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IEKŠĒJAS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

Daugavpilī 

 
Izdoti saskaņā ar: 

Latvijas Republikas likumiem: 

• Vispārējās izglītības likumu; 

• Izglītības likumu; 

• Bērnu tiesību aizsardzības likumu; 

• Fizisko personas datu aizsardzības likuma 3.panta 3.daļu. 

Ministru kabineta noteikumiem: 

• 05.01.1999.noteikumu Nr.7 „Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība”; 

• 24.11.2009.noteikumiem Nr1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības 

iestādēs un to organizētajos pasākumos” (Grozīti 21.05.2013. MK noteikumi Nr.259); 

• 23.03.2010. noteikumiem Nr.277 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības 

aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”; 

• 03.08.2010. noteikumiem Nr.713 „Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās 

palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu”; 

• 01.02.2011. noteikumiem Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, 

pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības 

iestādi”; 

• 13.03.2012. noteikumiem Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas klientiem un ārstniecības iestāžu 

pacientiem”; 

• 17.09.2013.noteikumiem Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem 

un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” (Grozījumi 14.07.2015. MK 

noteikumi Nr.404); 

• 19.04.2016. noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”; 

• 21.11.2018. noteikumiem Nr.716 „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un 

pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”; 

• un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Daugavpils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem: 

• 22.06.2011. Nr.19 „Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādēs” (Grozīts 14.06.2018. Daugavpils saistošie noteikumi Nr.17); 

• 13.08.2015. Nr.33 „Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem pirmsskolas izglītības 

iestādēs” (Grozīts 25.01.2018. Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2); 

• 08.12.2016. Nr.47 „Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”; 

• 13.12.2018. lēmumu Nr.659 „Par izglītojamo ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Daugavpils 

pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”; 

• un citiem spēkā esošajiem pašvaldības saistošajiem noteikumiem. 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes rīkojumiem un Iestādes nolikumu. 

 

 

1. Vispārīgie jautājumi 
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