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Kārtība, kādā tiek nodrošināts ēdināšanas pakalpojums ēdnīcā, kamēr vēl 

nestrādā QR kodu sistēma 
 

 Saskaņā ar 

                                                                                   Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas Nolikumu 

 

Pamatojoties uz Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas nolikuma 50. punkta 11. apakšpunktu un 

saskaņā ar noslēgto līgumu starp Departamentu, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas direktoru G. 

Vasiļevski un “BALTIC RESTAURANTS LATVIA” SIA valdes locekli A. Gleizdi, 

noteikt ēdināšanas organizēšanā šādu kārtību. 

 

1. Saskaņā ar noslēgto līgumu Pakalpojuma sniedzējs  atbild par ēdināšanas kvalitāti, 

MK 2012.gada 13.marta noteikumu Nr.172 ievērošanu, iekšējās kārtības un darba 

drošības, sanitāri higiēnisko normu un citu normatīvajos dokumentos noteikto prasību 

nodrošināšanu ģimnāzijas ēdnīcā un tās palīgtelpās. 

2. Nepiederošu personu ieeja un uzturēšanās virtuvē un tās palīgtelpās ir aizliegta. 

3. Ikdienas sanitāri higiēnisko normu ievērošanu un ēdiena kvalitāti kontrolē Ģimnāzijas 

medicīnas māsa. 

4. Ģimnāzijas ēdnīcā katrai klasei ir savs galds ar 30 sēdvietām  (turpmāk – klases  

galds), tie novietoti ar 2 metru distanci viens no otra. Katrai klasei ir noteikts vismaz 

50 minūšu ēšanas starpbrīdis. 4 ēdināšanas starpbrīži, katrā starpbrīdī 6-8 klases: 

4.1.  1.ēdināšanas starpbrīdis - no 10.20 līdz 11.10- 7.a,7.b,7.c,8.a,8.b,8.c,9.a klases; 

4.2.  2. ēdināšanas starpbrīdis- no 11.10 līdz12.00-9.b,9.c,10.a,10.b,10.c,10.d klases; 

4.3.  3. ēdināšanas starpbrīdis-no 11.50 līdz 12.40 -10.e,10.sb,11.a,11.b,11.c,11d;  

4.4.  4. ēdināš.starpbr. no 12.40 līdz 12.30-11.e,11.sb,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.sb. 

5. Ēdnīcā kārtību organizē un uzrauga Ģimnāzijas direktora nozīmēts dežurējošais  

darbinieks un / vai ēdinātāju pārstāvis. 
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6. Pirms ēdnīcas apmeklējuma skolēni dezinficē vai ar siltu ūdeni un ziepēm nomazgā 

rokas.  

7. Ierodoties ēšanas starpbrīdī, skolēni apsēžas pie savas klases galda (arī tie, kuriem ir 

līdzi paņemts  ēdiens) un gaida uzaicinājumu saņemt siltas brīvpusdienas pie klasei 

noteiktās ēdiena porcijas izsniegšanas vietas: 

7.1.  Skolēni, kuriem ir talons, dodas saņemt kompleksās pusdienas uzrādot un 

nododot talonu un reģistrējot savu skolēna e-karti pie sistēmas fiksatora (obligāti, 

kamēr nedarbojas QR koda lasītāji). Saņem kompleksās pusdienas un dodas pie savas 

klases galda ēst. 

7.2. Skolēni, kuri nav reģistrēti platformā www.pusdienlaiks.lv , pēc uzaicinājuma 

dodas pie otras ēdiena sadales vietas un par maksu 2,15 eiro saņem kompleksās 

pusdienas (maksāt var ar elektronisko norēķinu karti vai skaidrā naudā, saņemot 

darījuma čeku). Saņem savas kompleksās pusdienas un dodas pie  klases galda ēst. 

7.3. Skolēni, kuriem ir līdzi ņemts ēdiens, ēd kopā ar klasi pie tā paša galda. 

7.4. Skolēni, kuri vēlas ēst ēdienu, kas ir ārpus kompleksajām pusdienām, to dara par 

maksu un paši pēdējie. 

7.5. Jebkura problēma risināma ar ēdnīcā dežurējošo pedagogu. 

7.6. Piektdienās  skolēni, kuri ir reģistrēti platformā  www.pusdienlaiks.lv, saņem 

piecus jaunus talonus nākamās nedēļas pirmdienai, otrdienai, trešdienai, ceturtdienai, 

piektdienai. Talonus izdala sociālais pedagogs A. Rubene. 

8. Vispirms pusdienas saņem viena klase, pēc tam pusdienas saņemt aicina nākamo klasi. 

Saņemt pusdienas vienlaicīgi dodas ne vairāk par pieciem vienas klases skolēniem, 

kuri ievēro distanci.  

9. Saņemot pusdienas, skolēns reģistrē skolēna apliecību (Rīgas Satiksmes Skolēna 

karte). Ja skolēna apliecība nav līdzi vai nozaudēta, skolēns pie ēdnīcas dežurējošā 

darbinieka pierakstās un saņem vienreizēju talonu, ko iesniedz, saņemot pusdienu 

porciju. 

10. Ja vecāki ir pieteikuši speciālo diētu un tā ir apstiprināta pašvaldībā, skolēns, saņemot 

pusdienas, uzrāda speciālās diētas talonu un saņem atbilstoša satura pusdienas. Visus 

jautājumus par speciālām diētām vecāki risina sadarbībā ar  sociālo pedagogu 

A.Rubeni (saziņa e-klasē). 

11. Veģetāras pusdienas nav speciālā diēta. Tas ir izvēles variants pusdienu piedāvājumā. 

Veģetārās pusdienas vecāks vai pilngadīgs skolēns piesaka sociālam pedagogam 

A.Rubenei e-klasē un saņem atbilstošu talonu. Ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam ir 

jāzina veģetāro pusdienu skaits. Saņemot pusdienas, skolēns uzrāda atbilstošu talonu 

un regulāri saņem atbilstošu pusdienu saturu. Skolēns izvēlas tikai viena veida 

pusdienas un tās nemaina.  

12. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums par pakalpojuma sniedzēja  sniegtajiem 

ēdināšanas pakalpojumiem, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem netiek segti no 

Valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem, bet gan  no izglītojamo vecāku (personu, 

http://www.pusdienlaiks.lv/
http://www.pusdienlaiks.lv/
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kas realizē aizgādību) (turpmāk- vecāki) finanšu līdzekļiem, slēgt civiltiesisku līgumu 

ar izglītojamo vecākiem par ēdināšanas pakalpojumu norēķiniem bezskaidras naudas 

norēķinu veidā. 

13. Patvaļīgi staigāt pa ēdnīcas telpu skolēniem nav atļauts. 

14. Pēc pusdienām  skolēns nokopj savus traukus, novieto tos norādītajā vietā un pamet 

ēdamzāli. 

15. Ja kādam skolēnam  komplekso pusdienu porcija nav pietiekama, skolēns pēc tam, kad 

pusdienas ir saņēmuši pārējie skolēni, var par cenu 2 eiro 15 centi nopirkt papildus 

porciju. 

16. Pēc pusdienām skolēni uzturas koplietošanas telpās. 

17. Pamatskolas skolēniem skolas telpas pusdienu starpbrīdī  pamest aizliegts. 

18. Vidusskolas skolēni var atstāt ģimnāzijas telpas pastaigai svaigā gaisā, uzrādot skolēna 

apliecību, izejot no ģimnāzijas un atgriežoties, ja spēkā šādi nosacījumi: 

1.1. ir piemēroti laika apstākļi; 

1.2. atbilstošajā pusdienas starpbrīža laikā pamatskolas skolēniem ir stundas; 

1.3. nav direktora izziņots aizliegums. 

19. Ģimnāzijas sociālais pedagogs  atbild par  izsniegto  brīvpusdienu  uzskaiti. 

20. Atzīt par spēku zaudējušu Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas 10.09.2021. rīkojumu Nr. GP2-

21-124-rs Par ēdināšanas organizēšanu Rīgas Valsts 2.ģimnāzijā. 

21. Rīkojuma kontroli patur skolas direktors. 

 

Direktors          G.Vasiļevskis 

 

 

Rubene 67181223 

   

 

Iepazinos: 

SIA ‘’Baltic restaurants Latvia” 

Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas ēdnīcas Daily  

vadītājs                                                                                                        Dz.Vallers 

 

Sociālais pedagogs                                                                                     A. Rubene 

Skolas medmāsa                                                                                         I. Švirkste                                           

 

 
 

 


