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1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir un izlieto valsts budžeta un pašvaldības budžetā
paredzētos līdzekļus Varakļānu vidusskolas skolēniem pusdienu ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanai.
2. Finansējuma apmērs pusdienu ēdināšanas pakalpojumam tiek piešķirts un izlietots atbilstoši
28.12.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1206 „Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto
valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai”
(1.-3. klases skolēniem) un atbilstoši Varakļānu novada domes apstiprinātajam finansējumam
4.-12. klases skolēniem).
3. Varakļānu vidusskola nodrošina skolēnu ēdināšanu 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”.
4. Nosacījumi pusdienu ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai skolēniem Varakļānu
vidusskolā:
4.1. Skolēna vecāks (aizbildnis) katra mācību gada sākumā aizpilda rakstisku iesniegumu
izglītības iestādes direktoram (1.pielikums).
4.2. 1.-3. klases skolēniem tiek nodrošinātas valsts apmaksātas kompleksās pusdienas.
4.3. 4.-12. klases skolēniem tiek nodrošinātas pašvaldības apmaksātas kompleksās pusdienas.
4.4. Skolēnu var atskaitīt no valsts un pašvaldības apmaksāto pusdienu saņemšanas šādos
gadījumos:
4.4.1. pieteiktās pusdienas neattaisnotu iemeslu dēļ neizmanto vairāk kā trīs dienas;
4.4.2. necienīgi izturas pret ēdienu;
4.4.3. neievēro hiēnas prasības;
4.4.4. vairākkārtīgi pārkāpj skolas iekšējās kārtības noteikumus;
4.4.5. nepiedalās skolas un pašvaldības organizētajos līdzdarbības pasākumos.
4.5. Skolēnu var atskaitīt no valsts un pašvaldības apmaksāto pusdienu saņemšanas skolas
direktora izveidota komisija trīs locekļu sastāvā. Komisijai ir tiesības apturēt apmaksātos
ēdināšanas pakalpojumus uz laiku līdz vienam mēnesim.
4.6. Ja skolēns ir atteicis vai skolas administrācija uz laiku ir apturējusi pašvaldības apmaksāto
komplekso pusdienu saņemšanu, vecāks atkārtoti raksta iesniegumu par pašvaldības apmaksāta
ēdināšanas pakalpojuma piešķiršanu.
5. Varakļānu vidusskolā ēdināšana tiek organizēta sekojošā kārtībā:
5.1. Mēneša pēdējā darba dienā skolēnam, kurš pretendē uz kompleksajām pusdienām, tiek
izsniegti taloni nākamajam mēnesim.
5.2. Ja kaut kādu iemeslu dēļ skolēns nevēlas ēst kompleksās pusdienas vai skolēna slimības
gadījumā, tās jāatsaka pa telefonu 64860995 līdz tekošās dienas plkst. 900.

5.3. Skolēnu ēdināšana tiek organizēta 2 starpbrīžos:
1.-4. klases no plkst. 1120 līdz 1145;
5.-4. klases no plkst. 1225 līdz plkst 1245.
5.4. 1.-2.klasēm galdus klāj virtuves darbinieki, pārējo klašu skolēni pusdienas saņem apmaiņā
pret tekošās dienas talonu.
5.5. Pēc ēšanas traukus ēdnīcā novāc paši skolēni.
6. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 8.septembri.

Varakļānu vidusskolas direktors

SASKAŅOTS
Varakļānu novada
domes priekšsēdētājs
.................................... M. Justs
(paraksts)

……………………….
(datums)

J. Daleckis

1.pielikums
Varakļānu novada pašvaldības noteikumi
„Par brīvpusdienu piešķiršanu Varakļānu vidusskolā”

Varakļānu vidusskolas direktoram
____________________________________________________________
(skolēna vecāka (aizbildņa) vārds, uzvārds)

____________________________________________________________
(dzīvesvietas adrese)

______________________
(tālrunis)

IESNIEGUMS
Lūdzu manam/-ai dēlam/ meitai ___.klases skolniekam(-cei)____________________________
(vārds, uzvārds)

nodrošināt pašvaldības apmaksātas pusdienas 2014./2015.m.g.

Esmu iepazinies/-usies ar Varakļānu vidusskolas iekšējās kārtības noteikumiem un noteikumiem
par brīvpusdienu piešķiršanu Varakļānu vidusskolā.
Piekrītu nosacījumiem, ka skolēnu var atskaitīt no pašvaldības apmaksāto pusdienu saņemšanas,
ja skolēns:
 pieteiktās pusdienas neattaisnotu iemeslu dēļ neizmanto vairāk kā trīs dienas;
 necienīgi izturas pret ēdienu;
 neievēro higēnas prasības;
 vairākkārtīgi pārkāpj skolas iekšējās kārtības noteikumus;
 nepiedalās skolas un pašvaldības organizētajos līdzdarbības pasākumos.
Pusdienas var atteikt pa tālruni: 64860995 līdz tekošās dienas plkst.900. .
Skolas vadītāja izveidotai komisijai ir tiesības apturēt pašvaldības apmaksātos ēdināšanas
pakalpojumus uz laiku līdz vienam mēnesim.

______________________________
(paraksts)

________________________________
(datums)

