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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs 

SSIS 2012/1 

1.2. Pasūtītājs 

1.2.1. Pasūtītājs : Stiklu speciālā internātpamatskola 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.  90000080452 

Juridiskā adrese: Ventspils novads Puzes pagasts, Stikli, LV 3613 

Tālr. 63630348, fakss . 63630355 

1.3. Piegādātājs 

Fiziskā vai juridiskā persona, kas piedāvā tirgū piegādāt preces. 

 

1.4. Pretendents 

Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. 

 

1.5. Iepirkuma procedūras veids 

Atklāts konkurss. 

 

1.6. Informācijas apmaiņa 

1.6.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un/vai iepirkuma komisiju un Piegādātājiem 

un/vai Pretendentiem notiek rakstveidā - pa pastu un faksu.  

1.6.2. Elektroniski nosūtītai informācijai ir tikai informatīvs raksturs. 

 

1.7. Iespējas iepazīties ar konkursa nolikumu un saņemt to 

1.7.1. Atklāta konkursa „Pārtikas preču piegāde Stiklu speciālajai internātpamatskolai” 

 ID : SSIS 2012/1(turpmāk tekstā – atklāts konkurss) nolikums, tā grozījumi, pieejami 

Ventspils novada mājaslapā www.ventspilsnovads.lv . 

1.7.2.  Visi ieinteresētie Piegādātāji papildus informāciju  var saņemt elektroniski rakstot uz 

skolas e-pastu www.stikli.lv vai sūtot  pa faksu. 

1.7.3. Ar atklāta konkursa nolikumu līdz atklāta konkursa nolikuma 1.8.1. apakšpunktā minētā 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties pie Pasūtītāja pārstāvja (no pirmdienas 

līdz piektdienai: no plkst. 8.00 līdz 16.00,) līdz 2012. gada 12.martam, plkst.13:00 

1.8. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

1.8.1. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai sūtot pa pastu ierakstītā vēstulē Stiklu 

speciālajai internātpamatskolai , Ventspils novads Puzes pagasts, Stikli, LV – 3613 

līdz 2012.gada  12. martam plkst.13:00 

1.8.2. Pretendents atbilstoši 4.1.1. apakšpunktā noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu 

iesniedz atklāta konkursa nolikuma 1.8.1. apakšpunktā noteiktajā kārtībā. 

1.8.3. Pasūtītājs piedāvājumu atdod vai nosūta neatvērtā veidā tā iesniedzējam, ja: 

1.8.3.1. piedāvājums neatbilst nolikuma 4.1.1.  apakšpunktā minētajām prasībām; 

1.8.3.2. piedāvājums tiek iesniegts pēc 1.8.1. apakšpunktā norādītā piedāvājuma 

iesniegšanas beigu termiņa.  

 

1.9. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība 

1.9.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2012. gada 12.martā plkst.13:00 , Stiklu 

speciālajā internātpamatskolā.                                                                                                                                                                                                                   
1.9.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. 

1.9.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē iepirkuma komisija piedāvājumus atver to 

iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto 

cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma 

iepirkuma komisija uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu 

piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena.   

1.9.4. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolu ieinteresētajām personām iepirkuma 

komisija nosūta 3 (trīs) darba dienu laikā pēc rakstiska  pieprasījuma saņemšanas.  

http://www.ventspilsnovads.lv/
http://www.stikli.lv/


 

1.10. Piedāvājuma derīguma termiņš  

1.10.1. Pretendentam viņa iesniegtais piedāvājums ir saistošs līdz īsākajam no šādiem 

termiņiem: 

1.10.1.1. 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas; 

1.10.1.2. ja Pasūtītājs atzīst kādu Pretendentu par uzvarējušu konkursā, līdz dienai, 

kad ir noslēgts iepirkuma līgums.   

 

1.11. Iepirkuma komisijas kontaktpersona 

1.11.1. Iepirkuma komisijas noteiktā kontaktpersona: 

Gunita Braunfelde,  tel. 29862868 

1.11.2. Ja ieinteresētais Piegādātājs laikus rakstiski pieprasa papildu informāciju par konkursa 

nolikumu, iepirkuma komisija to sniedz ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām, kas norādīts nolikuma 1.8.1. apakšpunktā.  

 

 

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

 

2.1. Iepirkuma priekšmets un apjoms 

2.1.1. „Pārtikas preču piegāde Stiklu speciālajai internātpamatskolai’’ saskaņā ar Tehnisko 

specifikāciju (nolikuma 1. pielikums). 

2.1.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 10 (desmit ) daļās:   

2.1.2.1. 1. iepirkuma priekšmeta daļa – Dažādi pārtikas produkti 
                                  2.1.2.2.      2. Iepirkuma priekšmeta daļa –     Svaiga gaļa un gaļas produkti 

                                  2.1.2.3.      3. Iepirkuma priekšmeta daļa -      Desu un žāvētas gaļas izstrādājumi 

                                  2.1.2.4.      4. Iepirkuma priekšmeta daļa  -      Saldēta produkcija 

                                  2.1.2.5.      5. Iepirkuma priekšmeta daļa -       Maize 

                                  2.1.2.6.      6. Iepirkuma priekšmeta daļa –       Svaigi cepti konditorejas izstrādājumi 

                                  2.1.2.7.      7. Iepirkuma priekšmeta daļa –       Piens un piena produkti 

                                  2.1.2.8.       8.iepirkuma priekšmeta daļa -        Pārtikas kartupeļi 

                                  2.1.2.9.       9. Iepirkuma priekšmeta daļa –      Svaigi dārzeņi 

                                   2.1.2.10    10. Iepirkuma priekšmeta daļa –     Svaigi augļi  

 

2.1.3. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām, 

ievērojot konkursa nolikumā, t. sk. Tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības. 

2.2. Tehniskās specifikācijas 

Tehniskās specifikācijas norādītas nolikuma 1. pielikumā, kas ir šī nolikuma neatņemama 

sastāvdaļa. 

 

2.3. Līguma izpildes laiks un vieta 

2.3.1. Līguma izpildes termiņš – 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža vai līdz pilnīgai līgumā 

noteikto saistību izpildei; 

2.3.2. Preču piegādes vieta: 

Stiklu speciālā internātpamatskola, skolas ēdnīca  

 

3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM 

 

3.1. Nosacījumi Pretendenta dalībai atklātā konkursā: 

3.1.1. Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma 

pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo Pretendentu, ar tādu tiesas 

spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis 

neapstrīdams, nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, 

krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai 

līdzdalībā noziedzīgā organizācijā (izņemot Publisko iepirkumu likuma 39. panta 

ceturtās daļas 1. punktā noteiktos gadījumus); 
3.1.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, 

kas izpaužas kā: a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku 



nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie 

Eiropas Savienības teritorijā uzturas nelikumīgi, b) vienas personas nodarbināšana bez 

rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai 

vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas 

(izņemot Publisko iepirkumu likuma 39. panta ceturtās daļas 1. un 2. punktā noteiktos 

gadījumus); 

3.1.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, 

kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt 

tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa veidošanās, izņemot gadījumu, kad 

attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir 

atbrīvojusi no naudas soda (izņemot Publisko iepirkumu likuma 39. panta ceturtās daļas 

3. punktā noteikto gadījumu); 
3.1.4. nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka 

līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts (Pasūtītājs 

Publisko iepirkuma likuma 39. panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos var lemt par 

pretendenta neizslēgšanu no iepirkuma procedūras saskaņā ar šo punktu); 
3.1.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav 

nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas 

kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 (simts) latus; 

3.1.6. Pretendents nav sniedzis nepatiesu informāciju  savas kvalifikācijas novērtēšanai un ir 

iesniedzis visu pieprasīto informāciju. 

 

3.2. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai: 

3.2.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

3.2.2. Pretendentam atbilstoši normatīvo aktu prasībām (ja to nosaka saistošie normatīvie 

akti), ir tiesības piedalīties pārtikas apritē kā tehniskajā piedāvājumā iekļauto pārtikas 

preču ražotājam un/ vai realizētājam un izplatītājam. 

 

3.3. Prasības tehniskajām un profesionālajām spējām: 

3.3.1. Pretendenta rīcībā (īpašumā vai nomā) ir atbilstoši aprīkoti transporta līdzekļi 

(pietiekamā daudzumā), Pretendenta tehniskajā piedāvājumā noteikto preču piegādei, 

nodrošinot vispārējo higiēnas un ar pārtikas apriti saistīto normatīvo aktu prasību izpildi 

(ja to nosaka saistošie normatīvie akti).   

 

3.4. Atklāta konkursa 3.1.1. līdz 3.2.2. apakšpunktos ietvertie nosacījumi attiecas uz katru 

Pretendenta norādīto personu atsevišķi, uz kuras spējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka 

tā kvalifikācija atbilst atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, t. sk. apakšuzņēmējiem, 

uz katru piegādātāju apvienības (t. sk. personālsabiedrības) dalībnieku (turpmāk tekstā – Saistītā 

persona). 
 

4. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMIEM 

 

4.1. Piedāvājuma noformējuma prasības: 

4.1.1. Piedāvājuma iesniegšana: 

4.1.1.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aizzīmogotā aploksnē vai cita veida 

necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un 

pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.  

4.1.1.2. Uz aploksnes/iepakojuma jānorāda: 

4.1.1.2.1. Piedāvājums atklātam konkursam „Pārtikas preču piegāde Stiklu 

speciālajai internātpamatskolai, ID SSIS 2012/1, Iepirkuma 

priekšmeta daļas numurs un nosaukums, par kuras izpildi iesniedz 

piedāvājumu; 

4.1.1.2.2. Norāde “Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.   



4.1.1.3. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu 

sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.  

          Piedāvājuma sagatavošana: 

4.1.1.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.  Ja kāds dokuments piedāvājumā 

un/vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam 

jāpievieno Pretendenta vadītāja vai pilnvarotas personas (pievienojams 

pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.   

4.1.1.5. Visām piedāvājumā iekļautajām dokumentu kopijām jābūt Pretendenta 

vadītāja vai pilnvarotās personas parakstītām. 

4.1.1.6. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.  

4.1.1.7. Piedāvājumā jāietver: 

4.1.1.7.1. Pieteikums par piedalīšanos konkursā, kas sagatavots atbilstoši 

2. pielikumā norādītajai formai; 

4.1.1.7.2. Pretendentu atlases dokumenti (skat. 4.2. punktu); 

4.1.1.7.3. Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojams 

pilnvaras oriģināls) parakstīts Tehniskais piedāvājums 

(skat. 4.3. punktu); 

4.1.1.7.4. Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojams 

pilnvaras oriģināls) parakstīts Finanšu piedāvājums 

(skat. 4.4. punktu). 

4.1.2. Piedāvājuma noformēšana: 

4.1.2.1. Pretendents piedāvājumu iesniedz 1 (vienā) eksemplārā ar norādi 

ORIĢINĀLS; 

4.1.2.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no 

jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem 

vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, 

noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko 

vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar 

vārdiem.  

4.1.2.3. Piedāvājuma oriģinālam jābūt: 

4.1.2.3.1. cauršūtam (cauršūšanas tehnoloģijai jānovērš iespēja izņemt, 

pievienot vai aizvietot piedāvājuma lapas); 

4.1.2.3.2. ar secīgi numurētām lapām; 

4.1.2.3.3. ar pievienotu satura rādītāju.  

 

4.2. Pretendentu atlases dokumenti: 

Lai pārbaudītu Pretendentu atbilstību nolikuma 3. sadaļas “Prasības Pretendentiem” prasībām, 

Pretendentam jāiesniedz šādi pretendentu atlases dokumenti:  

4.2.1. Pretendenta vadītāja vai Pretendenta pilnvarotās personas (pievienojams pilnvaras 

oriģināls) parakstīts apliecinājums (oriģināls), kas sagatavots atbilstoši atklāta konkursa 

nolikuma 3. pielikumā norādītajai formai. Atbilstību atklāta konkursa nolikuma 3.1.4. -

3.1.5. apakšpunktos noteiktajām prasībām Pretendents var apliecināt nolikuma 

3. pielikuma 4. - 5. punktos prasīto apliecinājumu vietā, iesniedzot arī šādas izziņas (nav 

obligāta prasība):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4.2.2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas kompetentas iestādes 

citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, izsniegta izziņa, kas izdota ne agrāk kā 1 

(vienu) mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas, un kas apliecina, ka 

Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas 

likvidācijas stadijā un kurā norādītas personas, kurām  ir Pretendenta 

pārstāvības un paraksta tiesības (kopija); 

4.2.3. izziņa, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests, kas izdota ne agrāk kā vienu 

mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas, un kura apliecina, ka  

Pretendentam (neatkarīgi no tā, vai tas reģistrēts Latvijā vai Latvijā atrodas to 

pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā  nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 100 (simts) 

latus (kopija). 



5. LATVIJAS REPUBLIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRA VAI LĪDZVĒRTĪGAS IESTĀDES IZSNIEGTAS 

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS VAI IZZIŅAS KOPIJA, KAS APLIECINA, KA PRETENDENTS IR 

REĢISTRĒTS NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTAJĀ KĀRTĪBĀ (KOPIJA); 

6. DOKUMENTI (KOPIJAS), KAS APLIECINA PRETENDENTA TIESĪBAS ATBILSTOŠI SAISTOŠO 

NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM (JA TO NOSAKA ATTIECĪGIE NORMATĪVIE AKTI) 

PIEDALĪTIES PĀRTIKAS APRITĒ KĀ PRETENDENTA TEHNISKAJĀ PIEDĀVĀJUMĀ 

PIEDĀVĀTO PREČU RAŽOTĀJAM UN/ VAI TIRGOTĀJAM (DOKUMENTUS (PIEM. PVD 

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA U. C.) IESNIEDZ PRETENDENTI, KURIEM SASKAŅĀ AR 

PĀRTIKAS APRITI REGLAMENTĒJOŠIEM NORMATĪVAJIEM AKTIEM JĀATRODAS PĀRTIKAS 

APRITES KONTROLES INSTITŪCIJAS (PVD U. C.) NOTEIKTĀ UZRAUDZĪBĀ UN KONTROLĒ 

KĀ PRETENDENTA TEHNISKAJĀ PIEDĀVĀJUMĀ PIEDĀVĀTO PREČU RAŽOTĀJAM UN/ VAI 

REALIZĒTĀJAM UN IZPLATĪTĀJAM). 
6.1.1. Pretendenta sagatavota informācija par tā rīcībā (īpašumā vai nomā) esošajiem 

transporta līdzekļiem Pretendenta tehniskajā piedāvājumā noteikto preču piegādei, 

nodrošinot vispārējo higiēnas un ar pārtikas apriti saistīto normatīvo aktu prasību izpildi 

(ja to nosaka saistošie normatīvie akti). Pretendenta sagatavotās informācijas apraksts 

ietver rīcībā esošo transporta līdzekļu sarakstu, norādot transporta līdzekļa modeli,   

izlaiduma gadu, valsts reģistrācijas Nr., informāciju par aukstumiekārtām, ja tādas ir 

aprīkojumā, un pievienojot reģistrācijas apliecības kopiju vai citus dokumentus, kas 

apliecina lietošanas tiesības. Ja Pretendenta rīcībā ir tikai viena transporta līdzekļa 

vienība vai tiek izmantoti autotransporta pakalpojumi , papildus jānorāda 

informācija, kā tiks nodrošināta preču piegāžu nepārtrauktība, ja transporta 

līdzeklis būs bojāts un nevarēs nodrošināt preču piegādi. 

 

6.2. Prasības Tehniskajam piedāvājumam: 

6.2.1. Pretendenta piedāvājumam jāatbilst nolikuma 1. pielikumā norādītajām Tehniskajām 

specifikācijām. 

6.2.2. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši nolikuma 4. pielikumā 

norādītajai formai. 

6.2.3. Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas 

(pievienojams pilnvaras oriģināls) parakstītam. 

6.3. Prasības Finanšu piedāvājumam: 

6.3.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši nolikuma 5. pielikumā 

norādītajai formai. 

6.3.2. Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļaujamas visas ar preču piegādi un Tehnisko 

specifikāciju prasību izpildi saistītās izmaksas, nodokļi,  kā arī visas ar to netieši 

saistītās izmaksas (dokumentācijas drukāšanas, transporta pakalpojumi u.c.); 

6.3.3. Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda Latvijas Republikas latos un 

aprēķinos jālieto ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata. 

6.3.4. Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas 

(pievienojams pilnvaras oriģināls) parakstītam.  

 

7. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 

 

7.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības 

pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma 

komisija veic slēgtā sēdē.  

7.2. Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic 4 (četros) posmos. Ja Pretendenta iesniegtais 

piedāvājums nekvalificējas kādā no zemāk norādīto posmu prasībām (izņemot 1. posmu, kur 

iepirkuma komisija izvērtē konstatēto neatbilstību būtiskumu iepirkuma nolikuma prasībām), tas 

tiek izslēgts no turpmākās dalības konkursā ( t.i. nākamajā piedāvājumu izvērtēšanas posmā tas 

netiek vērtēts). Piedāvājumu izvērtēšanas posmi: 

7.2.1. 1.  posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude 
Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši 

nolikuma 4.1.2. un 4.1.3. punktā norādītajām prasībām.   

7.2.2. 2.  posms – Pretendentu atlase  



Iepirkuma komisija novērtē, vai iesniegtie pretendentu atlases dokumenti apliecina 

Pretendenta atbilstību nolikuma 3. sadaļā „Prasības Pretendentiem” norādītajām 

prasībām.  

7.2.3. 3.  posms – Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude 
Iepirkuma komisija novērtē, vai tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma 4.3. punktā un 

nolikuma 1. pielikumā norādītajām prasībām.  

7.2.4. 4.  posms – Piedāvājumu vērtēšana: 
7.2.4.1. Iepirkuma komisija izvērtē, vai Pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums 

atbilst atklāta konkursa nolikuma 4.4. punktā noteiktajām prasībām, un 

pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu (nolikuma 6. sadaļa 

„Aritmētisko kļūdu labošana”); 

7.2.4.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts (nolikuma 

7. sadaļa „Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana”); 

7.2.4.3. Iepirkuma komisija no visiem iepriekšējo izvērtēšanas posmu prasībām 

atbilstošajiem piedāvājumiem katrā iepirkuma priekšmeta daļā izvēlas 

piedāvājumu ar viszemāko cenu (bez pievienotās vērtības nodokļa) un nosaka 

Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 

7.2.4.4. Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz izvēlēto Pretendentu neattiecas Publisko 

iepirkumu likuma 39. panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi 

(nolikuma 8. sadaļa „Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 

izslēgšanas nosacījumu pārbaude”) un pieņem lēmumu par Pretendenta 

atzīšanu par atklāta konkursa uzvarētāju un līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu. 

7.3. Gadījumā, ja: 

7.3.1. piedāvājums neatbilst kādai atklāta konkursa nolikumā noteiktajai prasībai vai 

7.3.2. piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, vai 

7.3.3. Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto 

informāciju, vai 

7.3.4. Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisijas 

noteiktajā termiņā nav iesniedzis atklāta konkursa nolikuma 8.1.1. apakšpunktā minētos 

dokumentus, vai 

7.3.5. piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc,  

iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no 

turpmākās dalības atklātā konkursā.  

 

8. ARITMĒTISKO KĻŪDU LABOŠANA 

 

8.1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko 

kļūdu. 

8.2. Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. 

8.3. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, 

kura pieļautās kļūdas labotas. 

8.4. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā noteiktajā 

kārtībā labotās kļūdas. 
 

 

9. NEPAMATOTI LĒTA PIEDĀVĀJUMA NOTEIKŠANA 

 

9.1. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājums konkrētam publiskam pakalpojumu līgumam 

varētu būt nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā 

pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem. 

9.2. Detalizētais skaidrojums īpaši var attiekties uz:  

9.2.1. sniedzamo pakalpojumu izmaksām; 

9.2.2. izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem pakalpojumu sniegšanas 

apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam; 

9.2.3. piedāvāto pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti; 



9.2.4. darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek sniegti 

pakalpojumi; 

9.2.5. Pretendenta iespējām saņemt komercdarbības atbalstu. 

9.3. Ja Pretendenta sniegtais skaidrojums nav pietiekošs, iepirkuma komisija konsultējas ar 

Pretendentu, izvērtējot visus nolikuma 7.2. punktā minētos faktorus.  

9.4. Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents 

nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu 

cenu, iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata.  

9.5. Ja Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts kā nepamatoti lēts (Publisko iepirkumu likuma 

48. panta ceturtajā daļā noteiktajā gadījumā), Pasūtītājs informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu 

uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu. 

10. PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 39. PANTA PIRMĀS DAĻAS IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMU 

PĀRBAUDE 
 

10.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas 

tiesības, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas 

nosacījumi:  

10.1.1. iepirkuma komisija rakstveidā nosūta vēstuli Pretendentam, kuram būtu piešķiramas 

līguma slēgšanas tiesības, lūdzot 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt šādus dokumentus 

(izņemot gadījumu, ja minētie dokumenti jau iesniegti Pretendenta piedāvājumā saskaņā ar 

nolikuma 4.2.1. punktu): 

10.1.1.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas iestādes izsniegta izziņa, 

kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas, 

un kas apliecina, ka Pretendentam un konkursa nolikuma 3.4. punktā minētajai 

Saistītajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas 

likvidācijas stadijā un kurā norādītas personas, kurām ir paraksta tiesības (kopija);   

10.1.1.2. izziņa, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests un kura apliecina, ka Pretendentam 

un nolikuma 3.4. punktā minētajai Saistītajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie 

reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta)  Latvijā nav 

nodokļu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 

kopsummā pārsniedz 100 (simts) latus (kopija); 

10.1.1.3. izziņu, kuru ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam un 

nolikuma 3.4. punktā minētajai Saistītajai personai (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai 

ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādi, tajā 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā 

pārsniedz 100 (simts) latus (kopija); 

10.1.2. iepirkuma komisija rakstveidā nosūta vēstuli Valsts darba inspekcijai ar lūgumu sniegt 

informāciju par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības un Publisko 

iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 11. punktā minēto personu par to, vai Pretendents 

un Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 11. punktā minētā persona Latvijā vai 

ārvalstī ir sodīta par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu 

nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas. 

10.2. Pēc 8.1.1. un 8.1.2. apakšpunktos minēto dokumentu saņemšanas, iepirkuma komisija pārbauda 

vai uz Pretendentu un  Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 11. punktā minēto 

personu neattiecas atklāta konkursa nolikuma 3.1.2., 3.1.4. – 3.1.5. punktos minētie apstākļi un 

pieņem lēmumu par Pretendenta noteikšanu par uzvarētāju atklāta konkursā vai izslēgšanu no 

turpmākās dalības atklātā konkursā; 

10.3. Ja Pretendents tiek izslēgts no dalības atklātā konkursā, iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar 

nolikuma 5.2.4.3. un 5.2.4.4. apakšpunktu – nosaka nākamo piedāvājumu ar viszemāko 

piedāvāto līgumcenu un veic pārbaudi atbilstoši nolikuma 5.2.4.4. apakšpunkta prasībām. 

 

11. LĒMUMA IZZIŅOŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA 

 

11.1. Iepirkuma komisija saskaņā ar nolikuma 5. sadaļā noteikto kārtību katrā iepirkuma priekšmeta 

daļā nosaka piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto līgumcenu un pieņem lēmumu par iepirkuma 

līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par piedāvājumu ar viszemāko cenu.  

11.2. Iepirkuma komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto 



lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.  

11.3. Iepirkuma komisija ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc Pretendentu informēšanas saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 32. panta otro daļu iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma 

procedūras rezultātiem, ja pieņemts lēmums par iepirkuma līguma noslēgšanu vai iepirkuma 

procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu. Ja nav iesniegts neviens piedāvājums, paziņojumu par 

iepirkuma procedūras rezultātiem iesniedz publicēšanai 3 (triju) darbdienu laikā pēc tam, kad 

pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu. 

11.4. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc 

nogaidīšanas termiņa beigām (10 dienas pēc tam, kad Publisko iepirkumu likuma 32. pantā 

minētā informācija nosūtīta visiem Pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu 

elektronisko parakstu, vai nodota personiski, un papildus viena darbdiena), ja Iepirkumu 

uzraudzības birojā nav Publisko iepirkumu likuma 83. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts 

iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, un ne vēlāk par piedāvājuma derīguma 

termiņa beigām.  

11.5. Paziņojumā, ko Pasūtītājs nosūta noraidītajam Pretendentam, tiek norādīts detalizēts 

pamatojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 32. pantu.  

11.6. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija 

pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu vai pārtraukt 

atklātu konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar 

nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, iepirkuma 

komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.  

11.7. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis 

zemāko cenu, iepirkuma komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku 

kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.  Ja 

nepieciešams, iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, 

ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar 

sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus 

dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu 

pārtraukt atklātu konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

 

12. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

12.1. Piedāvājumu izvērtēšanā iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus.  

12.2. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē informāciju par savu 

piedāvājumu, kā arī uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus, ja tas nepieciešams 

piedāvājuma izvērtēšanai.  

12.3. Iepirkuma komisijai Pretendentu atlases laikā ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju 

kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī 

tiesības pieprasīt Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniegt 

Publisko iepirkumu likuma 39. panta piektajā daļā minētās izziņas. 

12.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus konkursa nolikumā pēc paziņojuma 

ievietošanas internetā un publicēšanas, par to nosūtot citu paziņojumu Iepirkumu uzraudzības 

birojam, kas tiek ievietots internetā un publicēts likumā noteiktajā kārtībā.  

12.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt iepirkuma 

procedūru bez līguma noslēgšanas. 

12.6. Iepirkuma komisijai ir tiesības lemt par atklāta konkursa termiņa pagarinājumu.  

12.7. Iepirkuma komisijas pienākums ir ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām pēc laikus iesniegta ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt 

papildu informāciju par konkursa nolikumu. 

12.8. Iepirkuma komisijas pienākums ir vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Piegādātājam, 

kas uzdevis jautājumu. 

12.9. Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību 

nolikuma prasībām un tiesības noteikt konkursa uzvarētāju.  

12.10. Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par konkursa 

rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.  

 



13. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

13.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus konkursa nolikumā minētos 

nosacījumus.  

13.2. Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam 

rakstveidā.  

13.3. Pretendentam ir pienākums rakstveidā iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu 

informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, kā arī iesniegt Publisko iepirkumu likuma 

39. panta piektajā daļā minētos dokumentus, ja iepirkuma komisija to pieprasa. 

13.4. Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa 

pagarinājumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja 

iepirkuma komisija pieņem lēmumu par konkursa termiņa pagarinājumu un Pretendents vēlas 

turpināt dalību iepirkuma procedūrā.  

13.5. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums 

saņemts.  

13.6. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu 

likumā noteiktajā kārtībā.  

13.7. Pretendentam ir tiesības iesniegt iesniegumu par konkursa nolikumā iekļautajām prasībām 

Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.  

 

14. LĪGUMA PROJEKTS 

 

14.1. Ar konkursā izraudzīto Pretendentu tiks slēgts līgums saskaņā ar nolikuma 6. pielikumā 

pievienoto līguma projektu, kas ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa. 

14.2. Pretendenta iebildumi par nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta nosacījumiem 

jāizsaka ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc 

minētā termiņa iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiks pieņemti.  

14.3. Iepirkuma līgums tiks izstrādāts, pamatojoties uz konkursa nolikumu un konkursa uzvarētāja 

piedāvājumu.  

 

15. TIESĪBU AKTI, KAS REGULĒ IEPIRKUMA VEIKŠANU 

 

15.1. LR Publisko iepirkumu likums. 

 

16. PIELIKUMU SARAKSTS 

 

Šim nolikumam ir pievienoti 6 (seši) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas: 

1.  pielikums:  Tehniskās specifikācijas; 

2.  pielikums:  Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā ( forma); 

3.  pielikums Apliecinājums (forma); 

4.  pielikums:  Tehniskais piedāvājums (forma); 

5.  pielikums:  Finanšu piedāvājums ( forma); 

6.  pielikums: Līguma projekts. 

 

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:                              S. Zeiliša 

 

 

 

 

 



1.  pielikums  
atklāta konkursa “Pārtikas preču piegāde Stiklu speciālajai 

internātpamatskolai „ ID SSIS 2012/1,nolikumam 

 

 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 
 

I Vispārējās prasības 
 

 

1. Prasības produktu kvalitātei: 

1.1. Piedāvātajai produkcijai jāatbilst pārtikas apriti (ražošana, pārstrāde, uzglabāšana, 

tirdzniecība un transportēšana) reglamentējošo ES un LR normatīvo aktu prasībām. 

1.2. Pārtikas produkti nedrīkst saturēt ģenētiski modificētus organismus, nesastāv no tiem un nav 

ražoti no tiem. 

1.3. Pārtikas produktu minimālajiem derīguma termiņiem jābūt norādītiem uz iepakojuma skaidri 

salasāmiem. 

2. Minimālās kvalitātes prasības dārzeņiem un augļiem:  

2.1.1. Dārzeņi ir svaigi, ar paredzētajam izmantošanas veidam atbilstošu gatavības pakāpi, 

ar šķirnei raksturīgu garšu, smaržu un krāsu, tīri, bez blakus piemaisījumiem, 

kaitēkļu un slimību nebojāti, bez mehāniskiem bojājumiem. 

2.1.2. Augļi un ogas ir svaigas, nogatavojušās, ar šķirnei raksturīgu garšu, smaržu un 

krāsu, tīras, bez blakus piemaisījumiem, kaitēkļu un slimību nebojātas, bez 

mehāniskiem bojājumiem. 

2.1.3. Augļiem un dārzeņiem ir jābūt svaigiem (pēc izskata), nav pieļaujamas vīšanas , 

pūšanas pazīmes.  

2.1.4. Produktam ir jābūt bez lieka virsmas mitruma. 

2.1.5. Produktam ir jābūt bez svešas smaržas un/vai garšas. 
3. Desām obligāti nepieciešams  norādīt produkta sastāvu  uz iepakojuma . 

 

4. Iepirkuma un līguma izpildes termiņš: 

Iepirkuma izpilde jāveic 12 mēnešus no līguma noslēgšanas brīža. Līguma darbības termiņš – 

no līguma noslēgšanas brīža līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei. 

 

5. Preču piegādes vietas, piegādes laiks, un pasūtījuma un piegādes nosacījumi: 
 

Stiklu speciālā internātpamatskola , skolas ēdnīca 
 

1. Piegādātājs katrā preču piegādes vietā nodrošina piegādāto preču izkraušanu no transporta 

un nogādāšanu līdz preču uzglabāšanas vai pārstrādes telpām. 

2. Preču piegāde jāveic atbilstoši katrā iepirkuma priekšmeta daļā noteiktajam preču 

piegādes laikam un regularitātei. Atkāpes nav pieļaujamas! 

 

3. Preču pasūtījums tiek veikts pa faksu vai telefoniski  vismaz 1 (vienu) darbdienu  

iepriekš līdz plkst. 14.00 pirms preču piegādes dienas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II Detalizētas prasības precēm sadalījumā pa iepirkuma priekšmeta daļām: 

 
 

Iepirkuma 1.daļa 

Dažādi pārtikas produkti 
Piegādes laiks: Vienu reizi mēnesī un pēc nepieciešamības 

 

N.p.k

. 

Preces veids Mērv

. 

Daudzu

ms 

Prasības 

iepakojuma

m un 

fasējuma 

apjomam 
1. Rafinēta rapšu pārtikas eļļa L 350 Fasēts 1l 

iepakojumā 

2. Majonēze kg 230 Fasēts 1 kg 

iepakojumā 

3. Kakao pulveris pac 70 Fasēts no 0,1 - 1 

kg iepakojumā 

4. Pupiņas vidēja lieluma 

/raibas, baltas 

kg 95 Fasēts 1 kg 

iepakojumā 

5. 
Šķeltie zirņi 

kg 170 Fasēts 1kg 

iepakojumā 

6. 
Pelēkie zirņi 

kg 35 Fasēts 1 kg 

iepakojumā 

7. 

Melnā tēja, lielo lapu 

gb 60 Fasēts 0,08 – 

0,1 kg 

iepakojumā 

8. Dabīga piparmētru un 

liepziedu tēja ar raksturīgu 

smaržu un garšu 

gb 80 Fasēts 0,08 – 

0,1 kg 

iepakojumā 

9. Dabīga mežrozīšu augļu, 

žāvēto augļu maisījuma 

tēja ar raksturīgu smaržu 

un garšu 

gb 90 
Fasēts 0,08 – 

0,1 kg 

iepakojumā 

10. Cukurs, sauss, birstošs, 

vidēja maluma, ar izteiktu 

saldu garšu, baltas krāsas, 

marķējums, laba kvalitāte 

kg 1900 

Fasēts 1 kg 

iepakojumā 

11. 
Sausās brokastis - saldās 

kukurūzas pārslas   

kg 230 Fasēts 0,25 - 

0,5 kg 

iepakojumā 

12. Sulas – no dažādu augļu 

dabīgiem koncentrātiem, 

bez konservantiem un 

krāsvielām. 

L 1050 Fasējumi: 3 

L stikla 

burkās vai 2 

L tetrapakās 

13. 

Olas, 1. kategorijas, 

izturīgā iepakojumā, L 

lielums 

gb 8200 Fasētas 

kastēs pa 10 

gab. un 

bretēs pa 

30gb 

14. 
Sausais maizes raugs, 

fasēts 

gb 20 Fasēts 

paciņās no 

0,011 kg 

15. 

Lauru lapas - pārtikas 

gb 15 Fasēts no 

0,02 kg 

iepakojumā 

16. Ķimenes - žāvētas kg 1 Fasēts 1 kg 



iepakojumā 

17. 

Želatīns - pārtikas 

gb 40 Fasēts no 

0,02 kg 

iepakojumā 

18. 

Vaniļas cukurs- pārtikas 

gb 250 Fasēts no 

0,02 kg 

iepakojumā 

19. 

Citronskābe-pārtikas 

gb 210 Fasēts no 

0,02 kg 

iepakojumā 

20. 

Melnie pipari, malti 

gb 100 Fasēts no 

0,02 kg 

iepakojumā 

21. 

Melnie pipari, rupjie 

gb 170 Fasēts no 

0,02 kg 

iepakojumā 

22. 
Cepamais pulveris, 

marķējums 

gb 15 Fasēts no 

0,02 kg 

iepakojumā 

23. 

Žāvētas rozīnes bez 

kauliņiem, vidēja izmēra, 

svaigas, nesalipušas 

kg 60 Safasēts 

atbilstoši 

drošības un 

hig. 

prasībām 

24. 
Zaļie zirnīši konservēti, ar 

raksturīgu smaržu, bez 

duļķēm, saldeni 

gb 390 Fasēts 0,4 - 

0,58 kg 

metāla 

kārbās 

25. 

Konservēta kukurūza 

gb 38 Fasēts 0,4 kg 

metāla 

kārbās 

26. Tomātu pasta, tumši 

sarkana, ar patīkamu 

smaržu, salda 

gb 90 Fasēts 

≈ 0,5 kg 

iepakojumā  

27. Marinēti gurķi, marinēti ar 

dabīgām garšvielām, bez 

asām piedevām 

gb 350 Fasēts 

1 l un ≤3 l 

stikla burkās 

28. 

Ievārījums, augļu un ogu 

kg 570 Fasēts 

spaiņos: 

0,9 kg un 

≤12 kg 

29. 
Cepumi (sāļie un saldie) - 

no A/L miltiem 

kg 240 Fasēts 

no 1 kg 

iepakojumā 

30. 
Vafeles (citronu, 

šokolādes un vaniļas) 

kg 35 Fasēts 

no 1 kg 

iepakojumā 

31. 

Prjaņiki - no A/L miltiem 

kg 155 Fasēts 

1 kg 

iepakojumā 

32. 

Mārrutki 

gb 18 Fasēts 0,14 

kg  stikla 

burkās 

33. 

Skābenes konservētas 

gb 113 Fasēts o.5l,  

1 litra stikla 

burkās 

34. 

Bietes konservētas 

gb 55 Fasēts 1l un 

≤3l stikla 

burkās 

35. 
Kabači marinēti 

gb 35 Fasēts 3 l 

stikla burkās 

36. Galda etiķis gb 18 Fasēts 



no 0,3 litru 

pudelēs 

37. 
Galda sāls 

kg 390 Fasēts 1 kg 

iepakojumā 

38. 

Sinepes, laba kvalitāte 

gb 32 Fasēts 

No 0,14 kg 

stikla burkās 

39. Šokolādes konfektes 

(dažāda veida (piem. 

Vētras putns, Rudzu puķe, 

Rīts vai ekvivalentas pēc 

sastāva u tml.) 

kg 35 Safasēts 

atbilstoši 

drošības un 

hig. 

prasībām 

40. Siers – puscietais 

(Holandes, Krievijas, 

Bauskas vai ekvivalents 

pēc garšas un 

konsistences) Tauku 

saturs: ≥45% 

kg 510 
Safasēts 

atbilstoši 

drošības un 

hig. 

prasībām 

41. Kartupeļu ciete, sausa, 

izturīgā iepakojumā 

kg 88 Fasēts 0,4 kg 

iepakojumā 

42. 
Grūbas, bez bojājumiem 

kg 26 Fasēts 1 kg 

iepakojumā 

43. Putraimi sausi, bez 

bojājumiem 

kg 140 Fasēts 1 kg 

iepakojumā 

44. Kviešu milti augstākā 

labuma, balti, sausi, 

birstoši 

kg 470 
Fasēts 2,0 kg 

iepakojumā 

45. Makaroni – ražoti no 

augstākā labuma kviešu 

miltiem 

kg 770 
Fasēts 5 kg 

iepakojumā 

46. 
Auzu pārslas, sausas, 

birstošas 

kg 165 Fasēts 0,5 - 

1 kg 

iepakojumā 

47. Manna, viegli birstoša, 

augstākā labuma 

kg 260 Fasēts 1 kg 

iepakojumā 

48. Rīsi – ( ekstra, parboiled 

)(tvaicēti) vai ekvivalents 

kg 730 Fasēts 1 kg 

iepakojumā 

49. Griķi, augstākās šķiras, 

raksturīga vienmērīga 

krāsa 

Kg 460 
Fasēts 1 kg 

iepakojumā 

50. Prosa. Viegli birstoša 

augstākā labuma 

kg 30 Fasēts 1 kg 

iepakojumā 

51. 5 graudu pārslas, sausas, 

viegli birstošas 

kg 30 Fasēts 0,5 kg 

iepakojumā 

52. Putukrējums, tauku saturs 

6%-15%, 

gb 105 Fasēts 1 l 

fasējumā 

53. 
Ātri vārāmās rīsu pārslas 

gb 41 Fasēts 1 kg 

iepakojumā 

54. 

Ātri vārāmās griķu pārslas 

gb 11 Fasēts pa 1 

kg 

iepakojumā 

55. 
Kukurūzas putraimi, sausi 

, bez bojājumiem 

kg 60 Fasēts pa 1 

kg 

iepakojumā 

56. Sausmaizītes - galetes gb 200 Fasēts 

57. Augu tauku pasta 
(margarīns) 

kg 800 Fasēts  pa 

0.5 kg 

58. 

Konfekšu kārba 

gb 11 Fasēts pa 

150 gr, 250 

gr. 

59. Cukura aizvietotājs gb 2 Fasējumā 



60. Kafija šķīstošā  (dzēriens 

bez kofeīna) 

gb 190 
Fasējumā 

61. Kafija maltā pupiņu gb 18 Fasēta pa 

0.250, 0.5 kg 

62. Zivju konservi  eļļā gb 300 Fasēts pa 

240 gr 

63. Zivju konservi tomātu 
mērcē 

gb 300 Fasēts pa 

240 gr 

64. Vafeļu tortes gb 30 Fasēta kārbā, 

pa 0.3  kg 

65. Šokolādes gb 140 Dažāda 

iepakojuma, 

pa 0.030, 

0.050, 0.1 kg 

66. Krustnagliņas gb 6 Fasēts pa 

0.015 kg  

67. Minerālūdens  gb 155 Fasēts 1,5 l 

pudelēs, 0,5 

l pudelēs, 

bez gāzes 

68. Rieksti (lazdu) kg 1 Izlobīti, 

fasēti 

69. Rieksti ( valrieksti) kg 1 Izlobīti, 

fasēti 

70. Tomātu mērce (saldā) kg 15 Fasēts pa 0.5 

kg stikla 

burciņās 

71. Garšviela „Vegeta’’ gb 300 Fasēta pa 

0.075 kg 

72. Kondensētais piens bez 
cukura 

gb 160 
Fasēts 

73. Marinēti siļķu tīteņi kg 135 fasēts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Iepirkuma 2.daļa 

Svaiga gaļa un gaļas produkti 

 

Piegādes laiks:  Vienu reizi nedēļā 
 

N.p.k. Preces veids Mērvienība, 

kurai 

atbilstoši 

piedāvā 

cenu 

Nepieciešamais 

daudzums 

līguma 

darbības laikā 

Prasības 

iepakojumam un 

fasējuma 

apjomam 

1. Cūkgaļa malšanai – bez 

ādas, tauku attiecība pret 

lieso gaļu ne lielāka kā 

20/80 

kg 1600 Fasēts vakuma  vai 

slēgtā iepakojumā 

2. Karbonāde – muguras un 

jostas daļa bez cīpslām, bez 

ādas, zemādas tauku kārta 

ne vairāk kā 10 mm 

kg 20 Fasēts vakuma vai 

slēgtā iepakojumā 

3. Kakla karbonāde- bez ādas, 

bez cīpslām 

kg 10 Fasēts vakuma vai 

slēgtā iepakojumā 

4. Zupas ragū kg 420 Fasēts vakuma vai 

slēgtā iepakojumā 

5. Cūkgaļas pusfabrikāti – 

aknas ar raksturīgu 

smaržu, ar nebojātu 

virsmu, nesagraizītas, 

iepriekš nesaldētas, laba 

kvalitāte 

kg 152 Fasēts vakuma vai 

slēgtā iepakojumā 

6. Cūkgaļas lāpstiņa 2. šķira kg 1200 Fasēts vakuma  vai 

slēgtā iepakojumā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Iepirkuma 3.daļa 

Desu un žāvētas gaļas izstrādājumi 

 

Piegādes laiks:  Vienu reizi nedēļā 

 
N.p.k. Preces veids Mērvienība, 

atbilstoši 

kurai 

piedāvā 

cenu 

Nepieciešamais 

daudzums 

līguma 

darbības 

periodā 

Prasības 

iepakojumam 

un fasējuma 

apjomam 

1. Doktora desa, vārīta, A/L, 

jāatbilst 27.02.2001MK not. Nr. 

86. „Prasības pārtikai, kurā 

izmantotas pārtikas piedevas” 

kg 250 Safasēts 

atbilstoši 

drošības un hig. 

prasībām 

2. Piena desa, vārīta, A/L,  jāatbilst 

27.02.2001MK not. Nr. 86. 

„Prasības pārtikai, kurā 

izmantotas pārtikas piedevas” 

kg 300 Safasēts 

atbilstoši 

drošības un hig. 

prasībām 

3. Cūkgaļas sardeles– masa pildīta 

dabīgajās zarnās, garums 11-12 

cm, apdūmotas, aizs. atmosf. 

iepakojumā, jāatbilst 27.02.2001 

MK not. Nr. 86 no „Prasības 

pārtikai, kurā izmantotas pārtikas 

piedevas” 

kg 400 Safasēts 

atbilstoši 

drošības un hig. 

prasībām 

4. Cīsiņi - sastāvā gaļa vismaz 90%, 

augstākā labuma, dabīgajā 

apvalkā, ar noturīgu masas 

struktūru, nav pieļaujams 

paaugstināts sāls saturs, laba 

kvalitāte, jāatbilst 27.02.2001MK 

not. Nr. 86. „Prasības pārtikai, 

kurā izmantotas pārtikas 

piedevas” 

kg 400 Safasēts 

atbilstoši 

drošības un hig. 

prasībām 

5. Bērnu cīsiņi -  a/šķira, bez 

apvalka, lobītie, aizs. atmosf. 

iepakojumā, masa pildīta 

dabīgajās zarnās, saturam 

jāatbilst MK 27.02.2001 not. Nr. 

86 „Prasības pārtikai, kurā 

izmantotas pārtikas piedevas” 

kg 100 Safasēts 

atbilstoši 

drošības un hig. 

prasībām 

6. Aknu pastēte (100% liellopu 

aknas) 

kg 40 Safasēts 

atbilstoši 

drošības un hig. 

prasībām 

7. Žāvēta cūkgaļa , cauraugusi, labi 

nožāvēta,  augstākā labuma, laba 

kvalitāte 

kg 120 Safasēts 

atbilstoši 

drošības un hig. 

prasībām 

8. Žāvēta desa (mājas desa) - 

sastāvā liellopu gaļa un 

cūkgaļa (ne mazāk kā 70%), 

griezumā viendabīga masa, 

nav pieļaujamas asas 

garšvielas, ar patīkamu garšu, 

cietas konsistences, laba 

Kg 400 Safasēts 

atbilstoši 

drošības un hig. 

prasībām 



kvalitāte, jāatbilst 

27.02.2001MK not. Nr. 86. 

„Prasības pārtikai, kurā 

izmantotas pārtikas piedevas” 

 

9. Mednieku desiņas dabīgā 

apvalkā, masa ar speķa 

gabaliņiem dabīgajās zarnās, 

21-22 cm, aizs. atmosf. 

iepakojumā, jāatbilst 

27.02.2001MK not. Nr. 86. 

„Prasības pārtikai, kurā 

izmantotas pārtikas piedevas” 

Kg 100 Safasēts 

atbilstoši 

drošības un hig. 

prasībām 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iepirkuma 4.daļa 

Saldētā produkcija 

 

Piegādes laiks:   Vienu – divas reizes mēnesī 

 
N.p.k. Preces veids Mērvienība, 

atbilstoši 

kurai 

piedāvā 

cenu 

Nepieciešamais 

daudzums 

līguma 

darbības 

periodā 

Prasības 

iepakojumam un 

fasējuma 

apjomam 

1. Vistu šķiņķīši bez 

mugurkaula un stilba 

daļas( saldēta, laba 

kvalitāte) 

Kg 200 Safasēts atbilstoši 

drošības un hig. 

prasībām 

2. Vistu filejas bez 

taukaudiem, ādas 

Kg 25 Safasēts atbilstoši 

drošības un hig. 

prasībām 

3.  Stilbiņi – ar ādu, ar 1 

kaulu, raksturīgā krāsā 

Kg 100 Safasēts atbilstoši 

drošības un hig. 

prasībām 

4.  Lielie stilbi – ar ādu, ar 

kaulu, raksturīgā krāsā 

kg 120 Safasēts atbilstoši 

drošības un hig. 

prasībām 

5. Saldēta zivs fileja(heka, 

putasu, mintaja) 

Kg 300 Safasēts atbilstoši 

drošības un hig. 

prasībām 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Iepirkuma 5.daļa 

Maize 

 

Piegādes laiks:   Obligāti  3x nedēļā bez atkāpes 
 
N.p.k. Preces veids Mērvienība, 

atbilstoši kurai 

piedāvā cenu 

Nepieciešamais 

daudzums līguma 

darbības periodā 

Prasības 

iepakojumam un 

fasējuma apjomam 

1. Kviešu maize no augstākā 

labuma miltiem, laba 

kvalitāte, sagriezta šķēlēs 

kg 1500 Safasēts atbilstoši 

drošības un higiēnas 

prasībām polietilēna 

iepakojumā 

2. Rudzu - klona maize no 

augstākā labuma rudzu 

miltiem, laba kvalitāte, 

sagriezta šķēlēs 

kg 2050 Safasēts atbilstoši 

drošības un higiēnas 

prasībām polietilēna 

iepakojumā  

3. Saldskābā – augstākā 

labuma rudzu miltu 

maize, sagriezta šķēlēs, 

laba kvalitāte 

kg 1100 Safasēts atbilstoši 

drošības un higiēnas 

prasībām polietilēna 

iepakojumā 

4. Formas rudzu  maize – 

sagriezta šķēlēs, laba 

kvalitāte 

kg 300 Safasēts atbilstoši 

drošības un higiēnas 

prasībām polietilēna 

iepakojumā  

5. Graudu  maize – maize ar 

sēkliņām (saulespuķu, 

linsēklu vai citas.), 

sagriezta šķēlēs , laba 

kvalitāte 

kg 1600 Safasēts atbilstoši 

drošības un higiēnas 

prasībām polietilēna 

iepakojumā 

6. Žāvēto ogu un augļu 

maize – no augstākā 

labuma miltiem, laba 

kvalitāte 

kg 200 Safasēts atbilstoši 

drošības un higiēnas 

prasībām polietilēna 

iepakojumā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Iepirkuma 6.daļa 

Svaigi cepti konditorejas izstrādājumi 

 

Piegādes laiks:   Pēc pasūtījuma  vai 1 reizi nedēļā 

 

N.p.k. Preces veids Mērvienība, 

atbilstoši 

kurai 

piedāvā 

cenu 

Nepieciešamais 

daudzums 

līguma 

darbības 

periodā 

Prasības 

iepakojumam un 

fasējuma apjomam 

1. Speķa pīrādziņi 60 gr, no 

augstākā labuma miltiem, bez 

augu taukiem, svaigi cepti 

kg 15 Safasēts atbilstoši drošības 

un higiēnas prasībām 

polietilēna iepakojumā 

2. Buljona pīrādziņi 60 gr, no 

augstākā labuma miltiem, bez 

augu taukiem, svaigi cepti 

gb 250 Safasēts atbilstoši drošības 

un higiēnas prasībām 

polietilēna iepakojumā 

3. Smalkmaizītes 70-90 gr, no 

augstākā labuma miltiem, bez 

augu taukiem, ar dažādām 

piedevām /siers, vārītais krēms, 

ievārījums, magones, kanēlis, 

āboli, biezpiens, šokolāde, u.c./, 

svaigi ceptas 

gb 3000 Safasēts atbilstoši drošības 

un higiēnas prasīb 

polietilēna iepakojumā  

4. Kēkss klasiskais no augstākā 

labuma miltiem, bez augu 

taukiem, ar žāvētām aprikozēm 

un rozīnēm, noformējums 

atbilstoši sezonai 

gb 130 Safasēts atbilstoši drošības 

un higiēnas prasībām 

polietilēna iepakojumā 

5. Torte biskvīta, no augstākā 

labuma miltiem, bez augu 

taukiem, ar dabīgo 

putukrējumu, svaigiem augļiem 

,ogām 

gb 4 Safasēts atbilstoši drošības 

un higiēnas prasībām 

6. Groziņi 40-70 gr, no augstākā 

labuma miltiem, bez augu 

taukiem, ar dabīgo 

putukrējumu un augļu un ogu 

pildījumu 

gb 130 Safasēts atbilstoši drošības 

un higiēnas prasībām 

7. Plātsmaize – augļu, biezpiena, 

no A/L miltiem, laba kvalitāte, 

svaigi cepta, svara produkcija 

kg 150 Safasēts atbilstoši drošības 

un higiēnas prasībām 

polietilēna iepakojumā 

8. Kliņģeris klasiskais, no 

augstākā labuma miltiem, bez 

augu taukiem, ar rozīnēm, 

kanēli un grauzdētiem 

riekstiem, svaigi cepts 

kg 15 Safasēts atbilstoši drošības 

un higiēnas prasībām 

Svars no 0.5 – 3 kg 

polietilēna iepakojumā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Iepirkuma 7.daļa 

Piens un piena produkti 

 

Piegādes laiks:   3 x nedēļā 

 
N.p.k. Preces veids Mērvienība, 

atbilstoši 

kurai 

piedāvā 

cenu 

Nepieciešamais 

daudzums 

līguma 

darbības 

periodā 

Prasības 

iepakojumam un 

fasējuma apjomam 

1. Pasterizēts piens – tauku saturs 

ne mazāks kā 2 % 

L 7200 Fasēts1 l iepakojumā (tetra 

pakās vai plastmasas 

pudelēs) 

2. Kefīrs – tauku saturs ne mazāks 

kā 2 %, ar raksturīgu garšu, 

smaržu 

kg 2000 Fasēts1 kg iepakojumā 

(tetra pakās vai plastmasas 

pudelēs), var būt izlejamā 

veidā 10 – 20 l tilpumā 

3. Skābais krējums – tauku saturs 

ne mazāks kā 20%, ar 

raksturīgu garšu, smaržu 

kg 580 Fasēts 3 – 10 kg 

iepakojumā 

4. Biezpiens - tauku saturs ne 

mazāks par 0,5 % 

kg 520 Fasēts ≤10 kg iepakojumā 

 

5. 
Jogurts (persiku, aveņu, 

ķiršu, zemeņu, meža ogu u. 

c.), tauku saturs ne mazāks 

kā 1,8 % 

kg 750 Fasēts 0,120 – 0,2 kg 

un 1 kg iepakojumā un 

≈ 10 - 20 l tilpumā 

izlejamā veidā 

 

6. Saldais biezpiena sieriņš - 

klasiskais vai ar dažādām 

piedevām, sastāvs – 

biezpiens ne mazāk kā 50 

%, cukurs, nesatur 

konservantus 

kg 3000 

Fasēts 0,038 – 0,045 kg 

iepakojumā 

7. Saldkrējuma sviests – A/L, 

tauku saturs ne mazāks kā 82%, 

patīkama garša, piemērots 

sviestmaižu gatavošanai, laba 

kvalitāte, sastāvā ir tikai piena 

tauki 

kg 300 Fasēts 0,175 - 0,2 kg 

iepakojumā 

8. Krējums saldais – tauku saturs 

ne mazāks kā 35%, laba 

kvalitāte, ar raksturīgu garšu, 

smaržu 

kg 5 Fasēts 0,5 l un ≤5 l 

iepakojumā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Iepirkuma 8.daļa 

 

Pārtikas kartupeļi 

 

Piegādes laiks:  Vienu reizi nedēļā  

 

 
 

N.p.k. Preces veids Mērvienība, 

atbilstoši 

kurai 

piedāvā 

cenu 

Nepieciešamais 

daudzums 

līguma 

darbības 

periodā 

Prasības 

iepakojumam 

un fasējuma 

apjomam 

1. Kartupeļi, pārtikas, 

minimālais 

diametrs: 8 - 10 cm, 

laba kvalitāte,  

Latvijas lauka 

kartupeļi 

kg 14000 Safasēts 

atbilstoši 

drošības un 

higiēnas 

prasībām, 

maisos pa 15 

kg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Iepirkuma 9.daļa 

Svaigi dārzeņi 

 

Piegādes laiks:  Vienu reizi nedēļā 

 

 
N.p.k. Preces veids Mērvienība, 

atbilstoši kurai 

piedāvā cenu 

Nepieciešamais 

daudzums 

līguma 

darbības 

periodā 

Prasības 

iepakojumam un 

fasējuma 

apjomam 

1. Svaigi kāposti, cietas galviņas, 

galviņu lielums (20-30 cm) 

diametrā), laba kvalitāte 

kg 1800 Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

2. Burkāni, diametrā 3-5 cm, 

garums 15-20 cm, laba kvalitāte 

kg 900 Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

3. Galda bietes, diametrā no 10 – 

15 cm, laba kvalitāte 

kg 250 Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

4. Sīpoli, galviņas cietas, sausi, 

vidēja izmēra (diametrs: 5 – 7 

cm), laba kvalitāte 

kg 190 Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

5. Ķiploki, cietas galviņas, galviņu 

diametrs no 5-7 cm, labi 

izžāvēti, laba kvalitāte  

kg 30 Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

6. Skābēti kāposti, pārtikas, bez 

etiķa, dabīgi skābēti, laba 

kvalitāte  

kg 400 Safasēts 

plastmasas 

spainīšos no 1 – 

10 kg 

7. Tomāti, svaigi, diametrs: no 7 – 

10 cm, labas kvalitātes, bez 

bojājumiem 

kg 650 Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

8. Puķukāposti, baltas galviņas, 

laba kvalitāte  

kg 30 Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

9. Redīsi, pārtikas, vidēja lieluma 

(diametrs: ≈3 cm), laba kvalitāte 

(piegāde tikai no maija – 

jūnijam) 

kg 90 Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

10. Svaigi sīpolu loki, garumā no 

10-15 cm, laba 

kvalitāte(piegāde tikai no 

aprīļa – jūnijam) 

kg 0.2 Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

11. Svaigi gurķi, diametrā 3-5 cm, 

garums 15-25 cm, laba kvalitāte 

kg 500 Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

12. Puravi, laba kvalitāte kg 25 Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

13. Lapu salāti (piegāde tikai no 

aprīļa – jūnijam) 

kg 80 Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

14. Kāļi, laba kvalitāte, bez 

bojājumiem 

kg 65 Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 



15. Melnie rutki , laba kvalitāte, bez 

bojājumiem 

kg 110 Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

16. Pētersīļi, laba kvalitāte kg 2 Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

17. Paprika (oranža, sarkana un 

dzeltena), diametrs: 10 – 13 cm, 

laba kvalitāte 

kg 30 Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

18. Dilles, laba kvalitāte kg 1 Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Iepirkuma 10.daļa 

Svaigi augļi 

 

 

Piegādes laiks:    2- 4 X mēnesī ( pēc pasūtījuma) 

 
 

N.p.k. Preces veids Mērvienība, 

atbilstoši 

kurai 

piedāvā cenu 

Nepieciešamais 

daudzums 

līguma 

darbības 

periodā 

Prasības 

iepakojumam 

un fasējuma 

apjomam 

1. Banāni, vidēja izmēra, laba 

kvalitāte 

kg 230 Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

2. Mandarīni – svaigi, nebojāti, 

diametrā no 4 – 6 cm, laba 

kvalitāte 

kg 115 Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

3. Apelsīni – svaigi, nebojāti, 

diametrā no 8 – 12 cm, laba 

kvalitāte 

kg 120 Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

4. Vīnogas- svaigas, saldas, bez 

kauliņiem, laba kvalitāte 

kg 5 Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

5. Citroni - svaigi, nebojāti, 

diametrā šaurākajā vietā no 5 – 

7 cm, laba kvalitāte 

kg 80 Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

6. Bumbieri, diametrā no 8 – 12 

cm, vaigi, laba kvalitāte 

kg 230 Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

7. Āboli - laba kvalitāte kg 850 Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

8. Arbūzi, (piegāde tikai no 

augusta – septembrim) 

kg 35 Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

9. Nektarīni, diametrā no 4-6 cm kg 25 Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

10. Persiki svaigi diametrā no 4-6 

cm 

kg 20 Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

11. Kivi, svaigi, pārtikas, diametrā 

5-6 cm, laba kvalitāte 

kg 35 Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

12. Ananāsi gb 10 Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
2.  pielikums  

atklāta konkursa “Pārtikas preču piegāde Stiklu 

speciālajai internātpamatskolai”  ID – SSIS 2012/1, 

nolikumam 

 

 

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS ATKLĀTĀ KONKURSĀ (FORMA) 

„Pārtikas preču piegāde Stiklu speciālajai internātpamatskolai”, 

 Identifikācijas Nr. SSIS 2012/1 
 

Pretendents,______________________________________________________________________
1
,  

Pretendenta nosaukums 

reģ. Nr. _______________________, tā ________________________________________________ 

     reģistrācijas numurs   direktora, vadītāja vai pilnvarotas personas vārds, uzvārds, 

(______________________)  
personas kods 

 

personā ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

1. piesakās piedalīties atklātā konkursā „Pārtikas preču piegāde Stiklu speciālajai 

internātpamatskolai’’, ID SSIS 2012/1 un apņemas ievērot atklāta konkursa nolikuma prasības;  

2. atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkuma komisijas lēmuma 

pieņemšanai par pasūtījuma piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā 

līguma noslēgšanai; 

3. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus šī līguma 

pamatnosacījumus saskaņā ar nolikuma 6. pielikumu; 

4. apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas; 

5. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) nodrošināt pārtikas preču piegādi Stiklu 

speciālajai internātpamatskolai atbilstoši tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām par 

kopējo piedāvāto līgumcenu:  

 

5.1. 1. iepirkuma priekšmeta daļas izpildei: Ls________________ (___________ latu un 

__santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN); 

 

5.2. 2. iepirkuma priekšmeta daļas izpildei: Ls________________ (___________ latu un 

__santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN); 

 

5.3. 3. iepirkuma priekšmeta daļas izpildei: Ls________________ (___________ latu un 

__santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN); 

 

5.4. 4. iepirkuma priekšmeta daļas izpildei: Ls________________ (___________ latu un 

__santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN); 

 

5.5. 5. iepirkuma priekšmeta daļas izpildei: Ls________________ (___________ latu un 

__santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN); 

 

5.6. 6. iepirkuma priekšmeta daļas izpildei: Ls________________ (___________ latu un 

__santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN); 

 

5.7. 7. iepirkuma priekšmeta daļas izpildei: Ls________________ (___________ latu un 

__santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN); 
                                                           
1
 Pieteikums ir jāaizpilda drukātiem burtiem. 



5.8. 8. iepirkuma priekšmeta daļas izpildei: Ls________________ (___________ latu un 

__santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN); 

 

5.9. 9. iepirkuma priekšmeta daļas izpildei: Ls________________ (___________ latu un 

__santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN); 

 

5.10. 10. iepirkuma priekšmeta daļas izpildei: Ls________________ (___________ latu un 

__santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN); 

 

 

 

Pretendenta vadītāja paraksts
2
:  

Vārds, uzvārds:  

Amats:  

Pretendenta adrese:  

Pretendenta tālruņa, faksa numuri:  

Pretendenta e-pasta adrese:  

Bankas rekvizīti:  

 z. v. 
                                                           
2
 Pieteikums ir jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno 

pilnvara. 



3.  pielikums  
atklāta konkursa “Pārtikas preču piegāde Stiklu 

speciālajai internātpamatskolai”, ID Nr.  SSIS 2012/1, 

nolikumam  

 

 
APLIECINĀJUMS (forma) 

Pretendents, _______________________________________________________________*, 
Pretendenta nosaukums 

vien.reģ.Nr.________________________________________________________________ , 
vienotais reģistrācijas numurs 

tā _____________________________________________ , (       ) 
direktora, vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds                 personas kods 

                                         

personā ar šī Apliecinājuma iesniegšanu apliecina, ka uz viņu neattiecas zemāk minētie 

apstākļi: 

1) Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma 

pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu 

vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta 

par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu 

jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā 

(izņemot Publisko iepirkumu likuma 39. panta ceturtās daļas 1. punktā noteiktos 

gadījumus); 

2) Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas 

izpaužas kā: a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri 

nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības 

teritorijā uzturas nelikumīgi, b) vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba 

līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu 

vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas (izņemot Publisko 

iepirkumu likuma 39. panta ceturtās daļas 1. un 2. punktā noteiktos gadījumus). 

3) Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas 

izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt 

tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa veidošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā 

institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no 

naudas soda (izņemot Publisko iepirkumu likuma 39. panta ceturtās daļas 3. punktā 

noteikto gadījumu); 

4) ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka 

līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts (pasūtītājs 

Publisko iepirkuma likuma 39. panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos var lemt par 

pretendenta neizslēgšanu no iepirkuma procedūras saskaņā ar šo punktu); 

5) Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir 

nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas 

kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 (simts) latus; 

6) Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai 

vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju, 

kā arī, ja Pretendents, lai apliecinātu savu kvalifikāciju atklāta konkursa nolikumā noteiktajām 

prasībām, balstās uz citas personas iespējām, saskaņā ar konkursa nolikuma 3.4. apakšpunktu, 

parakstot šo apliecinājumu, apliecina, ka uz minēto personu neattiecas Publisko iepirkumu 

likuma 39. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10. punktā minētie nosacījumi. 

 

Pretendenta vadītāja 

paraksts**:________________________ 



 

Vārds, uzvārds: 

____________________________________ 

 

Amats: 

___________________________________________ 
* Apliecinājums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.  

** Apliecinājums ir jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā 

Pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N.p.k.  

Pasūtītāja prasības 

Pretendenta piedāvājums 

 

Preces veids 

Mērvienība, 

atbilstoši 

kurai piedāvā 

cenu 

Prasības 

iepakojumam 

un fasējuma 

apjomam 

Piedāvātās 

preces 

nosaukums 

Ražotājs un 

izcelsmes 

valsts 

Fasējums un 

piedāvātais 

fasējuma 

lielums 

Realizācijas 

termiņš 

(atlikušais 

derīguma 

termiņš no 

piegāžu brīža) 
1. Rafinēta rapšu pārtikas eļļa L Fasēts 1l 

iepakojumā 

  

 

  

2. Majonēze kg Fasēts 1 kg 

iepakojumā 

    

3. Kakao pulveris pac Fasēts no 0,1 - 1 

kg iepakojumā 

    

4. Pupiņas vidēja lieluma 

/raibas, baltas 

kg Fasēts 1 kg 

iepakojumā 

    

5. 
Šķeltie zirņi 

kg Fasēts 1kg 

iepakojumā 

    

6. 
Pelēkie zirņi 

kg Fasēts 1 kg 

iepakojumā 

    

7. 

Melnā tēja, lielo lapu 

gb Fasēts 0,08 – 

0,1 kg 

iepakojumā 

    

8. Dabīga piparmētru un 

liepziedu tēja ar raksturīgu 

smaržu un garšu 

gb Fasēts 0,08 – 

0,1 kg 

iepakojumā 

    

9. Dabīga mežrozīšu augļu, 

žāvēto augļu maisījuma 

tēja ar raksturīgu smaržu 

un garšu 

gb 
Fasēts 0,08 – 

0,1 kg 

iepakojumā 

    

10. Cukurs, sauss, birstošs, kg Fasēts 1 kg     



vidēja maluma, ar izteiktu 

saldu garšu, baltas krāsas, 

marķējums, laba kvalitāte 

iepakojumā 

11. 
Sausās brokastis - saldās 

kukurūzas pārslas   

kg Fasēts 0,25 - 

0,5 kg 

iepakojumā 

    

12. Sulas – no dažādu augļu 

dabīgiem koncentrātiem, 

bez konservantiem un 

krāsvielām. 

L Fasējumi: 3 L 

stikla burkās 

vai 2 L 

tetrapakās 

    

13. 
Olas, 1. kategorijas, 

izturīgā iepakojumā, L 

lielums 

gb Fasētas kastēs 

pa 10 gab. un 

bretēs pa 

30gb 

    

14. 
Sausais maizes raugs, 

fasēts 

gb Fasēts 

paciņās no 

0,011 kg 

    

15. 

Lauru lapas - pārtikas 

gb Fasēts no 

0,02 kg 

iepakojumā 

    

16. 
Ķimenes - žāvētas 

kg Fasēts 1 kg 

iepakojumā 

    

17. 

Želatīns - pārtikas 

gb Fasēts no 

0,02 kg 

iepakojumā 

    

18. 

Vaniļas cukurs- pārtikas 

gb Fasēts no 

0,02 kg 

iepakojumā 

    

19. 

Citronskābe-pārtikas 

gb Fasēts no 0,02 

kg 

iepakojumā 

    

20. Melnie pipari, malti gb Fasēts no 0,02     



kg 

iepakojumā 

21. 

Melnie pipari, rupjie 

gb Fasēts no 0,02 

kg 

iepakojumā 

    

22. 
Cepamais pulveris, 

marķējums 

gb Fasēts no 0,02 

kg 

iepakojumā 

    

23. 
Žāvētas rozīnes bez 

kauliņiem, vidēja izmēra, 

svaigas, nesalipušas 

kg Safasēts 

atbilstoši 

drošības un 

hig. prasībām 

    

24. Zaļie zirnīši konservēti, ar 

raksturīgu smaržu, bez 

duļķēm, saldeni 

gb Fasēts 0,4 - 

0,58 kg 

metāla kārbās 

    

25. 
Konservēta kukurūza 

gb Fasēts 0,4 kg 

metāla kārbās 

    

26. Tomātu pasta, tumši 

sarkana, ar patīkamu 

smaržu, salda 

gb Fasēts 

≈ 0,5 kg 

iepakojumā  

    

27. Marinēti gurķi, marinēti ar 

dabīgām garšvielām, bez 

asām piedevām 

gb Fasēts 

1 l un ≤3 l 

stikla burkās 

    

28. 

Ievārījums, augļu un ogu 

kg Fasēts 

spaiņos: 

0,9 kg un ≤12 

kg 

    

29. 
Cepumi (sāļie un saldie) - 

no A/L miltiem 

kg Fasēts 

no 1 kg 

iepakojumā 

    

30. Vafeles (citronu, 

šokolādes un vaniļas) 

kg Fasēts 

no 1 kg 

    



iepakojumā 

31. 

Prjaņiki - no A/L miltiem 

kg Fasēts 

1 kg 

iepakojumā 

    

32. 

Mārrutki 

gb Fasēts 0,14 

kg  stikla 

burkās 

    

33. 

Skābenes konservētas 

gb Fasēts o.5l,  1 

litra stikla 

burkās 

    

34. 

Bietes konservētas 

gb Fasēts 1l un 

≤3l stikla 

burkās 

    

35. 
Kabači marinēti 

gb Fasēts 3 l 

stikla burkās 

    

36. 

Galda etiķis 

gb Fasēts 

no 0,3 litru 

pudelēs 

    

37. 
Galda sāls 

kg Fasēts 1 kg 

iepakojumā 

    

38. 

Sinepes, laba kvalitāte 

gb Fasēts 

No 0,14 kg 

stikla burkās 

    

39. Šokolādes konfektes 

(dažāda veida (piem. 

Vētras putns, Rudzu puķe, 

Rīts vai ekvivalentas pēc 

sastāva u tml.) 

kg 
Safasēts 

atbilstoši 

drošības un 

hig. prasībām 

    

40. Siers – puscietais 

(Holandes, Krievijas, 

Bauskas vai ekvivalents 

pēc garšas un 

kg Safasēts 

atbilstoši 

drošības un 

hig. prasībām 

    



konsistences) Tauku 

saturs: ≥45% 

41. Kartupeļu ciete, sausa, 

izturīgā iepakojumā 

kg Fasēts 0,4 kg 

iepakojumā 

    

42. 
Grūbas, bez bojājumiem 

kg Fasēts 1 kg 

iepakojumā 

    

43. Putraimi sausi, bez 

bojājumiem 

kg Fasēts 1 kg 

iepakojumā 

    

44. Kviešu milti augstākā 

labuma, balti, sausi, 

birstoši 

kg 
Fasēts 2,0 kg 

iepakojumā 

    

45. Makaroni – ražoti no 

augstākā labuma kviešu 

miltiem 

kg 
Fasēts 5 kg 

iepakojumā 

    

46. 
Auzu pārslas, sausas, 

birstošas 

kg Fasēts 0,5 - 1 

kg 

iepakojumā 

    

47. Manna, viegli birstoša, 

augstākā labuma 

kg Fasēts 1 kg 

iepakojumā 

    

48. Rīsi – ( ekstra, parboiled 

)(tvaicēti) vai ekvivalents 

kg Fasēts 1 kg 

iepakojumā 

    

49. Griķi, augstākās šķiras, 

raksturīga vienmērīga 

krāsa 

Kg 
Fasēts 1 kg 

iepakojumā 

    

 

50. 

Prosa. Viegli birstoša 

augstākā labuma 

kg Fasēts 1 kg 

iepakojumā 

    

51. 5 graudu pārslas, sausas, 

viegli birstošas 

kg Fasēts 0,5 kg 

iepakojumā 

    

52. Putukrējums, tauku saturs 

6%-15%, 

gb Fasēts 1 l 

fasējumā 

    

53. 
Ātri vārāmās rīsu pārslas 

gb Fasēts 1 kg 

iepakojumā 

    



54. 
Ātri vārāmās griķu pārslas 

gb Fasēts pa 1 kg 

iepakojumā 

    

55. Kukurūzas putraimi, sausi 

, bez bojājumiem 

kg Fasēts pa 1 kg 

iepakojumā 

    

56. Sausmaizītes - galetes gb Fasēts     

57. Augu tauku pasta 
(margarīns) 

kg Fasēts  pa 0.5 

kg 

    

58. 
Konfekšu kārba 

gb Fasēts pa 150 

gr, 250 gr. 

    

59. Cukura aizvietotājs gb Fasējumā     

60. Kafija šķīstošā  (dzēriens 

bez kofeīna) 

gb 
Fasējumā 

    

61. Kafija maltā pupiņu gb Fasēta pa 

0.250, 0.5 kg 

    

62. Zivju konservi  eļļā gb Fasēts pa 240 

gr 

    

63. Zivju konservi tomātu mērcē gb Fasēts pa 240 

gr 

    

64. Vafeļu tortes gb Fasēta kārbā, 

pa 0.3  kg 

    

65. Šokolādes gb Dažāda 

iepakojuma, 

pa 0.030, 

0.050, 0.1 kg 

    

66. Krustnagliņas gb Fasēts pa 

0.015 kg  

    

67. Minerālūdens  gb Fasēts 1,5 l 

pudelēs, 0,5 l 

pudelēs, bez 

gāzes 

    

68. Rieksti (lazdu) kg Izlobīti, fasēti     



69. Rieksti ( valrieksti) kg Izlobīti, fasēti     

70. Tomātu mērce (saldā) kg Fasēts pa 0.5 

kg stikla 

burciņās 

    

71. Garšviela „Vegeta’’ gb Fasēta pa 

0.075 kg 

    

72. Kondensētais piens bez 
cukura 

gb 
Fasēts 

    

73. Marinēti siļķu tīteņi kg fasēts     

        

        



 Iepirkuma 2.daļa 

Svaiga gaļa un gaļas produkti 

 
 

 

 

 Pasūtītāja prasības   Pretendenta 

piedāvājums 

   

N.p.k. Preces veids Mērvienība, 

kurai 

atbilstoši 

piedāvā 

cenu 

Prasības 

iepakojumam 

un fasējuma 

apjomam 

Piedāvātās 

preces 

nosaukums  

Ražotājs un 

izcelsmes 

valsts 

Fasējums un 

piedāvātais 

fasējuma 

lielums 

Realizācijas 

termiņš  

 ( atlikušais 

derīguma 

termiņš  no 

piegādes 

brīža) 

1. Cūkgaļa malšanai – bez 

ādas, tauku attiecība pret 

lieso gaļu ne lielāka kā 

20/80 

kg Fasēts vakuma 

vai slēgtā 

iepakojumā 

    

2. Karbonāde – muguras un 

jostas daļa bez cīpslām, 

bez ādas, zemādas tauku 

kārta ne vairāk kā 10 mm 

kg Fasēts vakuma 

vai slēgtā 

iepakojumā 

    

3. Kakla karbonāde- bez 

ādas, bez cīpslām 

kg Fasēts vakuma 

vai slēgtā 

iepakojumā 

    

4. Zupas ragū kg Fasēts vakuma 

vai slēgtā 

iepakojumā 

    



5. Cūkgaļas pusfabrikāti – 

aknas ar raksturīgu 

smaržu, ar nebojātu 

virsmu, nesagraizītas, 

iepriekš nesaldētas, laba 

kvalitāte 

kg Fasēts vakuma 

vai slēgtā 

iepakojumā 

    

6. Cūkgaļas lāpstiņa 2. 

škiras 

kg Fasēts vakuma  

vai slēgtā 

iepakojumā 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Iepirkuma 3.daļa 

Desu un žāvētas gaļas izstrādājumi 

 
 

 

 

 Pasūtītāja prasības   Pretendenta 

piedāvājums 

   

N.p.k. Preces veids Mērvienība, 

kurai 

atbilstoši 

piedāvā 

cenu 

Prasības 

iepakojumam 

un fasējuma 

apjomam 

Piedāvātās 

preces 

nosaukums  

Ražotājs un 

izcelsmes 

valsts 

Fasējums un 

piedāvātais 

fasējuma 

lielums 

Realizācijas 

termiņš  

 ( atlikušais 

derīguma 

termiņš  no 

piegādes 

brīža) 
1. Doktora desa, vārīta, A/L, 

jāatbilst 27.02.2001MK not. 

Nr. 86. „Prasības pārtikai, 

kurā izmantotas pārtikas 

piedevas” 

kg Safasēts atbilstoši 

drošības un hig. 

prasībām 

    

2. Piena desa, vārīta, A/L,  

jāatbilst 27.02.2001MK not. 

Nr. 86. „Prasības pārtikai, 

kurā izmantotas pārtikas 

piedevas” 

kg Safasēts atbilstoši 

drošības un hig. 

prasībām 

    

3. Cūkgaļas sardeles– masa 

pildīta dabīgajās zarnās, 

garums 11-12 cm, apdūmotas, 

aizs. Atmosf. Iepakojumā, 

kg Safasēts atbilstoši 

drošības un hig. 

prasībām 

    



jāatbilst 27.02.2001 MK not. 

Nr. 86 no „Prasības pārtikai, 

kurā izmantotas pārtikas 

piedevas” 

4. Cīsiņi – sastāvā gaļa vismaz 

90%, augstākā labuma, 

dabīgajā apvalkā, ar noturīgu 

masas struktūru, nav 

pieļaujams paaugstināts sāls 

saturs, laba kvalitāte, jāatbilst 

27.02.2001MK not. Nr. 86. 

„Prasības pārtikai, kurā 

izmantotas pārtikas piedevas” 

kg Safasēts atbilstoši 

drošības un hig. 

prasībām 

    

5. Bērnu cīsiņi -  a/šķira, bez 

apvalka, lobītie, aizs. Atmosf. 

Iepakojumā, masa pildīta 

dabīgajās zarnās, saturam 

jāatbilst MK 27.02.2001 not. 

Nr. 86 „Prasības pārtikai, 

kurā izmantotas pārtikas 

piedevas” 

kg Safasēts atbilstoši 

drošības un hig. 

prasībām 

    

6. Aknu pastēte (100% liellopu 

aknas) 

kg Safasēts atbilstoši 

drošības un hig. 

prasībām 

    

7. Žāvēta cūkgaļa , cauraugusi, 

labi nožāvēta,  augstākā 

labuma, laba kvalitāte 

kg Safasēts atbilstoši 

drošības un hig. 

prasībām 

    

8. Žāvēta desa (mājas desa) – 

sastāvā liellopu gaļa un 

cūkgaļa (ne mazāk kā 

70%), griezumā viendabīga 

masa, nav pieļaujamas asas 

garšvielas, ar patīkamu 

garšu, cietas konsistences, 

laba kvalitāte, jāatbilst 

Kg Safasēts atbilstoši 

drošības un hig. 

prasībām 

    



27.02.2001MK not. Nr. 86. 

„Prasības pārtikai, kurā 

izmantotas pārtikas 

piedevas” 

 

9. Mednieku desiņas dabīgā 

apvalkā, masa ar speķa 

gabaliņiem dabīgajās 

zarnās, 21-22 cm, aizs. 

Atmosf. Iepakojumā, 

jāatbilst 27.02.2001MK 

not. Nr. 86. „Prasības 

pārtikai, kurā izmantotas 

pārtikas piedevas” 

Kg Safasēts atbilstoši 

drošības un hig. 

prasībām 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iepirkuma 4.daļa  

 

Saldēta produkcija 
 

 

 

 

 Pasūtītāja prasības   Pretendenta 

piedāvājums 

   

N.p.k. Preces veids Mērvienība, 

kurai 

atbilstoši 

piedāvā 

cenu 

Prasības 

iepakojumam 

un fasējuma 

apjomam 

Piedāvātās 

preces 

nosaukums  

Ražotājs un 

izcelsmes 

valsts 

Fasējums un 

piedāvātais 

fasējuma 

lielums 

Realizācijas 

termiņš  

 ( atlikušais 

derīguma 

termiņš  no 

piegādes 

brīža) 

1. Vistu šķiņķīši bez 

mugurkaula un stilba daļas 

( saldēta, laba kvalitāte) 

Kg Safasēts atbilstoši 

drošības un hig. 

prasībām 

    

2. Vistu filejas bez 

taukaudiem, ādas 

Kg Safasēts atbilstoši 

drošības un hig. 

prasībām 

    

3.  Stilbiņi – ar ādu, ar 1 kaulu, 

raksturīgā krāsā 

Kg Safasēts atbilstoši 

drošības un hig. 

prasībām 

    

4.  Lielie stilbi – ar ādu, ar 

kaulu, raksturīgā krāsā 

kg Safasēts atbilstoši 

drošības un hig. 

prasībām 

    

5. Saldēta zivs fileja(heka, 

putasu, mintaja) 

Kg Safasēts atbilstoši 

drošības un hig. 

prasībām 

    

 



 

 

Iepirkuma 5.daļa  

 

Maize 

 
 

 Pasūtītāja prasības   Pretendenta 

piedāvājums 

   

N.p.k. Preces veids Mērvienība, 

kurai 

atbilstoši 

piedāvā 

cenu 

Prasības 

iepakojumam 

un fasējuma 

apjomam 

Piedāvātās 

preces 

nosaukums  

Ražotājs un 

izcelsmes 

valsts 

Fasējums un 

piedāvātais 

fasējuma 

lielums 

Realizācijas 

termiņš  

 ( atlikušais 

derīguma 

termiņš  no 

piegādes 

brīža) 
1. Kviešu maize no augstākā 

labuma miltiem, laba kvalitāte, 

sagriezta šķēlēs 

kg Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

polietilēna 

iepakojumā 

    

2. Rudzu - klona maize no augstākā 

labuma rudzu miltiem, laba 

kvalitāte, sagriezta šķēlēs 

kg Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

polietilēna 

iepakojumā  

    

3. Saldskābā – augstākā labuma 

rudzu miltu maize, sagriezta 

šķēlēs, laba kvalitāte 

kg Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

polietilēna 

iepakojumā 

    

4. Formas rudzu  maize – sagriezta kg Safasēts atbilstoši     



šķēlēs, laba kvalitāte drošības un 

higiēnas prasībām 

polietilēna 

iepakojumā  

5. Graudu  maize – maize ar 

sēkliņām (saulespuķu, linsēklu 

vai citas.), sagriezta šķēlēs , laba 

kvalitāte 

kg Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

polietilēna 

iepakojumā 

    

6. Žāvēto ogu un augļu maize – no 

augstākā labuma miltiem, laba 

kvalitāte 

kg Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

polietilēna 

iepakojumā 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Iepirkuma  6. daļa 

 

Svaigi cepti konditorejas izstrādājumi 
 

 

 

 

 

 Pasūtītāja prasības   Pretendenta 

piedāvājums 

   

N.p.k. Preces veids Mērvienība, 

kurai 

atbilstoši 

piedāvā 

cenu 

Prasības 

iepakojumam 

un fasējuma 

apjomam 

Piedāvātās 

preces 

nosaukums  

Ražotājs un 

izcelsmes 

valsts 

Fasējums un 

piedāvātais 

fasējuma 

lielums 

Realizācijas 

termiņš  

 ( atlikušais 

derīguma 

termiņš  no 

piegādes 

brīža) 
1. Speķa pīrādziņi 60 gr, no augstākā 

labuma miltiem, bez augu 

taukiem, svaigi cepti 

kg Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

polietilēna 

iepakojumā 

    

2. Buljona pīrādziņi 60 gr, no 

augstākā labuma miltiem, bez 

augu taukiem, svaigi cepti 

gb Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

polietilēna 

iepakojumā 

    

3. Smalkmaizītes 70-90 gr, no 

augstākā labuma miltiem, bez 

gb Safasēts atbilstoši 

drošības un 

    



augu taukiem, ar dažādām 

piedevām /siers, vārītais krēms, 

ievārījums, magones, kanēlis, 

āboli, biezpiens, šokolāde, u.c./, 

svaigi ceptas 

higiēnas prasībām 

polietilēna 

iepakojumā  

4. Kēkss klasiskais no augstākā 

labuma miltiem, bez augu 

taukiem, ar žāvētām aprikozēm un 

rozīnēm, noformējums atbilstoši 

sezonai 

gb Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

polietilēna 

iepakojumā 

    

5. Torte biskvīta, no augstākā labuma 

miltiem, bez augu taukiem, ar 

dabīgo putukrējumu, svaigiem 

augļiem ,ogām 

gb Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

    

6. Groziņi 40-70 gr, no augstākā 

labuma miltiem, bez augu 

taukiem, ar dabīgo putukrējumu 

un augļu un ogu pildījumu 

gb Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

    

7. Plātsmaize – augļu, biezpiena, no 

A/L miltiem, laba kvalitāte, svaigi 

cepta, svara produkcija 

kg Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

polietilēna 

iepakojumā 

    

8. Kliņģeris klasiskais, no augstākā 

labuma miltiem, bez augu 

taukiem, ar rozīnēm, kanēli un 

grauzdētiem riekstiem, svaigi 

cepts 

kg Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

Svars no 0.5 – 3 

kg polietilēna 

iepakojumā 

    

 

 

 

 

 

 



 

Iepirkuma 7. daļa 

 

Piens un piena produkti 

 
 

 

 

 Pasūtītāja prasības   Pretendenta 

piedāvājums 

   

N.p.k. Preces veids Mērvienība, 

kurai 

atbilstoši 

piedāvā 

cenu 

Prasības 

iepakojumam 

un fasējuma 

apjomam 

Piedāvātās 

preces 

nosaukums  

Ražotājs un 

izcelsmes 

valsts 

Fasējums un 

piedāvātais 

fasējuma 

lielums 

Realizācijas 

termiņš  

 ( atlikušais 

derīguma 

termiņš  no 

piegādes 

brīža) 
1. Pasterizēts piens – tauku saturs ne 

mazāks kā 2 % 

L Fasēts1 l 

iepakojumā (tetra 

pakās vai 

plastmasas 

pudelēs) 

    

2. Kefīrs – tauku saturs ne mazāks kā 

2 %, ar raksturīgu garšu, smaržu 

kg Fasēts1 kg 

iepakojumā (tetra 

pakās vai 

plastmasas 

pudelēs), var būt 

izlejamā veidā 10 

– 20 l tilpumā 

    

3. Skābais krējums – tauku saturs ne 

mazāks kā 20%, ar raksturīgu 

garšu, smaržu 

kg Fasēts 3 – 10 kg 

iepakojumā 

    



4. 
Biezpiens - tauku saturs ne 

mazāks par 0,5 % 

kg Fasēts ≤10 kg 

iepakojumā 

 

    

5. 

Jogurts (persiku, aveņu, ķiršu, 

zemeņu, meža ogu u. c.), tauku 

saturs ne mazāks kā 1,8 % 

kg Fasēts 0,120 – 

0,2 kg un 1 kg 

iepakojumā un 

≈ 10 - 20 l 

tilpumā 

izlejamā veidā 

 

    

6. Saldais biezpiena sieriņš - 

klasiskais vai ar dažādām 

piedevām, sastāvs – biezpiens 

ne mazāk kā 50 %, cukurs, 

nesatur konservantus 

kg 

Fasēts 0,038 – 

0,045 kg 

iepakojumā 

    

7. Saldkrējuma sviests – A/L, tauku 

saturs ne mazāks kā 82%, patīkama 

garša, piemērots sviestmaižu 

gatavošanai, laba kvalitāte, sastāvā 

ir tikai piena tauki 

kg Fasēts 0,175 - 0,2 

kg iepakojumā 

    

 Krējums saldais – tauku saturs ne 

mazāks kā 35%, laba kvalitāte, ar 

raksturīgu garšu, smaržu 

kg Fasēts 0,5 l un ≤5 l 

iepakojumā 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iepirkuma 8. daļa 

 

Pārtikas kartupeļi 

 
 

 

 

 

 Pasūtītāja prasības   Pretendenta 

piedāvājums 

   

N.p.k. Preces veids Mērvienība, 

kurai 

atbilstoši 

piedāvā 

cenu 

Prasības 

iepakojumam 

un fasējuma 

apjomam 

Piedāvātās 

preces 

nosaukums  

Ražotājs un 

izcelsmes 

valsts 

Fasējums un 

piedāvātais 

fasējuma 

lielums 

Realizācijas 

termiņš  

 ( atlikušais 

derīguma 

termiņš  no 

piegādes 

brīža) 
1. Kartupeļi, pārtikas, 

minimālais diametrs: 8 

- 10 cm, laba kvalitāte,  

Latvijas lauka 

kartupeļi 

 

 

 

kg Safasēts 

atbilstoši 

drošības un 

higiēnas 

prasībām, 

maisos pa 15 

kg 

    

 

 

 



Iepirkuma 9.daļa 

 

Svaigi dārzeņi 
 

 

 Pasūtītāja prasības   Pretendenta 

piedāvājums 

   

N.p.k. Preces veids Mērvienība, 

kurai 

atbilstoši 

piedāvā 

cenu 

Prasības 

iepakojumam 

un fasējuma 

apjomam 

Piedāvātās 

preces 

nosaukums  

Ražotājs un 

izcelsmes 

valsts 

Fasējums un 

piedāvātais 

fasējuma 

lielums 

Realizācijas 

termiņš  

 ( atlikušais 

derīguma 

termiņš  no 

piegādes 

brīža) 
1. Svaigi kāposti, cietas galviņas, 

galviņu lielums (20-30 cm) 

diametrā), laba kvalitāte 

kg Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

    

2. Burkāni, diametrā 3-5 cm, 

garums 15-20 cm, laba kvalitāte 

kg Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

    

3. Galda bietes, diametrā no 10 – 

15 cm, laba kvalitāte 

kg Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

    

4. Sīpoli, galviņas cietas, sausi, 

vidēja izmēra (diametrs: 5 – 7 

cm), laba kvalitāte 

kg Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

    

5. Ķiploki, cietas galviņas, galviņu 

diametrs no 5-7 cm, labi 

izžāvēti, laba kvalitāte  

kg Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

    

6. Skābēti kāposti, pārtikas, bez 

etiķa, dabīgi skābēti, laba 

kvalitāte  

kg Safasēts 

plastmasas 

spainīšos no 1 – 10 

    



kg 

7. Tomāti, svaigi, diametrs: no 7 – 

10 cm, labas kvalitātes, bez 

bojājumiem 

kg Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

    

8. Puķukāposti, baltas galviņas, 

laba kvalitāte  

kg Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

    

9. Redīsi, pārtikas, vidēja lieluma 

(diametrs: ≈3 cm), laba 

kvalitāte (piegāde tikai no 

maija – jūnijam) 

kg Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

    

10. Svaigi sīpolu loki, garumā no 

10-15 cm, laba 

kvalitāte(piegāde tikai no 

aprīļa – jūnijam) 

kg Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

    

11. Svaigi gurķi, diametrā 3-5 cm, 

garums 15-25 cm, laba kvalitāte 

kg Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

    

12. Puravi, laba kvalitāte kg Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

    

13. Lapu salāti (piegāde tikai no 

aprīļa – jūnijam) 

kg Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

    

14. Kāļi, laba kvalitāte, bez 

bojājumiem 

kg Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

    

15. Melnie rutki , laba kvalitāte, 

bez bojājumiem 

kg Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

    

16. Pētersīļi, laba kvalitāte kg Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

    

17. Paprika (oranža, sarkana un 

dzeltena), diametrs: 10 – 13 cm, 

kg Safasēts atbilstoši 

drošības un 

    



laba kvalitāte higiēnas prasībām 

18. Dilles, laba kvalitāte kg Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iepirkuma 10. daļa 

 

Svaigi augļi 
 

 

 

 

 Pasūtītāja prasības   Pretendenta 

piedāvājums 

   

N.p.k. Preces veids Mērvienība, 

kurai 

atbilstoši 

piedāvā 

cenu 

Prasības 

iepakojumam 

un fasējuma 

apjomam 

Piedāvātās 

preces 

nosaukums  

Ražotājs un 

izcelsmes 

valsts 

Fasējums un 

piedāvātais 

fasējuma 

lielums 

Realizācijas 

termiņš  

 ( atlikušais 

derīguma 

termiņš  no 

piegādes 

brīža) 
1. Banāni, vidēja izmēra, laba 

kvalitāte 

kg Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

    

2. Mandarīni – svaigi, nebojāti, 

diametrā no 4 – 6 cm, laba 

kvalitāte 

kg Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

    

3. Apelsīni – svaigi, nebojāti, 

diametrā no 8 – 12 cm, laba 

kvalitāte 

kg Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

    

4. Vīnogas- svaigas, saldas, bez 

kauliņiem, laba kvalitāte 

kg Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

    

5. Citroni - svaigi, nebojāti, 

diametrā šaurākajā vietā no 5 – 

7 cm, laba kvalitāte 

kg Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

    

6. Bumbieri, diametrā no 8 – 12 kg Safasēts atbilstoši     



cm, vaigi, laba kvalitāte drošības un 

higiēnas prasībām 

7. Āboli - laba kvalitāte kg Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

    

8. Arbūzi, (piegāde tikai no 

augusta – septembrim) 

kg Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

    

9. Nektarīni, diametrā no 4-6 cm kg Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

    

10. Persiki svaigi diametrā no 4-6 

cm 

kg Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

    

11. Kivi, svaigi, pārtikas, diametrā 

5-6 cm, laba kvalitāte 

kg Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

    

12. Ananāsi gb Safasēts atbilstoši 

drošības un 

higiēnas prasībām 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5.pielikums 

Atklāta konkursa „Pārtikas produktu piegāde 

 Stiklu speciālajai internātpamatskolai” 

ID SSIS 2012/1 , nolikumam 

 

Finanšu piedāvājums 
Iepirkuma 1. daļa 

Dažādi pārtikas produkti 
 

N. p. k. Preces veids Mērvienība, 

kurai 

atbilstoši 

piedāvā cenu 

Nepiecieša

mais 

daudzums 

Vienas vienības 

cena, LVL bez 

PVN 

Summa kopā, 

LVL bez PVN 

1. Rafinēta rapšu pārtikas eļļa L 350   

2. Majonēze kg 230   

3. Kakao pulveris pac 70   

4. Pupiņas vidēja lieluma /raibas, 

baltas 

kg 95   

5. Šķeltie zirņi kg 170   

6. Pelēkie zirņi kg 35   

7. Melnā tēja, lielo lapu gb 60   

8. Dabīga piparmētru un liepziedu tēja 

ar raksturīgu smaržu un garšu 

gb 80   

9. Dabīga mežrozīšu augļu, žāvēto 

augļu maisījuma tēja ar raksturīgu 

smaržu un garšu 

gb 90   

10. Cukurs, sauss, birstošs, vidēja 

maluma, ar izteiktu saldu garšu, 

baltas krāsas, marķējums, laba 

kvalitāte 

kg 1900   

11. Sausās brokastis - saldās kukurūzas kg 230   



pārslas   
12. Sulas – no dažādu augļu dabīgiem 

koncentrātiem, bez konservantiem 

un krāsvielām. 

L 1050   

13. Olas, 1. kategorijas, izturīgā 

iepakojumā, L lielums 

gb 8200   

14. Sausais maizes raugs, fasēts gb 20   

15. Lauru lapas - pārtikas gb 15   

16. Ķimenes - žāvētas kg 1   

17. Želatīns - pārtikas gb 40   

18. Vaniļas cukurs- pārtikas gb 250   

19. Citronskābe-pārtikas gb 210   

20. Melnie pipari, malti gb 100   

21. Melnie pipari, rupjie gb 170   

22. Cepamais pulveris, marķējums gb 15   

23. Žāvētas rozīnes bez kauliņiem, 

vidēja izmēra, svaigas, nesalipušas 

kg 60   

24. Zaļie zirnīši konservēti, ar raksturīgu 

smaržu, bez duļķēm, saldeni 

gb 390   

25. Konservēta kukurūza gb 38   

26. Tomātu pasta, tumši sarkana, ar 

patīkamu smaržu, salda 

gb 90   

27. Marinēti gurķi, marinēti ar dabīgām 

garšvielām, bez asām piedevām 

gb 350   

28. Ievārījums, augļu un ogu kg 570   

29. Cepumi (sāļie un saldie) - no A/L 

miltiem 

kg 240   

30. Vafeles (citronu, šokolādes un 

vaniļas) 

kg 35   

31. Prjaņiki - no A/L miltiem kg 155   

32. Mārrutki gb 18   



33. Skābenes konservētas gb 113   

34. Bietes konservētas gb 55   

35. Kabači marinēti gb 35   

36. Galda etiķis gb 18   

37. Galda sāls kg 390   

38. Sinepes, laba kvalitāte gb 32   

39. Šokolādes konfektes (dažāda veida 

(piem. Vētras putns, Rudzu puķe, 

Rīts vai ekvivalentas pēc sastāva u 

tml.) 

kg 35   

40. Siers – puscietais (Holandes, 

Krievijas, Bauskas vai ekvivalents 

pēc garšas un konsistences) Tauku 

saturs: ≥45% 

kg 510   

41. Kartupeļu ciete, sausa, izturīgā 

iepakojumā 

kg 88   

42. Grūbas, bez bojājumiem kg 26   

43. Putraimi sausi, bez bojājumiem kg 140   

44. Kviešu milti augstākā labuma, balti, 

sausi, birstoši 

kg 470   

45. Makaroni – ražoti no augstākā 

labuma kviešu miltiem 

kg 770   

46. Auzu pārslas, sausas, birstošas kg 165   

47. Manna, viegli birstoša, augstākā 

labuma 

kg 260   

48. Rīsi – ( ekstra, parboiled )(tvaicēti) 

vai ekvivalents 

kg 730   

49. Griķi, augstākās šķiras, raksturīga 

vienmērīga krāsa 

Kg 460   

50. Prosa. Viegli birstoša augstākā 

labuma 

kg 30   

51. 5 graudu pārslas, sausas, viegli kg 30   



birstošas 
52. Putukrējums, tauku saturs 6%-15%, gb 105   

53. Ātri vārāmās rīsu pārslas gb 41   

54. Ātri vārāmās griķu pārslas gb 11   

55. Kukurūzas putraimi, sausi , bez 

bojājumiem 

kg 60   

56. Sausmaizītes - galetes gb 200   

57. Augu tauku pasta 
(margarīns) 

kg 800   

58. Konfekšu kārba gb 11   

59. Cukura aizvietotājs gb 2   

60. Kafija šķīstošā  (dzēriens bez 

kofeīna) 

gb 190   

61. Kafija maltā pupiņu gb 18   

62. Zivju konservi  eļļā gb 300   

63. Zivju konservi tomātu mērcē gb 300   

64. Vafeļu tortes gb 30   

65. Šokolādes gb 140   

66. Krustnagliņas gb 6   

67. Minerālūdens  gb 155   

68. Rieksti (lazdu) kg 1   

69. Rieksti ( valrieksti) kg 1   

70. Tomātu mērce (saldā) kg 15   

71. Garšviela „Vegeta’’ gb 300   

72. Kondensētais piens bez cukura gb 160   

73. Marinēti siļķu tīteņi kg 135   

  Summa kopā ,  LVL bez PVN   

   PVN (22%)   

  Summa kopā , LVL ar PVN   

 



 

 

Iepirkuma 2. daļa 
 

 

Svaiga gaļa un gaļas produkti 
 

 

N. p. k. Preces veids Mērvienība, 

kurai 

atbilstoši 

piedāvā cenu 

Nepieciešamais 

daudzums 

Vienas vienības 

cena, LVL bez 

PVN 

Summa kopā, 

LVL bez PVN 

1. Cūkgaļa malšanai – bez ādas, tauku 

attiecība pret lieso gaļu ne lielāka kā 

20/80 

kg 1600   

2. Karbonāde – muguras un jostas daļa 

bez cīpslām, bez ādas, zemādas tauku 

kārta ne vairāk kā 10 mm 

kg 20   

3. Kakla karbonāde- bez ādas, bez 

cīpslām 

kg 10   

4. Zupas ragū kg 420   

5. Cūkgaļas pusfabrikāti – aknas ar 

raksturīgu smaržu, ar nebojātu 

virsmu, nesagraizītas, iepriekš 

nesaldētas, laba kvalitāte 

kg 152   

6. Cūkgaļas 2.šķiras lāpstiņa kg 1200   

  Summa kopā ,  LVL bez PVN   

   PVN (22%)   

  Summa kopā , LVL ar PVN   

 

 

 



 

 

Iepirkuma 3. daļa 

 

Desu un žāvētas gaļas izstrādājumi 
 

 

N. p. k. Preces veids Mērvienība, 

kurai 

atbilstoši 

piedāvā cenu 

Nepieciešamais 

daudzums 

Vienas 

vienības cena, 

LVL bez PVN 

Summa kopā, LVL 

bez PVN 

1. Doktora desa, vārīta, A/L, jāatbilst 

27.02.2001MK not. Nr. 86. „Prasības 

pārtikai, kurā izmantotas pārtikas 

piedevas” 

kg 250   

2. Piena desa, vārīta, A/L,  jāatbilst 

27.02.2001MK not. Nr. 86. „Prasības 

pārtikai, kurā izmantotas pārtikas 

piedevas” 

kg 300   

3. Cūkgaļas sardeles– masa pildīta 

dabīgajās zarnās, garums 11-12 cm, 

apdūmotas, aizs. atmosf. iepakojumā, 

jāatbilst 27.02.2001 MK not. Nr. 86 no 

„Prasības pārtikai, kurā izmantotas 

pārtikas piedevas” 

kg 400   

4. Cīsiņi - sastāvā gaļa vismaz 90%, 

augstākā labuma, dabīgajā apvalkā, ar 

noturīgu masas struktūru, nav pieļaujams 

paaugstināts sāls saturs, laba kvalitāte, 

jāatbilst 27.02.2001MK not. Nr. 86. 

„Prasības pārtikai, kurā izmantotas 

pārtikas piedevas” 

kg 400   

5. Bērnu cīsiņi -  a/šķira, bez apvalka, kg 100   



lobītie, aizs. atmosf. iepakojumā, masa 

pildīta dabīgajās zarnās, saturam jāatbilst 

MK 27.02.2001 not. Nr. 86 „Prasības 

pārtikai, kurā izmantotas pārtikas 

piedevas” 

6. Aknu pastēte (100% liellopu aknas) kg 40   

7. Žāvēta cūkgaļa , cauraugusi, labi 

nožāvēta,  augstākā labuma, laba 

kvalitāte 

kg 120   

8. Žāvēta desa (mājas desa) - sastāvā 

liellopu gaļa un cūkgaļa (ne mazāk 

kā 70%), griezumā viendabīga masa, 

nav pieļaujamas asas garšvielas, ar 

patīkamu garšu, cietas konsistences, 

laba kvalitāte, jāatbilst 

27.02.2001MK not. Nr. 86. „Prasības 

pārtikai, kurā izmantotas pārtikas 

piedevas” 

 

Kg 400   

9. Mednieku desiņas dabīgā apvalkā, 

masa ar speķa gabaliņiem dabīgajās 

zarnās, 21-22 cm, aizs. atmosf. 

iepakojumā, jāatbilst 27.02.2001MK 

not. Nr. 86. „Prasības pārtikai, kurā 

izmantotas pārtikas piedevas” 

Kg 100   

  Summa kopā ,  LVL bez PVN   

   PVN (22%)   

  Summa kopā , LVL ar PVN   

 

 

 

 

 



 

Iepirkuma 4.daļa 

 

Saldēta produkcija 
 

 

N. p. k. Preces veids Mērvienība, 

kurai 

atbilstoši 

piedāvā cenu 

Nepieciešamais 

daudzums 

Vienas vienības 

cena, LVL bez 

PVN 

Summa kopā, 

LVL bez PVN 

1. Vistu šķiņķīši bez mugurkaula un stilba daļas( 

saldēta, laba kvalitāte) 

Kg 200   

2. Vistu filejas bez taukaudiem, ādas Kg 25   

3.  Stilbiņi – ar ādu, ar 1 kaulu, raksturīgā krāsā Kg 100   

4.  Lielie stilbi – ar ādu, ar kaulu, raksturīgā 

krāsā 

kg 120   

5. Saldēta zivs fileja(heka, putasu, mintaja) Kg 300   

  Summa kopā ,  LVL bez PVN   

   PVN (22%)   

  Summa kopā , LVL ar PVN   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iepirkuma 5. daļa 

 

Maize 
 

N. p. k. Preces veids Mērvienība, 

kurai atbilstoši 

piedāvā cenu 

Nepieciešamais 

daudzums 

Vienas 

vienības cena, 

LVL bez PVN 

Summa kopā, 

LVL bez PVN 

1. Kviešu maize no augstākā labuma 

miltiem, laba kvalitāte, sagriezta šķēlēs 

kg 1500   

2. Rudzu - klona maize no augstākā labuma 

rudzu miltiem, laba kvalitāte, sagriezta 

šķēlēs 

kg 2050   

3. Saldskābā – augstākā labuma rudzu miltu 

maize, sagriezta šķēlēs, laba kvalitāte 

kg 1100   

4. Formas rudzu  maize – sagriezta šķēlēs, 

laba kvalitāte 

kg 300   

5. Graudu  maize – maize ar sēkliņām 

(saulespuķu, linsēklu vai citas.), sagriezta 

šķēlēs , laba kvalitāte 

kg 1600   

6. Žāvēto ogu un augļu maize – no augstākā 

labuma miltiem, laba kvalitāte 

kg 200   

  Summa kopā ,  LVL bez PVN   

   PVN (22%)   

  Summa kopā , LVL ar PVN   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iepirkuma 6.daļa 

 

Svaigi cepti konditorejas izstrādājumi 
 

 

 

N. p. k. Preces veids Mērvienība, 

kurai 

atbilstoši 

piedāvā cenu 

Nepieciešamais 

daudzums 

Vienas 

vienības cena, 

LVL bez PVN 

Summa kopā, 

LVL bez PVN 

1. Speķa pīrādziņi 60 gr, no augstākā labuma 

miltiem, bez augu taukiem, svaigi cepti 

kg 15   

2. Buljona pīrādziņi 60 gr, no augstākā 

labuma miltiem, bez augu taukiem, svaigi 

cepti 

gb 250   

3. Smalkmaizītes 70-90 gr, no augstākā 

labuma miltiem, bez augu taukiem, ar 

dažādām piedevām /siers, vārītais krēms, 

ievārījums, magones, kanēlis, āboli, 

biezpiens, šokolāde, u.c./, svaigi ceptas 

gb 3000   

4. Kēkss klasiskais no augstākā labuma 

miltiem, bez augu taukiem, ar žāvētām 

aprikozēm un rozīnēm, noformējums 

atbilstoši sezonai 

gb 130   

 

5. 

Torte biskvīta, no augstākā labuma 

miltiem, bez augu taukiem, ar dabīgo 

putukrējumu, svaigiem augļiem ,ogām 

gb 4   

6. Groziņi 40-70 gr, no augstākā labuma 

miltiem, bez augu taukiem, ar dabīgo 

putukrējumu un augļu un ogu pildījumu 

gb 130   

7. Plātsmaize – augļu, biezpiena, no A/L 

miltiem, laba kvalitāte, svaigi cepta, svara 

kg 150   



produkcija 

8. Kliņģeris klasiskais, no augstākā labuma 

miltiem, bez augu taukiem, ar rozīnēm, 

kanēli un grauzdētiem riekstiem, svaigi 

cepts 

kg 15   

  Summa kopā ,  LVL bez PVN   

   PVN (22%)   

  Summa kopā , LVL ar PVN   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iepirkuma 7.daļa 

Piens un piena produkti 
 

N. p. k. Preces veids Mērvienība, 

kurai 

atbilstoši 

piedāvā cenu 

Nepieciešamais 

daudzums 

Vienas 

vienības cena, 

LVL bez PVN 

Summa kopā, 

LVL bez PVN 

1. Pasterizēts piens – tauku saturs ne mazāks kā 2 % L 7200   

2. Kefīrs – tauku saturs ne mazāks kā 2 %, ar 

raksturīgu garšu, smaržu 

kg 2000   

3. Skābais krējums – tauku saturs ne mazāks kā 

20%, ar raksturīgu garšu, smaržu 

kg 580   

4. Biezpiens - tauku saturs ne mazāks par 0,5 % kg 520   

5. Jogurts (persiku, aveņu, ķiršu, zemeņu, meža 

ogu u. c.), tauku saturs ne mazāks kā 1,8 % 

kg 750   

6. Saldais biezpiena sieriņš - klasiskais vai ar 

dažādām piedevām, sastāvs – biezpiens ne 

mazāk kā 50 %, cukurs, nesatur konservantus 

kg 3000   

7. Saldkrējuma sviests – A/L, tauku saturs ne 

mazāks kā 82%, patīkama garša, piemērots 

sviestmaižu gatavošanai, laba kvalitāte, sastāvā ir 

tikai piena tauki 

kg 300   

8. Krējums saldais – tauku saturs ne mazāks kā 

35%, laba kvalitāte, ar raksturīgu garšu, smaržu 

kg 5   

  Summa kopā ,  LVL bez PVN   

   PVN (22%)   

  Summa kopā , LVL ar PVN   

 

 

 

 

 

 



 

Iepirkuma 8.daļa 

 

Pārtikas kartupeļi 
 

 

N. p. k. Preces veids Mērvienība, 

kurai atbilstoši 

piedāvā cenu 

Nepieciešamais 

daudzums 

Vienas vienības 

cena, LVL bez 

PVN 

Summa kopā, 

LVL bez PVN 

1. Kartupeļi, pārtikas, minimālais 

diametrs: 8 - 10 cm, laba 

kvalitāte,  

Latvijas lauka kartupeļi 

 

 

 

kg 14000   

  Summa kopā ,  LVL bez PVN   

   PVN (22%)   

  Summa kopā , LVL ar PVN   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iepirkuma 9. daļa 

 

Svaigi dārzeņi 

 

 
N. p. k. Preces veids Mērvienība, 

kurai atbilstoši 

piedāvā cenu 

Nepieciešamais 

daudzums 

Vienas vienības 

cena, LVL bez PVN 

Summa kopā, 

LVL bez PVN 

1. Svaigi kāposti, cietas galviņas, 

galviņu lielums (20-30 cm) 

diametrā), laba kvalitāte 

kg 1800   

2. Burkāni, diametrā 3-5 cm, garums 

15-20 cm, laba kvalitāte 

kg 900   

3. Galda bietes, diametrā no 10 – 15 

cm, laba kvalitāte 

kg 250   

4. Sīpoli, galviņas cietas, sausi, vidēja 

izmēra (diametrs: 5 – 7 cm), laba 

kvalitāte 

kg 190   

5. Ķiploki, cietas galviņas, galviņu 

diametrs no 5-7 cm, labi izžāvēti, 

laba kvalitāte  

kg 30   

6. Skābēti kāposti, pārtikas, bez etiķa, 

dabīgi skābēti, laba kvalitāte  

kg 400   

7. Tomāti, svaigi, diametrs: no 7 – 10 

cm, labas kvalitātes, bez bojājumiem 

kg 650   

8. Puķukāposti, baltas galviņas, laba 

kvalitāte  

kg 30   

9. Redīsi, pārtikas, vidēja lieluma 

(diametrs: ≈3 cm), laba kvalitāte 

(piegāde tikai no maija – jūnijam) 

kg 90   

10. Svaigi sīpolu loki, garumā no 10-15 

cm, laba kvalitāte(piegāde tikai no 

kg 0.2   



aprīļa – jūnijam) 

11. Svaigi gurķi, diametrā 3-5 cm, 

garums 15-25 cm, laba kvalitāte 

kg 500   

12. Puravi, laba kvalitāte kg 25   

13. Lapu salāti (piegāde tikai no aprīļa 

– jūnijam) 

kg 80   

14. Kāļi, laba kvalitāte, bez bojājumiem kg 65   

15. Melnie rutki , laba kvalitāte, bez 

bojājumiem 

kg 110   

16. Pētersīļi, laba kvalitāte kg 2   

17. Paprika (oranža, sarkana un 

dzeltena), diametrs: 10 – 13 cm, laba 

kvalitāte 

kg 30   

18. Dilles, laba kvalitāte kg 1   

  Summa kopā ,  LVL bez PVN   

   PVN (22%)   

  Summa kopā , LVL ar PVN   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iepirkuma 10.daļa 

Svaigi augļi 
 

N. p. k. Preces veids Mērvienība, 

kurai atbilstoši 

piedāvā cenu 

Nepieciešamais 

daudzums 

Vienas vienības cena, 

LVL bez PVN 

Summa kopā, LVL 

bez PVN 

1. Banāni, vidēja izmēra, laba kvalitāte kg 230   

2. Mandarīni – svaigi, nebojāti, diametrā no 4 – 

6 cm, laba kvalitāte 

kg 115   

3. Apelsīni – svaigi, nebojāti, diametrā no 8 – 

12 cm, laba kvalitāte 

kg 120   

4. Vīnogas- svaigas, saldas, bez kauliņiem, 

laba kvalitāte 

kg 5   

5. Citroni - svaigi, nebojāti, diametrā šaurākajā 

vietā no 5 – 7 cm, laba kvalitāte 

kg 80   

6. Bumbieri, diametrā no 8 – 12 cm, vaigi, laba 

kvalitāte 

kg 230   

7. Āboli - laba kvalitāte kg 850   

8. Arbūzi, (piegāde tikai no augusta – 

septembrim) 

kg 35   

9. Nektarīni, diametrā no 4-6 cm kg 25   

10. Persiki svaigi diametrā no 4-6 cm kg 20   

11. Kivi, svaigi, pārtikas, diametrā 5-6 cm, laba 

kvalitāte 

kg 35   

12. Ananāsi gb 10   

  Summa kopā ,  LVL bez PVN   

   PVN (22%)   

  Summa kopā , LVL ar PVN   

 


