
Svētku dalībnieku

Ēdināšanas 

pamatprincipi

Pašvaldības koordinatoru sanāksme

2022. gada 20. decembrī Rīga, Latvija



• Svētku dalībnieku ēdināšana notiks atbilstoši aktivitāšu plānam Svētku laikā 
(30.06. – 09.07.). Dienās, kad kolektīviem būs aktivitātes, tajās tiks 
nodrošināta ēdināšana;

• Dalībnieki, kuri piedalās Svētkos ar vairākiem kolektīviem, tiks ēdināti pēc
GALVENĀ kolektīva aktivitāšu grafika*;

• Kolektīvu vadītāji, kuri pārstāv vairākus kolektīvus, tiks ēdināti pēc GALVENĀ
kolektīva aktivitāšu grafika*;

• Gājiena dienā (02.07.) ēdināšana notiks mītnes vietās (skolās).

* Galveno kolektīvu vajadzēs izvēlēties pašreģistrējoties Svētku lietotnē (martā) 

1. Ēdināšana atbilstoši aktivitātēm



2. Ēdināšanas pieejamības matrica

DALĪBNIEKA TIPS
APMAKSĀTA 
ĒDINĀŠANA

PIEZĪMES

Svētku amatierkolektīvu dalībnieki Jā
Ēdina kolektīva aktivitāšu 
dienās, balstoties uz aktivitāšu 
laikiem

Dalībniekus-bērnus pavadošās personas Jā

Kolektīvu vadītāji Jā

Kolektīva mākslinieciskās personas Jā

Pašvaldību koordinatori Jā Ēdina visas svētku dienas

Pašvaldību koordinatoru asistenti/otrie koordinatori Nē

Pašvaldībai iespējams segt 
ēdināšanu par saviem 
līdzekļiem

Pašvaldību darbinieki, novada delegāciju pavadošās 
personas un viesi

Nē

Novada šoferi, medmāsas, apsargi un citas tehniskās 
palīgpersonas

Nē



• Vienoto ēdienkarti izstrādā sertificēta uztura speciāliste kopā ar pārtikas 
tehnoloģi. Tā tiks pabeigta 2023. gada janvārī.

• Ēdienkartes izstrādes pamatprincipi:

a. uztura normas

b. pārtikas drošības aspekti

c. ēdinātāja resursu un kapacitātes aspekti

d. ilgtspējība

• Ēdienkarte izstrādāta 9 Svētku pasākuma dienām, ēdināšanai 3x dienā

• Būs pieejamas 2 veidu ēdienkartes*:

o Pamata ēdienkarte

o Veģetārā ēdienkarte

*Dalībnieks ēdienkartes veidu izvēlas,
reģistrējoties svētkiem

3. Vienotā ēdienkarte



Ēdienkartes izstrādē piedalās sekojošu organizāciju pārstāvji:

• Pārtikas un veterinārais dienests

• Latvijas diētas un uztura speciālistu asociācija

• Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu apvienība

• Slimību profilakses un kontroles centrs

• Pasaules Dabas fonds

No Rīkotāju puses:

• Svētku Dalībnieku ēdināšanas koordinatore

• Uztura speciālistes - ēdienkartes izstrādātājas

• Svētku biroja pārstāvju komanda

4. Ēdināšanas darba grupas sastāvs



5. Ēdienreižu vietas un laiki

Ēdienreize Laika posms Vieta

BROKASTIS 7.00 – 9.00 Skola / nakšņošanas vieta 

PUSDIENAS 12.00 – 15.00 Pasākuma norises vieta 
(Mežparks, Daugavas stadions, 
Arēna Rīga, Ķīpsala, Rīgas centrs) 
vai nakšņošanas vieta / skola 

LAUNAGS/ VAKARIŅAS* 17.00 – 19.00 
vai ilgāk

Pasākuma norises vieta vai skola

*Izvēles iespējas: launags (“sausā” paciņa norises vietā) vai vakariņas (mītnes vietā skolā). 
Izvēlas katra pašvaldība atkarībā no kolektīva noslogojuma vai pēc saviem ieskatiem.



Brokastis 2.80 Eur
Pusdienas 4.20 Eur
Vakariņas/ launags 3.80 Eur

6. Ēdināšanas potenciālās izmaksas

}
Kopā
10.80 Eur + PVN/ 
dienā uz 1 pers.*
*Šī brīža potenciālās izmaksas ēdināšanai. 
Jārēķinās, ka līdz 2023. gada vasarai 
izmaksas var pieaugt 

Brokastis un vakariņas skolās realizē pašvaldības (finansēšanas līgumi ar LNKC). 
Pusdienas norises vietās realizē LNKC (tiks sludināts vienots iepirkums). 



• Ja pašvaldības kolektīvs nenakšņo Rīgā, tad dienās, kad 
kolektīvam paredzētas aktivitātes agri no rīta, budžeta 
ietvaros būs iespējams iegādāties brokastu pakas 
dalībniekiem.

• Brokastu paku iegāde (saskaņā ar ēdienkartes 
rekomendācijām) jāorganizē pašai pašvaldībai atbilstoši 
likumā noteiktajai kārtībai. 

• Brokastu izmaksas 1 personai no valsts budžeta nepārsniedz 
2,80 Eur bez PVN.

• Finansējums par brokastu pakām, atbilstoši dalībnieku 
skaitam un aktivitāšu dienām (un laikiem), tiks pārskaitīts 
pašvaldībai.

7. Brokastu pakas



2023. gadā tiecamies uz ilgtspējīgiem un klimatam draudzīgākiem 
Svētkiem.

Viens no sarežģītākajiem uzdevumiem – samazināt izmestā 
ēdiena apjomus Svētku laikā, kas ir gan milzīgi izšķērdēti dabas, 
pārtikas un energoresursi, gan izšķērdētas finanses.

Risinājumu virzieni:

• Veiksim laicīgu ēdienreižu plānošanu no Rīkotāju puses;

• Aicinām pašvaldības plānot ēdināšanu atbildīgi un pārdomāti;

• Piedāvāsim dalībniekiem iespēju arī atteikties no ēdināšanas;

• Ārējā komunikācijā aicināsim dalībniekus būs atbildīgiem par 
savu ēdiena izvēli un patēriņu.

8. Ēdināšana un ilgtspēja



9. Laikaplāns 2023

Mēnesis Darbība Atbildība

Janvāris Rīgas skolu saraksts ar informāciju, kurās skolās 
nakšņos kuru pašvaldību dalībnieki

LNKC/
Pašvaldības

Februāris detalizēta ēdināšanas plānošana saskaņā ar Svētku 
pasākumu mēģinājumu un koncertu grafikiem

LNKC

Marts plāns koordinatoriem ar iezīmētām provizoriskajām 
ēdienreizēm (pēc dalībnieku reģistrācijas)

LNKC

Aprīlis ēdināšanas plānu un aprēķinu saskaņojumi, gala 
apstiprinājums 

Pašvaldības

Maijs finansēšanas līgumi ar pašvaldībām LNKC/
Pašvaldības



Paldies!

Jautājumiem:

Svētku ēdināšanas koordinatore Inese Siksna, 
inese.siksna@gmail.com

Pašvaldību virskoordinators Svētku jautājumos 
Jolanta Borīte, jolanta.borite@lnkc.gov.lv
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