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Par kārtību, kādā tiek veikti norēķini
ar vecākiem par bērna ēdināšanu
Balvu novada pirmsskolas izglītības iestādēs
1. Pamatojoties uz 2012.gada 9.februāra Balvu novada domes lēmumu (prot. Nr.2, §30),
noteikt kārtību, kādā pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk- Iestāde) tiek veikti norēķini ar
vecākiem par bērna ēdināšanu:
1.1. par bērna ēdināšanu Iestādē vecākiem tiek izsniegta kvīts – paziņojums, kurā norādītā
summa jāsamaksā līdz katra mēneša 25. datumam;
1.2. apmaksātā kvīts - paziņojums jāuzrāda grupas pirmsskolas izglītības skolotājai personīgi, par
ko tiek izdarīts attiecīgs ieraksts vecāku maksas reģistrācijas burtnīcā, un vecāks ar savu parakstu
apliecina ieraksta pareizību;
1.3. pirms aiziešanas atvaļinājumā vecākiem grupas skolotājai kopā ar iesniegumu par
atvaļinājumu jāuzrāda apmaksāta kvīts- paziņojums;
1.4. neskaidrību gadījumos par vecāku maksas aprēķināšanu vecāki var interesēties pie Iestādes
vadītājas vai Balvu novada pašvaldības centralizētajā grāmatvedībā.
2. Vecākiem samazina maksu vai vecākus atbrīvo no maksas par bērna ēdināšanu Iestādē
šādos gadījumos:
2.1. pamatojoties uz Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta Sociālo lietu komisijas sēdes
lēmumu;
2.2. ja bērns ir pēkšņi saslimis vai arī neapmeklē Iestādi citu attaisnojošu iemeslu dēļ un vecāki
par to savlaicīgi (iepriekšējā dienā) paziņojuši Iestādei, maksa par nākamajām kavētajām dienām
netiek aprēķināta. Pirmā kavētā diena tiek aprēķināta pilnā apmērā, ja vecāki par bērna
neierašanos Iestādē nepaziņo pirmajā kavējuma dienā līdz plkst. 8.00 grupas skolotājai;
2.3. ja bērns ir pēkšņi saslimis vai arī neapmeklē Iestādi citu attaisnojošu iemeslu dēļ un vecāki
par to nav iepriekš paziņojuši Iestādei, maksa par šīm dienām tiek aprēķināta pilnā apmērā;
2.4. ja bērna vecāks iesniedz rakstisku iesniegumu Iestādes vadītājai par atteikšanos izmantot
konkrētu ēdināšanas reizi (brokastis, pusdienas, launags) vismaz vienas nedēļas periodā, maksa
par attiecīgo ēdināšanas reizi netiek aprēķināta.
2.5. neattaisnotu kavējumu gadījumā (Iestādes nebrīdināšana par kavējumiem) maksa par bērna
ēdināšanu tiek aprēķināta pilnā apmērā.
3. Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām izstrādāt iekšējo kārtību, kādā tiek veikti norēķini ar
vecākiem par bērna ēdināšanu Iestādē.
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