
Ēdināšana skolā no 
01.10.2022.
pusdienlaiks.lv

Kontaktpersona jautājumiem Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā
sociālais pedagogs Agnese Grāvīte, e-klases pasts vai mob.tālr. 22309403



Platforma pusdienlaiks.lv 

• ērti noslēgt distances līgumu 

• stājas spēkā ar iemaksu e-makā

• viegli izsekot veiktos maksājumus

• iespēja atteikt ēdināšanas pakalpojumu nākošajai dienai (līdz 
iepriekšējās dienas plkst. 21.00)

• datu par kavējumu sinhronizācija ar sistēmu e-klase 

• vienuviet pārskats par visiem bērniem ģimenē, par kuriem noslēgts 
ēdināšanas pakalpojuma līgums

UZMANĪBU! 
Vecāku atbildība 
- par līguma slēgšanu līdz 1.10.
- savlaicīgu ēdienreizes 

atteikšanu 
- e-maka papildināšanu



Vecākiem jāslēdz līgums* ar ēdinātāju un jāveic 1.15 eiro 
līdzmaksājums par ēdienreizi

(*skolniekiem, kuri neatbilst noteiktajām mērķa grupām, kam tiek piešķirtas brīvpusdienas)

VARIANTS 1
Distances līguma 

slēgšana platformā 
«Pusdienlaiks.lv» –

daudzveidīgas 
iespējas: 

pārskatāmāk, ērtāk, e-maciņa 
izveide, iespēja sekot saviem 

maksājumiem, iespēja vienuviet 
veikt pusdienu apmaksu par 

vairākiem bērniem ģimenē, iespēja 
pieteikt kavējumu, ja ēdināšanas 

pakalpojums kādā dienā nav 
nepieciešams.

VARIANTS 2

Līgums ar e-
parakstu 

(jāsazinās ar 
ēdinātāju: 

RVVĢ apkalpo

Baltic Restaurants/ 

Daily
administrators@balticrest.com

VARIANTS 3

Līgums papīra formā 
(līguma slēgšana un rēķina 

saņemšana pa pastu -
maksas pakalpojums 

saskaņā ar ēdināšanas 
pakalpojuma sniedzēja 

cenrādi)



Nav jāslēdz līgums -
skolniekiem, kuri 
atbilst noteiktajām 
mērķgrupām un 
1.-4.klases skolēni

✓ 1.-4.klases skolēni

✓ 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.



Vecāka un ēdinātāja līguma slēgšana - pamatojums

Rīgas domes 27.04.2022. lēmums 
Nr.1462 “Par izglītojamo ēdināšanu” 

(ar 24.08.2022. grozījumiem Nr.1822)

Rīgas domes 24.08.2022. saistošie 
noteikumi Nr.153 “Kārtība, kādā 
Rīgas valstspilsētas pašvaldība 

nodrošina izglītojamo ēdināšanas 
pakalpojuma līdzfinansējumu”

Skolas un ēdinātāja pakalpojuma 
sniedzēja līgums par ēdināšanas 

pakalpojuma nodrošināšanu.

Ēdinātāja pakalpojuma sniedzēja 
līgums par platformas 

«Pusdienlaiks.lv» izveidi


