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1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Vecāku un Skolotāju sadarbības grupa (turpmāk tekstā – Sadarbības grupa) ir Ādažu 

vidusskolas padomes (turpmāk tekstā – Padome) institūcija, kas ir izveidota ar 

Padomes lēmumu. 

1.2. Sadarbības grupas sastāvā ir 9 (deviņi) dalībnieki, no kuriem: 

1.2.1. 7 (septiņus) dalībniekus izvirza Padome, kas nav Ādažu vidusskolas pedagogi 

vai darbinieki; 

1.2.2. 2 (divi) dalībnieki ir Ādažu vidusskolas nominēti pārstāvji, no kuriem viens 

ieņem direktora vai direktora vietnieka amatu. 

1.3. Sadarbības grupa no dalībnieku vidus ievēlē Sadarbības grupas vadītāju un vadītāja 

vietnieku, kas nevar būt Ādažu vidusskolas nominētie  pārstāvji. 

 

2. Sadarbības grupas mērķi, uzdevumi un kompetence 

2.1. Sadarbības grupas izveidošanas un darbības mērķis ir uzlabot sadarbību starp Ādažu 

vidusskolas izglītojamajiem, to vecāku (personu, kas realizē aizgādību) un Ādažu 

vidusskolas pedagogiem un darbiniekiem, veicinot savstarpējo izpratni, abpusēju 

tiesību un pienākumu ievērošanu un domstarpību novēršanu. 

2.2. Sadarbības grupas darbības un izpratnes par izglītības procesu pamatā ir savstarpējo 

interešu sabalansētība, atbildības par izglītojamo audzināšanu nodalīšana starp 

izglītības iestādi un vecākiem (personu, kas realizē aizgādību), apziņa, ka katram no 

izglītības procesā iesaistītajām personām ir gan tiesības, gan pienākumi, kā arī 

savstarpējas cieņas un pieklājības ievērošana starp izglītības procesā iesaistītajām 

pusēm. 

 

3. Sadarbības grupas, tiesības un pienākumi 

3.1. Sadarbības grupai ir šādas tiesības: 

3.1.1. saņemt informāciju no skolas vadības un skolas vecāku Padomes, 

3.1.2. iepazīties ar skolas vadības un skolas vecāku Padomes iesniegtajiem 

dokumentiem – lēmumiem, rīkojumiem, iesniegumiem u.c, 

3.1.3. iesniegt priekšlikumus skolas vadībai un Padomei  par skolas darbību un tās 

uzlabošanu, 

3.1.4. sniegt profesionālo atbalstu konflikta situāciju risināšanā, 

3.2.  Sadarbības grupas pienākumi: 

3.2.1. savā darbībā ievērot visus skola iekšējos un ārējos normatīvos aktus, 

3.2.2. neizpaust informāciju, kas ir tapusi zināma Sadarbības grupas ietvaros, 



3.2.3. iepazīties ar skolas apstiprināto personas datu aizsardzības dokumentāciju un to 

ievērot, 

3.2.4. sniegt informāciju skolas vecāku Padomei par savu darbību un darbības 

rezultātiem, 

3.2.5. ar savu līdzdarbību atbalstīt skolas vadību un skolas vecāku Padomi skolas 

izvirzīto mērķu un uzdevumu realizēšanā. 

 

4. Sadarbības grupas darba organizācija 

4.1. Sadarbības grupas sēdes  tiek sasauktas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu 

reizi pusgadā, 

4.2. Par sēdes vietu un laiku sadarbības grupas vadītājs  informē sadarbības grupas 

dalībniekus  ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms noteiktā laika, 

4.3. Sadarbības grupas kārtējās sēdēs piedalās vismaz 1 (viens) skolas pārstāvis; 

4.4. Sadarbības grupas vadītājs nepieciešamības gadījumā var sasaukt ārkārtas sēdi, par to 

paziņo 1 (vienu) darba dienu pirms noteiktā laika. Ārkārtas sēdē piedalās tikai 

uzaicinātie grupas dalībnieki, atbilstoši risināmā jautājuma specifikai,  

4.5. Sadarbības grupas sēdes tiek protokolētas, par protokolētāju vienojas sēdes  sākumā, 

4.6. Sēdes protokols tiek sagatavots 5 (piecu) darba dienu laikā un izsūtīts visiem grupas 

dalībniekiem. 

 

5. Sadarbības grupas lēmumi 

5.1. Visi Sadarbības grupas lēmumi tiek pieņemti vienbalsīgi, vienojoties visiem attiecīgās 

sēdes dalībniekiem, 

5.2. Pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā. 

 

6. Noslēguma noteikumi 

6.1. Jebkura jautājumā risināšanā Sadarbības grupa var konsultēties ar Ādažu vidusskolas 

vadību un Padomi. 

 

 


