
Sveicam visus ar jaunā 2018./2019 mācību gada sākumu! 

Vēlamies Jūs iepazīstināt ar informāciju, kas saistīta ar 

ēdināšanu. 

Krimuldas vidusskolas ēdnīca būs atvērta un gaidīs apmeklētājus sākot ar šā gada 

4.septembri, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16:00, piektdienās un pirmssvētku dienās līdz 

15:00. Darba laiks var mainīties atkarībā no plānotajiem pasākumiem skolā un pagastā. 

1. - 4.klašu skolēnu kopgalda ēdināšana tiks organizēta pirmajā pusdienu starpbrīdī. 

Pateicoties valsts un Krimuldas novada domes finansiālajam atbalstam - 1.75 EUR, 1.-4.klašu 

skolēni arī šajā mācību gadā saņems bezmaksas pusdienas. 

1. – 4.klašu skolēniem no 13:30 līdz 15:30 tiks piedāvāta iespēja paēst launagu, kura 

cena – 1.00 EUR. Ar launaga piedāvājumu varēs iepazīties Krimuldas vidusskolas mājas lapā 

un uz vietas ēdnīcā.  

Lai atvieglotu pāreju no kopgalda uz ēdienu izvēli kopējās rindas kārtībā, 5. klašu 

skolēniem būs iespēja paēst pusdienas pirmajā garajā starpbrīdī, tūlīt pēc kopgalda 

pasniegšanas. 

6. - 12.klašu skolēnu ēdināšana tiks organizēta otrajā pusdienu starpbrīdī. Skolēni 

varēs paši izvēlēties un kombinēt pusdienas no izvēles ēdienkartē piedāvātajiem ēdieniem 

vai arī iegādāties sabalansētas, atbilstoši MK noteikumiem sastādītas kompleksās pusdienas 

par 2.00 EUR.  

Kā jau iepriekš, Krimuldas vidusskola un Krimuldas novada dome, atbalstot tos 5.-

12.klašu skolniekus, kuru mācību darbs iepriekšējā mācību gada pēdējā semestrī novērtēts ar 

vidējo atzīmi 7,5 un augstāk, piešķir ēdināšanas talonus 1.90 EUR vērtībā. Par šo summu, 

piemaksājot 0.10 EUR varēs paēst kompleksās pusdienas vai izmantot talonu kā daļēju vai 

pilnīgu pusdienu apmaksu pēc izvēles ēdienkartes.  

 Arī šajā mācību gadā vecāku un skolēnu ērtībai piedāvājam iegādāties komplekso 

pusdienu (5.-12. klasēm) un launaga (1.-4.klasēm) talonus ar priekšapmaksu Krimuldas 

vidusskolas ēdnīcā!  

Tas būs iespējams sākot no mācību gada otrās nedēļas - no 10. septembra. 

Samaksu varēs veikt gan ar bankas pārskaitījumu, gan skaidrā naudā skolas ēdnīcā -  darba 

laikā.  

Komplekso pusdienu cena 1 dienai – 2.00 EUR; 

Launaga cena 1 dienai – 1.00 EUR. 

Periods, par kādu iespējams iegādāties pusdienu vai launaga talonus ar priekšapmaksu ir 

mācību nedēļa (no pirmdienas līdz piektdienai)! Ja gadījumā vēlaties norēķināties par 

nepilnu nedēļu, lūdzam sazināties ar ēdnīcas darbiniekiem pa zemāk norādīto telefonu. 



Samaksu apliecinošs dokuments ir uzņēmuma izsniegts priekšapmaksas pusdienu  vai 

launaga talons, kuru pēc vienošanās var saņemt pats vecāks, skolēns ar klases audzinātāja 

starpniecību vai skolēns pats (uzrādot skolēna apliecību) par to parakstoties talonu uzskaites 

žurnālā.  

Taloni ir numurēti un uz tiem priekšpusē ir norādīts bērna vārds, uzvārds, cena un datums, 

kurā konkrētais talons ir izmantojams. Talona otrā pusē norādīti talona lietošanas noteikumi 

un kontakti, lai sazinātos ar ēdnīcas vadību neskaidrību gadījumā. 

Pārskaitījums jāveic atbilstoši šādiem rekvizītiem: 

SIA „MD Serviss” 

Juridiskā adrese: Indrāni 11, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads 

Reģ. nr. 40003402774 

Banka: AS Swedbank, kods HABALV22 

Konts: LV51HABA0551006417395 

 

Veicot samaksu maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda: bērna vārds, uzvārds, klase, 

ēdienreize (kompleksās pusdienas vai launags) un periods, par kuru tiek maksāts, piemēram, 

10. – 14. septembris, 2018.g. 

 

Maksājums par nākamās nedēļas pusdienām jāveic līdz iepriekšējās nedēļas piektdienai 

(ieskaitot). Pēc maksājuma veikšanas lūdzam maksājuma uzdevumu iesniegt ēdnīcas 

vadītājai vai nosūtīt uz e-pastu  mdvilkabele@inbox.lv, lai varam pārliecināties par samaksu 

gadījumā, ja bankas maksājumi kavējas. 

 

Gadījumā, ja bērns neierodas skolā un neēdīs apmaksātas pusdienas, lūdzam par to paziņot 

telefoniski (mob. tel. 29641896) vai uz e-pastu mdvilkabele@inbox.lv līdz tās pašas dienas 

plkst. 9:00. Tādā gadījumā neizlietoto naudu varēs izmantot pusdienām vai launagam citā 

dienā, bet ne ilgāk kā esošā semestra ietvaros.  

Nozaudēšanas vai zādzības gadījumā lūdzam nekavējoties ziņot par augstāk minēto telefonu, 

attiecīgie taloni tiks anulēti un to vietā izsniegti jauni uz tādu pašu periodu kā jau iegādātie.  

 

Ja par talona neizmantošanu, nozaudēšanu vai nozagšanu netiek paziņots dienā, kura 

norādīta uz talona tā izmantošanai, iemaksātā nauda netiek atgriezta, tādēļ lūdzam paziņot 

laicīgi! 

 

Pusdienu ēdienkartes pieejamas Krimuldas vidusskolas mājas lapā, kā arī uz vietas 

skolas ēdnīcā. 

Vēlamies pievērst Jīsu uzmanību ailei, kura pievienota ēdienkaršu labajā malā. Šeit atzīmēti 

kodi produktiem, kuri var izraisīt alerģiju vai nepanesamību. Tabula ar šo kodu atšifrējumu, 

produktu un to grupu nosaukumiem atrodama pielikumā. Gadījumā, ja Jūsu bērnam ir 

novēroti alerģiski simptomi lietojot kādu no šiem produktiem, lūdzam savlaicīgi ziņot ēdnīcas 

vadītājai lai kopīgi risinātu šo jautājumu.  
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