
2. pielikums 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 
 

Tehniskās specifikācijas prasības Pretendenta piedāvājums 

Nr.p.k 
Preces 

nosaukums 
Prasības Fasējums 

Mērvie

-nība 

Piegādes 

biežums 

Plānotais 

iepirkuma 

daudzums 

Piedāvātā produkta apraksts, 

produkta ražotājs, izcelsmes 

valsts 

Cena par vienu 

vienību 

EUR bez PVN 

Cena par visu apjomu 

EUR bez PVN 

 

Iepirkuma priekšmeta daļa Nr. 1. Piens 

▫ Svaigpiena uzglabāšanas laiks piena ražošanas novietnē nepārsniedz 36 stundas. 

▫ Produktu kvalitātes kritēriji (ķīmiskie, mikrobioloģiskie, organoleptiskie) ir nemainīgi visā realizācijas termiņa laikā. 

▫ Piena un piena produktu ražošanā aizliegts izmantot sintētiskās krāsvielas, kā arī ĢMO. 

▫ Piena un piena produktu ražošanā aizliegts izmantot augu taukus, aizstājot piena taukus 

Piena produktiem jābūt ražotiem no svaiga piena 

1.1. Piens 

2,5% piena tauku saturs, svaigs, produkta 

garša tīra, krāsa balta vai viegli 

iedzeltena, konsistence viendabīga, bez 

tauku piciņām un olbaltumu pārslām, 

pasterizēts 

Tetrapakās vai 

polietilēna maisiņš 

1l 

l 2 x nedēļā 850 

   

Ar paraksta tiesībām apveltītā persona apliecina, ka pretendents spēj nodrošināt iepirkuma priekšmeta daļā Nr.__ „__________________” visu (bez 

izņēmuma) norādīto produktu sortimentu un atbilstību kvalitātes prasībām, spēj piegādāt produktus norādītajā apjomā un fasējumā, spēj nodrošināt 

piegādi norādītajā piegādes biežumā un laikā uz pasūtītāja adresi: „Mazā skola”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477 un spēj 

nodrošināt produktu piegādi speciāli aprīkotā transportā atbilstoši Pārtikas un veterinārā dienesta prasībām. 
 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

Iepirkuma priekšmeta daļa Nr. 2. Piena produkti 



▫ Svaigpiena uzglabāšanas laiks piena ražošanas novietnē nepārsniedz 36 stundas. 

▫ Produktu kvalitātes kritēriji (ķīmiskie, mikrobioloģiskie, organoleptiskie) ir nemainīgi visā realizācijas termiņa laikā. 

▫ Piena un piena produktu ražošanā aizliegts izmantot sintētiskās krāsvielas, kā arī ĢMO. 

▫ Piena un piena produktu ražošanā aizliegts izmantot augu taukus, aizstājot piena taukus 

Piena produktiem jābūt ražotiem no svaiga piena 

2.1. 
Krējums 

skābais 

25% tauku saturs, tīra pienskāba garša, ar 

svaigam krējumam raksturīgu tīru 

produkta garšu. Konsistence viendabīga, 

mēreni bieza, nedaudz spīdīga, krāsa no 

baltas līdz kremkrāsai, bez augu taukiem 

Sveramais, fasējums 

0,4 – 0,5 kg 
kg 

Pēc 

pasūtījuma 
330 

   

2.2. Biezpiens 

9% tauku saturs, garša un smarža – tīra, 

pienskāba, konsistence – mīksta, 

viendabīga ar biezpiena graudiņiem, 

pieļaujama neliela sūkalu izdalīšanās. 

Krāsa – no baltas līdz kremkrāsai. 

Sverams kg 
Pēc 

pasūtījuma 
100 

   

2.3. Sviests 

A/l, piena tauku saturs ne mazāks kā 82 

%, bez piedevām un garšvielām. Garša 

un smarža – tīra, raksturīga svaigam 

sviestam, konsistence viendabīga, 

plastiska masa, griezumā virsma gluda, 

nedaudz spīdīga, krāsa no gaiši dzeltena 

līdz dzeltenai, vienmērīga visā masā. 

Fasēts paciņās  0,2 – 

1,0 kg 
kg 

Pēc 

pasūtījuma 
100 

   

2.4. 
Biezpiena 

sieriņi saldie 

Saldas biezpiena masas sieriņi (sastāvā 

biezpiens ne mazāk kā 70 %), glazēti 

ar/bez šokolādes glazūru, dažādām augļu 

garšām (bez konservantiem un 

sintētiskām krāsvielām), piedāvājumā 

norādīt sastāvu, 1 sieriņa svaru 

Fasējumā 0,04-0,05 

kg 
kg  

Pēc 

pasūtījuma 
100 

   

2.5. Jogurts 
2,0 % tauku saturs saldais ar dažādu 

augļu piedevām 0,5-1l fasējumā, 

sveramais 

Sveramais, fasējums 

0,5-1,0l 
l 

Pēc 

pasūtījuma 
320 

   

2.6. Krējums salds  Svaigs, tauku saturs 35% 
Sveramais, fasējums 

0,5l 
l 

Pēc 

pasūtījuma 
40 

   

2.7. Siers 
 Puscietais, nogatavinātais, ar tauku 

saturu 45-50% 
Sverams kg 

Pēc 

pasūtījuma 
80 

   

2.8. Kefīrs 
2,5 % tauku saturs, bez piedevām, 1l 

fasējumā, vēlams plēves iepakojumā 
Fasējumā 1 l l 

Pēc 

pasūtījuma 
120 

   

2.9. 

Piena saldējums 

ar zemu tauku 

saturu 

Uzputots, sasaldēts piena produkts. 

Salikts piena produkts, kopējais tauku 

saturs nepārsniedz 2,5 %.  

Šādi produkti satur ne vairāk kā 5 g 

Fasējumā, glāzītēs kg 
Pēc 

pasūtījuma 
30 

   



pievienotā cukura uz 100 g vai 100 ml 

produkta un ne vairāk kā 1 g sāls uz 100 

g vai 100 ml produkta. Bez 

aromatizētājiem (izņemot dabīgos 

aromatizētājus) un pārtikas piedevām - 

krāsvielām, garšas pastiprinātājiem, 

konservantiem un saldinātājiem. 

Ar paraksta tiesībām apveltītā persona apliecina, ka pretendents spēj nodrošināt iepirkuma priekšmeta daļā Nr.__ „__________________” visu (bez 

izņēmuma) norādīto produktu sortimentu un atbilstību kvalitātes prasībām, spēj piegādāt produktus norādītajā apjomā un fasējumā, spēj nodrošināt 

piegādi norādītajā piegādes biežumā un laikā uz pasūtītāja adresi: „Mazā skola”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477 un spēj 

nodrošināt produktu piegādi speciāli aprīkotā transportā atbilstoši Pārtikas un veterinārā dienesta prasībām. 
 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

Iepirkuma priekšmeta daļa Nr. 3. Svaiga gaļa 

Cūkgaļa 

▫ cūku pārvadāšanas ilgums no izbraukšanas vietas līdz kautuvei nepārsniedz sešas stundas. 

▫ cūku liemeņus un pusliemeņus atdzesē aukstuma telpās līdz temperatūrai, kas nav augstāka par +4 °C. Atdzesēšanu veic iespējami īsākā laikā. 

▫ Sadalītu gaļu pēc iesaiņošanas un iepakošanas atdzesē līdz iekšējai temperatūrai, kas nav augstāka par +4 °C. Gaļas temperatūra pirms pārstrādes 

nav augstāka par +4 ºC. 

▫ Produkcija atbilstoši organoleptiskām prasībām. 

▫ Iepakota atkārtoti lietojamās svaigas gaļas pārvadāšanai paredzētās pārtikas plastmasas kastēs un pārsegta vai vakumiepakojumā. 

▫ Nesatur mehāniski atdalītu gaļu un izejvielas, kas ražotas no ĢMO (ģenētiski modificētie organismiem), kā arī nesatur krāsvielas un garšas 

pastiprinātājus (E620-E650). 

▫ Gaļas produkti iepakoti atkārtoti lietojamās gaļas produktu pārvadāšanai paredzētās pārtikas plastmasas kastēs, pārsegti vai iepakoti 

vakumiepakojumā. 

▫ Gaļas produkti satur sāli mazāk par 1,25 g uz 100 g produkta. 

Piegādājot svaigo gaļu un gaļas produktus, tie iepriekš netika sasaldēti. 

3.1. Cūkas gaļa 

Svaigs, atdzesēts šķiņķis bez kauliem, 

bez cīpslām, attīrīts no plēves, izgriezts 

no cūkas gūžas, krusta un pakaļciskas, 

liess 

Sverams, vakumā kg 
Pēc 

pasūtījuma 
400 

   

3.2. 

Cūkgaļas 

kakla 

karbonāde 

Svaigs, atdzesēta Sverams kg 
Pēc 

pasūtījuma 
100 

   



3.3. 
Cūkgaļas 

karbonāde 
Svaigs, atdzesēta Sverams kg 

Pēc 

pasūtījuma 
100    

3.4. 
Cūkgaļas 

krūtiņa 
Svaigs, atdzesēta Sverams kg 

Pēc 

pasūtījuma 
100    

3.5. Cūkas gaļa Svaiga, atdzesēta pleca daļa Sverams kg 
Pēc 

pasūtījuma 
400    

Ar paraksta tiesībām apveltītā persona apliecina, ka pretendents spēj nodrošināt iepirkuma priekšmeta daļā Nr.__ „__________________” visu (bez 

izņēmuma) norādīto produktu sortimentu un atbilstību kvalitātes prasībām, spēj piegādāt produktus norādītajā apjomā un fasējumā, spēj nodrošināt 

piegādi norādītajā piegādes biežumā un laikā uz pasūtītāja adresi: „Mazā skola”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477 un spēj 

nodrošināt produktu piegādi speciāli aprīkotā transportā atbilstoši Pārtikas un veterinārā dienesta prasībām. 
 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

Iepirkuma priekšmeta daļa Nr. 4. Gaļas izstrādājumi 

4.1. 
Cīsiņi 

(cūkgaļas) 
A/l, bērnu uzturam paredzētie cīsiņi, 

dabīgā apvalkā, satur vismaz 70 % gaļas 
Sveramie kg 

Pēc 

pasūtījuma 
100    

4.2. Vārīta desa 
Augstākā labuma, dabīgā apvalkā, satur 

vismaz 70 % gaļas 
Sverama kg 

Pēc 

pasūtījuma 
40    

Ar paraksta tiesībām apveltītā persona apliecina, ka pretendents spēj nodrošināt iepirkuma priekšmeta daļā Nr.__ „__________________” visu (bez 

izņēmuma) norādīto produktu sortimentu un atbilstību kvalitātes prasībām, spēj piegādāt produktus norādītajā apjomā un fasējumā, spēj nodrošināt 

piegādi norādītajā piegādes biežumā un laikā uz pasūtītāja adresi: „Mazā skola”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477 un spēj 

nodrošināt produktu piegādi speciāli aprīkotā transportā atbilstoši Pārtikas un veterinārā dienesta prasībām. 
 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

Iepirkuma priekšmeta daļa Nr. 5. Saldēti gaļas produkti 



Vistas gaļa 

- Produkcija atbilstoši organoleptiskām prasībām 

- Iepakota atkārtoti lietojamās svaigas gaļas pārvadāšanai paredzētās pārtikas plastmasas kastēs un pārsegta vai vakumiepakojumā 

- Nesatur mehāniski atdalītu gaļu un izejvielas, kas ražotas no ĢMO (ģenētiski modificētie organismiem), kā arī nesatur krāsvielas un garšas 

pastiprinātājus (E620-E650) 

5.1. Vistas stilbiņi 
Svaigi, atdzesēti, vienmērīga barojuma 

pakāpe, vienāda lieluma, bez spalvām, 

bez zilumiem, nesaspiesti. 

Fasēti 5 - 10 kg kastēs kg 
Pēc 

pasūtījuma 
500    

5.2. Vistas fileja 
Svaigas, atdzesētas, 

vienāda lieluma, nesaspiestas 
Fasēti 5 - 10 kg kastēs kg 

Pēc 

pasūtījuma 
70    

Ar paraksta tiesībām apveltītā persona apliecina, ka pretendents spēj nodrošināt iepirkuma priekšmeta daļā Nr.__ „__________________” visu (bez 

izņēmuma) norādīto produktu sortimentu un atbilstību kvalitātes prasībām, spēj piegādāt produktus norādītajā apjomā un fasējumā, spēj nodrošināt 

piegādi norādītajā piegādes biežumā un laikā uz pasūtītāja adresi: „Mazā skola”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477 un spēj 

nodrošināt produktu piegādi speciāli aprīkotā transportā atbilstoši Pārtikas un veterinārā dienesta prasībām. 
 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

Iepirkuma priekšmeta daļa Nr. 6. Zivis, zivju izstrādājumi 

6.1. Zivs fileja 
Svaigi saldētas zivju filejas (heka), bez 

ādas un ledus glazūras, veseliem 

gabaliņiem, nesalauzta 
Fasēta 5-10 kg kg 1 x nedēļā 200    

6.2. Zivs fileja 
Svaigi saldētas zivju filejas (laša), bez 

ādas un ledus glazūras, veseliem 

gabaliņiem, nesalauzta 
Sveramā kg 

Pēc 

pasūtījuma 
40    

Ar paraksta tiesībām apveltītā persona apliecina, ka pretendents spēj nodrošināt iepirkuma priekšmeta daļā Nr.__ „__________________” visu (bez 

izņēmuma) norādīto produktu sortimentu un atbilstību kvalitātes prasībām, spēj piegādāt produktus norādītajā apjomā un fasējumā, spēj nodrošināt 

piegādi norādītajā piegādes biežumā un laikā uz pasūtītāja adresi: „Mazā skola”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477 un spēj 

nodrošināt produktu piegādi speciāli aprīkotā transportā atbilstoši Pārtikas un veterinārā dienesta prasībām. 
 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

Iepirkuma priekšmeta daļa Nr. 7. Graudaugu produkti 



7.1. Makaroni  
A/l, no cietiem kviešu miltiem, bez 

piedevām, vārīšanās laiks 8 – 15 min.. 

vārot nesalīp 
0,5 - 10 kg fasējumā kg 

Pēc 

pasūtījuma 
150    

7.2. Griķi 
A/l, pārtikas, tīri, vienāda lieluma, veseli, 

sijāti 
0,5 - 1 kg fasējumā kg 

Pēc 

pasūtījuma 
50    

7.3. Manna 

A/l, no kviešu graudiem, smarža 

raksturīga svaigiem graudu produktiem, 

krāsa balta vai iedzeltena, irdena, sausa, 

birstoša 

0,5 - 1 kg fasējumā kg 
Pēc 

pasūtījuma 
35    

7.4. Rīsi 
A/l, pārtikas, zupām, tīri, sijāti, bez 

piemaisījumiem, vienāda lieluma, veseli 
0,5 - 1 kg fasējumā kg 

Pēc 

pasūtījuma 
120    

7.5. Zirņi šķeltie 

Kaltēti, sausi, vienādas gatavības 

pakāpes, zeltainu nokrāsu, bez 

piemaisījumiem, kaitēkļu invāzija nav 

pieļaujama 

0,5 - 1 kg fasējumā kg 
Pēc 

pasūtījuma 
30    

7.6. Pupiņas 

Kaltētas, veselas, sausas, vienāda 

lieluma, vienādas gatavības pakāpes, 

baltas vai raibas, vidēji lielas, bez gružu 

piemaisījumiem, kaitēkļu invāzija nav 

pieļaujama 

0,5 - 1 kg fasējumā kg 
Pēc 

pasūtījuma 
15    

7.7. Kviešu milti 
A/l, smarža raksturīga svaigiem graudu 

produktiem, krāsa balta vai ar zilganu 

toni, irdeni, sausi, birstoši 
1 - 2 kg fasējumā kg 

Pēc 

pasūtījuma 
160    

7.8. 
Miežu 

putraimi 

A/l, krāsa raksturīga attiecīgās krāsas 

graudu produktiem, smarža raksturīga 

svaigiem graudu produktiem, sausi, 

birstoši 

0,5 - 1 kg fasējumā kg 
Pēc 

pasūtījuma 
40    

7.9. 
Auzu pārslas 

ātri vārāmās 
A/l, smarža raksturīga apstrādātam 

graudu produktam, sausas  

0,4 – 0,5 kg 

fasējumā 
kg 

Pēc 

pasūtījuma 
60    

7.10. Grūbas 

A/l, krāsa raksturīga attiecīgās krāsas 

graudu produktiem, smarža raksturīga 

svaigiem graudu produktiem, sausi, 

birstoši 

0,5–1 kg fasējumā kg 
Pēc 

pasūtījuma 
40    

7.11. 

Sausās brokastu 

pārslas 

 

Kukurūzas, kviešu, rīsu pārslas, saldas, 

glazētas, Labas kvalitātes 

0,250 kg un līdz 0,5 

fasējumā 
kg 

Pēc 

pasūtījuma 
20    

7.12. 
Kukurūzas 

pārslas 

Augstākā labuma, sausas, mitrus ne 

mazāk kā 14%  smarža raksturīga 

svaigiem graudu produktiem  bez gružu 

piemaisījuma un kaitēkļiem, rūpnīcas 

papīra paku iepakojums, bez piedevām 

0,5 - 1 kg  

fasējumā 
kg 

Pēc 

pasūtījuma 
10    



7.13. 
Kukurūzas 

putraimi 

Krāsa raksturīga attiecīgās krāsas graudu 

produktiem, smarža raksturīga svaigiem 

graudu produktiem, sausi, birstoši 
0,5 - 1 kg fasējumā kg 

Pēc 

pasūtījuma 
30    

7.14. Rīsu pārslas 

Augstākā labuma, sausas, mitrus ne 

mazāk kā 14%  smarža raksturīga 

svaigiem graudu produktiem  bez gružu 

piemaisījuma un kaitēkļiem, rūpnīcas 

papīra paku iepakojums 

0,5 - 1 kg  

fasējumā 
kg 

Pēc 

pasūtījuma 
25    

Ar paraksta tiesībām apveltītā persona apliecina, ka pretendents spēj nodrošināt iepirkuma priekšmeta daļā Nr.__ „__________________” visu (bez 

izņēmuma) norādīto produktu sortimentu un atbilstību kvalitātes prasībām, spēj piegādāt produktus norādītajā apjomā un fasējumā, spēj nodrošināt 

piegādi norādītajā piegādes biežumā un laikā uz pasūtītāja adresi: „Mazā skola”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477 un spēj 

nodrošināt produktu piegādi speciāli aprīkotā transportā atbilstoši Pārtikas un veterinārā dienesta prasībām. 
 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

Iepirkuma priekšmeta daļa Nr. 8. Maize 

8.1. Maize rudzu A/l, svaiga, sagriezta 0,5 – 0,7 kg kg 3 x nedēļā 400    

8.2. 
Kviešu 

baltmaize 
A/l, svaiga, sagriezta 

Kukulītis  

0,3 – 0,5 kg 
kg 3 x nedēļā 200    

Ar paraksta tiesībām apveltītā persona apliecina, ka pretendents spēj nodrošināt iepirkuma priekšmeta daļā Nr.__ „__________________” visu (bez 

izņēmuma) norādīto produktu sortimentu un atbilstību kvalitātes prasībām, spēj piegādāt produktus norādītajā apjomā un fasējumā, spēj nodrošināt 

piegādi norādītajā piegādes biežumā un laikā uz pasūtītāja adresi: „Mazā skola”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477 un spēj 

nodrošināt produktu piegādi speciāli aprīkotā transportā atbilstoši Pārtikas un veterinārā dienesta prasībām. 
 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

Iepirkuma priekšmeta daļa Nr. 9. Miltu izstrādājumi 

9.1. 
Smalkmaizītes 

ar pildījumu 

A/l kviešu milti, pildījums pēc 

pasūtījuma – ievārījums, magones, 

kanēlis, biezpiens, vārītais krēms, augļi, 

ogas. Sastāvā nav daļēji hidrogenēti augu 

50-75 gr kg 
Pēc 

pasūtījuma 
50    



tauki. Sastāv no dabīgiem pārtikas 

produktiem, kas nesatur ģenētiski 

modificētus organismus, nesastāv no tiem 

un nav no tiem ražots. Nesatur 

aromatizētājus (izņemot dabīgos 

aromatizētājus) un pārtikas piedevas – 

krāsvielas, garšas pastiprinātājus, 

saldinātājus, nesatur sojas miltus.  

9.2. Cepumi 

A/l, kviešu miltu, nesalūzuši, forma 

dažāda, 4 - 6 cm lieli, sastāvā nav daļēji 

hidrogenēti augu tauki. Sastāv no 

dabīgiem pārtikas produktiem, kas 

nesatur ģenētiski modificētus 

organismus, nesastāv no tiem un nav no 

tiem ražots, nesatur aromatizētājus 

(izņemot dabīgos aromatizētājus) un 

pārtikas piedevas – krāsvielas, garšas 

pastiprinātājus, konservantus, 

saldinātājus, nesatur sojas miltus. 

Vismaz 3 veidi 

2 – 5 kg kastēs vai 

0,2 kg iepakojumos 
kg 

Pēc 

pasūtījuma 
100    

Ar paraksta tiesībām apveltītā persona apliecina, ka pretendents spēj nodrošināt iepirkuma priekšmeta daļā Nr.__ „__________________” visu (bez 

izņēmuma) norādīto produktu sortimentu un atbilstību kvalitātes prasībām, spēj piegādāt produktus norādītajā apjomā un fasējumā, spēj nodrošināt 

piegādi norādītajā piegādes biežumā un laikā uz pasūtītāja adresi: „Mazā skola”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477 un spēj 

nodrošināt produktu piegādi speciāli aprīkotā transportā atbilstoši Pārtikas un veterinārā dienesta prasībām. 
 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

Iepirkuma priekšmeta daļa Nr. 10. Kartupeļi 

10.1. Kartupeļi 

Veseli, svaigi, nebojāti, sausi, 

neplaisājuši, vienas botāniskās šķirnes 

robežās katrai piegādei, ar šķirnei 

raksturīgu formu un krāsu. Kartupeļi bez 

asniem, bez zaļiem plankumiem, nav 

apvītuši vai mitri, bez tukšiem vidiem, 

nav apsaluši. Zemes piemaisījums ne 

vairāk kā 1% 

10–20 kg maisos vai 

kastēs 
kg 2 x nedēļā 3500 

   

Ar paraksta tiesībām apveltītā persona apliecina, ka pretendents spēj nodrošināt iepirkuma priekšmeta daļā Nr.__ „__________________” visu (bez 

izņēmuma) norādīto produktu sortimentu un atbilstību kvalitātes prasībām, spēj piegādāt produktus norādītajā apjomā un fasējumā, spēj nodrošināt 



piegādi norādītajā piegādes biežumā un laikā uz pasūtītāja adresi: „Mazā skola”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477 un spēj 

nodrošināt produktu piegādi speciāli aprīkotā transportā atbilstoši Pārtikas un veterinārā dienesta prasībām. 
 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

Iepirkuma priekšmeta daļa Nr. 11. Lauka dārzeņi 

- 1. Minimālās kvalitātes prasības iegādājamajām precēm un piegādes nosacījumiem:  

1.1. izmantos videi draudzīgu piegādi, lai samazinātu piesārņojumu ar autotransporta izplūdes gāzēm; 

1.2. piedāvātie produkti ir svaigi, nesatur ģenētiski modificētos organismus, nesastāv no tiem un nav ražoti no tiem; 

1.3. piedāvātie produkti tiks piegādāti lielākā iepakojumā, vai videi draudzīgā iepakojumā vai tādā iepakojumā, kura lielākā daļa ir otrreizēji 

pārstrādājama, vai kuru pieņem atkārtotai izmantošanai; 

1.4. spēj nodrošināt preces piegādi pasūtītāja pieteiktā apjomā un atbilstošā kvalitātē; 

1.5. uzvaras gadījumā piegādās pasūtītājam tikai tās preces, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, un gadījumā, ja pasūtītājam, pieņemot vai jau 

lietojot preci, radīsies šaubas par preces atbilstību tehniskajai specifikācijai, pretendents, pamatojoties uz pasūtītāja vai tā pilnvarotās personas 

rakstveida iesnieguma, uz sava rēķina nodrošinās preces ekspertīzes veikšanu un iesniegs pasūtītājam kompetentās institūcijas vai eksperta atzinumu par 

preces atbilstību/neatbilstību tehniskajai specifikācijai, pasūtītāja noteiktajos termiņos. 

11.1. Burkāni 
Veseli, svaigi, nebojāti, sausi, 

neplaisājuši, vienas botāniskās šķirnes, ar 

šķirnei raksturīgu formu un krāsu 

10–15 kg tīros 

maisos un/vai kastēs 
kg 2 x nedēļā 380    

11.2. Sīpoli 
Sīpolu galviņa stingra, nogatavojusies, 

vesela, sausa, forma un krāsa raksturīga 

botāniskajai šķirnei 

5–15 kg maisos 

un/vai kastēs 
kg 2 x nedēļā 140    

11.3. Galviņkāposti 
Kāpostu galviņas svaigas, stingras, lapas 

cieši piekļautas, kaceni nelieli, lapas 

sulīgas, veselas nepāraugušas 

10–25 kg tīros 

maisos un/vai kastēs 
kg 1 x nedēļā 250    

11.4. 
Sarkanās galda 

bietes 

Sausas, tīras, neplaisājušas, vienas 

botāniskās šķirnes, ar šķirnei raksturīgu 

formu un krāsu 

5–10 kg tīros 

maisos un/vai kastēs 
kg 1 x nedēļā 240    

11.5. Ķiploki 

Svaigi, nebojāti, ķiploka daiviņa stingra, 

nogatavojusies, vesela, sausa, forma un 

krāsa raksturīga botāniskajai šķirnei 

Tīros maisos un/vai 

kastēs 
kg 

Pēc 

pasūtījuma 
10    

Ar paraksta tiesībām apveltītā persona apliecina, ka pretendents spēj nodrošināt iepirkuma priekšmeta daļā Nr.__ „__________________” visu (bez 

izņēmuma) norādīto produktu sortimentu un atbilstību kvalitātes prasībām, spēj piegādāt produktus norādītajā apjomā un fasējumā, spēj nodrošināt 

piegādi norādītajā piegādes biežumā un laikā uz pasūtītāja adresi: „Mazā skola”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477 un spēj 

nodrošināt produktu piegādi speciāli aprīkotā transportā atbilstoši Pārtikas un veterinārā dienesta prasībām. 



 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

 

Iepirkuma priekšmeta daļa Nr. 12. Dārzeņi 

□ Dārzeņu pārvadāšanai paredzētās, tīrās, atkārtotās lietošanas kastēs, vai maisos iepriekš vienojoties ar pasūtītāju ņemot vērā dārzeņu specifiku, 

piegādājamo apjomu pa konkrētajām dārzeņu grupām 

□ Nedrīkst saturēt sintētiskās krāsvielas un ĢMO; 

 

12.1. Gurķi 

Veseli, svaigi nolasīti, gari līdz 30 cm, 

nemazgāti – vienas botāniskās šķirnes 

gurķi. Gurķu vidus blīvs ar negatavām, 

mīkstām sēklām. Atsevišķi, nesaiņoti 

Sverami kg 1 x nedēļā 180    

12.2. Tomāti  

Svaigi, veseli, nebojāti, nemazgāti, ar 

blīvu struktūru, miltaini, vai sulīgi, 

šķirnei raksturīgu, formu, garšu un 

smaržu 

Sverami kg 1 x nedēļā 250    

12.3. 
Paprika – 

saldie pipari 

Veselām, biezām, svaigām, sulīgām 

pākstīm, ar nelielu serdeni, maz 

sēkliņām, bez ārējiem mizas bojājumiem 

un vītuma pazīmēm, gatava lietošanai 

uzturā bez termiskās apstrādes, var būt 

dažādās krāsās, vienas botāniskās šķirnes 

robežās katrai piegādei 

Sverama kg 1 x mēnesī 35    

12.4. Sīpolloki 
Svaigi, griezti ne agrāk par 4 stundām 

pirms piegādes 
Sverami kg 

Pēc 

pasūtījuma 
5    

12.5. Puravi Svaigi, nebojāti, nemazgāti Sverami kg 
Pēc 

pasūtījuma 
30    

12.6. Lapu salāti Svaigi, nebojāti, nemazgāti Sverami kg 
Pēc 

pasūtījuma 
15    

12.7. Dilles  

Svaigas, ar raksturīgu smaržu un krāsu, 

grieztas ne agrāk par 4 stundām pirms 

piegādes 

Sverami kg 
Pēc 

pasūtījuma 
1    

12.8. Ķīnas kāposti 
Svaigi, veseli, lapas cieši piekļautas, nav 

iepuvušas. 
Sverami kg 

Pēc 

pasūtījuma 
120    



12.9. Redīsi (baltie) 
Nepārauguši, nesaplaisājuši, bez 

redzamiem bojājumiem. 
Sverami kg 

Pēc 

pasūtījuma 
40    

Ar paraksta tiesībām apveltītā persona apliecina, ka pretendents spēj nodrošināt iepirkuma priekšmeta daļā Nr.__ „__________________” visu (bez 

izņēmuma) norādīto produktu sortimentu un atbilstību kvalitātes prasībām, spēj piegādāt produktus norādītajā apjomā un fasējumā, spēj nodrošināt 

piegādi norādītajā piegādes biežumā un laikā uz pasūtītāja adresi: „Mazā skola”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477 un spēj 

nodrošināt produktu piegādi speciāli aprīkotā transportā atbilstoši Pārtikas un veterinārā dienesta prasībām. 
 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

Iepirkuma priekšmeta daļa Nr. 13. Āboli 

13.1. Āboli 
Saldi un saldskābi, gatavi tūlītējai 

lietošanai svaigā veidā, sulīgi, bez 

bojājumiem 
Sveramie, kastēs kg 

Pēc 

pasūtījuma 
400 

   

Ar paraksta tiesībām apveltītā persona apliecina, ka pretendents spēj nodrošināt iepirkuma priekšmeta daļā Nr.__ „__________________” visu (bez 

izņēmuma) norādīto produktu sortimentu un atbilstību kvalitātes prasībām, spēj piegādāt produktus norādītajā apjomā un fasējumā, spēj nodrošināt 

piegādi norādītajā piegādes biežumā un laikā uz pasūtītāja adresi: „Mazā skola”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477 un spēj 

nodrošināt produktu piegādi speciāli aprīkotā transportā atbilstoši Pārtikas un veterinārā dienesta prasībām. 
 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

Iepirkuma priekšmeta daļa Nr. 14. Augļi 

□ Augļu pārvadāšanai paredzētās, tīrās kastēs iepriekš vienojoties ar pasūtītāju ņemot vērā augļu specifiku, piegādājamo apjomu pa konkrētajām 

augļu grupām 

□ Nedrīkst saturēt sintētiskās krāsvielas un ĢMO; 

 

14.1. Banāni 
Pārtikas, svaigi, gatavi, dzeltenā krāsā, 

bez pleķiem un bojājuma pazīmēm 

Sveramie, papes 

kastēs 
kg 2 x nedēļā 300    

14.2. Mandarīni 
Sulīgi, saldi, plānu miziņu, viegli lobās, 

maz sēkliņas, bez bojājumiem 
Sveramie, kastēs kg 2 x nedēļā 100    

14.3. Bumbieri 
Saldi, sulīgi vai miltaini sulīgi, gatavi 

tūlītējai lietošanai svaigā veidā, diametrs 
Sveramie, kastēs kg 2 x nedēļā 250    



8-12 cm, bez bojājumiem 

14.4. Apelsīni 
Sulīgi, saldi, plānu miziņu, viegli lobās, 

maz sēkliņas, bez bojājumiem 

Sveramie, papes 

kastēs 
kg 1 x nedēļā 50    

14.5. Citroni 
Svaigi, dzelteni ar plānu miziņu, nebojāti, 

vid. lieluma, bez bojājumiem 
Sveramie, kastēs kg 

Pēc 

pasūtījuma 
30    

14.6. Hurma 
Svaiga, salda, sulīga, nebojāta, tūlītējai 

ēšanai, bez bojājumiem 
Sveramie, kastēs kg 

Pēc 

pasūtījuma 
20    

14.7. Melones 

Svaigas, sulīgas ar gatavam auglim 

raksturīgas krāsas mīkstumu, plānu 

miziņu dzeltenā vai zaļā krāsā nebojātas, 

tūlītējai ēšanai, bez bojājumiem 

Sveramie kg 
Pēc 

pasūtījuma 
50    

14.8. Arbūzi 

Svaigas, sulīgas ar gatavam auglim 

raksturīgas krāsas mīkstumu, plānu 

miziņu zaļā krāsā nebojātas, tūlītējai 

ēšanai, bez bojājumiem 

Sveramie kg 
Pēc 

pasūtījuma 
40    

14.9. Kivi 
Svaigi, zaļi ar plānu miziņu, nebojāti, 

vid. lieluma, bez bojājumiem 
Sveramie, kastēs kg 

Pēc 

pasūtījuma 
50    

14.10. Nektarīni 
Svaigi, ar plānu miziņu, nebojāti, vid. 

lieluma, bez bojājumiem 
Sveramie, kastēs kg 

Pēc 

pasūtījuma 
50    

Ar paraksta tiesībām apveltītā persona apliecina, ka pretendents spēj nodrošināt iepirkuma priekšmeta daļā Nr.__ „__________________” visu (bez 

izņēmuma) norādīto produktu sortimentu un atbilstību kvalitātes prasībām, spēj piegādāt produktus norādītajā apjomā un fasējumā, spēj nodrošināt 

piegādi norādītajā piegādes biežumā un laikā uz pasūtītāja adresi: „Mazā skola”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477 un spēj 

nodrošināt produktu piegādi speciāli aprīkotā transportā atbilstoši Pārtikas un veterinārā dienesta prasībām. 
 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

Iepirkuma priekšmeta daļa Nr. 15. Konservēti dārzeņi 

15.1. 
Gurķi 

konservēti 

Gurķi veseli, vienādi pēc izmēriem 8-12 

cm, tīri, bez mehāniskiem bojājumiem, ar 

raksturīgu marinētu gurķu smaržu. Garša 

vidēji piesātināta, marinētiem gurķiem 

raksturīga, kožot kraukšķīga ar diļļu un 

garšaugu piedevu. Marināde dzidra 

(produkta pild. koef. ne mazāk kā 51%) 

Burkās 1,7; 3 l  

 
l 1 x mēnesī 200    

15.2. 
Zaļie zirnīši 

konservēti 
Vienmērīgi pēc izmēra un gatavības 

pakāpes, saldeni, mīksti, dzidru marinādi, 

0,75 l metāla 

bundžās vai stikla 
l 

Pēc 

pasūtījuma 
30    



bez nosēdumiem un bez piemaisījumiem 

(produkta pild. koef. ne mazāk kā 65 %) 
burkās 

15.3. Tomātu pasta 

Tumši sarkana, ar patīkamu smaržu, 

salda, viendabīgu konsistenci, gatavota 

no tomātiem, bez konservantiem, bez 

ĢMO 

Fasēta 0,5 – 1 kg kg 1 x mēnesī 40    

15.4. 
Skābenes 

konservētas 
Konservētas ar dabīgām garšvielām, bez 

asām piedevām 

0,5 – 1 l stikla 

burkās 
l 

Pēc 

pasūtījuma 
10    

15.5. 
Kukurūza 

konservēta 

Vienmērīgi pēc izmēra un gatavības 

pakāpes, saldeni, mīksti, dzidru marinādi, 

bez nosēdumiem un bez piemaisījumiem, 

(produkta pildījuma koeficients mazāk kā 

80%). 

0,75 l metāla 

bundžās vai stikla 

burkās 

l 
Pēc 

pasūtījuma 
15    

Ar paraksta tiesībām apveltītā persona apliecina, ka pretendents spēj nodrošināt iepirkuma priekšmeta daļā Nr.__ „__________________” visu (bez 

izņēmuma) norādīto produktu sortimentu un atbilstību kvalitātes prasībām, spēj piegādāt produktus norādītajā apjomā un fasējumā, spēj nodrošināt 

piegādi norādītajā piegādes biežumā un laikā uz pasūtītāja adresi: „Mazā skola”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477 un spēj 

nodrošināt produktu piegādi speciāli aprīkotā transportā atbilstoši Pārtikas un veterinārā dienesta prasībām. 
 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

Iepirkuma priekšmeta daļa Nr. 16. Ievārījums 

16.1. Ievārījums  

Augļu vai ogu saturs ne mazāks kā 40 %, 

pasterizēts, ar ogām, viendabīgu 

konsistenci, cukura sastāvs 40 – 60%, 

bez konservantiem, bez garšas 

pastiprinātājiem. Piedāvāt vismaz 5 

nosaukumus.  

 

Spaiņos 5 kg kg 
Pēc 

pasūtījuma 
120 

   

Ar paraksta tiesībām apveltītā persona apliecina, ka pretendents spēj nodrošināt iepirkuma priekšmeta daļā Nr.__ „__________________” visu (bez 

izņēmuma) norādīto produktu sortimentu un atbilstību kvalitātes prasībām, spēj piegādāt produktus norādītajā apjomā un fasējumā, spēj nodrošināt 

piegādi norādītajā piegādes biežumā un laikā uz pasūtītāja adresi: „Mazā skola”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477 un spēj 

nodrošināt produktu piegādi speciāli aprīkotā transportā atbilstoši Pārtikas un veterinārā dienesta prasībām. 
 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(amats, vārds, uzvārds, paraksts) 



 

 

Iepirkuma priekšmeta daļa Nr. 17. Olas 

17.1. Olas 
1. kategorija, L – lielums, tīras čaumalas 

no ārpuses, šķirotas, veselas, nebojātas 
Kastītēs pa 10 olām gab. 2 x nedēļā 1200 

   

Ar paraksta tiesībām apveltītā persona apliecina, ka pretendents spēj nodrošināt iepirkuma priekšmeta daļā Nr.__ „__________________” visu (bez 

izņēmuma) norādīto produktu sortimentu un atbilstību kvalitātes prasībām, spēj piegādāt produktus norādītajā apjomā un fasējumā, spēj nodrošināt 

piegādi norādītajā piegādes biežumā un laikā uz pasūtītāja adresi: „Mazā skola”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477 un spēj 

nodrošināt produktu piegādi speciāli aprīkotā transportā atbilstoši Pārtikas un veterinārā dienesta prasībām. 
 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

Iepirkuma priekšmeta daļa Nr. 18. Cukurs 

18.1. Cukurs 

Balts, sauss, smalku kristālīgu graudiņu 

veidā, bez smaržas ar izteikti saldu garšu, 

birstošs, pēc izkušanas ūdenī nav 

piemaisījumu un šķiedru (no iepakojuma) 

1 kg fasējumā kg 
Pēc 

pasūtījuma 
450 

   

Ar paraksta tiesībām apveltītā persona apliecina, ka pretendents spēj nodrošināt iepirkuma priekšmeta daļā Nr.__ „__________________” visu (bez 

izņēmuma) norādīto produktu sortimentu un atbilstību kvalitātes prasībām, spēj piegādāt produktus norādītajā apjomā un fasējumā, spēj nodrošināt 

piegādi norādītajā piegādes biežumā un laikā uz pasūtītāja adresi: „Mazā skola”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477 un spēj 

nodrošināt produktu piegādi speciāli aprīkotā transportā atbilstoši Pārtikas un veterinārā dienesta prasībām. 
 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

Iepirkuma priekšmeta daļa Nr. 19. Ēdienu piedevas, garšvielas un citi produkti 

19.1. Sāls 
Pārtikas, rupjā, galda, bez joda, bez 

piemaisījumiem, birstoša, pēc izkušanas 

ūdenī nav nešķīstošu piemaisījumu 
1 kg fasējumā kg 1 x nedēļā 30    

19.2. 
Garšvielu 

maisījums  

Sauss, birstošs, smalki samaltas 

garšvielas, ar kaltētu dārzeņu un zaļumu 

piedevām, bez sāls, bez nātrija 

glutamināta, nesatur E620-E650 

0,3 – 1kg 

iepakojumā 
kg 

Pēc 

pasūtījuma 
50    



19.3. 
Pipari melnie 

graudu 

Melno piparu graudiņi, veseli, pelēcīgi 

melni, vienmērīgi pēc lieluma, bez 

piemaisījumiem 

Līdz 0,5 kg 

iepakojumā 
kg 

Pēc 

pasūtījuma 
0,5    

19.4. 
Pipari melnie 

malti 

Smalki, vienmērīgi samalti melno piparu 

graudiņi, sausi, birstoši, ar izteiktu piparu 

aromātu 

0,015 – 0,03 kg 

iepakojumā 
kg 

Pēc 

pasūtījuma 
1    

19.5. Lauru lapas 
Sausas, kaltētas, veselas lapas, bez 

pelējuma un svešķermeņiem, ar lauru 

lapai raksturīgu aromātu 

0,1 – 0,3 kg 

iepakojumā 
kg 

Pēc 

pasūtījuma 
0,500    

19.6. 
Kakao pupiņu 

pulveris 

Pulveris no samaltām kakao pupiņām, 

sauss, birstošs, kakao dzēriena 

gatavošanai, ar šokolādei piemītošu 

aromātu, mitrums ne vairāk  kā 6 %, 

vārot neveido nogulsnes 2 min. laikā 

 

0,1 – 0,5 kg 

fasējumā 
kg 

Pēc 

pasūtījuma 
8    

19.7. Tēja 
liellapu, dabīgā, augstākā labuma(melnā, 

karkadē) 
0,1 kg iepakojumā kg 1 x mēnesī 10    

19.8. Rozīnes 
Bez kauliņiem, gaišās, nepārkaltētas, 

vienmērīga lieluma, nesaspiestas, 

kaitēkļu invāzija nav pieļaujama 
1 kg fasējumā kg 

Pēc 

pasūtījuma 
20    

19.9. 
Žāvētas 

plūmes 

Bez kauliņa, nepārkaltētas, vienmērīga 

lieluma, nesaspiestas, kaitēkļu invāzija 

nav pieļaujama 

 

1 kg fasējumā kg 
Pēc 

pasūtījuma 
20    

19.10. Citronskābe Labas kvalitātes 
0,025–0,03 kg 

paciņās 
kg 

Pēc 

pasūtījuma 
2    

19.11. 
Kartupeļu 

ciete 
Labas kvalitātes 0,4 kg iepakojumā kg 

Pēc 

pasūtījuma 
20    

19.12. 
Cepamais 

pulveris 
Nebojāts iepakojums 0,04 kg iepakojumā kg 

Pēc 

pasūtījuma 
0,200    

19.13. Kanēlis 
Labas kvalitātes. Bez piegaršām un 

smaržām 

0,015 – 0,01 kg 

iepakojumā 
kg 

Pēc 

pasūtījuma 
0,200    

19.14. Ķimenes 
Labas kvalitātes. Bez piegaršām un 

smaržām, sausi, birstoši 
0,04 kg iepakojumā kg 

Pēc 

pasūtījuma 
1    

19.15. Soda Dzeramā soda, labas kvalitāte 0,5 kg 
kg Pēc 

pasūtījuma 
1    

19.16. Sula 

100% dārzeņu, augļu vai ogu sula 

termiski apstrādāta. Nesatur 

aromatizētājus (izņemot vanilīnu un 

dabīgos aromatizētājus), pārtikas 

1 l tetrapakā l 
Pēc 

pasūtījuma 
160    



piedevas (krāsvielas), garšas 

pastiprinātājus un saldinātājus.  

19.17. Majonēze 

Ne vairāk kā 1g sāls uz 100 g produkta, 

nesatur konservantus, krāsvielas, glutēnu 

ĢMO – ģenētiski modificētos 

organismus, cieti 

0,5 kg kg 
Pēc 

pasūtījuma 
10    

Ar paraksta tiesībām apveltītā persona apliecina, ka pretendents spēj nodrošināt iepirkuma priekšmeta daļā Nr.__ „__________________” visu (bez 

izņēmuma) norādīto produktu sortimentu un atbilstību kvalitātes prasībām, spēj piegādāt produktus norādītajā apjomā un fasējumā, spēj nodrošināt 

piegādi norādītajā piegādes biežumā un laikā uz pasūtītāja adresi: „Mazā skola”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477 un spēj 

nodrošināt produktu piegādi speciāli aprīkotā transportā atbilstoši Pārtikas un veterinārā dienesta prasībām. 
 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

Iepirkuma priekšmeta daļa Nr. 20. Eļļa 

20.1. Eļļa augu 

Produkta pamatsastāvs – augu eļļa 100%, 

caurspīdīga šķidrums, krāsa dzeltena, 

dzidra, smarža, garša raksturīga 

produktam, bez nevēlamām blakus 

maržām un piegaršām, nešķīstošie 

piemaisījumi ne vairāk kā 0,05 %, 

pielietojama cepšanai, gatavošanai. 

Saskaņā ar MK Noteikumiem Nr. 172. 

1 l -plastmasas 

pudelēs 
l 1 x mēnesī 200 

   

Ar paraksta tiesībām apveltītā persona apliecina, ka pretendents spēj nodrošināt iepirkuma priekšmeta daļā Nr.__ „__________________” visu (bez 

izņēmuma) norādīto produktu sortimentu un atbilstību kvalitātes prasībām, spēj piegādāt produktus norādītajā apjomā un fasējumā, spēj nodrošināt 

piegādi norādītajā piegādes biežumā un laikā uz pasūtītāja adresi: „Mazā skola”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477 un spēj 

nodrošināt produktu piegādi speciāli aprīkotā transportā atbilstoši Pārtikas un veterinārā dienesta prasībām. 
 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 


