
Īstenojot izglītojamo ēdināšanu skolās, ievēro vairākus principus: 

 viena klase tiek uztverta kā noslēgta kopa; 

 starp klasēm tiek nodrošināta 2 m distance (piemēram, starp vienas un otras klases garo 

galdu; starp klasēm, kas stāv rindā pie ēdienu izdales vietas); 

 Iestādes deleģēta persona (vai personas) uzrauga klašu plūsmu nekrustošanos pie 

izlietnēm, ēdamzālē. 

Roku mazgāšana pirms ēšanas 

Klasēs, kur tas iespējams, izglītojamie nomazgā rokas pirms došanās uz ēdamzāli. 

(Dodoties uz ēdamzāli izvairās no pieskaršanās kāpņu margām, sienām.) 

Ēdnīcas priekštelpā tiek nodrošināta roku mazgāšanas iespēja ar siltu ūdeni un ziepēm, kā 

arī tiek izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi.  

Iestādes deleģētā persona kontrolē: a) lai vienlaicīgi pie izlietnēm nebūtu skolēni no 

dažādām klasēm; b) lai visi izglītojamie nomazgātu vai dezinficētu rokas.  

 

Ēdināšanas organizācija 

Klašu uzturēšanās ēdamzālē tiek noteikta laikā. Ēdamzālē katra klase uzturas ne ilgāk kā 

20 min (šajā laikā jāsaņem ēdiens, jāpaēd, jānovieto netīrie trauki klasei noteiktā vietā vai jāatstāj 

uz galda, jāatstāj ēdamzāle). Atbilstoši ēdināmo skaitam, ēdamzāles ietilpībai klašu ienākšanai 

un iziešanai no ēdamzāles tiek izstrādāts grafiks, lai novērstu klašu kustības krustošanos. Iestādes 

deleģētā persona uzrauga izglītojamo plūsmu ēdnīcā. Skola izvieto vizuālas distancēšanās 

norādes, piemēram, bultas, līnijas uz grīdas. 

Kopgaldi, pie kura ēd viena klase,  tiek izvietoti 2 m attālumā.  

Lai samazinātu izglītojamo uzturēšanos vienā telpā ilglaicīgi un lai samazinātu ēdienu 

izsniegšanas un patērēšanas laiku, vēlams divu ēdienu vietā pasniegt vienu pamatēdienu, 

nodrošinot, ka tas atbilst uztura normām, kas noteiktas 2012.gada 13.marta MK not. nr.172. 

“Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”. 

 

 Izglītojamo apkalpošana (ēdienu saņemšana, netīro trauku novietošana, telpu vēdināšana) 

Ēdiens jau ir uzlikts uz katras klases kopgalda  - zupas, salāti, mērces, piedevas var būt 

servētas koptraukos, pamatēdieni – porcionēti uz šķīvjiem vai arī koptraukos. Galda piederumi 

novietoti galda piederumu turētājā uz galda. Katrs izglītojamais pie galda pašapkalpojas vai 

ēdienu uz šķīvja palīdz uzlikt sākumskolas skolēniem skolotājs.  

Pēc tam, kad viena klase paēdusi, ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs notīra, dezinficē 

galdu. 

Pēc ēšanas netīros traukus katrs izglītojamais novieto klasei noteiktā vietā vai jāatstāj uz 

galda. 

 

 

 


