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Ēdināšanas organizēšanas kārtība 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas laikā 
 

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9.jūnija 

noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 26.punktu, 

Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajiem ieteikumiem 

izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

 

 

 

1. Izglītojamo ēdināšana skolā notiek pēc noteikta grafika: 

1.1. 1.-4. klasēm (Dunikas ielā 9/11) 

 

Laiks Klases 

11.15  1. un 2.klases 

12.25 3. un 4.klases 

 

1.2. 5. – 12.klasēm (Klāva Ukstiņa ielā 17/23) 

 

Laiks Klases 

11.15  5. un 6. klases 

11.30 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c klase 

12.25 7.a, 9.a, 9.b, 9.c klase 

13.20 10. – 12.klases, 8./9.d klase 

 

2. Pieļaujams, ka saskaņā ar stundu saraksta izmaiņām atsevišķas klases pusdieno citā laikā.  Tādā 

gadījumā tas jāsaskaņo ar skolas administrāciju. 

3. Izglītojamiem, kuriem ir piešķirtas daļēji vai pilnībā apmaksātas pusdienas, ēdiens jau ir 

izvietots uz galda noteiktā laikā atbilstoši ēdināšanas grafikam. 



 

4. Skolā tiek nodrošināta izglītojamo pieteikšanās uz kompleksajām pusdienām (iepriekšēja 

samaksa par nākamo nedēļu), lai novērstu izglītojamo, kuri izvēlas ēdienus/dzērienus no brīvās 

izvēles pusdienu ēdienkartes, maksājot uz vietas, drūzmēšanos pie ēdienu izdales līnijas. 

4.1. Izglītojamiem, kuri iepriekš samaksājuši par kompleksajām pusdienām, ēdiens jau ir 

izvietots uz galda noteiktā laikā atbilstoši ēdināšanas grafikam. 

4.2. Izglītojamais iepriekšējā nedēļā līdz piektdienai plkst.13.00 samaksā par nākamo nedēļu 

skolas ēdnīcā; 

4.3. Ja izglītojamais neapmeklē skolu, tad līdz konkrētās dienas plkst. 9.00 par to telefoniski 

jāinformē skolas ēdnīca (t. 25875708), vienlaicīgi informējot par paredzamo prombūtnes 

laiku; 

4.4. Nauda, kas samaksāta par pusdienām, tiek pārcelta uz laiku, kad skolēns atgriežas skolā. 

5. Pirms ēšanas obligāti jānomazgā rokas ar siltu ūdeni un ziepēm.  

6. Saņemot ēdienu izdales līnijā, katram izglītojamam tiek izsniegti galda piederumi, lai to 

paņemšanai netiktu izmantoti koplietošanas trauki.  

7. Skolā tiek noteiktas pedagogu dežūras ēdamzālē, lai uzraudzītu izglītojamo distances 

ievērošanu pie ēdienu izdales līnijas. 

8. Ja izglītojamie ēd ārpus skolas, atgriežoties skolā, viņiem jāievēro obligātās higiēnas prasības 

un jāmazgā vai jādezinficē rokas. 


