
vēl aizvadītajā nedēļā
skolēnu vecāku 
iesniegumu par atlaižu
pusdienām vai    
brīvpusdienu piešķiršanu
bērniem nebija daudz, 
taču pēc mācību iestāžu
vadītāju teiktā var 
saprast, ka cilvēki ir 
informēti par jauno 
kārtību.

Cēsu 2.pamatskolas direkto-
re Ija Brammane teic:
“Skolēnu vecāku aktivitāte bija
jūtama jau augusta pirmajās die-
nās, mums zvanīja, prasīja, pre-
cizēja, kā jārīkojas. Šobrīd    no
vecākiem jau saņemam iesniegu-

mus par brīvpusdienu vai pusdie-
nu atlaižu piešķiršanu viņu bēr-
niem. Šos iesniegumus skolēna
vecāks var aizpildīt visa augusta
laikā gan klātienē, arī apmeklējot
klases vecāku sapulci, gan elek-
troniski. ”

jaunpiebalgas vidusskolas
direktors arnIs ratIņš in-
formē: “Pašreiz iesniegumu ie-
sniegšana norit mierīgi, tikai daži
vecāki par to interesējas.
Domājam, ka mudināsim au-
dzēkņu vecākus būt aktīvākiem.
Iesaku iesniegumu iesniegt pēc
iespējas laikus, tas palīdzēs arī
skolai norēķināties ar ēdināšanas
pakalpojumu sniedzējiem.
Iesniegumus izskata skola, izglī-
tības iestādes vadītājs izdod rīko-
jumu par brīvpusdienu piešķirša-
nu izglītojamajiem, kuri atbilst

Cēsu novada pašvaldības pie-
ņemtajiem noteikumiem.

Darba gaitā varēsim spriest,
cik efektīvi tas darbojas un vai
nepieciešami kādi uzlabojumi.
Tomēr, tā kā Jaunpiebalgas vi-
dusskolā vēl iepriekšējā mācību
gadā brīvpusdienas bija visiem
audzēkņiem, tad bēdīgi ir tie, ku-
riem atvieglojumu vairs nebūs.”

stalbes pamatskolas direk-
tore jolanta Dzene vērtē,
ka informācija par pieteikšanos
pusdienām skolā bija gan Cēsu
novada pašvaldības mājaslapā un
sociālajos tīklos, kā arī skola pa
saviem informācijas kanāliem
sniedza ziņu par nepieciešamību
7.-9. klašu skolēnu vecākiem ie-
sniegt iesniegumu, kā arī bērnu-
dārza jaunāko grupu bērnu vecā-
kiem, kuri atbilst noteiktām so-

ciālajām grupām. Ja vecākiem ir
kādas neskaidrības, par visu in-
formēti ir grupu un klašu audzi-
nātāji, kas nepieciešamo izskaid-
ro: “Iesnieguma veidlapa ir iz-
strādāta, ja tās aizpildīšanas laikā
ir kādi jautājumi, mēs skaidro-
jam, bet līdz šim nav vērojams,
ka izteikti kaut kas nav sapro-
tams. Process ir pašā sākumā,
viss notiek lēni un pakāpeniski.
Skolā ir plānotas tikšanās ar visu
audzēkņu vecākiem, tad arī veid-
lapas izsniegsim, lai vecāki uz-
reiz tās var aizpildīt. Esam maza
skola, esam iecerējuši, ka vecāki
veidlapas varēs aizpildīt klātienē.
Ja tomēr kādam būs iespējams to

izdarīt tikai neklātienē, tad do-
māsim, kā to risināt.” q
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Visvienkāršāk ir pirmsskolas
iestāžu audzēkņu no pieciem ga-
diem un 1. līdz 6.klases (ieskai-
tot)  skolēnu vecākiem. Visiem
šiem bērniem pienākas valsts un
pašvaldības budžeta apmaksātas
pusdienas, kuras piešķir automā-
tiski, īpaša pieteikšanās nav vaja-
dzīga.

Jaunums ir skolas pusdienu at-
laide 50% apmērā 7.līdz 9.klases
audzēkņiem. Lai to saņemtu, ve-
cākiem skolā jāiesniedz iesnie-
gums, ka bērns ēdīs pusdienas.

Cēsu novada domes Izglītības
pārvaldes vadītāja Linda Markus-
Narvila teic: “Lai gan pašvaldība
lēmusi par 50% atlaidi visiem
septīto līdz devīto klašu skolē-
niem, tā netiek piešķirta automā-
tiski. Lai atlaidi saņemtu, arī šo
skolēnu vecākiem ir jāiesniedz
iesniegums. Tas tāpēc, ka lielāko
klašu skolēni ne vienmēr izvēlas
ēst skolas kompleksās  pusdienas,
ir bērni, kuri vēlas ēst izvēles

maltīti (tas galvenokārt attiecas
uz pilsētas skolām – red.). Ja ve-
cāks ar bērnu mājās izrunā, ka
skolēns ēdīs kompleksās pusdie-
nas, tad ir vērts rakstīt iesniegu-
mu un maksāt pusi par šīm pus-
dienām. Tas, ka vecākiem jāveic
līdzmaksājums, zināmā mērā ir
arī viņu sociālā atbildība, arī viņš
uzņemas atbildību, ka bērns šīs
pusdienas ēdīs un pašvaldības lī-
dzekļi nebūs izlietoti velti. Nav
taču lietderīgi maksāt par to, kas
netiek izmantots. 

Pavasarī par šo tematu  aptau-
jājām skolēnu vecākus, viņu at-
bildes apstiprināja, ka mazie bēr-
ni lielākoties ēd skolas pusdienas
un vecākiem ir svarīgi, ka viņa
bērnam šāda ēdienreize ir, lai ma-
zajiem pēc stundām būtu spēks
vēl interešu pulciņiem un citām
aktivitātēm.  Savukārt liela daļa
to 7.līdz 9.klašu skolēnu vecāki,
kuru bērni joprojām labprāt iz-
manto kompleksās pusdienas, bi-
ja gatavi veikt līdzmaksājumu.
Tāpēc, izvērtējot  vecāku aptau-

jas rezultātus, bija šāds pašvaldī-
bas lēmums.”

Savukārt brīvpusdienas
(100% atlaide) pienākas arī bēr-
nudārzu audzēkņiem (līdz 5 gadu
vecumam) un skolēniem, sākot
no 7.līdz 12.klasei, tajā skaitā arī
arodskolu un profesionālo vidus-
skolu audzēkņiem, ja viņi ir no
trūcīgas vai mazno drošinātas
mājsaimniecības, tāpat arī daudz-
bērnu ģimeņu bērniem, bērniem
ar invaliditāti; bāreņiem vai bēr-
niem, kas palikuši bez vecāku gā-
dības. Skolēna dzīvesvietai un
vismaz viena vecāka dzīvesvietai
jābūt deklarētai Cēsu novadā. Arī
šajos gadījumos, ja bērns mācās
Cēsu novada izglītības iestādē,
vecākiem iesniegums jāiesniedz
mācību iestādē. 

Izglītības pārvaldes vadītāja pa-
skaidro, ka arī šie pieteikumi jāie-
sniedz nevis sociālajā dienestā,
kā tas dažās novada apvienības
pārvaldēs bija pērn, bet katra sko-
lēna izglītības iestādē, lai  pietei-
kumus varētu apstrādāt ātrāk:

“Vecāks uz izglītības iestādi jau
nāk ar iesnieguma formu un sta-
tusa apliecinājumu vai 3+ kartes
kopiju, tādēļ informāciju vairs
nav nepieciešams pārbaudīt,
darbs notiek daudz raitāk, īpaši,
ņemot vērā, cik daudz skolēnu ir
novadā.  Saprotams, ka pirmajā
gadā varētu būt kāda aizķeršanās,
bet ar laiku šī sistēma iestrādāsies
un būs daudz efektīvāka.”

Linda Markus-Narvila iesaka
iesniegumu iesniegt jau augustā
un paskaidro, ka daudzbērnu ģi-
menēm atlaide tiek piešķirta uz
visu mācību gadu, savukārt trūcī-
go un maznodrošināto ģimenēm,
kurām statusu piešķir uz trim vai
sešiem mēnešiem, atlaide tiek

piešķirta uz mācību semestri un
nākamajā semestrī jāpiesakās
vēlreiz. Izglītības pārvaldes vadī-
tāja teic: “Ja tomēr vecāks nepa-
gūst iesniegt augustā pieteikumu,
to varēs izdarīt arī septembrī, jo
šis darbs nebeigsies ar 31. augus-
tu, tas turpināsies.”

“Druvas” uzrunātie skolēnu
vecāki gan atzina, ka būtu bijis
labāk, ja par brīvpusdienu pie-
šķiršanas jauno kārtību būtu in-
formēti ātrāk, jo vēl vasaras vidū,
interesējoties par iespējām pie-
teikties brīvpusdienām, nebija
skaidrs, kā to varēs izdarīt. Tomēr
ērti, ka iesniegumu var nosūtīt arī
e-pastā. q

Kam un kā jāpiesakās
brīvpusdienām

no šī mācību gada 
apvienotā Cēsu novada
mācību iestādēs 
noteikta vienota 
kārtība, kā vecākiem
(aizbildņiem utml.) 
pieteikt bērniem 
brīvpusdienas.

No šī mācību gada 
Cēsu novada skolās 
noteikta vienota kārtība
brīvpusdienu 
piešķiršanai

Vispārējie gadījumi

nCēsu novada pirmsskolu audzēkņi no
piecu gadu vecuma un skolēni no 1.līdz
6.klasei (ieskaitot) jaunajā mācību gadā

saņems pašvaldības un valsts apmak-
sātas pusdienas. Tās tiek piešķirtas
automātiski, nav nepieciešams bērna
vecāku iesniegums.

nVisiem 7.līdz 9.klašu audzēkņiem, kas
mācību iestādē izvēlas kompleksās
pusdienas, tiek piešķirta 50% atlaide.
Taču šajā gadījumā vecākiem jārak-
sta iesniegums, kas jāiesniedz mācī-
bu iestādē. 

nVidusskolu (arī ģimnāziju), arodskolu
un profesionālo vidusskolu audzēkņiem
pusdienas apmaksā ģimene.

īpašie gadījumi

Brīvpusdienas  (100% atlaide)pienā-
kas 7.-9.klašu skolēniem, vidusskolu
(arī ģimnāziju), arodskolu un profesio-
nālo vidusskolu audzēkņiem, ja viņi ir
no trūcīgas vai maznodrošinātas māj-
saimniecības, tāpat arī daudzbērnu ģi-
meņu bērni un mācās kādā no Cēsu
novada izglītības iestādēm; bērni ar in-
validitāti; bāreņi vai palikuši bez vecāku
gādības. Skolēna dzīvesvietai un vis-
maz viena vecāka dzīvesvietai jābūt
deklarētai Cēsu novadā.

Vecākiem jāraksta iesniegums, kas
jāiesniedz mācību iestādē. Līdz ar ie-
sniegumu jāuzrāda attiecīgā statusa ap-
liecinājums. Savukārt daudzbērnu ģi-
meņu skolēnu vecāki  līdz ar iesniegu-
mu iesniedz arī 3+ ģimenes kartes kopi-
ju.

Ja bērns mācās mācību iestādē, kas
atrodas citā pašvaldībā, tad iesniegums
par brīvpusdienu piešķiršanu jāiesniedz
Cēsu novada Sociālajā dienestā. 

Avots: Cēsu novada pašvaldība

UzzIņaI

Projektu finansē 
Mediju atbalsta fonds
no Latvijas valsts 
budžeta līdzekļiem

Lappusi sagatavojusi
Iveta Rozentāle

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par saturu atbild projekta īstenotājs 
izdevniecība SIA "Cēsu Druva".

Jaunais ieviešas 
pamazām


