
PIRMSSKOLĒNU ĒDINĀŠANA AR 1.10.2022. 

 

Pirmsskolēni, kuri neatbilst noteiktajām mērķa 

grupām, kam tiek piešķirtas brīvpusdienas, un 

vecākiem jāveic līdzmaksājums par ēdināšanu) 

Pirmsskolēni, kuri atbilst noteiktajām mērķgrupām brīvpusdienu saņemšanai) 

Līguma slēgšana nepieciešama saskaņā ar Rīgas 

domes 24.08.2022. saistošajiem noteikumiem 

Nr.153 “Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas 

pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas 

pakalpojuma līdzfinansējumu”(turpmāk – 

Noteikumi), kas izdoti, lai nodrošinātu Rīgas 

domes 27.04.2022. lēmuma Nr.1462 “Par 

izglītojamo ēdināšanu” izpildi (ar 24.08.2022. 

grozījumiem Nr.1822), kā arī izglītības iestādes 

un ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja noslēgtais 

līgums par pakalpojuma sniegšanu. 

 

Līguma slēgšana nav nepieciešama, jo ēdināšana tiek nodrošināta 100% no pašvaldības 

budžeta. Vecāki tiek aicināti pievienoties e-platformai “Pusdienlaiks.lv”, lai varētu pieteikt 

kavējumu dienai, kad netiks izmantots ēdināšanas pakalpojums, sekot ēdināšanas pakalpojuma 

saņemšanai, sekot sava sociālā statusa izmaiņām, ja tādas ir. 

Sociālā statusa grupas, kurām noteiktas brīvpusdienas:                            

✓ izglītojamā ģimene atbilst trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas 

Sociālā dienesta lēmumu; 

✓ izglītojamā ģimene ir reģistrēta Rīgas valstspilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta 

reģistrā; 

✓ izglītojamam ir noteikta invaliditāte Invaliditātes likumā paredzētajā kārtībā; 

✓ izglītojamais ir bārenis saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma nosacījumiem; 

✓ izglītojamais ir atzīstams par bērnu, kura aprūpes pienākumu samaksāt par bērna 

ēdināšanas pakalpojumu vecāks (persona, kas realizē izglītojamā aizgādību) nepilda; 

✓ izglītojamam uz cita normatīvā akta pamata piešķirtas tiesības saņemt pašvaldības 

apmaksātu ēdināšanas pakalpojumu. 

 

LĪGUMA NOSLĒGŠANAS IESPĒJAS 

Vecāki izvēlas vienu no variantiem un noslēdz līgumu līdz 30.09.2022. 

Līgums e-platformā “Pusdienlaiks.lv” – 

distances līgums  

Līguma slēgšana, izmantojot e-parakstu: 

 

Līguma slēgšana papīra formātā: 

Izmantot e-platformu “Pusdienlaiks.lv” un 

noslēgt distances līgumu, platformā pieejama 

Vecāks (bērna likumiskais pārstāvis) no 

skolas mājas lapas ēdināšanas sadaļā (pieejams 

 



informācija par ēdienreizēm, tiek izveidots e-

maks, kas sniedz iespēja veikt norēķinus, 

izsekot veiktos maksājumus. Platformā tiek 

pieteikts bērna kavējums gadījumos, kad nav 

nepieciešams ēdināšanas pakalpojums (līdz 

iepriekšējās dienas plkst.21.00). 

Platformas lietošana ir ērta un 

pārskatāma, līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, 

iemaksājot e-maciņā ēdināšanai paredzētos 

līdzekļus. 

 

Visērtākais veids ir izmantot šo, jo var gan 

norēķināties, gan pieteikt kavējumu.  

pēc 23.09.) lejupielādē līguma projektu (līguma 

projekts tiks ievietots arī e-klasē), līgumu 

papildina ar nepieciešamo informāciju un 

nosūta ēdinātājam uz norādīto e-pastu. 

Ēdinātājs pārbauda datus, paraksta līgumu ar e-

parakstu un nosūta to vecākam (bērna 

likumiskajam pārstāvim). Vienlaikus 

jāvienojas par rēķina saņemšanas kārtību – e-

pastā vai pa pastu. 

 

 

Vecākam ir jābūt elektroniskajam 

parakstam.  

1. Vecāks (bērna likumiskais pārstāvis) 

informē grupas audzinātāju par 

nepieciešamību slēgt līgumu papīra formā. 

2. Izglītības iestādē tiek apkopota 

informācija par nepieciešamo papīra līgumu 

skaitu, par to informējot ēdinātāju. 

3. Kad līgumi izglītības iestādē saņemti, 

vecāks (bērna likumiskais pārstāvis) papildina 

līgumu ar nepieciešamo informāciju un 

pašrocīgi paraksta līgumu un nodot to klases 

audzinātājai. Vienlaikus jāvienojas par rēķina 

saņemšanas kārtību – e-pastā vai pa pastu. 

Papīra līguma slēgšana un rēķina saņemšana pa 

pastu var būt maksas pakalpojums saskaņā ar 

ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja cenrādi. 

 

 

Jautājumu gadījumā, lūdzu, rakstiet e-klasē skolas direktorei Intai Ozolai, vai zvaniet pa tālr. 26520666. 

 


