
A: Kafejnīca strādā saskaņā ar Skolas padomes izstrādātu piedāvājamā sortimenta klāstu134

B: Kafejnīcā par pašizmaksu pārdod skolas virtuvē sagatavotus produktus (nav pieejamas kancelejas preces)118

Skolas kafejnīca vairs netiek atjaunota 18

Par šo jautājumu nav viedoklis 7

A un B variants 5

Anketā nav atzīmēts neviens variants 2

Aptaujas par skolas kafejnīcu rezultāti (2014.gada aprīlis)

A: Kafejnīca strādā saskaņā 

ar Skolas padomes 

izstrādātu piedāvājamā 

sortimenta klāstu 

47% 

B: Kafejnīcā par 

pašizmaksu pārdod skolas 

virtuvē sagatavotus 

produktus (nav pieejamas 

kancelejas preces) 

42% 

Skolas kafejnīca vairs 

netiek atjaunota 

6% 

Par šo jautājumu nav 

viedoklis 

2% A un B variants 

2% 

Anketā nav atzīmēts 

neviens variants  

1% 

1



Piedāvātie atbilžu varianti
Atzīmēto 

anketu skaits
Komentāri

Pašvaldība veic kafejnīcas telpu 

nomas tiesību izsoli, noteikumos 

iestrādājot minētās Skolas padomes 

izstrādātu piedāvājamā sortimenta 

klāstu kafejnīcā (gan produktus, 

gan skolas lietas, kā tas ir šobrīd, 

taču izslēdzot mēli krāsojošas 

konfektes u.tml.)

134 Ja slēgs, bērni ies uz veikalu starpbrīdī. Skolas lietas bieži vajadzīgas. Tās skolniekiem bieži 

aizmirstās. Tirgot tikai Latvijā ražotu preci. No sortimenta jāizņem čipši, gāzēti dzērieni un 

neveselīgi ēdieni. Vairāk jādomā par veselīgu pārtiku, augļiem, dārzeņiem, kādu šokolādi.  

Ūdens, augļi utml. Ar plašu pārtikas klāstu, šokolādveidīgie saldumi daži jāatstāj. Piedāvā 

nolikumā iestrādāt, lai cep bulciņas uz vietas no gatavās mīklas. Bufetes piedāvājumā viss 

apmierina. Var pārdot "Rūberta" smalkmaizītes. Ja vēl būtu pieejams arī ēdnīcas ēdiens. Lai 

gatavo un tirgo turpat ēdnīcā. Skolēniem labāk patīk ja ir bufete. Nepieciešamas 2 pārdevējas. 

Lai tirgo arī augļus: ābolus, banānus, zemenes, vīnogas. Izslēgt arī saldās sulas, pievienot 

augļus. Pašvaldība nodrošina kafejnīcas 

darbību, tajā par pašizmaksu 

pārdodot skolas virtuvē sagatavotus 

produktus (cepumus, salātus u.t.t., 

kas ir atšķirīgi no ēdnīcā pieejamā 

ēdiena, atbilstoši MK 

noteikumiem, taču šajā gadījumā 

nav iespējams tirgot burtnīcas, 

rakstāmlietas u.t.t. )

118 Varētu arī dzērienus, piem., ķīseli. Tomēr rast iespējas tirgot skolas lietas. Tirgot arī veselīgas 

uzkodas. Ir pret esošo variantu, kad tiek tirgoti 90% cukuru saturoši produkti un saldējums. 

Kancelejas preces nav jātirgo. Gatavojot ēdienu stingri ievērot san. normas, jo ir sūdzības par 

matiem ēdienā. Būtu labi, ja varētu nopirkt ūdeni pudelēs. Pārdošanā veselīgus produktus. 

Cerams, ka pavārītēm samaksās par darbu. Salātus bez majonēzes. Kafejnīca nav grāmatnīca. 

Vienīgā cerība uz veselīgu pārtiku. Vairāk burkānus svaigā veidā. Nav ticības, ka Padome 

varētu vienoties par sortimentu. Rakstāmlietām varētu īrēt telpas atsevišķi. Varētu tirgot arī 

piena un krējuma saldējumu. Tad būtu iespējama kontrole. Tirgot augļus un riekstus. 

Kancelejas preču tirgošana ar pārtikas precēm nav pieļaujama. Rakstāmlietas atsevišķa kioskā. 

Skolas kafejnīca vairs netiek 

atjaunota

18 Lai paliek kā ir, ja kaut ko mainīt vēl vairāk ies uz Maximu un tas būs vēl sliktāk. Papildus 

našķus var citur iegādāties. Vajag uzlabot esošās ēdnīcas sortimentu, lai nodrošinātu 

pilnvērtīgāku launagu. Ja ēdnīcā var paēst, kafejnīcu nevajag. Kafejnīcai neredz jēgu, jo tā 

tikai rosina bērnus būt izvēlīgākiem pret ēdnīcā piedāvāto ēdienu. Saprātīgāk būtu novirzīt 

līdzekļus ēdināšanas kvalitātes un nodrošināšanas / apkalpošanas procesa uzlabošanai un 

daudzveidošanai. Iespēja pagarinātās grupas laikā iegādāties normālu ēdienu nevis našķus 

launagam arī būtu atbalstāma. Var tirgot tikai kancelejas preces. Otrais variants nav 

pašvaldības pienākums un nav paredzēts likumdošanā. Jānašķojas mājās. Pietiek ar skolas 

ēdnīcu. Man par šo jautājumu nav 

viedokļa 

7 Apmierina tā kā it pašreiz. Neizprotu divus pirmos punktus.

Anketas, kurās atzīmēti abi pirmie 

varianti

5 Laba doma koriģēt sortimentu; var arī otro variantu, bet būtu labi rast iespēju tirgot arī 

rakstāmlietas. Abi varianti ir pieņemami. Čupačupus nē!

Anketas, kas iesniegtas, bet nav 

atzīmēts neviens variants

2

Anketu kopējais skaits 284
2


