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1. Vispārīgā informācija 

1.1. Iepirkuma Identifikācijas numurs: AND/2012/1 

1.2. Iepirkuma priekšmets: pārtikas preču piegāde 

1.3. Pasūtītājs: Aglonas novada dome (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) , reģ. Nr. 

90000065754, adrese: Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304, 

tālr. 65324573, fakss 65324573,  e-pasts: padome@aglona.lv, Pasūtītāja 

bankas rekvizīti:  a/s SEB Banka Preiļu fil.,  konts 

LV47UNLA002600130122, kods: UNLALV2X   

1.4. Līguma izpildes laiks un vieta: Līgums tiek slēgts uz no  9 kalendārajiem 

mēnešiem jeb 36 nedēļām līdz 31.12.2012.g.  

1.4.1. Aglonas vidusskola - Daugavpils ielā -6, Aglona, Aglonas novads, LV 5304. 

Tālruņi Direktore 65321373, vietnieki 65321358 

1.4.2. Aglonas novada pirmskolas izglītības iestāde - Jaudzemu ielā 7a, Aglona, 

Aglonas novads, LV- 5304,  Tālr. 65322451 

1.4.3. Priežmalas pamatskola - Prieţmalas, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, 

LV-5685, Tālr. 29368192 

1.4.4. Grāveru pamatskola - Ezeru ielā 33, Grāveru pagasts, Aglonas novads, LV – 

5655, Tālr. 65629719 

1.4.5. Šķeltovas pamatskola - Skolas ielā 1, Šķeltovas pagasts, Aglonas novads, 

LV – 5653, Tālr. 65600825 

1.4.6. Bērnu sociālā atbalsta centrs “Somerseta” - Jaunciems 35, Aglona, 

Aglonas novads, LV 5304,  Tālrunis 65321339 

1.5. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība: 

1.5.1. Piedāvājumus var iesniegt līdz 2012. gada 14.februāra plkst.11.00; Aglonas 

novada domē, Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novads. Piedāvājumi tiks 

atvērti uzreiz pēc iesniegšanas termiņa beigām. 

1.5.2. Piedāvājumu, kas iesniegts vai piegādāts pēc minētā termiņa beigām, neatvērtā 

veidā tiks atdot vai aizsūtīs atpakaļ iesniedzējam. 

1.5.3.  Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.  

1.5.4. Piedāvājumus atvērs to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma 

iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu.  

1.6. Nolikuma saľemšana: Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma 

procedūras dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam 

piegādātājam triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu 

pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus 

pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.  

 Pieprasījums iesniedzams Aglonas novada domē, Somersetas ielā 34, Aglonā; 
Tālr.65324573; e pasta adrese: padome@aglona.lv, kontaktpersona Ingūna 

Barkeviča. 

1.7. Piedāvājuma derīguma termiľš: 

1.7.1. Piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, 90 (deviņdesmit ) dienas, skaitot 

no piedāvājuma atvēršanas dienas. 

1.7.2.  Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.7.1. punktā 

noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma 

termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma 

termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam. 

1.8. Piedāvājuma noformēšana: 

1.8.1.  Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras 

jānorāda: pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;  

pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;  

mailto:padome@aglona.lv
mailto:padome@aglona.lv


atzīme „Piedāvājums atklātam konkursam „Pārtikas iepirkums Aglonas 

novada izglītības iestādēm un BSAC “Somerseta” 2012.gadam”;  

iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2012/1” Neatvērt līdz 2012.gada 

14.februāra plkst.11.00 

1.8.2.  Piedāvājums iesniedzams 2 eksemplāros, viens no tiem „ORĢINĀLS”, otrs – 

           „KOPIJA”, katrs no tiem sastāv no divām daļām: 

- pretendentu atlases dokumentiem; 

- tehniskā un finanšu piedāvājuma. 

1.8.3.  Visas piedāvājuma daļas un pieteikums dalībai Atklātam konkursam ir 

jānoformē atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, lapām jābūt cauršūtām un 

caurauklotām tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt un nomainīt lapas, 

dokumentiem jābūt sanumurētiem un numerācijai jāatbilst pievienotajam 

satura rādītājam. Piedāvājumu ievieto aploksnē, kuru aizlīmē un līmējuma 

vietā jābūt zīmogam vai parakstam.  

1.8.4.  Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez 

neatrunātiem labojumiem vai svītrojumiem. 

1.8.5.  Piedāvājums jāiesniedz valsts valodā. Kvalitāti apliecinošus dokumentus 

(piem., sertifikātus) var iesniegt citā valodā, šiem dokumentiem jāpievieno 

Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.  

1.8.6. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija ir 

jāapliecina ar Pretendenta vadītāja parakstu un zīmogu normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

1.8.7. Ja dokumentus paraksta pilnvarota persona, jāpievieno LR normatīviem aktiem 

atbilstoši noformēta pilnvara. 

1.8.8.  Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā akceptē visus Atklātā konkursa 

Nolikumā ietvertos nosacījumus. 

1.8.9.  Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ. 

Piedāvājumus, kuri neatbilst 1. punktā norādītajām prasībām, komisija ir tiesīga 

tālāk neizskatīt. 

 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu: 

2.1.  Iepirkuma priekšmets ir Pārtikas preces, kas tiek piegādātas Aglonas novada 

izglītības iestādēm un BSAC „Somerseta”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 

 (2. pielikums ); 

2.2.  Iepirkuma priekšmets sastāv no deviņām daļām: 

1.daļa Pārtika – pārtikas produkti, sulas, garšvielas, u.c., saskaņā ar tehnisko 

specifikāciju. CPV kods – 15800000-6.  Produkti jāpiegādā divas reizes mēnesī 

pēc iepriekšēja pasūtījuma veikšanas. 

2.daļa Gaļa – gaļa, saskaņā ar tehnisko specifikāciju. CPV kods – 15110000-

2. Produkti jāpiegādā  reizi nedēļa pēc iepriekšēja pasūtījuma veikšanas. 

3.daļa Desa un gaļas izstrādājumi– desa un gaļas izstrādājumi, saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju. CPV kods – 15131100-6. Produkti jāpiegādā  reizi nedēļā 

pēc iepriekšēja pasūtījuma veikšanas. 

4.daļa Dārzeľi un zaļumi. - saskaņā ar tehnisko specifikāciju. CPV kods – 

15300000-1. Produkti, jāpiegādā divas reizes mēnesī pēc iepriekšēja pasūtījuma 

veikšanas. 

5.daļa Dārzeľi  - saskaņā ar tehnisko specifikāciju. CPV kods – 15300000-1. 

Produkti, jāpiegādā divas reizes mēnesī pēc iepriekšēja pasūtījuma veikšanas. 

 



6.daļa Kartupeļi - saskaņā ar tehnisko specifikāciju. CPV kods – 15310000-

4. Produkti, jāpiegādā divas reizes mēnesī pēc iepriekšēja pasūtījuma veikšanas. 

7.daļa Olas – olas, saskaņā ar tehnisko specifikāciju. CPV kods – 03142500-

3, jāpiegādā divas reizes mēnesī pēc iepriekšēja pasūtījuma veikšanas. 

8. daļa  Augļi – Augļi, saskaņā ar tehnisko specifikāciju. CPV kods – 

15300000-1, jāpiegādā reizi nedēļā pēc iepriekšēja pasūtījuma.  

9.daļa Apstrādātas un ilglaicīgai glabāšanai sagatavotas zivis - zivis, 

saskaņā ar tehnisko specifikāciju. CPV kods – 15200000-0, jāpiegādā divas reizes 

mēnesī pēc iepriekšēja pasūtījuma veikšanas. 

10.daļa Saldētā produkcija -  saldētā produkcija (pelmeņi, pankūkas, frī 

kartupeļi u.c), saskaņā ar tehnisko specifikāciju. CPV kods – 15800000-6, 

jāpiegādā divas reizes mēnesī pēc iepriekšēja pasūtījuma veikšanas. 

 

2.3. Visām precēm jāatbilst šādiem normatīvajiem aktiem: 

2.3.1. .Pārtikas aprites uzraudzības likums; 

2.3.2. Preču un pakalpojumu drošuma likums; 

2.3.3.  MK not. Nr.269 “Higiēnas prasības pārtikas apritē”; 

2.3.4. MK 2000.gada 8.augusta noteikumi nr.264 “Noteikumi par obligātajām 

nekaitīguma prasībām un maksimāli pieļaujamo zāļu atlieku daudzumu 

dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos”. 

2.4. Kvantitātes raksturojums:  

2.4.1.Pārtikas preces nepieciešams piegādāt regulāri (izņemot  skolu brīvlaikus 

un vienu mēnesi PII vasarā, kad iestāde nestrādā). Skolu brīvdienu laikā 

produktu piegāde iespējama, ja skolās tiek organizētas bērnu nometnes 

(iepriekš saskaņojot ar Piegādātāju). Aptuvenais daudzums nedēļā norādīts 

nolikuma pielikumā nr. 2  

2.4.2.Konkrētais preču sortiments un apjoms, kā arī piegādes grafiks tiek 

saskaņots pirms piegādes ar katras iestādes vadību. 

2.5. Cenu piedāvājumu veids: Lati (LVL), pārtikas precēm par vienu kilogramu vai 

par vienu gabalu.  

2.6.  Samaksas termiľi: Samaksa tiek veikta ar pēcapmaksu, bezskaidras naudas 

norēķinā 20 darba dienu laikā pēc preces saņemšanas, saskaņā ar preču 

pavadzīmē – rēķinā norādīto summu. 

Piedāvājumus, kuri neatbilst 2. punktā norādītajām prasībām, komisija ir 

tiesīga tālāk neizskatīt. 

 

3. Prasības pretendentiem: 

3.1.  Piedāvājumu var iesniegt piegādātājs, kurš ir fiziska vai juridiska persona, 

šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā. 

3.2.  Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 

izslēgšanas nosacījumi. 

3.3.  Pretendents ir reģistrēts atbilstoši Pārtikas aprites uzraudzības likumam un 

citām normatīvo aktu prasībām. 

3.4. Pretendents spēj nodrošināt normatīvo aktu prasībām atbilstošu transportu. 

3.5.  Pretendentam ir pieredze līdzvērtīgu pārtikas preču piegādē (vismaz 3 gadus).  

3.6.  Pretendenta kopējais finanšu apgrozījums, bet ne vairāk kā par trim 

iepriekšējiem gadiem, 2 ( divas ) reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu. 

3.7.  Pretendents veic paškontroli, lai novērstu jebkuru darbību vai procesu, kas 

nelabvēlīgi ietekmē pārtikas nekaitīgumu un nodrošina attiecīgās pārtikas 



aprites drošības procedūras vai kontroles pasākumus, to ieviešanu pārtikas 

saglabāšanā. 

 

4. Iesniedzamie dokumenti (oriģināli vai apliecinātas to kopijas): 

4.1.  Pretendenta pieteikums ( 1. pielikums );  
4.2.    Pretendenta parakstīts apliecinājums, par to, ka uz pretendentu neattiecas Publisko 

iepirkumu likuma 39. panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas noteikumi. 
4.3.  Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs 

izdotas reģistrācijas apliecības kopija.; 
4.4.  Pārtikas un veterinārā dienesta izdotas pārtikas produktu izplatītāja reģistrācijas 

apliecības apstiprināta kopija vai Pārtikas veterinārā dienesta izdota Atzīšanas 

apliecības apstiprināta kopija.  

4.5.   Izziņa par savu kopējo finanšu apgrozījumu, kas attiecas uz konkrēto iepirkumu, 

bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem. 

4.6. Informācija par būtiskākajām veiktajām piegādēm izglītības iestādēm, norādot 

summas, laiku (gadu un mēnesi) un saņēmējus. Informācijai pievieno vismaz 

trīs pozitīvas atsauksmes no izglītības iestādēm (1.a pielikums), ne vairāk, ka 

par trim iepriekšējiem gadiem. 

Piedāvājumus, kuri neatbilst 4. punktā norādītajām pretendentu atlases 

prasībām, komisija ir tiesīga tālāk neizskatīt. 

 

5. Finanšu un tehniskais piedāvājums 

5.1. Tehnisko un Finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar tehniskās specifikācijas 

prasībām (2.pielikums un 2a. Pielikums un 2b. pielikums). 

5.2 Pēc pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz preču paraugi vērtēšanai un preču 

sertifikāti vai citi preču kvalitāti un cenu apliecinoši dokumenti. 

Piedāvājumus, kuri neatbilst 5. punktā norādītajām prasībām, vai paraugi, kuri 

neatbilst Pasūtītāja vajadzībām komisija ir tiesīga tālāk neizskatīt. 

 

6. Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji: 

6.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums, kurš atbilst šī Nolikuma 

prasībām, Tehniskajai specifikācijai un normatīvo aktu prasībām un ir ar 

viszemāko cenu attiecīgajā pārtikas preces kategorijā. Pretendents var iesniegt 

piedāvājumu par visu apjomu kopumā vai norādot konkrētu (ās) piegādes 

vietu (as). 

6.2.   Pēc pasūtītāja pieprasījuma desmit darbdienu laikā jāiesniedz izziľas 

(oriģināli vai apliecinātas kopijas), kas izdotas ne vēlāk kā vienu mēnesi 

no iesniegšanas dienas, tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas 

līguma slēgšanas tiesības:  

6.2.1. 1) kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka pretendentam un Publisko 

iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai nav 

pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā; 

2) izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un 

kura apliecina, ka kandidātam vai pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 

39. panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie 

reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav 

nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, papildus Valsts ieņēmumu 



dienesta minētajā izziņā jāietver informācija, kas norādīta Publisko iepirkumu 

likuma 39. panta 6. daļā;  

 *attiecīgās pašvaldības/-u izdotu šāda satura izziņu/-as jāiesniedz, ja 

Pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 11. punktā 

minētajai personai pieder nekustamais īpašuma Latvijā.  

3) izziņu, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam 

un Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 11.punktā minētajai 

personai (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) 

attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. 

6.3.   Lai izvērtētu  pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās 

daļas 11.punktā minēto personu saskaņā ar šā panta pirmās daļas 2.punktu, 

pasūtītājs no Valsts darba inspekcijas iegūst informāciju par to,  vai 

pretendents un šā 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.  

6.4.  Ja izvēlētais pretendents atsakās slēgt līgumu, tad pirms lēmuma pieņemšanas 

par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis visizdevīgākos 

nosacījumus, pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus 

dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt 

iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. 

 

7. Iepirkuma līgums 

7.1.  Iepirkuma līgums tiks slēgts ar pretendentu, kurš atbilst šī nolikuma un 

normatīvo aktu prasībām. 

7.2.    Iepirkuma līguma projekts (3. Pielikums). 

 

8. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 

8.1.  Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 30. panta trešo un 

ceturto daļu, Pasūtītājs, papildus informāciju, informāciju par grozījumiem 

iepirkuma procedūras dokumentos, kā arī citu informāciju, kas ir saistīta ar šo 

iepirkumu, publicē savā mājas lapā: www.aglona.lv. sadaļā Publiskie 

iepirkumi . Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai 

informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā. 

8.2. Telefoniski informācija netiks sniegta. Pretendenti pieprasījumus par nolikumu 

un iepirkuma priekšmetu iesniedz rakstiskā veidā pa faksu 65324573 un pa pastu 

uz Aglonas novada domes adresi – Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, 

LV 5304.  

8.3. Ja ieinteresētā persona ir laikus pieprasījusi papildu informāciju, komisija to 

sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām, ievietojot mājas lapā www.aglona.lv sadaļā 

„Publiskie iepirkumi”, kā arī nosūtot uz pieprasītāja e-pastu vai faksu. 

8.4. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav 

iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā 

pieeja.Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu; 

http://www.aglona.lv/
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8.5. Komisijai ir tiesības pieprasīt un vērtēt produktu paraugus, kā arī pieprasīt visu 

produktu sertifikātus; piedāvāto produktu cenas apliecinājumu par 1 vienību. 

8.6.  Vērtēt piedāvājumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem 

normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt 

lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, pārtraukšanu neizvēloties nevienu 

piedāvājumu; 

8.7.  Samazināt iepirkuma apjomu, ja tam ir objektīvs iemesls. 

 

9.Pretendenta tiesības un pienākumi 

9.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts. 

9.2. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē. 

9.3.   Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma un normatīvo aktu prasībām. 

9.4.  Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu 

informāciju. 

9.5.  Iesniegt preču paraugus un sertifikātus pēc pasūtītāja pieprasījuma, norādītajā 

laikā un vietā. 

9.6.   Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par 

iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz 

piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, pasūtītājs to 

sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām. 

 

Nolikumam pievienoti sekojoši pielikumi: 

1.   pielikums  - Pieteikums. 

2.   pielikums  - Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma 

3.   pielikums  - Līguma projekts. 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                          (I.Barkeviča) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. pielikums 

Pieteikums 

 

Iepirkumam, par tiesībām veikt pārtikas produktu piegādi Aglonas novada 

izglītības iestāţu un BSAC „Somerseta”  vajadzībām, ID Nr. AND/2012/1. 

Piesakāmies piedalīties Atklātā konkursā “Pārtikas iepirkums Aglonas novada 

izglītības iestādēm un BSAC “Somerseta” 2012.gadam”, ID Nr. AND/2012/1 par 

tiesībām noslēgt līgumu un iesniedzam savu piedāvājumu saskaņā ar nolikuma 

noteikumiem. 

        Ar šo:  

1) Apliecinām, ka uz mums  neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās 

daļas nosacījumi. 

2) Apliecinām, ka uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi esam reģistrēti un/vai atzīti PVD 

(ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti)  . 

3) Apliecinām, ka mūsu piedāvātā prece un pakalpojums atbilst LR normatīvo aktu 

prasībām.    

4) Apliecinām, ka veicam paškontroli, lai novērstu jebkuru darbību vai procesu, kas 

nelabvēlīgi ietekmē pārtikas nekaitīgumu un nodrošinām attiecīgās pārtikas aprites 

drošības procedūras vai kontroles pasākumus, to ieviešanu pārtikas saglabāšanā. 

5) Apliecinām, ka mūsu rīcībā esošie transporta līdzekļi atbilst normatīvajos aktos 

noteiktajām higiēnas prasībām pārtikas produktu pārvadāšanai. 

6) Mēs piesakāmies uz _____________ (daļas nosaukums) un piedāvātā cena bez PVN 

ir__________________________________ (cipariem un vārdiem); Piegādes vietas 

_________________. 

7) Cenā ir iekļautas pilnīgi visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi. 

8) Visas sniegtās ziņas ir patiesas.  

 

Pretendents 

[ ja dokumentus paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvara]. 

Z.v. 

 

Datums                                                                                                Paraksts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.pielikums 

TEHNISKĀ specifikācija 

Tehniskā un Finanšu piedāvājuma forma 

 
 Pārtikas iepirkums Aglonas novada izglītības iestādēm un BSAC “Somerseta” 2012.gadam”,  

ID Nr. AND/2012/1 

 

Tiek noteikts, ka pārtikas piegāde būs nepieciešama 36 nedēļas jeb 9 mēnešus. 

 
Nr. Preces 

nosaukums 

Tehniskā 

specifikācija 

Pretendenta 

preces 

specifikācija 
(nosaukums, 

fasējums, 

iepakojums) 

Pretendenta 

preces 

raţotājs1 

Pretendenta 

preces 

izcelsmes 
vieta 

Mērvienība  Piedāv

ātais  

apjoms 

Cena bez 

PVN 

Par 
vienību 

Summa  

bez PVN  

Par 
apjomu 

Summa ar 

PVN 

Par 
apjomu. 

Daļas nosaukums 

1           

2           

..           

Iepirkuma daļas kopējā summa bez PVN 

PVN % 

Summa ar (PVN) 

Daļas nosaukums 

1           

2           

…           

           

Iepirkuma daļas kopējā summa bez PVN 

PVN % 

Summa ar (PVN) 

 
 

Pretendents__________________________________________________________ 
pretendenta nosaukums,  pretendenta adrese, 

 
tālruņa un faksa numuri, e-pasta adrese 

vienotais reģistrācijas Nr._______________________________________ 

 
    pretendenta bankas rekvizīti 

pretendenta ar paraksta tiesībām apveltītās vai pilnvarotās personas amats, vārds un 

uzvārds, tālruņa numurs 

 

Z.v.                               

___________________________________________________________ 
pretendenta ar paraksta tiesībām apveltītās vai pilnvarotās personas paraksts 

____________________________________________________________________ 
personas, kas parakstīs iepirkuma līgumu, amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un pilnvarojuma 

pamats 

  

 

*Ja pieteikumu un piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, klāt pievienojama 

pilnvara. 

                                                 
1
  Augļiem un dārzeņiem var nenorādīt. 



2.a pielikums 

Tehniskā specifikācija 
Atklātā konkursa identifikācijas Nr. AND/2012/1 

 

Pārtikas iepirkums Aglonas novada izglītības iestādēm un BSAC “Somerseta” 2012.gadam”,  

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 

 

Nr.p.k 

 
Piegādājamās preces  

       nosaukums 
Tehniskā specifikācija 

                                    (prasības ) 

Mērvien

ība 

Aglonas 

vidusskola 

Aglonas 

novada 

PII 

Prieţmalas 

pamatskol

a 

Grāveru 

pamatsola 

Šķeltovas 

pamatskola 

BSAC 

Somerseta 
Kopējais 

Max   

daudzums 

nedēļā 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Pārtika  

1.1. Augļu un dārzeľu sulas,kompoti (max daudzums nedēļā) 

        

1)  Sula ābolu  Termiski apstrādāta , stikla burkās, 3l iepakojumā , 

bez konservantiem ,*,** 

L  3 12    15 

2)  Sula Zemeņu -ābolu Termiski apstrādāta Stikla burkās, 3l iepakojumā , 

bez konservantiem , *,** 

L  3 12   5 20 

3)  Sula aprikoţu Termiski apstrādāta Stikla burkās, 3l iepakojumā , 

bez konservantiem ,*,** 

L  3 12   5 20 

4)  Sulas apelsīnu  Termiski apstrādāta, tetra pakās, 1l iepakojumā , 

bez konservantiem ,*,** 

L  3    5 8 

5)  Ķiršu (kompots) Maigu marinādi, stikla burkās-0,680 kg. L  1     1 

1.2. Pārstrādāti augļi  (max daudzums nedēļā)         

1)  Ţāvētas aprikozes bez kauliņa, kvalitatīvas* kg 3 1  1 0.5 1 6.5 

2)  Ţāvētas plūmes bez kauliņa, tumšās, kvalitatīvas * kg  1   1 1 3 

3)  Rozīnes”Jambo” Gaišās ,bez kauliņiem, Ø 0,5-1 cm*  kg 2 1 0,3 1  1 5.3 

4)  Ţāvēti āboli Kvalitatīvi ,viendabīgi* kg  1     1 

5)  Ţāvētu augļu maisījums Kvalitatīvi ,viendabīgi, sveramie* kg     1 0.7 1.7 

1.3. Ievārījumi, biezeľi (max daudzums nedēļā)         



1)  Ievārījumi (ķiršu, 

zemeņu, meţa ogu, 

dzērveņu) 

No dabīgām ogām, bez krāsvielām, emulgatoriem 

un konservantiem, saldi, bez mehāniskiem 

bojājumiem, ievārījumu masa viendabīga, izteikta, 

plastmasas pārtikas spainīšos vai stikla burkās 0,9 

kg iepakojumā. 

kg  1 1  2  4 

2)  Ābolu biezienis 

(ekoloģisks) 

Sastavs: 100%ābolu biezenis, cukurs, ūdens, 

pektins,citronskābe, ekoloģiska sastāvdaļa. stikla 

burkās pa 0,4 kg. 

kg   1 

 

 2  3 

1.4. Augu eļļas (max daudzums nedēļā)         

1)  Eļļa rapšu Pārtikas, 1,0 l pudelēs*, rafinēta, ,bez palmu eļļas 

piedevas*,** 

L 10 2 3 

 

3  1 19 

2)  Eļļa saulespuķu Pārtikas, 1,0 l pudelēs*, rafinēta, cepšanai, salātiem, 

bez holesterīna,*,**bez GM 

L 10    5 1 16 

3)  Olīveļļa Nerafinēta, pirmā aukstā spieduma, fasēta 0,5 l 

tumšās stikla pudelēs*,** 

l      1 1 

1.5. Kondensētais un iebiezinātais piens (max daudzums nedēļā)         

1)  Kondensētais piens Iebiezināts, bez cukuru, 0,4 kg fasējumā *, bez 

konservantiem 

kg  2     2 

1.6. Graudu maluma produkti     (max daudzums nedēļā)          

1)  Griķi A/L, fasēti ne vairāk kā 1,0 kg iepakojumā  kg  4 3 3  2,5 12,5 

2)  Manna A/L, fasēta ne vairāk 1,0 kg iepakojumā kg 5 2 1 1 1 2,5 12,5 

3)  Auzu pārslas 

pilngraudu 

A/L, fasētas ne vairāk kā 0,5 kg kartona 

iepakojumā* 

kg  2  2 0.5 2,5 7 

4)  Auzu pārslas atri 

vārāmas 

A/L, fasētas ne vairāk kā 0,5 kg kartona 

iepakojumā* 

kg   0,5   2,5 3 

5)  Grūbas A/L, fasētas ne vairāk kā 1,0 kg iepakojumā kg 5 1    2,5 8,5 

6)  Putraimi mieţu A/L, fasēti ne vairāk kā 1,0 kg iepakojumā kg 5 2  1  2,5 10.5 

7)  5-graudu pārslas A/L, fasētas ne vairāk kā 0,5 kg kartona iepakojumā kg  2,5    1 3,5 

8)  Rīsi A/L, fasēti ne vairāk kā 1,0 kg iepakojumā kg 10 4 3 3 2 2,5 24,5 

9)  Prosa A/L, fasēta ne vairāk kā 1,0 kg iepakojumā kg  1,5    1 2,5 

10)  Rīsu pārslas A/L, fasētas ne vairāk kā 0,5 kg kartona iepakojumā kg  2    2,5 4,5 

11)  Kellogs (sausās Fasētas 0,375 kg kartona iepakojumā kg   2  1  2,5 4,5 



brokastis) 

12)  Makaroni „Pasta zara” A/L, A grupas, no cietām miltu šķirnēm* fasēti 0,5 

kg iepakojumā* 

kg 10   5  5 20 

13)  Makaroni ( daţādi) A/L, A grupas, no cietām miltu šķirnēm* fasēti 0,5  

kg iepakojumā* 

kg  3 4  5 5 17 

14)  Makaroni ( daţādi) A/L, A grupas, no cietām miltu šķirnēm* fasēti 5-

10  kg iepakojumā* 

kg 10      10 

1.7. Milti (max daudzums nedēļā)         

1)  Milti Kviešu, A/L, no veseliem graudiem, miltiem jābūt 

bez nepiederošām smarţām. Smarţa raksturīga 

svaigiem graudu produktiem, krāsa balta vai zilganu 

toni, irdeni, birstoši, sausi, lipekļa saturs ne mazāk 

kā 50 %, mitrums ne vairāk kā 15%, kaitēkļu 

invāzija nav pieļaujama, 2,0 kg iepakojumā * 

kg 10 2 5 4 4 5 30 

1.8. Pārstrādāti pākšaugi (max daudzums nedēļā)         

1)  Pupiņas Kaltētas, sausas, kvalitatīvas , Ø 1 cm 1,0 kg 

iepakojums *  

kg 4 1 2 

 

3 1 1 12 

2)  Zirņi šķeltie Kaltēti, sausie, iepakojums 1.0 kg* kg 4 1 2 

 

2 1 1 11 

1.9.  Miltu izstrādājumi (max daudzums nedēļā)         

1) Vafeles Ar daţādu pildījumu, ne vairāk kā 0,2 -1kg 

fasējumā 

kg       1 1 

2) Auzu pārslu cepumi  Daţādi, no A/L miltiem, fasēti nemazāk kā 0,2-5 kg kg   3     3 

3) Cepumi   A/L kviešu miltiem, A grupas, no cietām miltu 

šķirnēm fasēti nemazāk kā 0,2-5 kg 

kg    3 3 4 2 12 

4) Sausiņi ar rozīnēm A/L kviešu miltiem, A grupas, no cietām miltu 

šķirnēm 

kg      4  4 

1.10. Cukurs (max daudzums nedēļā)         

1) Cukurs Fasēts 1 kg pakās, baltais, brūnais  kg   2 5 10 8 25 

2) Cukurs Fasēts 50 kg maisos, baltais,  kg 10 50     60 

1.11. Kafija, tēja un saistītie produkti (max daudzums nedēļā)         

1)  Tēja ārstniecības (kume- Paciņās 20 x 0,0013g pakas  4     4 



līšu, piparmētru u.c.) 

2)   Tēja melnā 100 %, 0,100 kg paciņās kg   0,2 0,2 0.4  0.8 

3)  Kafijas dzēriens  bez kofeīna, fasēta ne mazāk kā 0,2 kg iepakojumā kg  0,2   0.2  0,4 

4)  Kakao dzēriens No ekoloģiskām izejvielām (zīlēm u.c.), šķīstošs -

0,4 kg papīra iepakojumā 

kg  0.4  0,4   0,8 

5)  Kakao Dabīgais kakao pulveris, ne mazāk kā 0,2 kg 

iepakojumā 

kg  0,2 0,2    0,4 

1.12. Piedevas ēdieniem (max daudzums nedēļā)         

1)  Krustnagliņas Pārtikas, sveramās*. kg  0.02     0,02 

2)  Lauru lapas Pārtikas, ne vairāk kā / ne mazāk kā 0,02 kg 

iepakojumā.* 

kg 0.1 0.02   0.2  0,32 

3)  Garšvielu maisījums Kuru sastāvā ir sāls, burkāni, pastenaks, sīpoli, 

selerijas, pētersīļu lapas u.c. komponenti, 0,5 kg 

iepakojumā,*. 

kg 1 0.2  0,5 0.5  2.2 

4)  Melnie pipari sveramie kg 0.1 0.03 0,01  0.1 0,01 0,25 

5)  Sāls  Vārāmā, ekstra, ne vairāk kā 1 kg iepakojumā  kg 5 1 2 2 4 1 15 

6)  Vanilīna cukurs sveramā kg  0.04 0,03   0,03 0,1 

7)  Citronskābe ne vairāk kā / ne mazāk kā 0,10 - 0,5 kg 

iepakojumā.* 

kg 0.3 0.03 0,03  0.02 0.02 0,4 

8)  Kanēlis sveramais kg  0,3    0.1 0,4 

9)  Raugs ne vairāk kā / ne mazāk kā 0,1 kg paciņā * kg  0.1 0,2 0,2 0.1  0,6 

10)  Kartupeļu ciete sveramā kg 2 0.5 0,3 0,8 0.2 0,5 4,3 

11)  Majonēze 40% Provansas, ar sēņu piedevām, paciņās. Ne vairāk kā 

0,250 kg *,** 

kg 10   1  1 12 

12)  Ţelantīns sveramais kg  0,2    0,2 0,4 

1.13. Konfektes (max daudzums nedēļā)         

       1) Konfektes Dabīgās šokolādes, daţāda pildījuma, ietītas papīrā.  kg      2 2 

1.14. Ilglaicīgai uzglabāšanai apstrādāti un konservēti dārzeľi (max 

daudzums nedēļā) 

        

1)  Kāposti skābēti Bez etiķa, skābēti no šā gada raţās 4,0 – 8,0 kg kg 10 4    1,5 15,5 



plastmasas spaiņos*  

2)  Kāposti skābēti Bez etiķa, skābēti no šā gada raţās 4,0 – 8,0 kg 

plastmasas spaiņos*, ar burkānu piedevu.  

kg    5   5 

3)  Kāposti skābēti Bez etiķa, skābēti no šā gada raţās 1,0 kg plast-

masas spaiņos* ar burkānu, dzērveņu ogu piedevu. 

kg   6 

 

  1,5 7,5 

4)  Bietes konservētas 0,5 l stikla burkas* kg      1,5 1,5 

5)  Skābenes konservētas 0,5 l stikla burkas* kg   2 2  0,5 4,5 

6)  Gurķi konservēti Marinēti, ar maigu marinādi, 3 l stikla burkās* kg 20 3 3    26 

7)  Gurķi konservēti Marinēti,  0,8 l stikla burkās* kg      1,5 1,5 

8)  Zaļie zirnīši Konservēti, 0,4-0,5 l stikla burkās* , bez 

konservantiem un krāsvielām.  

kg 5 1,5  2,4  1,5 10.4 

9)  Kukurūza Konservēta, 0,340 l metāla bundţās * kg  0,8     0,8 

10)  Tomātu pasta Saldā, ne mazāk / ne vairāk kā 0,5 kg iepakojums*     kg 5  1 1 1  8 

2. Dzīvnieku valsts produkti, gaļa un gaļas produkti  

2.1. Gaļas produkti (max daudzums nedēļā) 

        

1)  Cūkas gaļa  Svaiga (nesaldēta) šķiņķa mīkstums bez kauliem, 

augstāka labuma, ne mazāk kā 5 kg gabalā ,*,** 

kg 40 4 20 

 

5 15 10 104 

2)  Cūkas kakla karbonāde  Svaiga, augstākā labuma, ne  mazāk kā 5 kg gabalā 

*,** 

kg  10     5 15 

3)  Cūkas gaļas karbonāde Svaiga, augstākā labuma, ne mazāk kā 5 kg gabalā 

*,** 

 kg 5 5  5  5 20 

4)  Malšanai paredzēta gaļa Sadalīta gabaliņos, fasēta gaļas prod tarā bez 

vakuuma 
 

kg 38 4 15 5 10 10 82 

5)  Liellopu gaļa Svaiga (nesaldēta) šķiņķa mīkstums bez kauliem,1 

šķira, ne mazāk kā 5 kg gabalā ,*,** 

kg  4     4 

6)  Ragū Ragū (ne mazāk kā 30% gaļas, fasēts gaļas prod. 

tarā bez vakuuma) 

 kg 10 4 3 3 2 5 27 

7)  Aknas          

7.1      t.sk. cūkas Svaigas ( nesaldētas)5,0 – 25.0 kg iepakojumā*,** kg  4    4 8 

8)  Vista  Vesela, nesaldēta, fasēta pa vienai ,*,** kg      20 20 

9)  Vistas gaļas fileja Svaiga, nesaldēta,*,**fasēta 10 kg kastes kg 10 10    5 25 



10)  Vistas šķiņķīši uz svara Svaigi, nesaldēti , bez muguras kaula un stilba daļas 

*,** 

kg 30   5 15 5 55 

             3.  Desu un gaļas izstrādājumi (max daudzums nedēļā)         

11)  Desa vārīta (doktora) Dabīgā apvalkā *, augstākā labuma , sastāvs – 

cūkgaļa-80%,liellopu -20%,** 

Kg  3    10 13 

12)  Desa vārīta (piena, 

ekstra) 

Dabīgā apvalkā *,augstākā labuma , sastāvs – 

cūkgaļa- 80% ,liellopu -20% ,** 

kg 8 2  2  5 17 

13)  Desa p/ţ Dabīgā apvalkā, augstākā labuma kg       10 10 

14)  Cīsiņi (bērnu), sardeles Dabīgā apvalkā * sastāvs:cūkgaļa-80%, liellopu -

20%,** 

Kg 15    5 10 30 

15)  Cūkas gaļa ţāvēta daţāda, bez konservantiem **  Kg      5 5 

16)  Cūkas gaļa ţāvēta Cauraugusi, liesums ne mazāk kā 80%, bez 

konservantiem, **  

kg  1     1 

4.Dārzeľi un zaļumi          

4.1. Svaigi dārzeľi un zaļumi (max daudzums nedēļā)         

1)  Ziedkāposti Svaigi, pārtikas, Ø15 –25 cm *. 

Kāpostu galviņas svaigas, stingras, bez melniem 

punktiņiem, cieši piekļautas, krāsa izteikti balta. 

Rudens periodā: septembris-decembris (17 

nedēļas) 

Kg  7     7 

2)  Tomāti Veseli, svaigi, nepārauguši, bez bojājumiem. Vienas 

botāniskās šķirnes. Sulīgi, ar šķirnei raksturīgu 

garšu. Krāsojums vienmērīgs, sulīgi. Vienmērīga 

mīkstuma konsistence. Diametrs 5-10 cm Rudens 

periodā: septembris-decembris (17 nedēļas) 

Kg 10 6 3 

 

 0.5 5 24,5 

3)  Tomāti Veseli, svaigi, nepārauguši, bez bojājumiem. 

Vienas botāniskās šķirnes. Sulīgi, ar šķirnei 

raksturīgu garšu. Krāsojums vienmērīgs, sulīgi. 

Vienmērīga mīkstuma konsistence. Diametrs 5-

10 cm. Pavasara, vasaras periodā: marts-jūlijs 

(19 nedēļas). 

Kg  3   0.5 5 8,5 



4)  Gurķi Svaigi, pārtikas, Ø 3-5 cm, garums: īsie līdz 15 cm. 

Lauku, vienas botāniskās šķirnes, svaigi, tīri, plānu 

miziņu, vienmērīgas mīkstuma konsistences, sulīgi, 

saldeni ar izteiktu svaiguma garšu. Bez bojājumiem. 

Ar  šķirnei raksturīgu krāsu. Rudens periodā: 

septembris-decembris (17 nedēļas) 

Kg 10 9 3 

 

 0.4 5 27,4 

5)  Gurķi Svaigi, pārtikas, Ø 3-5 cm, garums: īsie līdz 15 cm. 

Lauku, vienas botāniskās šķirnes, svaigi, tīri, plānu 

miziņu, vienmērīgas mīkstuma konsistences, sulīgi, 

saldeni ar izteiktu svaiguma garšu. Bez bojājumiem. 

Ar šķirnei raksturīgu krāsu. Pavasara, vasaras 

periodā: marts-jūlijs (19 nedēļas). 

Kg  5   0.4 5 10,4 

6)  Paprika Svaiga, nepāraugusi, bez bojājumiem. Vienas 

botāniskās šķirnes ar tai raksturīgu krāsu un garšu. 

Nelieliem sēklu aizmetņiem, vienmērīgi 

nogatavojusies. Diametrs 20-25 cm. Sarkana.  

Kg 5 1    2 8 

7)  Paprika Svaiga, nepāraugusi, bez bojājumiem. Vienas 

botāniskās šķirnes ar tai raksturīgu krāsu un garšu. 

Nelieliem sēklu aizmetņiem, vienmērīgi 

nogatavojusies. Diametrs 20-25 cm. Dzeltena.  

Kg  1    2 3 

8)  Zaļie lociņi Svaigi, nepārauguši, sausi, tumši zaļā krāsā, bez 

bojājumiem kātiņu apakšējā daļā, lietošanai svaigā 

veidā. Rudens periodā: septembris-decembris (17 

nedēļas) 

Kg      1 1 

9)  Zaļie lociņi Svaigi, nepārauguši, sausi, tumši zaļā krāsā, bez 

bojājumiem kātiņu apakšējā daļā, lietošanai svaigā 

veidā. Pavasara, vasaras periodā: marts-jūlijs (19 

nedēļas). 

Kg      1 1 

10)  Puravi  Svaigas, lapas tīras, bez bojājumiem, nepāraugušas, 

 bez kātiņiem. Tīras bez piemaisījumiem, sausas. 

Pavasara, vasaras periodā: marts-jūlijs (19 

nedēļas). 

Kg      1 1 



11)  Dilles Lapas svaigas, tīras, tumši zaļā krāsā, bez 

bojājumiem, nepāraugušas, bez pārkoksnējušiem 

kātiem lietošanai svaigā veidā. Rudens periodā: 

septembris-decembris (17 nedēļas) 

Kg     1 1 2 

12)  Dilles Lapas svaigas, tīras, tumši zaļā krāsā, bez 

bojājumiem, nepāraugušas, bez pārkoksnējušiem 

kātiem lietošanai svaigā veidā. Pavasara, vasaras 

periodā: marts-jūlijs (19 nedēļas). 

Kg     1 1 2 

13)  Pētersīļi Lapas svaigas, tīras, tumši zaļā krāsā, bez 

bojājumiem, nepāraugušas, lietošanai svaigā veidā. 

Rudens periodā: septembris-decembris (17 

nedēļas) 

Kg     1 1 2 

14)  Pētersīļi  Lapas svaigas, tīras, tumši zaļā krāsā, bez 

bojājumiem, nepāraugušas, lietošanai svaigā veidā. 

Pavasara, vasaras periodā: marts-jūlijs (19 

nedēļas). 

Kg     1 1 2 

15)  Selerija saknes Svaiga, tīra, bez bojājumiem, nepārauguši. Vienas 

botāniskās šķirnes, ar šķirnei raksturīgu formu un 

krāsu. Sausa. Zemes piemaisījums ne vairāk kā 1%. 

Diametrs 10-15 cm. Rudens periodā: septembris-

decembris (17 nedēļas) 

Kg  6     6 

16)  Selerija saknes Svaiga, tīra, bez bojājumiem, nepārauguši. Vienas 

botāniskās šķirnes, ar šķirnei raksturīgu formu un 

krāsu. Sausa. Zemes piemaisījums ne vairāk kā 1%. 

Diametrs 10-15 cm. Pavasara, vasaras periodā: 

marts-jūlijs (19 nedēļas). 

Kg  6     6 

17)  Ķiploki Svaigi, pārtikas, Ø5 –7 cm. 

Ķiploku galviņa stingra, nogatavojusies, vesela, 

sausa. Krāsa raksturīga vienai botāniskai šķirnei, 

labi apţāvētas sausas zvīņas. Diametrs 3 -5 cm.   

Kg 1 0.5  1 1 1 4,5 

18)  Ķiploki jaunie Svaigi, pārtikas, Ø5 –7 cm  Kg      1 1 

19)  Ķīnas kāposti Svaigi, pārtikas Ø10 –15cm *. kg 10 4    2.5 16,5 



Kāpostu galviņas stingras, lapas cieši piekļautas, 

vienas botāniskās šķirnes.  

  5.Dārzeľi          

  5.1. Svaigi dārzeľi (max daudzums nedēļā)         

1 Kāposti svaigi Pārtikas, Ø20 –25 cm galviņās *. 

Kāpostu galviņas svaigas, stingras, nepāraugušas, 

lapas cieši piekļautas. Krāsa bāli zaļgana, piedāvāt  

šķirnes,  kuras nav sīvas. Diametrs 15 – 25 cm. 

Rudens periodā: septembris-decembris (17 

nedēļas) 

Kg 25 10 5 

 

5 1 4 50 

2 Kāposti svaigi Pārtikas, Ø20 –25 cm galviņās *. 

Kāpostu galviņas svaigas, stingras, nepāraugušas, 

lapas cieši piekļautas. Krāsa bāli zaļgana, piedāvāt  

šķirnes,  kuras nav sīvas. Diametrs 15 – 25 cm. 

Pavasara, vasaras periodā: marts-jūlijs (19 

nedēļas). 

Kg 30 10   1 4 45 

3 Burkāni svaigi Pārtikas, Ø3-5 cm, garums 15 –20 cm*. 

Veseli, svaigi, nebojāti, sausi, tīri, neplaisājuši, 

vienas botāniskās šķirnes, ar šķirnei raksturīgu 

formu un krāsu. Sulīgi, izteikti oranţā krāsā. 

Burkāni ir gareni, sulīgi ar nelielām serdītēm, 

diametrs 3 -4 cm, garums 15 – 20 cm ar 

noapaļotiem galiem. Zemes piemaisījums ne vairāk 

kā 1%. Rudens periodā: septembris-decembris (17 

nedēļas) 

Kg 25   3 1  29 

4 Burkāni svaigi Pārtikas, Ø3-5 cm, garums 15 –20 cm*. 

Veseli, svaigi, nebojāti, sausi, tīri, neplaisājuši, 

vienas botāniskās šķirnes, ar šķirnei raksturīgu 

formu un krāsu. Sulīgi, izteikti oranţā krāsā. 

Burkāni ir gareni, sulīgi ar nelielām serdītēm, 

diametrs 3 -4 cm, garums 15 – 20 cm ar 

noapaļotiem galiem. Zemes piemaisījums ne vairāk 

Kg 30  7 

 

 1  38 



kā 1%. Pavasara, vasaras periodā: marts-jūlijs 

(19 nedēļas). 

 Bietes Galda, svaigas, pārtikas, Ø10 –15 cm*. 

Sausas, tīras, nebojātas, vienas botāniskās šķirnes, 

ar šķirnei raksturīgu krāsu un formu. Sulīgas tumši 

sarkanas-pārgrieţot krāsojums vienmērīgs. 7 -12 cm 

diametrā. Zemes piesārņojums, ne vairāk kā 1%. 

Rudens periodā: septembris-decembris (17 

nedēļas) 

Kg 25    1 3 29 

5 Bietes Galda, svaigas, pārtikas, Ø10 –15 cm*. 

Sausas, tīras, nebojātas, vienas botāniskās šķirnes, 

ar šķirnei raksturīgu krāsu un formu. Sulīgas tumši 

sarkanas-pārgrieţot krāsojums vienmērīgs. 7 -12 cm 

diametrā. Zemes piesārņojums, ne vairāk kā 1%. 

Pavasara, vasaras periodā: marts-jūlijs (19 

nedēļas). 

Kg 30  10 

 

10 0.50 3 53,5 

6 Sīpoli Sīpolu galviņa stingra, nogatavojusies, vesela, 

sausa. 

Forma un krāsa raksturīga vienai botāniskai šķirnei, 

labi apţāvētas, sausas zvīņlapas, izţāvēta loku daļa, 

kas nepārsniedz 2 -5 cm no sīpola. Diametrs 3-5 

cm. Rudens periodā: septembris-decembris (17 

nedēļas) 

Kg 10    0.50 5 15.5 

7 Sīpoli Sīpolu galviņa stingra, nogatavojusies, vesela, 

sausa. 

Forma un krāsa raksturīga vienai botāniskai šķirnei, 

labi apţāvētas, sausas zvīņlapas, izţāvēta loku daļa  

kas nepārsniedz 2 -5 cm no sīpola. Diametrs 3-5 

cm. Pavasara, vasaras periodā: marts-jūlijs (19 

nedēļas). 

Kg 15  3 

 

10 0.50 2 30,5 

6. Kartupeļi (max daudzums nedēļā)         

1)  Kartupeļi  Pārtikas, Ø 6-10cm*, maisos 1 x 40kg.Veseli, Kg 180  30 3 2 20 254 



svaigi, nebojāti, tīri, neplaisājuši, vienas botāniskās 

šķirnes, ar šķirnei raksturīgu formu un krāsu. 

Kartupeļu diametrs 7-10 cm. Zemes piemaisījums 

ne vairāk kā 1%. Rudens periodā: septembris-

decembris (17 nedēļas) 

 

2)  Kartupeļi  Pārtikas, Ø 6-10cm*, maisos 1 x 40kg.Veseli, 

svaigi, nebojāti, tīri, neplaisājuši, vienas botāniskās 

šķirnes, ar šķirnei raksturīgu formu un krāsu. 

Kartupeļu diametrs 7-10 cm. Zemes piemaisījums 

ne vairāk kā 1%. Pavasara, vasaras periodā: marts-

jūlijs (19 nedēļas). 

Kg 200  30 

 

 2  232 

7.Svaigi augļi  (max daudzums nedēļā)         

1)  Banāni Svaigi, pārtikas, garums 20-25 cm ** kg 2 10 12 3  3 30 

2)  Citrus augļi  Apelsīni pārtikas Ø 8-12 cm*, mandarīni pārtikas Ø 

4-6 cm** 

kg  10 12 

 

3  3 28 

3)  Citroni Pārtikas, Ø 5 – 7 cm ** kg  1    0,5 1,5 

4)  Kivi Pārtikas, Ø 5 – 6 cm ** kg  4    1 5 

5)  Arbūzi Pārtikas, Ø 30-40 cm** kg 6 7    5 18 

6)  Āboli „Janagold” Pārtikas, Ø8-10 cm** kg 10 4   0.50 5 19,5 

7)  Āboli ananasu Pārtikas, Ø8-10 cm** kg  4 8   5 17 

8)  Bumbieri Pārtikas, Ø 8-12 cm** kg 2 4 8 4 0.50 5 23,5 

9)  Bumbieri „Konference” Pārtikas, Ø 8-12 cm** kg   8    8 

10)  Vīnogas Gaišās, tumšās, bez kauliņiem ** kg 1    0.50 2,5 4 

11)  Nektarīni Svaigi, pārtikas , ** kg 2     2,5 4,5 

12)  Plūmes Svaigas, pārtikas , ** kg  5     5 

8.Olas (max daudzums nedēļā)         

1)  Vistas olas A kategorija, iepakotas pa 30 gab. *,** Gab. 70 80 60 

 

20 10 50 290 

9) Apstrādātas un ilglaicīgai glabāšanai sagatavotas zivis (max daudzums nedēļā)         

1) Siļķu fileja eļļā Mazsālītas, bez asām piedevām ,augstākā labuma, 

spainīšos, 15-17 cm, no 2,5 – 6 kg.*,** 

Kg 15 4 3 

 

3  4 29 

3)  t.sk. heks Svaigi saldētas zivju filejas, augstākā labuma, Kg 15 4 1 5 8 5 38 



kastēs 1-5 kg.vakuuma iepakojumā *,**  

4) t.sk. saida Svaigi saldētas zivju filejas, augstākā labuma 

,kastēs 10kg.vakuuma iepakojumā *,** 

kg  5 1 

 

  5 11 

 10) Saldēta 

pārtika 

(max daudzums nedēļā)         

1) Kartupeļu izstrādājumi Frī - saldēti, fasēti ne mazāk kā 1kg iepakojumā  

*,*** 

Kg 10      10 

1)  Pankūkas Pankūkas –(gaļas, biezpiena, ar dţemu, …) 

saldētas, fasētas ne mazāk kā 1kg iepakojumā  

*,*** 

Kg 30     3 33 

2)  Vistas izstrādājumi Šķinķīši  -Saldēti, fasēti ne mazāk kā 3-5 kg 

iepakojumā  *,***  

Kg 30 8 10 

 

  5 43 

3)  Saldēti dārzeņi (daţādi) Saldēti, fasēti ne mazāk kā 1kg iepakojumā  *,** Kg 10 2     12 

4)  Zivju pirkstiņi Saldēti, fasēti ne mazāk kā 1kg iepakojumā  *,** kg 20      20 

5)  Cūkgaļa malšanai Saldēta, fasēta ne mazāk kā 3-5kg iepakojumā  *,** Kg 30      30 

6)  Pelmeņi Saldēti, fasēti ne mazāk kā 1kg iepakojumā  *,** Kg 10      10 

7)  Krabju nūjiņas Saldēti, fasēti ne mazāk kā 1kg iepakojumā  *,** Kg 5       5 

8)  Kupāti Saldēti, fasēti ne mazāk kā 1kg iepakojumā  *,** Kg 15      15 
* Safasēti atbilstoši drošības un higiēnas prasībām. 

** Jāatbilst ES PGAN rekomendācijām un atbilstošajām ES direktīvām. 

 

 



 2.b pielikums 

 
 
Minimālās vizuālās kvalitātes prasības augļiem un dārzeņiem 

 

 produktam ir jābūt nebojātam (nedrīkst trūkt produkta daļas (parasti augļa 

kātiņš), un tas nedrīkst būt mehāniski bojāts; 

 produktam ir jābūt labā stāvoklī (veselam). Tas nedrīkst būt iepuvis vai bojāts. 

Produktam jābūt bez slimības pazīmēm un fizioloģiskiem trūkumiem; 

 produktam ir jābūt tīram, praktiski bez svešas izcelsmes vielām (produktiem 

jābūt bez zemēm, netīrumiem un redzamām pesticīdu, minerālmēslu un apstrādes 

līdzekļu paliekām; 

 produkta ir jābūt svaigam (pēc izskata). Produkcijas sagatavošanas un 

nosūtīšanas laikā tai ir jābūt pilnīgi svaigai un produktam nav pieļaujamas ne 

vismazākās vīšanas pazīmes; 

 produktam ir jābūt bez kaitēkļiem; 

 produktam ir jābūt bez kaitēkļu bojājumiem. Kaitēkļu bojājumi var ne tikai 

pasliktināt produkta kopskatu, bet arī ietekmēt tā uzglabāšanos un kvalitāti; 

 produktam ir jābūt bez lieka virsmas mitruma; 

 produktam ir jābūt bez svešas smarţas un/vai garšas; 

 produktam ir jābūt saudzīgi novāktam; 

 produktam ir jābūt pietiekami attīstītam. Raţas novākšanas brīdī produkcijai ir 

jābūt pietiekami attīstītai ar šķirnei raksturīgām pazīmēm, jo tas ietekmē produkcijas 

uzglabāšanos; 

 produktam ir jābūt pietiekami nobriedušam. Dārzeņus bieţi novāc pirms 

botāniskās gatavības sasniegšanas, tāpēc šo prasību dārzeņiem parasti neizvirza; 

 produkta attīstības stadijai un kondīcijai ir jābūt tādai, lai tas varētu: izturēt 

pārvadāšanu un pārkraušanas; nokļūt paredzētajā vietā atbilstošā kondīcijā. 

 

Šādas prasības ieteicams ievērot, bet to ievērošanu vai neievērošanu neregulē Latvijas 

likumdošana. Taču vēršam uzmanību, ka ārējās pazīmes būtiski ietekmē produktu 

kvalitāti kopumā, t.sk. augļu un dārzeņu piegādes un uzglabāšanas laikā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.pielikums 

 
PROJEKTS 

LĪGUMS NR.__________ 

par pārtikas produktu piegādi   

Aglonas novada Aglonā                                           2012.gada ___.___________ 

Aglonas novada dome, reģistrācijas Nr.90000065754, priekšsēdētāja Igora Resenko 

personā, kurš rīkojas, saskaņā ar Nolikumu, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, 

un <uzvarējušā pretendenta nosaukums>, reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, <ar 

paraksta tiesībām apveltītās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas, 

saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk tekstā – Piegādātājs, no otras 

puses, abas kopā turpmāk tekstā sauktas arī – Puses, vai katra atsevišķi – Puse, 

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Pārtikas iepirkums Aglonas novada izglītības 

iestādēm un BSAC “Somerseta” 2012.gadam”, (identifikācijas Nr. AND/ 2012/1, turpmāk 

tekstā – Iepirkums, rezultātiem par iepirkuma __.daļu un Piegādātāja iesniegto 

piedāvājumu Iepirkumā par attiecīgo iepirkuma daļu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā 

– Līgums: 

 

1.  LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1.Pasūtītājs pērk un pieņem, bet Piegādātājs pārdod un piegādā pārtikas 

produktus, turpmāk tekstā – Prece, saskaņā ar Pasūtītāja Tehniskajām 

specifikācijām (Līguma 1.pielikums) un Piegādātāja Tehnisko un finanšu 

piedāvājumu par iepirkuma ___.daļu (Līguma 2.pielikums), turpmāk tekstā – 

Piedāvājums, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.  

1.2. Katru konkrēto Preces piegādi apliecina saskaņā ar normatīvajiem aktiem 

Piegādātāja sastādīta un Pušu parakstīta preču pavadzīme – rēķins, kurā norādīts 

Preces nosaukums, daudzums un cena atbilstoši Piedāvājumā norādītajai Preces 

vienības cenai. 

1.3. Puses vienojas, ka Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā norādītais Preces apjoms ir 

maksimālais plānotais piegādājamais apjoms un, ņemot vērā objektīvus apstākļus, 

Pasūtītājs var iegādāties Preci atbilstoši reālajai nepieciešamībai par nepilnu 

apjomu.  

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Cena par Preces vienu vienību ir norādīta Piedāvājumā (Līguma 2.pielikums). 

Šajā cenā ir iekļauta Preces vērtība, iepakojuma, piegādes, transporta un 

iekraušanas – izkraušanas izmaksas, visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi, 

nodevas un citas izmaksas, kas saistītas ar Preci un tās piegādi. 

2.2. Līguma kopējā summa par plānoto Preces piegādes apjomu sastāda LVL ____ 

(__________ lati ____ santīmi), t.sk., pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 22% 

LVL ____ (____________ lati ___ santīmi). Līgumcena bez PVN sastāda LVL 

______ (___________ lati ___ santīmi).  

2.3. Pasūtītājs samaksā Piegādātājam par Preci 20 (divdesmit) dienu laikā no 

konkrētās Preces partijas piegādes dienas pēc Piegādātāj iesniegta un Pasūtītāja 

akceptēta preču pavadzīmes – rēķina saņemšanas. 

2.4. Pasūtītājs samaksā par piegādāto Preci, veicot pēcapmaksu bezskaidras naudas 

norēķinu veidā uz šajā Līgumā norādīto Piegādātāja bankas kontu.  



2.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis bankas 

pārskaitījumu, ko apliecina attiecīga bankas iestādes atzīme uz maksājuma 

uzdevuma. 

2.6. Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) izmaiņu gadījumā Preču cenas tiek koriģētas 

atbilstoši PVN likmes izmaiņām. 

2.7. Pasūtītājs neapmaksā tādas Preces piegādi, kas neatbilst Līgumā un normatīvajos 

aktos noteiktajai kvalitātei. 

2.8. Preču atsevišķo partiju vērtību kopsumma nedrīkst pārsniegt Līguma summu, kas 

noteikta Līguma 2.2.punktā. 

2.9. Par Preces vienību cenu izmaiņām, ja tās maina Preces raţotājs, sakarā ar 

inflāciju valstī un citiem objektīviem, no raţotāja neatkarīgiem apstākļiem, 

Piegādātājs rakstiski informē Pasūtītāju 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš. 

Piegādātājs nedrīkst izmainīt jau pasūtīto Preču cenas. 

2.10. Puses vienojas, ka Preču cenas var tikt pārskatītas vienu reizi pusgadā, izmainot 

vienības cenu ne vairāk kā par 10% (desmit procentiem) no Piedāvājumā 

norādītās cenas. Par pamatu cenu izmaiņai var būt inflācija, tirgus apstākļu maiņa 

vai jebkuri citi pamatoti apstākļi, kas Piegādātājam jāapliecina ar kompetentas 

institūcijas izsniegtu dokumentu – Latvijas Republikas Centrālās Statistikas 

pārvaldes informāciju par attiecīgās preču grupas vidējā patēriņa cenu līmeņa 

izmaiņām salīdzinājumā ar iepriekšējo attiecīgo periodu. Pusēm savstarpēji 

vienojoties, cenu izmaiņas un pamatojums jānoformē rakstiski, vienošanos 

pievienojot Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. 

2.11.Līguma ietvaros, saskaņā ar pasūtījumiem var tikt piegādātas Preces, kas aizstāj  

Piedāvājumā norādītās preces tikai tad, ja tās pēc veida iekļaujas preču grupā, pēc 

būtības ir aizstājamas un to vienības cena ir zemāka par tās Preces cenu, kuru 

piegādātā Prece aizstāj, bet kvalitāte ir ekvivalenta ar aizstājamās Preces kvalitāti. 

Pušu pārstāvji iepriekš rakstveidā vienojas par šādu aizstājošu Preču piegādi un 

cenām.  

3. PUŠU SAISTĪBAS  

3.1. Piegādātāja saistības. 

3.1.1. Piegādātājs apņemas veikt savlaicīgu Preces piegādi; 

3.1.2. Piegādātājs nodrošina Preces atbilstību Līguma noteikumiem, Latvijas 

Republikas un Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes, 

nekaitīguma un marķēšanas prasībām, tirdzniecības standartiem un vispāratzītām 

kvalitātes prasībām. 

3.1.3. Piegādātājs nodrošina Preces piegādē iesaistīto darbinieku pienācīgu 

kvalifikāciju. 

3.1.4. Piegādātājs apņemas Preces piegādi veikt ar Pasūtītāju iepriekš saskaņotajā 

laikā un Pasūtītāja norādītajā vietā. 

3.1.5 Piegādātājs nodrošina Preces piegādi tās raţotāja iepakojumā, kas nodrošina 

pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem, to transportējot. 

3.1.6. Piegādātājs nodrošina transportlīdzekļu, ar kuriem tiks veikta Preces piegāde, 

atbilstību pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. 

3.1.7. Gadījumā, ja tiek piegādāta nekvalitatīva Prece, Piegādātājs uz sava rēķina 

apmaina Preci pret jaunu, kvalitatīvu Preci Līgumā noteiktajā termiņā. 

3.2. Pasūtītāja saistības. 

3.2.1.Pasūtītājs apņemas pieņemt Līguma noteikumiem atbilstošu Preci un veikt 

samaksu par to Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā. 

3.2.2.Pasūtītājs nodrošina Piegādātājam pienācīgus apstākļus Preces piegādei 



noteiktajā vietā, kā arī savlaicīgu piegādātās Preces pieņemšanu. 

3.2.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt Preces kvalitāti un pieteikt pretenzijas, ja tā 

neatbilst Līguma noteikumiem. 

4. PRECES PASŪTĪŠANAS,  PIEGĀDES UN PIEĽEMŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. Piegādātājs piegādā Preci ar savu transportu ____________ (izglītības iestāţu 

nosaukumi un adreses) un nodod to Pasūtītājam atsevišķās partijās, saskaņā ar 

veikto pasūtījumu. Preces saņemšanu apliecina Pušu parakstīta preču pavadzīme 

– rēķins. 

4.2. Pasūtītājs mutiski (pa tālruni: __________), vai rakstiski (pa faksu: 

_____________ vai         e-pastu:______________) pasūta Preci noteiktajā 

apjomā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Piedāvājumu, norādot Preču 

nosaukumu un daudzumu. 

4.3. Piegādātājs piegādā Līguma 4.2.punktā minēto Preci Pasūtītāja noteiktajā laikā. 

4.4. Preču piegāde tiek veikta ________________ (<nedēļas diena(s)>) no plkst.____ 

līdz plkst.____ uz Pasūtītāja norādīto adresi un līdz Pasūtītāja norādītajai vietai. 

Pasūtījumu pieņemšana notiek ______________ (<nedēļas diena(s)>) līdz plkst. 

_____ (ne vēlāk kā vienas stundas laikā). 

4.5. Katras Preces partijas piegāde tiek noformēta ar normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā izrakstītu preču pavadzīmi – rēķinu. Pieņemot piegādāto Preci, 

Pasūtītājam ir jāpārbauda piegādātās Preces atbilstība pasūtījumam, Preces cenas 

atbilstība Piedāvājumā noteiktajām cenām un preču pavadzīmei – rēķinam, un 

jāizdara atzīme par Preces pieņemšanu uz preču pavadzīmes – rēķina. 

4.6. Prece skaitās nodota no brīţa, kad Piegādātājs nodod Preci Pasūtītājam un Pušu 

pilnvarotie pārstāvji paraksta preču pavadzīmi – rēķinu, kurā precīzi norādīts 

piegādātās Preces nosaukums, daudzums un cena. 

4.7. Piegādātājs uzņemas pilnu materiālo atbildību par Preces nejaušu bojāeju vai 

bojājumiem līdz preču pavadzīmes – rēķina abpusējas parakstīšanas brīdim. 

4.8. Prece tiek piegādāta Piegādātājam piederošajā tarā. Papildu samaksa par taras 

lietošanu netiek pieprasīta. Pasūtītājs atgrieţ Piegādātājam taru 10 (desmit) darba 

dienu laikā. Taras uzskaite tiek veikta, izdarot nepieciešamās atzīmes preču 

pavadzīmē – rēķinā. 

4.9. Ja Piegādātājs nav piegādājis Preci noteiktajā termiņā vai Pasūtītāja pieprasītajā 

daudzumā, vai piegādājis nekvalitatīvu vai neatbilstošu Tehniskās specifikācijas 

prasībām Preci, vai arī Preces vienību cenas neatbilst Piedāvājumā norādītajām 

vienību cenām, Pasūtītājs atzīmes veidā fiksē to preču pavadzīmē – rēķinā, vai 2 

(divu) darba dienu laikā no preču pavadzīmes – rēķina parakstīšanas brīţa nosūta 

Piegādātājam rakstisku pretenziju. Piegādātājs 24 (divdesmit četru) stundu laikā 

pēc pretenzijas saņemšanas par saviem līdzekļiem novērš pretenzijā minētos 

trūkumus  

5. PRECES KVALITĀTE 

5.1. Piegādātājs garantē, ka Prece atbilst Tehniskajā specifikācijā un Piedāvājumā 

norādītajiem parametriem, kā arī citiem Līguma noteikumiem.  

5.2. Piegādātājs garantē, ka piegādātās Preces kvalitāte atbilst Latvijas Republikas un 

Eiropas Savienības spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes 

prasībām un obligātām nekaitīguma prasībām. 

5.3. Piegādātājs nodrošina, ka Prece ir iepakota atbilstoši Latvijas Republikas spēkā 

esošo normatīvo aktu prasībām, iepakojums nodrošina preču saglabāšanos, tās 

transportējot un pēc tam glabājot. 

5.4. Piegādātājs piegādā Preces, kurām derīguma termiņš piegādes brīdī ir ne mazāks 



kā 75% (septiņdesmit pieci procenti) no raţotāja noteiktā kopējā Preces derīguma 

termiņa. Pārtikas produktu, kuri ātri bojājas, derīguma termiņš nevar būt mazāks 

par 3 (trim) dienām, skaitot no to piegādes dienas.  

6. PUŠU ATBILDĪBA 

6.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies Puses 

vai tās darbinieku, kā arī Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai 

bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai 

nolaidības rezultātā. 

6.2. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamo Preču kvalitāti un atbilstību 

pasūtījumam. 

6.3. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādāto pārtikas produktu atbilstību Eiropas 

Savienības, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktām drošības un higiēnas 

prasībām, tajā skaitā, Pārtikas aprites uzraudzības likumam, Preču un pakalpojumu 

drošuma likumam, Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumu Nr.964 

„Pārtikas preču marķēšanas noteikumi”, Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra 

noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās 

izglītības un profesionālās izglītības iestādēm”, Ministru kabineta 2002.gada 

27.decembra noteikumu Nr.596 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno 

pirmsskolas izglītības programmas” prasībām. 

6.4. Par Preces piegādes termiņa kavējumu Piegādātājam var piemērot līgumsodu 

0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no nesavlaicīgi piegādāto Preču 

summas par katru nokavēto dienu. 

6.5. Piegādātājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti Pasūtītājam vai 

trešajām personām saistībā ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Piegādātājs tajos 

ir vainojams. 

6.6. Ja Pasūtītājs neveic Preces apmaksu Līguma noteiktajā termiņā, tam var piemērot 

līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no laikā nesamaksātās 

summas par katru nokavēto dienu. 

6.7. Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes un 

zaudējumu atlīdzības pienākuma.  

6.8. Gadījumā, ja Piegādātājs nepilda vai atsakās pildīt Līguma saistības, vai 

gadījumā, kad Līgums tiek izbeigts Piegādātāja vainas dēļ, Piegādātājam piemēro 

līgumsodu 20% (divdesmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas. 

7. NEPĀRVARAMĀS VARAS APSTĀKĻI 

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, 

kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne 

paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem 

pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, 

streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu 

aktu, kas būtiski ierobeţo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, 

pieņemšana un stāšanās spēkā.  

7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā 

jānorāda, kādā termiņā pēc tās ieskata ir iespējama un paredzama Līguma saistību 

izpilde, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un 

kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu, to raksturojumu un 

paredzamo ilgumu. 

8. LĪGUMA GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA 



8.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties, ievērojot 

Latvijas Republikas Civillikuma prasības.  

8.2. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un pēc to 

parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām. 

8.3. Līgumu var izbeigt pirms termiņa, Pusēm savstarpēji vienojoties. 

8.4. Ja Piegādātājs kavē Preces piegādi un nav to piegādājis ilgāk kā par vienu darba 

dienu, vai piegādātā Prece atkārtoti neatbilst Tehniskajai specifikācijai, Pasūtītājs 

sastāda aktu un ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski paziņojot par to 

Piegādātājam un norādot Līguma izbeigšanas datumu. Šajā gadījumā Piegādātājs 

10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas atlīdzina Pasūtītājam 

tā tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī samaksā Pasūtītājam līgumsodu 20% 

(divdesmit procentu) apmērā no attiecīgajā preču pavadzīmē – rēķinā norādītās 

Preces vērtības, par kuras neatbilstību sastādīts akts. Pasūtītājs samaksā 

Piegādātājam par atbilstošās Preces piegādi. 

8.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē Preces samaksas termiņu par 30 (trīsdesmit) 

dienām, Piegādātājam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura 

saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju 

pirmstermiņa Līguma izbeigšanu. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā 

neveic nokavēto maksājumu, Piegādātājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu. 

8.6. Gadījumā, ja Puses izbeidz šo Līgumu pirms tā saistību izpildes, tiek sastādīts 

akts, kurā tiek norādītas Līguma izbeigšanas brīdī piegādātās un Līgumā noteiktajā 

kārtībā pieņemtās Preces. Pasūtītājs veic norēķinu ar Piegādātāju par pieņemtajām 

Precēm, saskaņā ar šo aktu, atbilstoši noteiktajai cenai. Pasūtītājs ir tiesīgs no 

Piegādātājam izmaksājamās summas ieturēt saskaņā ar Līguma nosacījumiem 

aprēķināto līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzības summu. 

9. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

9.1. Jebkurus strīdus, kas rodas Līguma izpildes gaitā, Puses risina savstarpēji 

vienojoties, veicot sarunas vai sarakstoties. Gadījumā, ja Puses nevar vienoties, 

strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

10. CITI NOTEIKUMI 

10.1 Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī, tas ir 2012.gada 

___.________________, un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus, tas ir līdz 

2012.gada 31.decembrim, vai līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas 

saistības, vai panākušas vienošanos par Līguma pirmstermiņa pārtraukšanu, vai arī 

līdz brīdim, kad kāda no Pusēm, saskaņā ar šo Līgumu, to izbeidz vienpusēji.  

10.2. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

10.3. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt 

rakstiskiem un  jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu, ja Puse to atzīst, 

vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums 

ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas 

dienā. 

10.4. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai 

bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā 3 (triju) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai 

Pusei. Ja Puse neizpilda šī Līguma punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir 

pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru 

Pusi. 



10.5. Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām 

personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un saistības. 

10.6. Pušu pilnvarotās personas, kas ir atbildīgas par Līguma izpildes uzraudzīšanu, 

tajā skaitā, par preču pavadzīmes – rēķina savlaicīgu iesniegšanu, parakstīšanu, 

apstiprināšanu un nodošanu apmaksai: 

no Pasūtītāja puses: <amats, vārds, uzvārds, tālruņa un faksa numuri, e-pasta 

adrese>; 

no Piegādātāja puses: <amats, vārds, uzvārds, tālruņa un fakss numuri, e-pasta 

adrese>. 

10.7. Līgumam pievienoti 2 (divi) pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas: 

1.pielikums – Tehniskās specifikācijas kopija uz ___ (<lapu skaits vārdiem>) 

lapām; 

2.pielikums – Tehniskā un finanšu piedāvājuma kopija uz ___ (<lapu skaits 

vārdiem>) lapām. 

10.8. Līgums sastādīts latviešu valodā uz ___ (<lapu skaits vārdiem>) lapām ar 2 

(diviem) pielikumiem, kopā uz ____ (<lapu skaits vārdiem>) lapām, 2 (divos) 

eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie 

Pasūtītāja, bet otrs – pie Piegādātāja. 

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI   

Pasūtītājs      
  

Piegādātājs  

 

 

 


