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Ganību dambis 7, Rīga, LV–1045, tālrunis 67969118, 67381099, fakss 67381199, e-pasts: rklvs@riga.lv 
 

Rīgā 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI  
 

Rīgā 

2016. gada 30. augustā Nr. VSKU-16-4-nts 

 

Par ēdināšanas organizēšanas kārtību Rīgas Kultūru vidusskolā  
 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta 

pirmās daļas 2. punktu, 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” 2. Pielikumu; 27.12.2002. Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 610 „Higiēnas prasības vispārējās 

pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās  

izglītības iestādēm”50.-64. punktu; Rīgas domes 2010. gada 23. 

novembra nolikuma Nr.82 „ Rīgas Kultūru vidusskolas 

nolikums” 57.11. punktu. 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Rīgas Kultūru vidusskola (turpmāk – Skola) nodrošina 1. – 9. klašu izglītojamajiem 

iespēju saņemt siltu ēdienu divas reizes dienā; 10. – 12. klašu izglītojamajiem divas 

reizes dienā – pusdienas un launagu. 

2. 1.-9. klašu  izglītojamie ēd pusdienas par valsts un pašvaldības līdzekļiem, launagu –  par 

vecāku/bērna likumisko pārstāvju  (turpmāk – vecāku) līdzekļiem. 

3. 1.-9. klašu izglītojamie pusdieno pie uzklātiem galdiem. 

4. 10.-12. klašu izglītojamie pusdienas un launagu ēd par vecāku līdzekļiem. 

5. Skola sekmē ēšanas un galda kultūru. 

6. Rīgas domes Izglītības un kultūras departaments organizē iepirkumu par ēdināšanas 

pakalpojumu, Skola slēdz līgumu ar konkursa uzvarētāju, kur ir noteikta maksa par 

ēdināšanu.  

II. Ēdināšanas organizēšana un uzskaite 

 

7. Ēdināšanas pakalpojuma organizētājs izstrādā komplekso pusdienu, brokastu un launaga 

ēdienkarti divdesmit dienām.  

8. Ēdienkarti veido atbilstoši veselīga uztura principiem un sezonai.  

9. Ar ēdienkarti iespējams iepazīties visiem vecākiem Skolas mājas lapā. 
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10. Priekšlikumus, ierosinājumus, pretenzijas par ēdienkarti, ēdiena kvalitāti u.c. izteikt   

nekavējoties  Skolas medicīnas māsai vai Skolas direktoram. 

11. 12. klases  izglītojamie ēd pēc izvēles – bufetē vai kompleksās pusdienas. 

12. 1.–9. klašu izglītojamie ierodas ēdnīcā tā pedagoga pavadībā, pie kura bijusi mācību 

stunda.  

13. Pirms ēdienreizes jāmazgā rokas. Somas jāatstāj ēdamzāles priekštelpā. 

14. Ēdnīcā aizliegts skaļi sarunāties, izniekot ēdienu, iznest ēdienu no ēdnīcas, apēst citiem 

paredzētās porcijas. 

15. Izglītojamie respektē virtuves darbiniekus, viņu norādījumus. 

16. Uz pusdienām jāierodas saskaņā ar grafiku. Līdzi ņemtos un bufetē iegādātos ēdienus 

atļauts ēst tikai ēdamzālē. 

17. Maksājumu kārtība 

17.1. 10. – 12.  klašu izglītojamie, kuri  ēd kompleksās pusdienas, maksā avansu par 

mēnesi uz priekšu vai pērk ēdienu bufetē un maksā uz vietas. 

17.2. Jāievēro maksājumu termiņi par ēdināšanu (katra mēneša trīs pēdējās dienās par 

nākošo mēnesi). Maksājumus vecāki pārskaita ēdināšanas firmas kontā, kas 

norādīts Skolas mājas lapā un 1. stāva vestibilā pie  informatīvā stenda. 

17.3. Maksājuma kvīti izglītojamais atnes klases audzinātājam līdz mēneša 1. 

datumam vai to ieskenē un sūta elektroniski klases audzinātājai vai atbildīgajai 

personai pa e-pasta adresi, kas norādīta 1. stāva vestibilā pie  informatīvā stenda. 

17.4. Izglītojamais piedalās ēdināšanā nākošajā dienā pēc maksājuma kvīts nodošanas 

klases audzinātājam. 

17.5. Ja izglītojamais ir saslimis, samaksāto naudu par ēdināšanu klases audzinātājs 

atrēķina nākošajā mēnesī, sākot ar otro slimības dienu, ja izglītojamajam ir 

ārsta zīme, izņemot gadījumus, ja kāds no ģimenes par to paziņo dežurantam vai 

klases audzinātājam līdz plkst. 7:30. 

18. Ēdamzāles  darbinieka pienākums veikt precīzu pusdienu atteikumu reģistrāciju. 

19. Ja vecāks pusdienas nav atteicis, tās tiek sadalītas citiem izglītojamajiem un nauda par 

pusdienām netiek atmaksāta. 

20. Kompleksās pusdienas gatavo saskaņā ar 20 dienu ēdienkarti. 

21. Izglītojamajiem, kuriem nepieciešama speciālā diēta, kas apliecināta ar ārsta zīmi, 

ēdienu gatavo individuāli, atbilstoši ārsta ieteikumiem vai norādēm. 

22. Izglītojamie, kuri ir veģetārieši vai nevēlas ēst Skolā gatavoto ēdienu, ņem to līdzi no 

mājām.  

23. Ēdināšanas laiks 

no 11:10 – 11:35  pusdieno 1.,4.,5.,10. klašu  izglītojamie; 

no 12:15 – 12:40  pusdieno 2.,3. klašu izglītojamie; 

no 13:05 – 13:30  pusdieno 6.,7.,8.,9.,11.,12.  klašu izglītojamie 

24. Skola nodrošina  

24.1. 25 minūšu garu starpbrīdi pusdienošanai visām klasēm;  

24.2. higiēnas ievērošanas normu izpildi (roku mazgāšanu, somu novietošanu, sēdvietu 

ēdamzālē); 

24.3. estētisku vidi ēdamzālē. 

25. Medicīnas māsa 

25.1. pārrauga  ēdienu kvalitāti, sanitāri higiēnisko normatīvu ievērošanu ēdamzālē; 
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25.2. pārrauga Skolas piedalīšanos projektos, kas saistīti ar ēdināšanu (Skolas piens, 

Skolas auglis u.c.);  

25.3. pārrauga virtuves darbinieku personīgo higiēnu, pārkāpumu gadījumā 

nekavējoties ziņo atbildīgajai personai no apkalpojošās firmas un Skolas 

direktoram. 

26. Laborants 

26.1. sadarbībā ar ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju, seko vecāku maksājumiem 

elektroniskā formātā vai pēc maksājuma kvītīm; 

26.2. katru dienu reģistrē ēdāju skaitu 1.-9. klasēs, mēneša pēdējā dienā apkopo 

informāciju un nodod atskaites ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja atbildīgajai 

personai un rīgas domes Izglītības un  par mēnesi. 

27. Klašu audzinātāji  

27.1. 1. – 9 . klases izglītojamos pavada uz ēdamzāli un pārrauga galda kultūru; 

27.2. klašu vecāku sapulcēs sadarbībā ar Skolas medicīnas māsu pret parakstu veic 

vecāku informēšanu par kārtību, kā rīkoties gadījumos, ja izglītojamais objektīvu 

iemeslu dēļ nevar apmeklēt Skolu; 

27.3. veic aprēķinu par ēdināšanu (1.-9. klasēs launags, 10.-12. pusdienas), atrēķinot 

maksu nākošajam mēnesim šādos gadījumos: 

27.3.1. slimības gadījumā, sākot ar otro slimības dienu, ja izglītojamajam ir   

ārsta zīme; 

27.3.2. ja vecāks par izglītojamā neierašanos Skolā ziņojis līdz plkst. 7:30. 

 

III.   Noslēguma jautājumi 

28. Skolas direktors ir tiesīgs ar ikreizēju rīkojumu regulēt jautājumus, kas nav atrunāti 

šajos noteikumos, lai pilnvērtīgi un nepārtraukti īstenotu iekšējos noteikumus „Par 

ēdināšanas organizēšanu un kārtību Rīgas Kultūru vidusskolā”. 

29. Šos noteikumus var mainīt vai papildināt pēc darbinieku, izglītojamo, vecāku 

ierosinājuma,  saskaņojot tos  pedagoģiskās padomes, Skolas  Domes vai vadības  sēdē.  

30. Iekšējie noteikumi „Par ēdināšanas organizēšanas  kārtību Rīgas Kultūru vidusskolā”  

stājas spēkā ar 01.09.2016. un ir spēkā līdz to nomaiņai. 

31. Atzīt par spēku zaudējušiem 01.09.2014.  iekšējos noteikumus „Par ēdināšanas 

organizēšanas kārtību Rīgas Kultūru vidusskolā” Nr.33.   

 

   

       

 

Direktors       S.L. Remese 

 

 

 
 


