņbraukšanas skolas (turpmāk – RRS) direktora lēmumus.
4. Padomei nav tiesības iejaukties RRS darba procesā bez saskaņojuma ar RRS direktoru.
II. PADOMES MĒRĶIS UN KOMPETENCE
5. Padomes mērķis ir sekmēt izglītojamo, pedagogu, vecāku (personu, kas realizē
aizgādību) (turpmāk vecāki (personas, kas realizē aizgādību) – vecāki), RRS un
pašvaldības (dibinātāja) savstarpējo sadarbību, lai nodrošinātu izglītības programmu
kvalitatīvu īstenošanu.
6. Padomes kompetence un darbības jomas ir:
6.1. Sniegt priekšlikumus RRS attīstības plānam, materiāli-tehniskās bāzes uzlabošanai;
6.2. Sniegt priekšlikumus par RRS darba organizāciju, budžeta sadalījumu un izglītības
programmu īstenošanu;
6.3. Sniegt priekšlikumus un atbalstu RRS darbības uzlabošanai;
6.4. Sekot, kā tiek ievērotas izglītojamo un pedagogu tiesības un pildīti pienākumi, sniegt
priekšlikumus situācijas uzlabošanai;
6.5. Palīdzēt risināt konfliktsituācijas starp izglītojamiem, vecākiem un pedagogiem;

III. PADOMES SASTĀVS, TĀS IEVĒLĒŠANAS KĀRTĪBA
7. Padomes sastāvā ir :
7.1. 8 (astoņi) RRS izglītojamo vecāki;
7.2. 6 (seši) RRS darbinieki;
7.3. 1 (viens) RRS izglītojamais;
8. RRS pedagogu (sporta treneru) pārstāvjus ievēl RRS Pedagoģiskā padome.

9. Vecāku pārstāvjus ar balsu vairākumu ievēl vecāku sapulcēs. No katras RRS sporta
bāzes Padomē var būt tikai viens vecāku pārstāvis. Vecāku pārstāvis Padomē nevar būt
pedagogs, kura bērns mācās RRS.
10. Padomes priekšsēdētāju un tā vietnieku ievēl no vecāku pārstāvju vidus, protokolistu
ievēl no vecāku un izglītojamo pārstāvju vidus. Padomes sastāvu, priekšsēdētāju, tā
vietnieku un protokolistu ievēl katru mācību gadu Padomes pirmajā sēdē. Padomes
priekšsēdētāja vietnieks pilda Padomes vadītāja pienākumus viņa prombūtnes laikā.
11. RRS izglītojamo pārstāvjus ievēl pilngadīgo izglītojamo sapulcē.
IV. PADOMES DARBA ORGANIZĀCIJA
12. Padomes sēdes ir atklātas. Tās notiek ne retāk kā divas reizes gadā.
13. Padomi vada tās priekšsēdētājs.
14. Padome lēmumus pieņem balsojot. Balsošana var būt gan atklāta, gan aizklāta.
15. Padomes lēmumi ir spēkā, ja tajā piedalās vismaz puse no Padomes sastāva.
Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir Padomes priekšsēdētāja balss vai viņa
prombūtnē – viņa vietnieka balss.
16. Padomes sēdes tiek protokolētas. Padomes sēžu protokolus noformē un glabā
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
17. Padomes dokumentus paraksta Padomes priekšsēdētājs vai viņa prombūtnē – viņa
vietnieks. Padomes dokumenti (protokoli) glabājas RRS atbilstoši apstiprinātajai lietu
nomenklatūrai.
V. PADOMES TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
18. Padomes tiesības:
18.1. izteikt priekšlikumus grozījumiem Padomes reglamentā;
18.2. izteikt priekšlikumus RRS darbības vispārīgiem virzieniem;
18.3. sniegt ieteikumus par RRS darbības jautājumu risināšanu, izglītojamo un vecāku
jautājumu risināšanu, un, ja nepieciešams lūgt RRS vērsties pie palīdzības Rīgas domes
Izglītības, kultūras un sporta departamentā, informējot par rezultātu Padomi;
18.4. uzaicināt uz sēdi citas personas – citus RRS izglītojamo vecākus, pedagogus u.c.
RRS darbiniekus informācijas, paskaidrojumu u.tml. sniegšanai.
19. Padomes pienākumi:
19.1. Pēc RRS direktora lūguma atbalstīt organizatoriski RRS tās rīkotajos pasākumos;
19.2. Veicināt RRS sadarbību ar sabiedrību;
19.3. Apstiprināt grozījumus RRS Padomes reglamentā, pieņemot Padomes lēmumu.
20. RRS direktors vienu reizi mācību gadā informē Padomi par izglītības procesu un tā
rezultātiem, kā arī par RRS darba organizācijas apstākļiem.
21. Padomes priekšsēdētāja pienākumi:
21.1. Sasaukt Padomes sēdes (pirms tam saskaņojot ar RRS direktoru), informējot par to
Padomes locekļus un iepazīstinot ar sēdes darba kārtību vismaz 5 darba dienas pirms
sēdes. Ārkārtas steidzamības gadījumos sēdes var tikt sasauktas 24 stundu laikā;
21.2. Vadīt Padomes sēdes;
21.3. Sniegt pārskatu RRS vecāku sapulcē par Padomes darbu;
21.4. Kontrolēt Padomes lēmumu izpildi;
22. RRS pedagogu (sporta treneru) pārstāvim ir pienākums apkopot pedagogu (sporta
treneru) priekšlikumus un iesniegt tos izskatīšanai Padomes sēdē.
23. Vecāku pārstāvim ir pienākums:
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23.1. pārstāvēt vecāku un izglītojamo intereses RRS administrācijā, un risinot dažādus
jautājumus ar pedagogiem (sporta treneriem);
23.2. apkopot vecāku priekšlikumus un iesniegt tos izskatīšanai Padomes sēdē.
24. RRS izglītojamo pārstāvim ir pienākums apkopot izglītojamo priekšlikumus un
iesniegt tos izskatīšanai Padomes sēdē.
25. Savā darbībā Padomes locekļiem jāievēro šis reglaments, saistošie normatīvie akti un
ētikas normas.
VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
26. Atzīt par spēku zaudējušu RRS 2014.gada 6.janvāra reglamentu Nr.3-22/SPSRI-14-2rgs “Rīgas Riteņbraukšanas skolas Padomes reglaments”.
Padomes priekšsēdētājs _____________________________

Saskaņots ar Rīgas Riteņbraukšanas skolas direktoru 2018.gada ____.___________
_________________ N.Kalašņikovs
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