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Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 31.pantu 

 

 

 
I Vispārīgie noteikumi 

 

1. Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk – Iestāde) padomes 

(turpmāk – Padome) nolikums izdots saskaņā ar Izglītības likuma 31.pantu.  

2. Padome darbojas, pamatojoties uz Izglītības likumu, Daugavpils pilsētas 

26.pirmsskolas izglītības iestādes Nolikumu un šo nolikumu.  

 

II Padomes mērķis 

 

     3. Izglītojamo vecāku (personu, kas realizē aizgādību) un pirmsskolas pedagogu 

savstarpējās sadarbības veicināšana, iesaistoties pirmsskolas dzīves norisēs. 

 

III Padomes  tiesības  

4. Iestādes padome: 

                4.1. sniedz priekšlikumus Iestādes attīstībai; 

                4.2. piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniedz priekšlikumus 

izglītības kvalitātes uzlabošanai Iestādē; 

           4.3. sniedz priekšlikumus jautājumos par izglītojamo un Iestādes darbinieku tiesībām un 

pienākumiem; 

          4.4. sniedz Iestādes vadītājam priekšlikumus par Iestādes darba organizāciju, budžeta 

sadalījumu un izglītības programmu īstenošanu; 
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          4.5. ir tiesīga lemt par to, kādus individuālos mācību piederumus nodrošina izglītojamo 

vecāki (personas, kas realizē aizgādību); (Izglītības likuma  1.panta 12.
4
 punkta "k" 

apakšpunktā minētos); 

          4.6. risina tās kompetencē esošus organizatoriskos, tai skaitā ar Iestādes rīkotajiem 

pasākumiem saistītus jautājumus; 

         4.7. veicina Iestādes sadarbību ar sabiedrību; 

         4.8. informē par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem Iestādes padomes darbu 

reglamentējošā normatīvajā aktā noteiktajā kārtībā; 

        4.9. ir tiesīga veidot vecāku (personu, kas realizē aizgādību) interešu grupas un 

institūcijas, tajās iesaistot Iestādes izglītojamo vecākus (personas, kas realizē aizgādību); 

        4.10. veic citus Iestādes padomes darbu reglamentējošā normatīvajā aktā un citos 

normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. 

       4.11. Iestādes padome darbojas saskaņā ar Iestādes padomes darbību reglamentējošu 

normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar Iestādes vadītāju, izdod pati padome. 

 

IV Pirmsskolas padomes sastāvs un ievēlēšanas kārtība 

5.Iestādes padome ir pirmsskolas izglītības iestādes koleģiāla institūcija, kurā darbojas: 

       5.1.  izglītojamo vecāku (personu, kas realizē aizgādību) deleģēti pārstāvji; 

       5.2. Iestādes pedagogu un citu darbinieku deleģēti pārstāvji. 

6.Iestādes padomē vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pārstāvji ir vairākumā.   

7.Vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pārstāvjus ar balsu vairākumu ievēlē Iestādes vecāku 

sapulce. 

8. Iestādes darbinieku nevar deleģēt padomē kā vecāku (personu, kas realizē aizgādību) 

pārstāvi. 

9. Iestādes padomes vadītāju ievēlē no vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pārstāvju vidus.  

10.Padomes sastāvā var iekļaut izglītības iestādes vadītāju un izglītības iestādes dibinātāja 

pārstāvi. 

11.Pedagogu pārstāvjus izvirza Iestādes pedagoģiskais kolektīvs. 

12. Padomi vada padomes priekšsēdētājs. Pirmajā Padomes sēdē ievēl padomes priekšsēdētāju 

no visiem padomē ievēlētājiem pārstāvjiem. Pirmajā sēdē ievēl arī protokolistu. 

http://likumi.lv/doc.php?id=50759#p1
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13.Padomes darbības laiks ir 2 gadi. Izņemot gadījumus: kad kādam no Padomes vecākiem 

bērns neapmeklē Iestādi; vai kāds no ievēlētajiem pedagogiem pārtrauc darba attiecības 

Iestādē. Tad tiek sasaukta Padomes sēde, kurā tiek ievēlēti jauni padomes locekļi. 

 

V Padomes darba organizācija 

 

14. Padomes sēdes notiek ne retāk kā 2 reizes mācību gadā. 

15. Padomes lēmumus pieņem balsojot. Balsošana var būt gan atklāta, gan aizklāta. 

16. Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir priekšsēdētāja balss. 

17. Padomes lēmumi ir spēkā, ja sēdē piedalās vismaz puse sastāva. 

18. Sēdes protokolē. Protokolista pienākumus veic pedagogu pārstāvis. Padomes sēžu 

protokolus noformē un glabā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

 

 

VI Noslēguma jautājumi 

 

19. Iestādes vadītājs ar rīkojumu ir tiesīgs noregulēt jautājumus, kas nav atrunāti šajā nolikumā, 

lai pilnvērtīgi un nepārtraukti tiktu īstenotas Padomes funkcijas. 

20. Izmaiņas un papildinājumus nolikumā apspriež Padomes sēdē, noformē rakstiski kā 

grozījumus. Grozījumus reglamentā apstiprina Padomes sēdē. 

21. Padome nav tiesīga mainīt vadītāja lēmumus. 

         

 

Iestādes padomes nolikumu sastādīja 

 Daugavpils pilsētas 11.p.i.i iestādes padomes priekšsēdētājs A. Dubovska, 

 Daugavpilī , 

 2014.gada 01. septembrī. 

 

 

Saskaņots Iestādes padomes sēdē  

2014. gada 01.oktobrī 

Protokols Nr. 2 

 

 

 


