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RĪGAS 34. VIDUSSKOLA 
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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
 

Rīgā 

 

22.09.2022.  Nr. VS34-22-3-nts 

 

 

Kārtība, kādā notiek izglītojamo ēdināšana Rīgas 34.vidusskolā  

 
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumiem 

Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai”, 2012. gada 13. marta Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu 

izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”, 2002.gada 27.decembra 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības 

iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās 

izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās 

vidējās izglītības programmas”  

  
I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Rīgas 

34.vidusskolā (turpmāk – Skola) tiek nodrošināta 1. –12.klases izglītojamo ēdināšana. 

2. Siltas pusdienas (turpmāk - pusdienas) no valsts budžeta un pašvaldības 

līdzekļiem tiek nodrošinātas 1.–4.klases izglītojamajiem. 

3. Pusdienas 5. –12. klases izglītojamajiem tiek nodrošinātas saskaņā ar  Rīgas 

domes 2022.gada 27.aprīļa lēmumu Nr. 1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”. 

4. Pusdienas izglītojamie saņem reizi dienā. Ēdienkarte tiek veidota, ievērojot 

Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumus Nr.172 “Uztura normas vispārējās 

pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu 

izglītojamiem”, saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma līgumu, kas noslēgts starp Skolu 

un ēdinātāju (turpmāk – Līgums). 

 

II. Izglītojamo ēdināšanas organizēšana Skolā 

 

5. Skolotāji, kuri vada pirmo stundu 1. – 9.klasēs, informē medmāsu par 

izglītojamiem, kuri nav ieradušies skolā. Medmāsas katru dienu līdz plkst. 9.40 

apkopo informāciju par 1. – 9.klases izglītojamo skaitu.  

6. Līdz plkst. 10.00. informācija par 1. – 9.klases izglītojamajiem tiek nodota 

ēdnīcas darbiniekiem. 

https://likumi.lv/ta/id/245300-noteikumi-par-uztura-normam-izglitibas-iestazu-izglitojamiem-socialas-aprupes-un-socialas-rehabilitacijas-instituciju-klientiem...
https://likumi.lv/ta/id/245300-noteikumi-par-uztura-normam-izglitibas-iestazu-izglitojamiem-socialas-aprupes-un-socialas-rehabilitacijas-instituciju-klientiem...
https://likumi.lv/ta/id/245300-noteikumi-par-uztura-normam-izglitibas-iestazu-izglitojamiem-socialas-aprupes-un-socialas-rehabilitacijas-instituciju-klientiem...
https://rag.lv/f/01_Lemums_Nr.1462.doc


 

          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

2 

7. Lai nodrošinātu izglītojamos ar pusdienām, tiek veidots Skolas ēdnīcas 

apmeklēšanas grafiks (1.pielikums). Ēdnīcas apmeklēšanas grafiku saskaņo ar 

ēdinātāju un apstiprina Skolas direktors. 

8. 1. – 8.klases izglītojamie pusdienot dodas ēdnīcas apmeklēšanas grafikā 

nozīmētā skolotāja pavadībā. 9. – 12.klases izglītojamie dodas uz ēdnīcu patstāvīgi. 

Dodoties uz ēdnīcu, izglītojamie ievēro distancēšanās un higiēnas prasības. 

9. Ja izglītojamo likumiskie pārstāvji  nepiedalās pusdienu finansēšanā, tad: 

9.1. 5.-8.klases izglītojamie dodas uz skolas ēdnīcu kopā ar savu klasi 

un izmanto pusdienas laiku, lai noturētu pusdienas ar līdzņemto maltīti;  

9.2. 9.-11.klases izglītojamie var neapmeklēt ēdnīcu kopā ar klasi, pie 

nosacījuma, ka neplāno noturēt pusdienas skolā ; 

9.3. 12.klases izglītojamie var pusdienas noturēt ārpus skolas telpām. 

9.4. Visu klašu izglītojamajiem atļauts līdzņemto vai pasūtīto maltīti 

ēst tikai skolas ēdnīcā. 

10. Pirms došanās uz ēdnīcu izglītojamie dezinficē rokas mācību kabinetos 

vai mazgā rokas ēdnīcas priekštelpā vai tualetēs. Dodoties uz ēdnīcu, izglītojamie 

izvairās no pieskaršanās kāpņu lenteriem un sienām. 

11. Ēdamzālē katra klase uzturas ne ilgāk kā 20 min (šajā laikā jāsaņem 

pusdienas, jāpaēd, jāsavāc netīrie trauki un jāatstāj tos speciāli norādītajā vieta). Klases 

uzturas ēdamzālē pēc izstrādātā grafika. Katrai klasei ir rezervēti galdi (2.pielikums). 

Starp klasēm ir nodrošināta 2 m distance. 

12. Ar direktora rīkojumu norīkota persona  koordinē klašu kustību un 

kontrolē izglītojamo plūsmu ēdnīcā.  

13. Skolas ēdamzālē un priekštelpā ir izvietotas vizuālas norādes par 

distancēšanos. 

14. 1. – 6.klases izglītojamajiem ēdināšana tiek organizēta pie klāta galda.  

15. 7. – 12.klases izglītojamie saņem kompleksās pusdienas pie letes. 

Saņemot ēdienu, pie sadales letes atrodas tikai vienas klases izglītojamie, starp klasēm 

tiek ievērota 2 m distance. Izglītojamie paņem otro ēdienu, maizi un dzērienu vai 

desertu, zupa un galda piederumi atrodas uz galda. 

16. Pagarinātās dienas grupas izglītojamiem ēdināšana (launags) tiek 

nodrošināta Skolas ēdnīcā (3. pielikums). 

17. Izglītojamiem skolas ēdnīcā jāievēro kārtība, distancēšanās, higiēnas 

prasības un ēšanas kultūra. 

18. Skolotāja, kurš pavada izglītojamos uz ēdnīcu, pienākumi:  

18.1. Kontrolēt izglītojamo roku mazgāšanu vai dezinficēšanu; 

18.2. Ierasties ēdnīcā savlaicīgi, atbilstoši skolas ēdnīcas apmeklēšanas 

grafikam; 

18.3.  Kontrolēt skolēnu uzturēšanos ēdnīcā; 

18.4.  Palīdzēt risināt dažādus jautājumus; 

18.5.  Sekot, lai, ieejot vai izejot no ēdnīcas, ar citu klašu skolēniem 

tiktu ievērota distance. 

19. Izglītojamiem dienās, kad mācības tiek organizētas attālināti, tiek 

izsniegtas pārtikas pakas. 

20. Izglītojamie tiek iepazīstināti ar ēdināšanas kārtību pirmajā klases stundā 

mācību gada sākumā. Informācija par ēdināšanas kārtību tiek publicēta skolas mājas 

lapā www.34.vsk.lv. 

http://www.34.vsk.lv/
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21. Pusdienu uzskaiti veic skolas atbildīgais darbinieks, kas datus par 

izsniegtajām brīvpusdienām iekļauj ikmēneša atskaitē UDV Brīvpusdienu uzskaites 

sistēmā, kas mācību gada laikā katru mēnesi līdz 5.datumam tiek iesniegta Rīgas 

domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Finanšu pārvaldes Budžeta izpildes 

nodaļā. 

22. Ar šo Noteikumu stāšanos spēkā zaudē spēku Skolas 2020. gada 

27.augusta iekšējie noteikumi Nr.VS34-20-5-nts “Kārtība, kādā notiek izglītojamo 

ēdināšana Rīgas 34.vidusskolā” un Skolas 2021.gada 2.septembra iekšējie noteikumi 

Nr.VS34-21-4-nts “Grozījumi kārtībā, kādā notiek izglītojamo ēdināšana Rīgas 

34.vidusskolā”. 

 

 

 

Direktore 

 

 

 

N.Rogaļeva 
 

 

 

 

Maļinova 67474056 
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1.pielikums 

Rīgas 34.vidusskolas 

2022.gada 2.septembra 

iekšējiem noteikumiem Nr.VS34-22-3-nts 

 

Skolas ēdnīcas apmeklēšanas grafiki 

Skolas ēkā Vircavas ielā 7 

3. stunda klases 

plkst. 10.30 – 10.50 

plkst. 10.50 – 11.10 

1.a, 1.b, 1.c, 1.d 

2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e 

4. stunda klases 

plkst.11.10 – 11.30 

plkst. 11.30 – 11.50 

3.a, 3.b, 3.c, 3.d 

4.a, 4.b, 4.c, 4.d 

 

Skolas ēkā Kandavas ielā 4 

4. stunda 

plkst. 10:50 – 11:10 

plkst. 10:55 – 11:15 

plkst. 11:10 – 11:30 

 

5.a, 5.b, 5.c, 7.a kl. 

7.b kl. 

5.d, 7.c, 7.d kl. 

5. stunda 

plkst.11:40 – 12:00 

plkst. 11:50 – 12:10 

plkst. 12:00 – 12:20 

 

6.a, 6.b, 6.e, 9.a kl.  

9.b kl. 

6.c, 6.d kl. 

6.stunda 

plkst.12:30 – 12:50 

plkst.12:35 – 12:55 

plkst.12:40 – 13:00 

plkst.12:45 – 13:05 

 

9.c, 9.d kl. 

8.a, 8.b kl. 

8.c kl. 

 8.d, 8.e kl. 

7.stunda 

plkst. 13:20 – 13:40 

plkst. 13:25 – 13:45 

plkst. 13:30 – 13:55 

 

10.ab kl. 

11.ab kl. 

12.ab kl. 
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2.pielikums 

Rīgas 34.vidusskolas 

2022.gada 2.septembra 

iekšējiem noteikumiem Nr.VS34-22-3-nts 

  
Izglītojamo izvietojums Skolas ēdnīcā ēkā Vircavas ielā 7 

3. un 4. stundas laikā 1. un 2. maiņa 
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3.pielikums 

Rīgas 34.vidusskolas 

2022.gada 2.septembra 

iekšējiem noteikumiem Nr.VS34-22-3-nts 
   

Pagarinātās dienas grupas izglītojamo ēdināšanas grafiks. 

Skolas ēkā Vircavas ielā 7 

Darba diena Laiks  PDG-№ 

Pirmdiena 13:35 – 13:55 

14:00 – 14:20 

14:20 – 14:40 

14:50 – 15:10 

1, 2, 3, 8 

6, 10, 14, 16 

4, 5, 7, 9, 11 

12, 13, 15, 17 

Otrdiena 13:35 – 13:55 

14:00 – 14:20 

14:20 – 14:40 

14:50 – 15:10 

1, 2, 3, 6, 8 

4, 10, 11, 12 

5, 7, 9, 16 

13, 14, 15, 17 

Trešdiena 13:35 – 13:55 

14:00 – 14:20 

14:20 – 14:40 

14:50 – 15:10 

1, 2, 3, 4, 5 

6, 8, 10, 12 

7, 9, 11, 14 

13, 15, 16, 17 

Ceturtdiena 13:35 – 13:55 

14:00 – 14:20 

14:20 – 14:40 

14:50 – 15:10 

1, 2, 5, 7, 12 

3, 6, 8, 10 

4, 9, 11, 14 

13, 15, 16, 17 

Piektdiena 13:35 – 13:55 

14:00 – 14:20 

14:20 – 14:40 

14:50 – 15:10 

2, 3, 5, 7, 9 

1, 6, 10, 11 

4, 8, 12, 13 

14, 15, 16, 17  

 

 


