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 Par ēdināšanu Salaspils 1.vidusskolā 

 

Ievadā vēlamies izteikt lielu pateicību par februāra sākumā organizēto skolas, skolas 

vecāku padomes un ēdinātāja SIA Žaks-2 kopīgo sanāksmi ar mērķi pārrunāt jautājumus, kuri 

saistīti ar skolēnu ēdināšanas. Uzskatām, ka šādas tikšanās ir nepieciešams organizēt katru 

mācību gadu, jo šādās tikšanās reizēs ir iespējams kvalitatīvi pārrunāt visus aktuālos jautājumus, 

lai kopīgi vienotos par nepieciešamajiem risināmajiem un veicamajiem pasākumiem, lai 

turpinātu uzlabot ēdināšanas pakalpojuma kvalitāti. 

Pamatojoties uz iepirkuma par ēdināšanas pakalpojumus sniegšanu Salaspils 1.vidusskolā 

rezultātiem un 2019.gada 30.augustā noslēgtā līguma nosacījumiem, SIA Žaks-2 skolai 

ēdināšanas pakalpojumus turpinās sniegt līdz 2024.gada 31.maijam.  

Iepazīstoties ar skolēnu aptaujas rezultātiem, kā arī uzklausot skolas vecāku padomes 

pārstāvju sanāksmē pausto, esam atzīmējuši vairākas būtiskākās lietas, kurām būtu jāpievērš 

uzmanība vai arī no jauna jāievieš. 

 

1. Kā būtiskākā problēma tika norādīta tā, ka ēdiens reizēm nav pietiekami silts. 

 

Par šādas problēmas esamību tikām informēti jau 2021.gada nogalē, neilgi pirms skolēnu 

anketēšanas. Ņemot vērā, ka mazāko klašu audzēkņiem pusdienu porcija tika individuāli servēta 

uz pusdienu šķīvja, tad tiešām varēja būt situācijas, kad skolēnam sēžoties pie galda, ēdiens vairs 

nebija pietiekami silts. Tam var būt vairāki objektīvi iemesli, kā piemēram: ēdamzāles 

temperatūra, skolēnu ierašanas laiks, cilvēkresursu pieejamība. No savas puses mēs nekavējoties 

reaģējām uz iebildumu, mainot ēdiena pasniegšanas veidu un nodrošinot, ka ēdiens netiek servēts 

individuāli katram skolēnam, bet vairākos kaltiņos uz katras klases kopgalda. Minētajam mērķim 

nekavējoties tika iegādāti aptuveni 50 katliņi ar vāku. 

Papildus informējam, ka valstī sākoties Covid19 paveida Omikron straujai izplatībai un 

sekojošiem stingrākiem epidemioloģiskajiem ierobežojumiem, šobrīd uz laiku bijām spiesti 

atgriezties pie iepriekšējā ēdināšanas modeļa. Bet situācija ir pārrunāta ar skolas vadību un esam 
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vienojušies, ka tiklīdz epidemioloģiskie ierobežojumi tiks mīkstināti, tā tūlītēji atgriezīsimies pie 

jaunā ēdināšanas modeļa. 

2. Skolēni vēlētos, lai zupa ēdienkartē ir divas reizes nedēļā. 

Izvērtējot skolēnu aptaujā pausto, kā arī sanāksmē izskanējušo viedokli no skolēnu vecākiem, 

informējam, ka sākot ar marta mēnesi, ēdienkarte tiks izstrādāta, paredzot zupu divas reizes 

nedēļā. 

3. Par bufetes sortimenta pieejamību. 

Mēs esam ieinteresēti, lai mūsu sniegtā pakalpojuma klāsts un piedāvātais sortiments būtu 

daudzveidīgs un dažāds. Ņemot vērā gan visu kas saistīts ar epidemioloģisko prasību ievērošanu 

gan darbaspēka pieejamību, bufetes sortiments skolā tiks nodrošināts, bet visticamāk sākot ar 

jauno mācību gadu.  

 

Ņemot vērā to, ka valsts līmenī skolēnu ēdināšanas cena nav pārskatīta jau vairāk nekā 10 

gadus un saskaroties ar šobrīd esošo energoresursu cenu un pārtikas produktu cenu dramatisko 

pieaugumu, turpmāka ēdināšanas pakalpojuma sniegšana esošā finansējuma ietvaros (pusdienu 

komplekts EUR 1,40) ir praktiski neiespējama. Pamatojoties uz minēto, informējam, ka šobrīd 

esam uzsākuši sarunas ar Salaspils novada pašvaldības vadību par ēdināšanas cenas pārskatīšanu, 

sākot ar jauno mācību gadu. Pozitīva lēmuma gadījuma, jaunajā mācību gadā ir vēlme skolā 

uzstādīt ēdiena brīvās sadales līniju (zviedru galds), tādejādi paplašinot komplekso pusdienu 

sortimentu un nodrošinot, ka bērnam ir alternatīvas izvelēs iespējas gan ēdiena piedevām, gan 

salātu daudzveidība.  

Noslēgumā vēlreiz vēlamies izteikt lielu paldies gan skolēniem par aktīvo dalību 

aptaujā, gan skolas vecāku padomei par ieteikumiem. Aicinām arī turpmāk aktīvi 

iesaistīties ar skolēnu ēdināšanu saistīto jautājumu risināšanā. Gadījumā ja vecākiem ir 

kādi ieteikumi vai ierosinājumi, lūdzam vērsties pie mums, rakstot e-pastu uz adresi: 

kvalitate@gardbridis.lv .  

 

 

Valdes priekšsēdētāja        Žanna Gajevska 
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