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APSTIPRINĀTI  

ar  31.08.2020. Liepājas 7.vidusskolas direktores 

rīkojumu Nr.40/1.10   

“Par Ēdināšanas organizēšanas kārtības 

Liepājas 7.vidusskolā apstiprināšanu” 
 

 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
 

Ēdināšanas organizēšanas kārtība 

Liepājas 7.vidusskolā  

Liepājā  

2020.gada 31.augustā 

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. Skola, ievērojot skolēnu grupu skaitu, ēdināšanu plāno sadarbībā ar ēdināšanas pakalpojuma 

sniedzēju. 

2. Ēdināšana tiek nodrošināta sākumskolas skolēniem no 1.-4.klasei un tiem skolēniem, kuriem ir 

paredzēti ēdināšanas atvieglojumi. 

3. Pusdienas tiek nodrošinātas pie klātiem galdiem. 

4. Skola ievēro noteiktās prasības skolēnu ēdināšanas organizēšanai, novēršot drūzmēšanos pie 

ēdamzāles, plānojot ēšanas laikus pa klašu grupām, izvērtējot ēdamgaldu izvietojumu, lai tiktu 

ievērota noteiktā distance starp izglītojamo grupām. 

5. Ēdināšana tiek  organizēta pa klašu grupām noteiktajos ēdināšanas starpbrīžos, saskaņā ar zvanu 

sarakstu: 

1.-4.kl. pusdienu starpbrīdis 11:00-11:50 

1)11:05-11:25 pusdienas 1.a, 1.b, 1.c, 2.b, 2.c, 4.a 

2) 11:30-11:50 pusdienas 2.a, 3.a, 3.b, 3.c, 4.b 

5.-7.kl. 12:30-12:45 

8.- 11.kl. 13:25-13:40 
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12.kl. 11:50-12:20 

               Pirms došanās uz ēdamzāli, skolēni mazgā rokas savās klašu telpās. 

Sākumskolas skolēni skolotāja pavadībā dodas uz ēdnīcu pa ierādīto ieeju, atbilstoši noteiktai 

kārtībai. 

6. Skola nodrošina skolēnu pieteikšanos uz kompleksajām pusdienām (iepriekšēja samaksa par 

nākamo nedēļu), lai novērstu skolēnu, kuri izvēlas ēdienus/dzērienus no brīvās izvēles pusdienu 

ēdienkartes, maksāšanu uz vietas, drūzmēšanos pie ēdienu izdales līnijas. 

 

7. Par kārtību ēdnīcā atbild sociālais pedagogs, skolas medmāsa. Atbildīgās personas seko līdz 

kārtībai, skolēnu plūsmai, distancēšanās noteikumu ievērošanai ēdamzālē un lai ēdamzālē atrastos 

tikai noteikto klašu grupu skolēni un skolotāji.  

8. Saņemot ēdienu izdales līnijā, katram izglītojamam tiek izsniegti galda piederumi un salvetes. 

9. Pēc katras ēdināšanas ēdamzālē tiek veikta dezinficēšana. 

10. Ja 12.klašu skolēni ēd ārpus skolas un pēc tam atgriežas skolā, skolēniem jāievēro obligātās     

higiēnas prasības. 

 

        Direktora p.i.                                                                            Gunita Lūse 


