
 

 

 

Pielikums Nr.2 

Madonas novada pašvaldības  

saistošajiem noteikumiem Nr.24 
Madonā 2010.gada 29.jūnijā  

(prot. Nr.14;32.p.) 

VIENOŠANĀS 
par bērna uzturēšanos Madonas novada Degumnieku pamatskolas pirmsskolas grupā 

Madonas novada Ošupes pagasts _____.gada "____."_____________________ 

Degumnieku pamatskolas pirmsskolas izglītības iestāde, reģ. Nr.4412900124, adrese Skolas 

iela 13, Ošupes pag., Degumnieki, Madonas nov., turpmāk tekstā Izglītības iestāde, kuras vārdā 

rīkojas Degumnieku pamatskolas direktore Daiga Rubene, no vienas puses un bērna vecāki 

(aizbildnis): __________________________________________, personas kods: 

__________________________ adrese ________________________________________, adrese 

_____________________________________, un turpmāk tekstā Vecāki (aizbildis), no otras 

puses, savstarpēji vienojas un noslēdz šo līgumu par bērna uzturēšanos Izglītības iestādē par 

sekojošo: 

1.  Izglītības iestāde no savas puses apņemas: 
1.1. nodrošināt bērnam __________________________________________, personas kods: 

____________________________ vietu līdz skolas gaitu sākumam. 
1.2. pirmsskolas izglītības programmas apguvi; 
1.3. regulāri informēt Vecākus par notiekošo (informācija uz stendiem, vecāku sapulces); 
1.4. nodrošināt kvalitatīvu bērna aprūpi, medicīnisko palīdzību un sanitāri higiēniskos 

apstākļus, piesaistot personālu, ar atbilstošu pedagoģisko un medicīnisko izglītību; 
1.5. garantē atbilstoši bērnu vajadzībām izstrādātu ēdienkarti; 
1.6. neizdot bērnu personām, kuras nav šīs 

vienošanās 2.1. punktā norādītās personas; 
1.7. aprēķināt samaksu par bērna ēdināšanas izdevumiem un daļējiem ēdināšanas 

sagatavošanas izdevumiem, atbilstoši bērna mēneša apmeklējumam; 
1.8. noslēgt "Vienošanos par parāda atmaksu" (pielikums Nr.4) ar bērna Vecākiem, ja Vecāki 

savlaicīgi nav veikuši samaksu par bērna ēdināšanas izdevumiem un 
daļējiem ēdināšanas sagatavošanas izdevumiem; 

1.9. savlaicīgi informēt Vecākus par izmaiņām darba 
laikā un/vai grafikā. 

1.10. nekavējoties informēt vecākus, ja bērnam radušies veselības traucējumi. 
2. Vecāki no savas puses apņemas: 

2.1. par pilnvarotajām personām izņemt bērnu no Izglītības iestādes 
noteikt ________________________________________________________________
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2.2. informēt par izmaiņām bērna veselības stāvoklī, 

kā arī par tām iedzimtajām un laika gaitā iegūtajām slimībām, kurām ir 

nepieciešama īpaša uzmanība/ aprūpe; 

2.3. savlaicīgi, t.i., līdz attiecīgās dienas plkst.9.00, informēt Izglītības iestādi par bērna neierašanos izglītības 

iestādē slimības u.c. iemeslu dēļ; 

2.4. ja bērns slimības dēļ Izglītības iestādi neapmeklē trīs un vairāk dienas, bērnam atsākot apmeklēt 

izglītības iestādi obligāti uzrādāma ārsta izziņa par bērna veselības stāvokli, ko nosaka MK noteikumi. 

2.5. veikt samaksu par bērna ēdināšanas izdevumiem un daļējiem ēdināšanas 

sagatavošanas izdevumiem Madonas novada pašvaldības domes lēmumos noteiktajā apmērā, apmaksa veicama 

līdz "25." datumam par kārtējo mēnesi; 

2.6. noslēgt ar Izglītības iestādi "Vienošanos par parāda atmaksu", ja Vecāki savlaicīgi nav veikuši; samaksu 

par bērna ēdināšanas izdevumiem un daļējiem ēdināšanas sagatavošanas izdevumiem; 

2.7. atmaksāt  zaudējumus, kurus Izglītības iestādei radījis bērns tīši; 

2.8. ievērot Degumnieku pamatskolas pirmsskolu grupu iekšējās kārtības noteikumus; 

3. Vienošanās stājas spēkā ar ___.gada "____."__________________ un ir spēkā līdz 

saistību pilnīgai izpildei. 

4. Strīdus, kas pusēm varētu rasties saistībā ar šīs vienošanās izpildi puses risina 

savstarpējo pārrunu ceļā. Ja puses nevar vienoties, strīdus jautājums tiek nodots 

izskatīšanai tiesā atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

5. Šī vienošanās var tikt grozīta vai papildināta pēc pušu vienošanās rakstiskā 

formā, kas, pēc tās abpusējas parakstīšanas, kļūst par šīs vienošanās neatņemamu 

sastāvdaļu. 

6. Šī vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei. 

7. Vienošanās sastādīta un parakstīta divos eksemplāros, no kuriem viens nodots 

Izglītības iestādei, bet viens - Vecākiem. Abiem vienošanās eksemplāriem ir 

vienāds juridisks spēks. 

 

 

Degumnieku pamatskola Vecāki (aizbildnis, audžuģimene): 

Reģ.Nr.4412900124 

Adrese:Skolas iela 13, Madonas 

nov, Ošupes pag., Degumnieki, 

LV-4833 

Degumnieku pamatskolas 

direktore  (Vārds, uzvārds) 

 

 

 

__________________________ 

 (paraksts) 

 (Vārds, uzvārds) 

 

__________________________ 

 

 

_______________________                  

(paraksts) 

 

 


