
Informācija par ēdināšanas pakalpojumu  
Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā 2017./2018.māc.g. 

 

Ēdināšanas pakalpojumu Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā (turpmāk tekstā – 
RVVĢ) sniedz ēdināšanas uzņēmums - SIA “Baltic Restaurants Latvia”.  

7.-9.klasei ir brīvpusdienas - bezmaksas kompleksās pusdienas no 
2016.gada 1.septembra, piešķirtais finansējums vienai ēdienreizei – 1,42 eiro.  

Pusdienu laika plānojums klasēm saistīts ar ēdamzāles ietilpību un mācību 
stundu sarakstu: 
1) brīvpusdienas 
4.stunda, bet ne ātrāk par  11:00 – 7.a, 7.b klases 
    11:15 – 7.c, 8.a klases 
5.stunda    11:40 – 8.b, 8.c klases 
    12:00 – 8.d, 9.a klases 
6.stunda    12:30 – 9.b, 9.c klases 
    12:50 – 9.d klases 

2) brīvpieejas pusdienas 

12.50 – 15.00  visi izglītojamie un ģimnāzijas darbinieki 

Ēdienkarte sastādīta, ievērojot Ministru kabineta normatīvus par veselīgu 
uzturu (MK noteikumi Nr.172): 

1. Pusdienas tiek pasniegtas siltas un piedāvāti dažādu veidu dārzeņu 
salāti. 

2. Sāls daudzums 2g uz vienu porciju. 
3. Cukura daudzums 20g uz vienu porciju. 
4. Ēdināšana notiek saskaņā ar ēdienkarti, kuru ir apstiprinājusi 

ģimnāzijas medicīnas māsa. Ēdienkarte tiek sastādīta uz 2 nedēļām un 
ir apskatāma ģimnāzijas mājas lapā http://www.rvvg.lv/lv/edienkartes 
(MK noteikumi Nr.610). 

5. Ēdiena pagatavošanā netiek izmantoti daļēji hidrogenēti augu tauki un 
ģenētiski modificēti produkti. Netiek izmantotas arī aizliegtās e-vielas. 

6. Higiēnas prasību ievērošanu iestādes ēdināšanas blokā kontrolē 
Pārtikas un veterinārais dienests. 

Papildus ģimnāzija ir iesaistījusies projektā “Piens un augļi skolai”, kā 
rezultātā 7.-9.klašu izglītojamie mācību nedēļā saņem trīs porcijas Latvijā 
audzētus augļus un dārzeņus, kā arī pienu. 
Ģimnāzijas ēdnīcā atrodas bezmaksas dzeramā ūdens automāts (ar siltu un 
aukstu ūdeni), kam blakus ir novietotas tīras stikla glāzes. 
 
Norēķināšanās kārtība ēdnīcā 
Papildus brīvpusdienām, kuras var aizstāt ar pieejamo alternatīvo 
piedāvājumu, izglītojamais var piemaksāt (e-karte vai skaidra nauda) par 
papildus ēdienu.  
 
Kafejnīca 
Sadarbībā ar ēdnīcu, kafejnīcā pieejama dienas zupa, saldie ēdieni, uz vietas 
gatavotas sviestmaizes un smalkmaizītes bez aizliegtām e-vielām un taukiem, 
karstie dzērieni un negāzēti dzērieni. 
 
 
Informāciju sagatavoja:  
Helēna Bitāne, ģimnāzijas medicīnas māsa 
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