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LĪGUMS NR. 
par bērna uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādē 

 
Ādažu novadā                                                                                         20___.gada "___."_____________ 
 
Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde (turpmāk - PII), reģistrācijas Nr.4301902762, adrese: Pirmā iela 26a, 
Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, kas darbojas pamatojoties uz PII nolikumu, tās vadītājas Sandras Breidakas 
personā, no vienas puses, un 
 
_____________________________________ (turpmāk - Vecāks), personas kods: ___________________,   
( māte, tēvs, aizbildnis (vajadzīgo pasvītrot) vārds, uzvārds)                           

deklarētās dzīves vietas adrese: ___________________________________________________________, 
no otras puses  

abi kopā saukti “Puses” un katrs atsevišķi – “Puses”, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. PII apņemas: 

1.1. realizēt Vispārizglītojošu pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111, licences Nr. V-6090); 

1.2. nodrošināt nepilngadīgā ______________________________________________ (turpmāk - Bērns),  

personas kods: ________________________, deklarētā dzīvesvieta __________________________ 

_____________________________________________________________ pirmsskolas izglītību PII; 

1.3. nodrošināt Bērna uzturēšanos PII Līguma darbības laikā, darba dienās, no plkst. 7.00 līdz 19.00; 

1.4. nodrošināt Bērna personības, talantu un fizisko attīstību atbilstoši izglītības programmai, radīt labvēlīgus 
apstākļus Bērna izaugsmei atbilstoši viņa individuālajām spējām un interesēm, nodrošināt veselīgu 
dienas režīmu; 

1.5. nodrošināt Bērna aprūpi un sanitāri higiēniskos apstākļus atbilstoši PII darbību reglamentējošiem 
normatīviem aktiem un piesaistot personālu ar atbilstošu izglītību; 

1.6. organizēt veselīgu, sabalansētu un pilnvērtīgu uzturu, pamatojoties uz ēdināšanas pakalpojuma 
sniedzēja izstrādātu un PII medicīnas darbinieka apstiprinātu ēdienkarti, kas izvietota grupas 
informācijas stendā; 

1.7. regulāri informēt Vecāku par PII darbību (izvietojot informāciju PII grupas informācijas stendā, ar pedagoga 
mutvārdu informāciju un sniedzot informāciju vecāku sapulcēs), kā arī individuāli - par Bērna apgūtajām 
prasmēm un attīstību; 

1.8. izdot Bērnu no PII tikai Vecākiem vai personām, kas minētas Vecāka anketā; 

1.9. par katru mēnesi aprēķināt ēdināšanas maksu un līdz nākamā mēneša 10. datumam izsniegt rēķinu; 

1.10. informēt Vecāku par izmaiņām PII darba laikā vai darbības grafikā; 

1.11. nekavējoties informēt Vecāku, ja Bērnam radušies veselības traucējumi; 

1.12. atbildēt par Bērna drošību PII, ekskursijās un pārgājienos saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

2. Vecāks apņemas: 

2.1. ievērot PII Iekšējās kārtības noteikumus (izvietoti grupas informācijas stendā, kā arī Ādažu novada 
domes mājaslapas www.adazi.lv sadaļas “Izglītība” apakšnodaļā “Ādažu PII”; 

2.2. ziņot par izmaiņām Vecāka anketā norādīto personu sarakstā, kas tiesīgas izņemt Bērnu no PII un 
saņemt PII informāciju ārkārtas gadījumos;  

2.3. rakstveidā informēt PII par nopietnām izmaiņām Bērna veselības stāvoklī, kā arī par tām iedzimtām un 
laika gaitā iegūtām slimībām, kam nepieciešama īpaša uzmanība vai aprūpe; 

2.4. nogādājot Bērnu PII, informēt grupas pedagogu vai tā palīgu par Bērna veselības traucējumiem vai 
specifiskām īpatnībām; 

2.5. līdz kārtējās dienas plkst. 8.00 personīgi vai pa telefonu 67997705 informēt PII dežurantu vai PII 
pārtikas bloka vadītāju pa tālr. 29326410 par Bērna neierašanos PII slimības vai citu iemeslu dēļ; 

2.6. nogādāt Bērnu uz PII grupu līdz plkst. 8.30; 

2.7. piedalīties grupas organizētajās vecāku sapulcēs, pārrunās un PII organizētajās kopsapulcēs; 

2.8. apmaksāt Bērna ēdināšanas izdevumus PII rēķinā norādītajā apmērā un termiņā, veicot pārskaitījumu 
uz rēķinā norādīto norēķinu kontu. Ja samaksas kavējums ir ilgāks par 30 dienām no rēķinā noteiktā 
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termiņa, tad par katru kavējuma dienu tiek aprēķināti kavējuma procenti 0,1 % no nesamaksātās 
summas un PII ir tiesīga lūgt Ādažu novada domi piedzīt nenomaksāto summu, kavējuma procentus 
un tiesāšanās izdevumus normatīvajos aktos noteiktā kārtībā; 

2.9. nodrošināt individuālos mācību piederumus Bērna izglītošanai normatīvajos aktos noteiktā apmērā; 

2.10. nodrošināt pedagoga norādītos individuālos higiēnas piederumus Bērnam.  

3. Samaksas noteikumi un kārtība: 

3.1. maksājuma apmēru vienai dienai par Bērna ēdināšanu nosaka Ādažu novada dome, to aprēķina par 
kārtējo mēnesi un apmaksā pēcapmaksas veidā nākamajā mēnesī rēķinā norādītajā termiņā un 
apjomā. Rēķina summu veido, Bērna ēdināšanai vienai dienai noteikto cenu reizinot ar Bērna 
apmeklēto PII dienu skaitu mēnesī; 

3.2. PII rēķinus noformē elektroniskā formātā (turpmāk - eRēķins) un izsūta par to paziņojumu Vecākam uz e-
pasta adresi ___________________________________________. Tiek uzskatīts, ka eRēķins ir nogādāts 
Vecākam un Vecāks to ir saņēmis ar brīdi, kad tas tiek izsūtīts no e-pasta adreses ar domēna vārdu 
www.adazi.lv uz augstāk norādīto Vecāka e-pasta adresi. Gadījumā, ja Vecāka e-pasta adrese tiek 
mainīta, Vecākam ir pienākums paziņot par to PII uz e-pastu adazupii@adazi.lv; 

3.3. eRēķinu nosūtīšanas gadījumā rēķini papīra formātā netiek sūtīti. Ja Vecākam ir nepieciešamība pēc 
rēķina papīra formātā, viņa pienākums ir par to informēt PII. 

4. Papildus noteikumi: 

4.1. PII neatbild par Bērna zināšanu līmeni, ja viņš ilgstoši neapmeklē PII vai kavē mācību laiku no plkst. 
9.00 līdz 12.00, kā arī ja viņa individuālā attīstība vai veselība neatbilst Vispārizglītojošai pirmsskolas 
izglītības programmai; 

4.2. parakstot Līgumu Vecāks apliecina, ka ir iepazinies ar PII izglītības programmu, iekšējās kārtības 
noteikumiem, PII nolikumu, un atzinuši tos par labu esam;  

4.3. Puses ir atbildīgas par Līguma izpildi vai neizpildi saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem; 

4.4. Puses nav atbildīgas viena pret otru pie nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem, kā ugunsgrēks, 
dabas stihijas, vai karadarbība, ko Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst; 

4.5. Līgums stājas spēkā ar abu Pušu parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei; 

4.6. Vecākam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, paziņojot par to PII 1 (vienu) kalendāro mēnesi 
pirms Līguma darbības pārtraukšanas paredzētās dienas;  

4.7. strīdus, kas Pusēm varētu rasties saistībā ar Līguma izpildi, tās risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja 
Puses nevar vienoties, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesā atbilstoši spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem; 

4.8. Līgums var tikt grozīts vai papildināts pēc Pušu vienošanās, rakstiskā formā, kas pēc tās abpusējas 
parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu; 

4.9. Līguma noteikumi Pusēm ir saprotami, Puses tiem piekrīt un apstiprina ar parakstu; 

4.10. jautājumi, kas nav paredzēti Līgumā, tiek lemti saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem; 

4.11. Līgums parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas PII, bet viens – pie Vecāka. Abiem 
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

5. Pušu paraksti: 

Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde 
Reģ. Nr.4301901917 
Adrese: Pirmā iela 26a,Ādaži,  
Ādažu novads, LV-2164 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
Vadītāja S.Breidaka 
____._____.20___. 

Vecāks 
_______________________________________ 
 
Personas kods: __________________________ 
 
Adrese: ________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
 
___________________ /___________________ 
            (paraksts)                  (atšifrējums)   
____._____.20_____. 
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