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1. PPII „Liesmiņas“ vīzija, mērķi un uzdevumi 

Mūsu prioritātes ir ģimeniskums, mīlestība un individuāla pieeja katram audzēknim. Tomēr 

neaizmirstot, ka paša ES nav centrs, ap kuru visam ir jāgrozās. Katrs ir īpašs, tomēr dzīvo 

sabiedrībā – dažādi cilvēki, dažādas izpratnes, neskaitāmi viedokļi. Iemācīties saticīgi 

sadzīvot, ieraudzīt citus un nebūt vienaldzīgam pret to vajadzībām, sniedzot palīdzīgu roku – 

tā ir piepildīta dzīve. Tās ir „liesmiņas“, kuras sasilda un dara dzīvi gaišāku! 

Mūsdienu sabiedrība pamatā diktē savas prasības – tempu, produktivitāti, konkurētspēju, 

finansiālo pārticību u.t.t. Domāt citādi bieži vien ir peldēt pret straumi. Gļēvuļi to nespēj, bet 

pārlieku par sevi pārliecinātie agri vai vēlu piedzīvo sakāvi.  Kur ir atrodams līdzsvars? Tas 

nāk no Augšienes – no Gaismas Tēva, pie Kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnu! 

Savienībā ar Dievišķo spēku iespējams aizsniegt augstākus ideālus un saglabāt līdzsvarotu 

attieksmi pret visu apkārt notiekošo.  Tāpēc mūsu iestādi saucam par kristīgo bērnudārzu, 

kurā bērni vienlaikus ar pirmsskolas izglītību saņem arī ievirzi un priekšstatu par mīlošu un 

gādīgu Bībeles Dievu - Tēvu, kā arī par labāko un uzticamāko Draugu – Jēzu Kristu.  

PPII „Liesmiņas“ Izglītības programma balstās uz kristīgās ticības pamatprincipu, ka 

audzināšana ir kas vairāk kā tikai zināšanu kā informatīva kopuma nodošana bērnam. 

Cilvēks ir ne tikai intelektuāla, bet arī garīga būtne. Tāpēc PPII „Liesmiņas“ Izglītības 

programma ir ar kristīgo ticību saistīta izglītība, kurā zināšanas un ticība Bībeles Dievam 

veido vienu vienotu kopumu.  

Ikdienā šī zināšanu un ticības savstarpējā saistība izpaužas šādos veidos: 
 

▪ Katra diena PPII „Liesmiņas“ iesākas ar kopīgu „rīta apli“ (svētbrīdi), kurā bērni kopā ar 

pedagogu lasa Bībeli, sarunājas ar Jēzu Kristu kā ar Draugu (lūgšana), slavē Viņu ar 

dziesmām. Ikdiena turpinās, integrējot lasīto mācību programmas īstenošanā. 

▪ Pedagogi cenšas izmantot visus iespējamos līdzekļus, lai sekmētu bērna intelektuālo 

attīstību atbilstoši katra bērna individuālajām, personiskajām iespējām (attīstības 

līmenim). 

▪ Bērna audzināšana virzīta uz gatavību kalpot Dievam un līdzcilvēkiem (rūpes par 

apkārtesošajiem, izpalīdzība, laipnība u.tml.). 

▪ Bērnā tiek veidota pozitīva attieksme un sniegtas pamatzināšanas par sava ķermeņa 

fizioloģisko uzbūvi, kā meitenēm un zēniem. 

▪ Bērniem tiek piedāvātas ierosmes pozitīvai un radošai sava brīvā laika izmantošanai. 

▪ Bērnos tiek veidota harmoniska personība, attīstot viņos kā tikumiskās īpašības 

(precizitāte, čaklums, darba mīlestība, godīgums, kārtība, uzticamība, pieklājība, 

pašdisciplīna u.c.), tā arī sociālās īpašības (bērns kā sabiedrības sastāvdaļa, citu vajadzību 

ievērošana, pienākuma apziņa u.c.). 

▪ PPII „Liesmiņas“ izglītības programmā ir integrēta veselības mācība – bērniem tiek 

atklāti mācīti veselīga dzīvesveida pamatprincipi, kas tiek realizēti arī PPII „Liesmiņas“ 

ikdienas dzīvē (ēdienkartē ir veģetāra, sabalansēta  augu valsts diēta, bērniem 

nepieciešams miegs dienvidū, kustības un svaigs gaiss, tīrība kā veselīga dzīvesveida 

sastāvdaļa, ūdens patēriņam jābūt pietiekošā daudzumā, starp ēdienreizēm netiek pieļauta 

„našķošanās“, u.tml.). 
 

Galvenajam audzināšanas mērķim ir jābūt izveidot bērnos Bībeliskā (kristīgā) pasaules 

uzskata pamatus un ievirzīt tos Jēzum Kristum līdzīga rakstura attīstībā. Bērns to 

saprot, ja redz dzīvu, mīlestības piepildītu ticību tajos, kas ir viņam blakus.  

 

Bērni tiek virzīti izveidot dabīgu, ciešu, personisku un laimīgu savienību ar Dievu. Tāpēc 

PPII „Liesmiņas“ cenšamies nodrošināt atmosfēru, kura veicinātu virzību uz skaistākā 

standarta sasniegšanu. Skolotāja personiskais piemērs, dabas mācība, Bībele un kristīgā 

literatūra ir galvenie palīglīdzekļi šo mērķu aizsniegšanā. 
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2. Audzināšanas pamatnostādnes. 
 

Tieši vecākiem un audzinātājiem ir vislielākā atbildība un personiskā piemēra ietekme, audzinot bērnus 

un nododot tiem kristīgās pamatvērtības. Īpaši nozīmīgs aspekts, lai mūsu bērnu vecāku izpratne par 

būtiskāko mūsdienu audzināšanā lielā mērā sakristu vai nekonfliktētu ar PPII „Liesmiņas“ 

audzināšanas pamatnostādnēm. Bērnu vecāki, parakstot līgumu par bērna uzņemšanu PPII 

„Liesmiņas“, apņemas respektēt PPII „Liesmiņas“ mērķus un metodes pamatnostādņu sasniegšanai, kā 

arī paši iesaistīties to aizsniegšanā un attīstīšanā. Šie pamatprincipi mūsu izpratnē ir sekojoši:  

 
 

 

▪ Kristīgā mācība. Viens no audzināšanas galvenajiem mērķiem ir veicināt bērnos spēju brīvi un 

patstāvīgi domāt, attīstot morālo spriestspēju un sekmējot atbildīgu rīcību. Mūsu personiskā 

pieredze un pārliecība ir, ka tas vislabāk sasniedzams, izveidojot bērnos Bībeliskā (kristīgā) 

pasaules uzskata pamatus. Tāpēc Bērni tiek virzīti izveidot dabīgu, ciešu, personisku un laimīgu 

savienību ar visu lietu Radītāju – Dievu. Tas ievirza bērnus arī morāli cēla, Jēzum Kristum līdzīga 

rakstura veidošanā, kā arī attīsta bērnos pašdisciplīnu, cieņu pret dzīvību, sevi un citiem, 

orientāciju uz ģimeni, laulību un paaudžu vienotību, mērķtiecīgu attieksmi pret dabu kā labklājības 

avotu u.c. audzināšanas uzdevumus. Skolotāja personiskais piemērs, dabas mācība, Bībele un 

kristīgā literatūra ir galvenie palīglīdzekļi šo mērķu aizsniegšanā. Mēs savā iestādē neveidojam 

bērna piesaisti kādai konkrētai reliģiskajai konfesijai, bet mācām kristīgās mācības pamatus, kādi 

tie ietverti Bībelē. 

▪ Veselīgs dzīvesveids. PPII „Liesmiņas“ izglītības programmā ir integrēta veselības mācība – 

bērnos tiek veidota pozitīva attieksme un sniegtas pamatzināšanas par sava ķermeņa fizioloģisko 

uzbūvi kā meitenēm un zēniem. Bērniem tiek atklāti mācīti veselīga dzīvesveida pamatprincipi, 

kas tiek realizēti arī PPII „Liesmiņas“ ikdienas dzīvē (veģetāra, sabalansēta  augu valsts diēta, 

miegs, kustības un svaigs gaiss, tīrība kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļa, pietiekošs ūdens 

patēriņš, mērenība, starp ēdienreizēm netiek pieļauta „našķošanās“, u.tml.).  

▪ Vienkāršība, pieticība, skaidrība. Bērna raksturam jāveidojas vienkāršos, tīros un tikumīgos 

apstākļos; bērns ir jāpasarga no tādiem ārējiem faktoriem, kuri veicina pašpaaugstināšanos vai 

izcelšanos citu vidū.  

▪ Izkopjamie tikumi. Čaklums, uzticamība, kārtīgums, drosme, savaldīgums, godīgums, 

punktualitāte, izpalīdzīgums, līdzcietība u.c. tikumi pēc būtības ir arī kristietības pamatvērtības. 

Vecākiem savā mājas dzīvē vēlams uzticēt bērniem kādus viņu vecumam atbilstošus pienākumus, 

atbalstot bērnus viņu „mazo“ pienākumu izpildē. Tādus cenšamies ieviest arī mūsu iestādē. PPII 

vecākie audzinātāji labprāt sniegs Jums kādus ierosinājumus, lai tādus pienākumus ieviestu arī 

Jūsu mājas dzīvē. 

▪ Pašdisciplīna un cieņa. Katrs bērns tiek vērtēts kā personība un indivīds, taču visatļautība un 

izdabāšana bērna vēlmēm netiek uzskatīta par normu. Tāpēc, vecāki un skolotāji ir tiesīgi pielietot 

noteiktību, lai vecāku vai skolotāju vārdi tiek respektēti un ņemti vērā, tiem paklausot. 

▪ Brīvā laika pavadīšana. Savā audzināšanā PPII „Liesmiņas“ iestājas par to, lai bērni tiktu rosināti 

pozitīvai un radošai sava brīvā laika izmantošanai. Tas atturēs no tādām aktivitātēm un brīvā laika 

pavadīšanas, kas varētu izjaukt bērnos garīgo un intelektuālo vērtību līdzsvaru, vai arī vājināt to 

rakstura veidošanos. Zemāk uzskaitīti galvenie riska faktori. 

o Masu informācijas līdzekļi. Daudzu bērnu garīgi-intelektuālā attīstība lielā mērā tiek 

traucēta no uzbudinājuma un kaitīgiem vilinājumiem, kuri izriet no masu informācijas 

līdzekļiem. Tāpēc vecāku pienākums ir īpaši kontrolēt no šī avota plūstošo informāciju un 

ietekmi uz bērnu (ietver kā TV, tā arī videofilmas, grāmatas u.tml.). 

o Datorspēles. Līdzīgi šodien ir vairums bērnu datorspēļu, kuras grauj bērna garīgi-

intelektuālo attīstību. Tādas ir spēles ar okultu, amorālu un vardarbīgu elementu 

piejaukumu. Bērna normālas attīstības interesēs šādas spēles ir pilnīgi izslēdzamas un 

aizliegtas. 

o Mūzika. Tai ir milzīga ietekme uz cilvēku. Tai ir vara lielā mērā ietekmēt cilvēka 

domāšanas spējas, vēl vairāk – tā tieši ietekmē cilvēka zemapziņu. Tāpēc izšķiroša loma ir 

arī mūzikas izvēlei, kādu bērns klausās un dzird sev apkārt. Šo atziņu īpaši uzsver kristīgi 

orientēti profesionāļi – pedagogi, un tie atzīst mūzikas tiešu ietekmi uz cilvēka rakstura 

veidošanu. 

▪ Kaitīgi ieradumi. Vecāki atbalsta skolotājus arī centienos nostiprināt bērnos negatīvu un 

noraidošu attieksmi pret alkoholu, tabaku, un cita veida kairinātājiem. Personīgais piemērs arī šeit 

ir labākais skolotājs. 

▪ Audzināšanas zinātne. Mūsu pedagoģijas pamati balstās vispārīgajā pedagoģijā, kas tiek 

papildināti ar citu kristīgi - profesionālo (pedagoģisko) literatūru, t.sk. kristīgās autores Elenas 

Vaitas (1827-1915) atziņām par bērnu audzināšanu Bībeles gaismā. 
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1. Tiesiskais pamats 
 

Tiesiskā forma. PPII „Liesmiņas“ ir juridiskas personas – SIA „Ex Gratia“ dibināta privāta 

pirmsskolas izglītības iestāde pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai. Tā dibināta 

2008.gada 01.jūlijā, reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības 

iestāžu reģistrā 21.07.20082008 ar reģistrācijas Nr.2001802704. 

 

PPII “Liesmiņas” ir izsniegtas šādas licences: 

- 29.08.2008 licence Nr.8418 vispārējās izglītības programmas Pirmsskolas 
izglītības programma, kods 01011111 īstenošanai. Licences derīguma termiņš – 

2018.gada 31.jūlijs.  

- 23.07.2018 licences ID V-529 Vispārējās pirmsskolas izglītības programmas, 
kods 01011111 īstenošanai. Licences derīguma termiņš – 2028.gada 23.jūlijs. 

 

PPII „Liesmiņas“ darbības tiesiskais pamats ir “Izglītības likums”, “Vispārējās izglītības 

likums”, “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības 

programmu paraugiem”, citi normatīvie akti, kā arī izglītības iestādes un/vai dibinātāja 

apstiprinātie iekšējie dokumenti (Nolikumi, Pamatnostādnes, Noteikumi, Rīkojumi u.c.).  
 

2. Uzņemšanas un Izstāšanās noteikumi 
 

2.1. Uzņemšana. Bērns tiek uzņemts PPII „Liesmiņas“, ja  

▪ Bērna veselības un fizioloģiskais (fizioloģija, psihe un motorika) stāvoklis nav 

traucēts un atbilst bērna vecumam;  

▪ Bērna vecāki ir piedalījušies pārrunās ar PPII „Liesmiņas“ Padomi; 

▪ Vecāki ir iepazinušies ar PPII „Liesmiņas“ Pamatnostādnēm, Līgumu un ar savu 

parakstu apliecinājuši savu piekrišanu PPII „Liesmiņas“ Pamatnostādnēm.  
 

Līgums tiek noslēgts uz vienu mācību gadu (01.09 līdz 31.08) vai uz īsāku termiņu – 

līdz mācību gada beigām, ja uzņemšana notiek mācību gada laikā. Par līguma 

pagarinājumu uz katru nākamo gadu vecāki un PPII „Liesmiņas“ vienojas no jauna ne 

vēlāk kā līdz tekošā mācību gada 30.06, pārskatot finansējuma un citus nepieciešamos 

jautājumus.  

2.2. Uzņemšana mācību gada laikā. Tā notiek izņēmuma kārtībā pirmā mācību gada laikā, 

bet turpmākajos (sākot ar 2009/2010) mācību gados – ja tas saistīts ar bērna ierašanos 

uz dzīvesvietu Babītes pagastā mācību gada starplaikā vai citu apstākļu dēļ, jebkurā 

gadījumā ievērojot nosacījumu, ka jauna skolēna uzņemšana netraucē PPII „Liesmiņas“ 

darbību un dalībnieku paplašināšanu pieļauj darbaspēka, finansiālie un materiālie 

resursi.  

2.3. Izstāšanās pirms termiņa (līdz mācību gada beigām). Šāda izstāšanās pieļaujama, ja 

PPII „Liesmiņas“ vadība ir rakstveidā informēta par to ne vēlāk kā līdz mācību gada 

sākumam (rakstveida paziņojums par bērna nodošanu pirmsskolas izglītības iestādē uz 

nepilnu mācību gadu). Citos gadījumos, nepieciešams rakstveidā informēt par to PPII 

„Liesmiņas“ vadību ne mazāk kā 2 (divus) mēnešus iepriekš). 

2.4. Līguma uzteikšana no PPII „Liesmiņas“ puses. PPII „Liesmiņas“ ir tiesības 

rakstveidā uzteikt līgumu bērna vecākiem, norādot uzteikuma pamatojumu, ja netiek 

ievēroti PPII „Liesmiņas“ nolikuma, LR likumu, šo Pamatnostādņu vai Līguma  

noteikumi. 
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3. Mācību laiks, nodarbību saraksts un plāns. 
 

Bērna uzturēšanās PPII „Liesmiņas“ ir no Pirmdienas līdz Piektdienai no plkst. 7.00 līdz 

19.00, bet piektdienās līdz 18.00. Ja šajās dienās ir valstiski noteiktā svētku diena vai 

brīvdiena, bērna uzturēšanās PPII „Liesmiņas“ nenotiek. Tāpat, bērnu uzturēšanās PPII 

„Liesmiņas“ nenotiek, ja ar jebkādu valsts, pašvaldības vai citu institūciju nolēmumu normālā 

darba diena tiek pārcelta uz sestdienu (Sestdiena ir brīva diena jebkuros apstākļos). Vasaras 

mēnešos (jūlijs/augusts) mācības un bērnu uzturēšanās tiek pārtrauktas sakarā ar pedagogu 

atvaļinājumu (vasaras brīvlaiks).  
 

Ar nodarbību plānu bērna vecāki ir tiesīgi iepazīties, iepriekš vienojoties par to ar sava bērna 

grupas vadošo pedagogu. 

 

Īpašs laiks mums ir mācību gada sākums un noslēgums, mātes (ģimenes) diena, 

Ziemassvētku laiks, kā arī katra bērna dzimšanas diena. Šajos svētkos bērni gatavo 

iepriecinājumu saviem draugiem, vecākiem un vecvecākiem. PPII „Liesmiņas“ savā darbībā 

kā īpašas svētku dienas nepiemin un neatzīmē tautas gadskārtu rituālos svētkus. 

 

Bērna vecākiem ir jāplāno bērna izņemšana no PPII “Liesmiņas” tā, lai vecāks (pilnvarotā 

persona) ierastos iestādē ne vēlāk kā 15 minūtes pirms darba laika beigām, un bērns varētu 

pabeigt iesākto nodarbi, noskaņoties mājupceļam un atstāt iestādi kopā ar vecāku (pilnvaroto 

personu) ne vēlāk kā līdz darba laika beigām.  

4. Īpašās nodarbības un PPII „Liesmiņas“ aktivitātes 

4.1. Darba audzināšana. PPII „Liesmiņas“ audzināšanas procesā lielu vērtību piešķir 

praktiskajām nodarbībām. Šīs nodarbības tiek organizētas PPII „Liesmiņas“ teritorijā 

un apkārtnē, labvēlīgos laika apstākļos, pedagoga pavadībā un šādu mācību priekšmetu 

ietvaros – iepazīšanās ar apkārtni, iepazīšanās ar dabu un rokdarbi/mājturība.  

4.2. Labdarība, sociālā integritāte, veselības mācība. Šajā punktā minēto uzsvaru 

ietvaros, PPII „Liesmiņas“ iespēju robežās var organizēt dažādus sadarbības 

pasākumus ar bērnu namiem, pansionātiem, pašvaldības sociālo dienestu un citām 

institūcijām (palīdzība vajadzībās nonākušajiem veciem cilvēkiem, bērnu – bāreņu 

iepriecinoši, stiprinoši un cerību iedvesoši pasākumi u.tml.). 

5. Ēdināšana 

Bērniem tiek nodrošināta trīskārtīga ēdināšana – brokastis, pusdienas un launags. 

 

Ēdienkartē ir uz veselīga dzīvesveida pamatprincipiem balstīts uzturs, kurš sastāv no 

veģetāras augu valsts barības, sabalansējot bērnam nepieciešamās barības vielas 

(olbaltumvielas, šķiedrvielas, vitamīni u.c.).  

 

Brokastis paredzētas no plkst. 9.15 līdz 9.45, Pusdienas no plkst. 12.30 līdz 13.00, bet 

launags – no 16.30 līdz 17.00. 

 

Starp ēdienreizēm bērnos rotaļu veidā tiek veidots ieradums dzert tīru dzeramo ūdeni, nav 

pieļaujama ēšana starp ēdienreizēm.  

6. Vecāku Sapulces un Vecāku Darbs 

PPII „Liesmiņas“ pēc iespējas organizē vecāku sapulces – vienu mācību gada sākumā 

(pirmajos divos mācību gada mēnešos) un vienu mācību gada beigās (pēdējos divos mācību 

gada mēnešos). Sapulces ir obligātas un tajās jāpiedalās vismaz vienam no bērna vecākiem. 

Vecāku sapulces tiek rīkotas ar mērķi dalīties pieredzē bērnu audzināšanā, informācijā par 

konkrēto bērnu, kā arī vecāku aktīvas palīdzības pedagogiem attīstīšanai. PPII „Liesmiņas“ 

pirmsskolas izglītības programma un audzināšanas koncepcija ir balstīta un realizējama tikai 

tad, ja notiek cieša vecāku un PPII „Liesmiņas“ sadarbība.  

Parakstot PPII „Liesmiņas“ līgumu, vecāki izsaka savu piekrišanu un uzņemas pienākumu 

piedalīties ar savu personīgo darbu kopējos pasākumos PPII „Liesmiņas“ telpu, ēkas un 

apkārtnes uzturēšanā un sakopšanā.  
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1. Finansiālās darbības pamatnostādnes 
PPII „Liesmiņas“ gada budžets veidots tā, lai segtu visus tiešos izdevumus (darbinieku algas, 

valsts noteiktie nodokļu maksājumi, mācību materiāli, komunālie maksājumi, īpašuma 

lietošanas un uzturēšanas izdevumi, u.tml.) un uzkrātu ieguldījumus iestādes turpmākai 

attīstībai. 

2. Izdevumi par bērna uzturēšanos PPII „Liesmiņas“ 
Ar bērna uzturēšanos PPII „Liesmiņas“ saistītie izdevumi tiek sadalīti trijās daļās – Izglītības 

maksa, Ēdināšanas maksa un Citi maksājumi. 

2.1. Izglītības maksa. Ar Izglītības maksu tiek nosegti visi ar izglītības procesu un bērna 

uzturēšanos PPII „Liesmiņas“ saistītie izdevumi. Izglītības maksa tiek noteikta katram 

mācību pusgadam, un no 2022/2023 mācību gada otrā pusgada tā ir: 

- Bērniem līdz 4 gadu vecumam ieskaitot 485,00 Eur mēnesī. 

- Bērniem no 5 gadu vecuma 460,00 Eur mēnesī.   
       Izglītības maksu nākamajam mācību pusgadam apstiprina PPII „Liesmiņas“ Dibinātāja Valde 

ik gadu, ne vēlāk kā līdz katra tekošā mācību gada 31.08.(pirm.pusg.) un 25.02.(otr.pusg.). 

         Izglītības maksa var tikt pārskatīta pēc PPII “Liesmiņas” Dibinātāja Valdes lēmuma arī citā 

mācību gada laikā, rakstiski informējot par to izglītojamo vecākus, ja iestājas kāds no šādiem 

gadījumiem: 

- palielinās PPII “Liesmiņas” izmaksu tāme vai mainās līdzfinansējuma/dotāciju 

noteikšanas vai izmaksu kārtība; 

- notikušas izmaiņas likumdošanā (piemēram, pedagogu algu likmes, nodokļi); 

- iestājas citi būtiski apstākļi.   

2.2. Ēdināšanas maksa: Ēdināšanas maksa 2022/2023 mācību gadam tiek noteikta pēc aprēķina 

4,5 EUR dienā vienam bērnam, reizinot šo maksu ar PPII “Liesmiņas” darba dienu skaitu 

attiecīgajā mēnesī. Ja PPII “Liesmiņas” apmeklē vienlaicīgi divi un vairāk bērni no vienas 

ģimenes, Ēdināšanas maksa tiek samazināta par 0,5 EUR dienā par katru bērnu. Ēdināšanas 

maksu katram nākamajam mācību gadam apstiprina PPII „Liesmiņas“ Dibinātāja Valde, ne 

vēlāk kā līdz katra tekošā mācību gada 31.08. 

2.3. Citi Izdevumi: Papildus minētajiem izdevumiem, vecākiem var rasties papildus izdevumi 

saistībā ar PPII „Liesmiņas“ rīkotajiem kopīgajiem pasākumiem (ekskursijas, mācību un 

ceļojumu braucieni, projektu nedēļas, īpaši rokdarbi vai praktiskās nodarbības u.tml.). 

3. Maksājumu veikšanas noteikumi 

3.1. Izglītības maksa ir jāiemaksā līdzīgos ikmēneša maksājumos, līdz katra tekošā mēneša 

5.datumam. Pirmais maksājums jāveic līdz 05.09, otrais līdz 05.10. u.t.t. Nokavējuma 

gadījumā var tikt piemērota nokavējuma nauda 0,5% dienā no parāda summas. 

3.2. Ēdināšanas maksa iemaksājama vienlaicīgi ar Izglītības maksas ikmēneša maksājumu, 

t.i. – par tekošo mēnesi uz priekšu.  
      Par pirmo mēnesi, uzsākot apmeklēt PPII “Liesmiņas” vai sākoties jaunajam mācību gadam, 

ēdināšanas maksa tiek aprēķināta pēc pilna darba dienu skaita mēnesī. Nākamajā mēnesī 

aprēķinātā Ēdināšanas maksa tiek samazināta, atskaitot no tās 3 EUR par katru pagājušā 

mēnesī neapmeklēto dienu, ja bērns attaisnojošu iemeslu dēļ (ārsta zīme par slimību vai 

vecāku iesniegums ne vairāk kā par piecām dienām mēnesī) nav apmeklējis PPII „Liesmiņas“ 

un PPII „Liesmiņas“ atbildīgā persona ir brīdināta par to ne vēlāk kā līdz neapmeklētās dienas 

rītam plkst. 8.00.  

      Par ēdināšanas un citu pakalpojumu sniegšanu vai par savstarpējo norēķinu veikšanu PPII 

„Liesmiņas“ var noslēgt sadarbības līgumus ar trešajām personām. Tādā gadījumā, 

Ēdināšanas/citu pakalpojumu un/vai Izglītības maksu vecāki maksā tiešajam ēdināšanas 

pakalpojumu sniedzējam, pamatojoties uz PPII „Liesmiņas“ noslēgto sadarbības līgumu un 

vecākiem izstādīto rēķinu no tiešā pakalpojumu sniedzēja.  

3.3. Ar PPII „Liesmiņas“ Dibinātāja Valdes lēmumu konkrētām personām uz motivēta iesnieguma 

pamata var tikt piemēroti atvieglojumi vai atbrīvojumi attiecībā uz maksājumu apmēru un 

to veikšanas kārtību. 

3.4. Par Citiem izdevumiem PPII „Liesmiņas“ brīdina vecākus un tos saskaņo pirms katra 

konkrētā pasākuma, kas saistīts ar papildus izdevumiem, veikšanas. 

3.5. Gadījumā, ja bērna vecāki nenodrošina bērna izņemšanu no PPII “Liesmiņas” līdz darba laika 

beigām, par pirmo šādu gadījumu mācību gada ietvaros vecākam tiek izteikts mutvārdu 

aizrādījums. Ja šāds gadījums mācību gada ietvaros atkārtojas, PPII “Liesmiņas” ir tiesīga 

piemērot vecākam līgumsodu no 10 līdz 25 EUR apmērā par katru šādu gadījumu, iekļaujot 

līgumsodu rēķinā vecākam.  
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4. Norēķins saistībā ar nesavlaicīgu iestāšanos un izstāšanos 

4.1. Novēlota iestāšanās. Gadījumā, ja bērns tiek uzņemts PPII „Liesmiņas“ vēlāk kā vienu 

mēnesi pēc mācību gada sākuma, Izglītības gada maksa tiek pārrēķināta proporcionāli 

atlikušajam mācību termiņam. 

4.2. Līguma uzteikuma gadījumi. Uzteikums un tā pamatojums iesniedzams PPII 

„Liesmiņas“ rakstiski. Līguma uzteikuma gadījumā, bērna vecāku pienākums ir samaksāt 

Izglītības maksu par diviem pilniem mēnešiem uz priekšu no Līguma uzteikuma brīža. 

Ēdināšanas maksa un Citi izdevumi, kas ir maksājami vai jau ir samaksāti uz priekšu līdz 

uzteikuma mēneša beigām, paliek PPII „Liesmiņas“ rīcībā un netiek atmaksāta.  

5. Maksājumu nokavējums un neveikšana 

PPII „Liesmiņas“ veic finansiālo uzskaiti par katram bērnam atbilstošajiem maksājumiem. 

Gadījumā, ja maksājumu nokavējums sasniedz 30 dienas, PPII „Liesmiņas“ ir tiesīga 

uzteikt Līgumu. Atkārtota uzņemšana iespējama tikai pēc iepriekš neveikto maksājumu 

saistību izpildes. 

6. Līdzfinansējums un Ziedojumi 

PPII „Liesmiņas“ kā licencēta pirmsskolas izglītības programmas realizētāja ir tiesīga 

saņemt pašvaldības un valsts atbalsta un/vai līdzfinansējuma maksājumus, ja to paredz 

attiecīgi pašvaldības saistošie noteikumi vai citi likumdošanas akti. Bērna vecāku 

pienākums ir informēt PPII „Liesmiņas“ administrāciju par šādu noteikumu esamību, pēc 

kā PPII „Liesmiņas“ noslēdz atbilstošu līgumu ar attiecīgo pašvaldību par konkrētu 

atbalsta maksājumu apmēru un veikšanas kārtību. Atbalsta un/vai līdzfinansējuma 

maksājumi tiek ieskaitīti konkrētā bērna Izglītības maksas ikmēneša maksājumā, bet 

atlikusī, nesegtā daļa jāsamaksā bērna vecākiem. 
 

Minimālais Vecāku līdzmaksājums Izglītības maksai, neatkarīgi no pašvaldības 

līdzfinansējuma apmēra, ir 140 Eur (viens simts četrdesmit eiro) mēnesī (šī Vecāku 

līdzmaksājuma summa paliek nemainīga arī gadījumā, ja pašvaldības līdzfinansējuma 

apmērs ir palielinājies). Tāpat, minimālais Ēdināšanas maksas līdzmaksājums, kas 

maksājams  neatkarīgi no Iestādes faktiski apmeklēto dienu skaita, ir 1,5 Eur (viens eiro 

un 50 centi) par katru darba dienu. Izņēmumi var tikt noteikti ar PPII “Liesmiņas” 

Dibinātāja lēmumu.  
 

Gadījumā, ja PPII „Liesmiņas“ saņem ziedojumu no trešajām personām, PPII „Liesmiņas“ 

Padome un Dibinātājs lemj par ziedojuma izlietojumu (Iestādes darbības attīstīšanai, 

darbinieku atlīdzības palielināšanai vai jaunu darbinieku piesaistīšanai, bērnu konkrētā 

gada Izglītības maksas samazināšanai u.tml.).  
 

7. Noslēguma jautājumi 

Pamatnostādnes ir iespējams papildināt un/vai grozīt ar PPII „Liesmiņas“ Padomes un 
Dibinātāja lēmumu. Apstiprinot Pamatnostādņu papildinājumus vai grozījumus, vecāki 

tiek iepazīstināti ar tiem. Nepiekrītot izmaiņām, PPII „Liesmiņas“ ir tiesības uzteikt 

Līgumu ar nepiekritušo vecāku. Ja kādi no Pamatnostādņu noteikumiem tiek mainīti vai 

zaudē savu spēku, tas neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību. 

Parakstot Līgumu par bērna uzņemšanu PPII “Liesmiņas”, vecāks ir apliecinājis savu 

piekrišanu tam, ka SIA “Ex Gratia”, reģistrācijas numurs 50003984531, ievāc, izmanto, 

glabā un dzēš bērna un tā vecāku personas datus līguma slēgšanas, pakalpojuma 

saņemšanas un par saņemto pakalpojumu norēķināšanās nolūkiem, kamēr bērns nav 

atskaitīts no PPII “Liesmiņas” audzēkņu saraksta un nav veikts gala norēķins. Ja 

nepieciešams, Datu turētājs var nodot bērna un vecāku datus šeit minēto datu apstrādes 

nolūku ietvaros valsts un pašvaldību iestādēm, nodrošinot, ka datu apstrādē tiek ievērotas 

Eiropas Savienības un nacionālo normatīvo aktu prasības. 
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