
Lubānas novada pašvaldība
LUBĀNAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ‘’RŪĶĪŠI’’

Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000056130, Brīvības iela 17, Lubāna, Lubānas novads, LV – 4830
Tālrunis/fakss: 64807532, e-pasts: rukisi@lubana.lv

VIENOŠANĀS
Par bērna uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādē

Lubānā                                                                          20……..gada…………………

Lubānas pirmsskolas izglītības iestāde ‘’Rūķīši’’, reģ. Nr. 440100092, adrese: 
Brīvības iela 17, Lubāna, Lubānas novads LV – 4830, turpmāk tekstā PII, kuras vārdā 
saskaņā ar iestādes Nolikumu, rīkojas Lubānas PII ‘’Rūķīši’’ vadītāja ASTRĪDA 
SOMA no vienas puses un bērna vecāki ( aizbildnis)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

(vecāka vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vietas adrese)
un turpmāk tekstā VECĀKI ( aizbildnis) no otras puses, savstarpēji vienojas un 
noslēdz šo vienošanos par bērnu uzturēšanos PII par sekojošo:

1. Pirmsskolas izglītības iestāde no savas puses apņemas:
1.1. Nodrošināt bērnam…………………………………………………………
                                                                               (vārds, uzvārds, personas kods)

vietu PII līdz skolas gaitu sākumam
1.2. nodrošināt bērna aprūpi, sanitāri higiēniskos apstākļus un 

nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo medicīnisko palīdzību, piesaistot 
personālu ar atbilstošu pedagoģisko un medicīnisko izglītību

1.3. nekavējoties informēt vecākus, ja bērnam radušies veselības traucējumi
1.4. regulāri informēt vecākus par PII notiekošajiem kultūras pasākumiem un 

citām aktualitātēm
1.5. garantēt atbilstoši bērna vajadzībām izstrādātu ēdienkarti
1.6. skolotājs vai medicīnas darbinieks atspoguļo bērna PII mēneša 

apmeklējumu
1.7. sekot aprēķinam par bērna ēdināšanas izdevumiem un ēdiena 

sagatavošanas izdevumiem PII, atbilstoši PII mēneša apmeklējumam, ko 
veic pašvaldības grāmatvedība

1.8. ja bērna vecāki savlaicīgi nav veikuši samaksu par bērna ēdināšanas 
izdevumiem un ēdināšanas sagatavošanas izdevumiem PII, tiek noslēgta ‘’ 
Vienošanās par parāda apmaksu’’

1.9. ja vecāki šīs vienošanās 2.7.punktā noteiktajā kārtībā neinformē PII par 
bērna neierašanos un tās iemesliem, PII attiecīgo dienu ieskaita PII 
apmeklējumā kā neattaisnotu kavējumu, par ko vecāki maksā

1.10. neizdot bērnu no PII personām, kuras nav norādītas grupas žurnālā vai 
jaunākā skolas vecuma bērniem ( kuri nav sasnieguši 13 gadu vecumu) 
vadoties pēc MK noteikumiem

1.11. nodrošināt bērna personības garīgo un fizisko attīstību atbilstoši 
pirmsskolas izglītības programmas prasībām un bērna individuālām 
īpašībām
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1.12. savlaicīgi informēt vecākus par izmaiņām PII darba laikos
2.Vecāki no savas puses apņemas:
    2.1. Par pilnvarotajām personām izņemt bērnu no PII 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
    2.2. iestāde strādā no plkst.7.30 – 18.30, bērnus izņemt līdz plkst.18.20
    2.3.atvest bērnu uz PII atbilstoši personiskās higiēnas prasībām (tīriem, apgrieztiem 

nagiem un matiem, nomazgātiem) un piemērotā un tīrā apģērbā, apavos
    2.4. atvedot bērnu uz PII nodot to skolotājai vai darbiniekam, kas pieņem bērnus 

šajā dienā. Pretējā gadījumā PII neatbild par bērna dzīvību un veselību
    2.5. neierasties pēc bērna PII alkohola vai narkotiku reibuma stāvoklī
    2.6. nekavējoties informēt PII par izmaiņām bērna veselības stāvoklī, kā arī par tām 

iedzimtajām un laika gaitā iegūtajām slimībām, kurām nepieciešama īpaša 
uzmanība un aprūpe

    2.7. savlaicīgi, t.i. līdz attiecīgās dienas plkst.9.00 informēt PII darbinieku (grupas 
skolotāju, medmāsu 64807598) par bērna neierašanos PII, pretējā gadījumā 
kavējuma dienu vai dienām – maksāt

    2.8. ja bērns nav apmeklējis PII 3 un vairāk dienas, ierodoties PII jāuzrāda ārsta 
izziņa ( pēc MK noteikumiem)

    2.9.veikt samaksu par ēdināšanu ( produktiem un ēdiena sagatavošanu) PII, 
Lubānas novada pašvaldības noteiktajā apmērā, iemaksājot naudu līdz 15. 
datumam par tekošo mēnesi

    2.10. ja bērna vecāki savlaicīgi nav veikuši samaksu par bērna ēdināšanas 
izdevumiem PII, noslēgt ar PII ‘’Vienošanos par parāda atmaksu’’

    2.11. atmaksāt PII zaudējumus, kurus šai iestādei radījis bērns tīši
    2.12. ievērot PII iekšējos kārtības noteikumus
    2.13. necelt neslavu ( nepamatotu) PII darbiniekiem
    2.14. bērns ar pedikulozi nevar apmeklēt iestādi ( utis, gnīdas)
    2.15. aizliegts uz PII vest slimu bērnu
            2.15.1. ar temperatūru
            2.15.2. ar zarnu darbības traucējumiem
            2.15.3. ar lipīgām ādas slimībām ( treptodermija, kašķis, mikrosporija)
            2.15.4. akūtas bērnu infekcijas slimības akūtā stāvoklī ( vējbakas)
3. Vienošanās stājas spēkā ar……………gada…………………………. Un ir spēkā 

līdz saistību pilnīgai izpildei.
4. Strīdus, kas pusēm varētu rasties ar šīs vienošanās izpildi, risina savstarpējo 

pārrunu ceļā. Ja puses nevar vienoties, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai 
tiesā atbilstoši LR 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.
7. Vienošanās sastādīta un parakstīta divos eksemplāros, no kuriem viens nodots PII, 

bet viens – vecākiem (aizbildņiem). Abiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds 
juridisks spēks.

Lubānas PII ‘’Rūķīši’’                                             Vecāki ( aizbildņi)
Reģ.nr. 4401900092                                                    ………………………………..
Brīvības iela 17                                                           ………………………………..
Lubāna, Lubānas novads                                             ………………………………..
PII vadītāja                                                                  ………………………………..



…………………..A.Soma                                          ……………………………...
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