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KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

PIRMSSKOLAS  IZGLĪTĪBAS IESTĀDE  

„BITĪTE”  
 

 

APSTIPRINĀTS 

Ar Kuldīgas novada pašvaldības 

Pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” vadītājas  

L.Megnes rīkojumu Nr. 1.21/13 no 01.09.2020. 

 

Kuldīgas novada pašvaldības PII „ Bitīte ” vecāku padomes nolikums. 
 

Vispārīgie noteikumi. 

1. Kuldīgas novada pašvaldības PII „Bitīte‘’ vecāku padomi ievēl atklāti balsojot grupu 

vecāku sapulcēs, izvēlot no katras grupas 1 – 2 pārstāvjus.  

 

2. Iestādes padome darbojas saskaņā ar savu nolikumu, kuru pieņem darbībai un apstiprina 

pirmajā padomes sēdē. 

3. Iestādes vecāku padomē ietilpst: iestādes vadītājs, vadītāja vietnieks, grupu izvirzītie 

vecāku pārstāvji. 

4. Iestādes vecāku padomei nav tiesību atcelt un mainīt iestādes vadītāja lēmumu. 

5. Iestādes vecāku padome sanāk pēc vajadzības, bet ne retāk kā 2x gadā. 

 

Iestādes vecāku padomes mērķi un darbība. 

1. Aizstāvēt bērnu vecāku intereses iestādē, pašvaldībā un citās institūcijās 

2. Ierosināt priekšlikumus iestādes darba uzlabošanai. 

3. Ierosināt priekšlikumus vecāku iekšējās kārtības noteikumiem pirmsskolas iestādē, 

drošības pasākumu veikšanai u.c. pasākumiem. 

4. Veicināt iestādes materiālās bāzes pilnveidošanu un atjaunošanu, naudas līdzekļu 

optimālu izmantošanu. 

5. Veicināt iestādes un vecāku sadarbību. 

6. Veicināt iestādes un pašvaldības sadarbību. 

7. Atbalstīt pedagoģisko darbinieku iniciatīvas un radošo izaugsmi. 

8. Izskatīt vecāku priekšlikumus un ierosinājumus. 

 

Tiesības un pienākumi. 
1. Kuldīgas PII „ Bitīte‘’ vecāku padomes tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Kuldīgas 

novada pašvaldības PII „Bitīte’’ nolikums, LR Likums par darba aizsardzību, kā arī citi 

spēkā esošie LR likumi un normatīvie akti. 

2. Vecāku padomei ir tiesības pieprasīt informāciju un paskaidrojumus no iestādes 

darbiniekiem par aktuāliem izglītošanas un finanšu jautājumiem. 

3. Vecāku padomei ir pienākums sasaukt savas sēdes vismaz 2 x gadā. 

4. Vecāku padomei ir pienākums informēt vecākus un iestādes vadību par saviem lēmumiem 

un priekšlikumiem. 
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Darbības principi. 
1. Vecāku padome savā darbībā ievēro atklātības, demokrātijas, humānisma, taisnīguma un 

vispārpieņemtos ētikas principus. 

2. Visa vecāku padomes darbība, priekšlikumi un lēmumi virzīti uz iestādes darba 

uzlabošanu, bērnu tiesību aizsardzību. 

3. Vecāku padome darbojas bērnu interesēs. 

 


