
 
 

PĻAVIŅU NOVADA DOME 

PĻAVIŅU NOVADA ĢIMNĀZIJA 
Reģ. Nr. 4516902770 

Daugavas ielā 101, Pļaviņās, LV 5120, tālr. 65133844, e-pasts skola@png.edu.lv 

 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Pļaviņu novada domes 

2020. gada 30.jūlija lēmumu Nr.7, 

protokols Nr.16 

 

2020. gada 30. jūlijā Nr.1-3-27/20/25 

 

Kārtība par līdzfinansējuma pusdienu apmaksai piešķiršanu Pļaviņu novada ģimnāzijā 

5. – 9. klašu skolēniem 

 
 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes  

iekārtas likuma 72. pantu  

 

I Vispārīgie jautājumi 

 

1. Kārtība nosaka, kā Pļaviņu novada ģimnāzijas 5. - 9. klašu izglītojamo vecāki var saņemt 

pašvaldības līdzfinansējumu pusdienu apmaksai klātienes mācību procesā.  

 

2. Ēdināšanas pakalpojumu Pļaviņu novada ģimnāzijas izglītojamajiem nodrošina ēdinātājs, 

ar kuru Pļaviņu novada dome noslēgusi līgumu, atbilstoši 13.03.2012. Ministru kabineta 

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

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu 

pacientiem”. 

 

II Pusdienu līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība 

3. Lai saņemtu līdzfinansējumu pusdienu apmaksai EUR 1,00 (viena eiro 00 centu) apmērā, 

Pļaviņu novada ģimnāzijas 5. - 9. klašu izglītojamā vecāks (aizbildnis) līdz katra gada 

30. augustam Pļaviņu novada ģimnāzijas kancelejā iesniedz iesniegumu (1. pielikums).  

 

4. Izglītojamo vecākiem ir tiesības iesniegt iesniegumu līdzfinansējuma pusdienu apmaksas 

saņemšanai arī gadījumos, ja izglītojamā vecāks (aizbildnis) piesaka izglītojamo mācībām 

Pļaviņu novada ģimnāzijas 5. – 9. klasē  mācību gada laikā. 

 

5. Ar līdzfinansējumu pusdienu apmaksai tiek nodrošināti visi Pļaviņu novada ģimnāzijas 5. – 

9. klašu izglītojamie, ja izglītības iestādē ir saņemts vecāka (aizbildņa) iesniegums saskaņā ar 

šī kārtības 3. punktu. Katru darba dienu līdz plkst. 9.30 Pļaviņu novada ģimnāzijas ēdnīcā 

katrai 5. - 9. klasei tiek izsniegti pusdienu līdzfinansējuma taloni, atbilstoši klases 

pieteiktajam izglītojamo skaitam attiecīgajā dienā. 
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III Brīvpusdienu apturēšanas kārtība 

 

6. Izglītojamajam var apturēt līdzfinansējuma pusdienu apmaksai saņemšanu mācību gada 

laikā ar administrācijas sanāksmes lēmumu šādos gadījumos: 

6.1. izglītojamais vairākkārtīgi rupji pārkāpj skolas iekšējās kārtības noteikumus; 

6.2. izglītojamajam ir neattaisnoti kavējumi. 

 

7. Jautājumu par iespējamu līdzfinansējuma pusdienu apmaksai apturēšanu kādam no 5. – 9. 

klases izglītojamajiem pēc 6. punktā noteiktajiem kritērijiem administrācija izskata katra 

mēneša pēdējā vadības sanāksmē.  

 

8. Ja pēc 7. punktā noteiktās vadības sanāksmes ir izmainījies izglītojamo skaits 

līdzfinansējuma saņemšanai kādā no 5. - 9. klasēm, kā arī gadījumos, ja kāds izglītojamais 

tiek uzņemts vai atskaitīts no Pļaviņu novada ģimnāzijas 5., 6., 7., 8. vai 9. klases, vai kādam 

no izglītojamiem tiek atjaunota līdzfinansējuma piešķiršana, direktora vietnieks izglītības 

jomā audzināšanas darbā šo informāciju iesniedz ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam un 

Pļaviņu novada domē līdz nākošā mēneša pirmajai darba dienai (2. pielikums).  

 

9. Izglītojamo skaits līdzfinansējuma saņemšanai vai pārtraukšanai var tikt mainīts tikai ar 

katra mēneša 1. datumu. 

 

10. Ja izglītojamā vecāks (aizbildnis) rakstiski ir atteicis līdzfinansējuma saņemšanu vai 

administrācijas sanāksmē ir pieņemts lēmums uz laiku apturēt līdzfinansējuma saņemšanu, lai 

atjaunotu līdzfinansējuma piešķiršanu, vecāks (aizbildnis) atkārtoti raksta iesniegumu. 

 

IV Noslēguma jautājumi  

11. Par “Kārtības par līdzfinansējuma pusdienu apmaksai piešķiršanu Pļaviņu novada 

ģimnāzijā 5. – 9. klašu skolēniem” iepazīstina sekojoši: 

11.1. 5. – 9. klašu audzinātāji izglītojamos un nepilngadīga izglītojamā likumiskos pārstāvjus 

- līdz katra mācību gada 25. augustam; 

11.2. kancelejas pārzinis, izglītojamajam iestājoties Skolā. 

 

12. Ar kārtību var iepazīties skolas kancelejā un Skolas mājas lapā www.png.edu.lv 

 

13. Kārtība stājas spēkā ar 2020. gada 1. septembri. 

 

14. Ar 2020.gada 1. augustu atzīt par spēku zaudējušu 31.01.2019. Pļaviņu novada domes 

apstiprināto “Kārtību par brīvpusdienu piešķiršanu Pļaviņu novada ģimnāzijā 5. - 12. klašu 

skolēniem” (Nr. 1-3-27/19/1). 

 

Pļaviņu novada ģimnāzijas direktore      Ilze Luksa 

    p.i.      Lana Ivanova 
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1. pielikums 

 

 

Pļaviņu novada ģimnāzijas direktoram 

 

_______________________________________________________________ 
(vecāka/cita likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds) 

 

_______________________________________________________________ 
(dzīvesvietas adrese) 

_______________________________________________________________ 
(kontaktinformācija saziņai ar izglītības iestādi: tālruņa nr.vai e-pasts, vai tml.) 

 
 

IESNIEGUMS 
par līdzfinansējuma pusdienu apmaksai piešķiršanu 

 

 
Lūdzu nodrošināt manai meitai / manam dēlam, Pļaviņu novada ģimnāzijas izglītojamajam, 
                                                              (atbilstošo pasvītrot) 

___________________________________________________________________________, 
(vārds, uzvārds, dzimšanas datums, mēnesis, gads) 

pašvaldības līdzfinansējumu (EUR 1,00) pusdienu apmaksai 20___./20___. mācību gadā.  
 

 

 

Papildus informācija par izglītojamo: 

20___./20___. mācību gadā mana meita / mans dēls mācīsies/-ās _________. klasē 
         (atbilstošo pasvītrot) 

 
Esmu iepazinies/-usies ar Pļaviņu novada ģimnāzijas iekšējās kārtības noteikumiem un 

Kārtību par līdzfinansējuma pusdienu apmaksai piešķiršanu Pļaviņu novada ģimnāzijā         

5. – 9. klašu skolēniem 

 

 Esmu informēts, ka izglītojamajam var apturēt pašvaldības līdzfinansējumu pusdienu 

apmaksai, ja skolēns: 

 vairākkārtīgi rupji pārkāpj Pļaviņu novada ģimnāzijas iekšējās kārtības noteikumus; 

 neattaisnoti kavē mācību stundas (neattaisnoti kavējumi) 
 

Informācijai: 
Pārzinis - Pļaviņu novada pašvaldība, adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120, tālrunis: 65133054, e-

pasta adrese: dome@plavinas.lv. Datu aizsardzības speciālista e-pasts: datu.specialists@plavinas.lv. Pļaviņu novada 

ģimnāzija - pārziņa iestāde, kas veic Jūsu personas datu apstrādi, adrese: Daugavas iela 101, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-

5120,  tālr. 65133844, skola@png.edu.lv e-pasts, kontaktpersona ar kuru sazināties datu apstrādes, kas tiek veikta Pļaviņu 

ģimnāzijā,  jautājumos – kancelejas pārzine, e-pasts skola@png.edu.lv. 

Sīkāka informācija pieejama Pļaviņu novada pašvaldības mājas lapā: www.plavinunovads.lv (sadaļā  

PAŠVALDĪBA/Personas datu aizsardzība) un papīra formātā Pļaviņu novada domē (pie ziņojumu dēļa), Pļaviņu novada 

ģimnāzijas mājas lapā: www.png.edu.lv (sadaļā  Par skolu/Dokumenti/Personas datu aizsardzība) un papīra formātā Pļaviņu 

novada ģimnāzijas kancelejā   

 

20___. gada ___._______________                    _____________________ 

                                                                                                                             (iesniedzēja paraksts) 

mailto:dome@plavinas.lv
mailto:datu.specialists@plavinas.lv
mailto:skola@png.edu.lv
http://www.plavinunovads.lv/
http://www.png.edu.lv/
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2. pielikums 

 

 

Izglītojamo skaita izmaiņas līdzfinansējuma pusdienu apmaksai 

saņemšanai 5. - 9. klasēm 

 

 
Klase Iepriekšējais izglītojamo skaits Izglītojamo skaits 

līdzfinansējuma 

saņemšanai  ar 

__________________ 
(datums) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

Datums: 

 

 

Direktora  vietnieks izglītības jomā audzināšanas darbā  ___________________  

         (paraksts) 


