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Tehniskā specifikācija 
Pārtikas iepirkuma identifikācijas Nr. RPIIPR 2014/1 

 

Pārtikas produktu piegāde Rīgas   pirmsskolas izglītības iestādes 

„Priedīte” vajadzībām 

 

1.daļa 

Gaļa un  zivis 
 

N.p.k. Nosaukums Tehniskā specifikācija Mērvienība Aptuvenais 

daudzums 

gadā 

Piegādes 

laiks 

1. C/gaļa 

šķiņķis 

a/l, svaigi atdzesēta, bez kauliem, bez 

cīpslām, plēvēm 3–6 kg vakuuma 

iepakojumā 

kg  430 1x 

nedēļā 

2  Liellopa 

šķiņķis 

Šķiņķis bez kaula, griezts gabalos no 

liellopa gurna, svaigi atdzesēta. 3 – 6 kg 

vakuuma iepakojumā 

kg  1230 2x 

nedēļā 

 3. Saidas fileja Augstākā labuma, svaiga atdzesēta, tīra, 

bez ādas 5 -10 kg iepakojumā 

kg 

 

150 1x 

nedēļā 

 4. Heks fileja Augstākā labuma, svaiga atdzesēta, tīra, 

bez ādas 5 -10 kg iepakojumā 

kg 

 

100 1x 

nedēļā 

5. Laša fileja Augstākā labuma, svaigs, atdzesēts, tīrs, 3 

-5 kg iepakojumā 

kg 130 1 x 

nedēļā 

 
 

Produkti safasēti atbilstoši drošības un higiēnas prasībām 
 

 
Pretendents piedāvā produktus, kas nav marķēti kā ģenētisko modificētus 

organismus (ĢMO) saturoši, sastāvoši vai izgatavoti no ĢMO izejvielām. 

 
 

 

 

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja     E.Zepa 
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Tehniskā specifikācija 
Pārtikas iepirkuma identifikācijas Nr. RPIIPR 2014/1 

 

 

Pārtikas produktu piegāde Rīgas   pirmsskolas izglītības iestādes 

„Priedīte” vajadzībām 

 

2.daļa 

Augļi, dārzeņi un saistītie produkti 

 

 
N.p.k. Nosaukums Tehniskā specifikācija Mērvienība Aptuvenais 

daudzums 

gadā 

Piegādes 

laiks 

 1. Kartupeļi 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% 20 – 45 kg maisos 

kg  500 1x 

mēnesī 

2. Burkāni Veseli, svaigi, nebojāti, sausi, tīri, 

neplaisājuši, vienas botāniskās šķirnes, ar 

šķirnei raksturīgu formu un krāsu. Sulīgi, 

izteikti oranžā 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% 10 – 25 kg maisos 

kg 300 1x 

mēnesī 

 3. Sīpoli Sīpolu galviņa stingra, nogatavojusies, 

vesela, sausa. 

Forma un krāsa raksturīga vienai 

botāniskai šķirnei, labi apžāvētas, sausas 

zvīņ-lapas, izžāvēta loku daļa kas 

nepārsniedz 2 -5 cm no sīpola. Diametrs 5 

– 7 cm. 10 – 20 kg iepakojumā 

kg 500 1x 

mēnesī 

4. Ķiploki Ķiploku galviņa stingra, nogatavojusies, 

vesela, sausa. Krāsa raksturīga vienai 

botāniskai šķirnei, labi apžāvētas sausas 

zvīņas. Diametrs 3 -5 cm. 0,5 – 1,0 kg 

iepakojumā 

kg 45 1x 

nedēļā 

 5. Galviņkāposti Kāpostu galviņas svaigas, stingras, 

nepāraugušas, lapas cieši piekļautas. Krāsa 

bāli zaļgana, pieņem šķirnes kuras nav 

sīvas. Diametrs 15 – 25 cm. 10 – 25 kg 

iepakojumā 

kg 300 1x 

nedēļā 

6. Ķīnas kāposti Kāpostu galviņas svaigas, stingras, bez 

melniem punktiņiem, cieši piekļautas, bez 

plankumiem, vienas botāniskās šķirnes. 2-

3kg iepakojumā 

kg 50 1 nedēļā 
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 7. Puķukāposti Kāpostu galviņas svaigas, stingras, bez 

melniem punktiņiem, cieši piekļautas, 

krāsa balta. Diametrs 10-17 cm, 10 – 25 kg 

iepakojumā 

kg 30 1x 

nedēļā 

 8. Cukini Veseli, pārtikas, nepārauguši, bez 

bojājumiem. Stingru vidu, maziem sēklu 

aizmetņiem, plānu miziņu. Diametrs 7-10 

cm. 0,5 – 2,0 kg iepakojumā 

kg 50 1x 

nedēļā 

9.  Gurķi Lauku, vienas botāniskās šķirnes, svaigi, 

tīri, plānu miziņu, vienmērīgas mīkstuma 

konsistences, sulīgi, saldeni ar izteiktu 

svaiguma garšu. Bez bojājumiem. Ar 

šķirnei raksturīgu krāsu. Garums 8-12 cm., 

gariem gurķiem līdz 25 cm, Diametrs 7-12 

cm 1– 5 kg iepakojumā 

kg 200 1x 

nedēļā 

    10. Tomāti Veseli, svaigi, nepārauguši, bez 

bojājumiem. Vienas botāniskās šķirnes. 

Sulīgi, ar šķirnei raksturīgu garšu. 

Krāsojums vienmērīgs, sulīgi. Vienmērīga 

mīkstuma konsistence. Diametrs 3-7 cm. 

1– 5 kg iepakojumā 

kg 150 1x 

nedēļā 

 11. Paprika Svaiga, nepāraugusi, bez bojājumiem. 

Vienas botāniskās šķirnes ar tai raksturīgu 

krāsu un garšu. Nelieliem sēklu 

aizmetņiem, vienmērīgi nogatavojusies. 

Diametrs 20-25 cm. 1– 5 kg iepakojumā 

 kg 220 1x 

nedēļā 

12. Baltie redīsi Veseli, svaigi, nepārauguši, bez 

bojājumiem. Vienas botāniskās šķirnes. 

Sulīgi, ar šķirnei raksturīgu garšu. 

Krāsojums vienmērīgs. Diametrs 3-6 cm. 

3– 4 kg iepakojumā 

kg 50 1x 

nedēļā 

 13. Zaļumi  Svaigi, tīri, tumši zaļā krāsā, bez 

bojājumiem, nepārauguši, lietošanai svaigā 

veidā 0.5-1.0 kg iepakojumā 

kg 25 1x 

nedēļā 

14. Gurķi 

konservēti 

Tīri, bez mehāniskiem bojājumiem, 

diametrs 5-7cm, maigu, dzidru marinādi. 

3,0 L, stikla burkās 

kg 300 1x 

mēnesī 

 15. Skābenes 

konservētas 

Skābeņu lapas tīras, bez kātiem, vienmērīgi 

sasmalcinātas, nesatur daudz sāls. 0,5 L 

stikla burkās 

kg 35 1x 

mēnesī 

16. Zaļie zirnīši 

(konservēti) 

Tīri, bez mehāniskiem bojājumiem, nesatur 

daudz sāls, maigu marinādi. Bez 

konservantiem un krāsvielām. 0,8 kg 

metāla kārbās 

kg  180 1x 

mēnesī 

 17. Bietes 

konservētas 

Tīras, bez mehāniskiem bojājumiem, 

rīvētas ar maigu marinādi un ķimenēm, 

nesatur daudz sāls. Stikla burkās 0,5. 

kg 15 1x 

mēnesī 

 18. Tomātu pasta Bez konservantiem, bez garšas 

pastiprinātājiem, viendabīga masa, stikla 

burkās. 0,4 kg- 1.00 kg 

kg 85 1x 

mēnesī 
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19. Āboli Saldi un saldskābi. Gatavi tūlītējai 

lietošanai svaigā veidā, sulīgi, bez 

bojājumiem. 5 – 15 kg iepakojumā 

kg 900 1x 

nedēļā 

 20. Mandarīni Saldi, gatavi tūlītējai lietošanai svaigā 

veidā, sulīgi, bez bojājumiem. 5 – 15 kg 

iepakojumā 

kg 50 1x 

mēnesī  

21. Banāni Pārtikas, svaigi, dzeltenā krāsā, bez 

pleķiem un bojājumu pazīmēm. 5 – 20 kg 

iepakojumā 

kg 900 1x 

nedēļā 

22. Bumbieri Saldi, gatavi tūlītējai lietošanai svaigā 

veidā, sulīgi, bez bojājumiem. 5 – 10 kg 

iepakojumā 

kg 450 1x 

nedēļā 

 23. Citroni Svaigi, plānu miziņu, bez bojājumiem, 

sulīgi, lietošanai svaigā veidā. 1,0 kg 

iepakojumā 

kg 45 1x 

nedēļā 

24. Dažādu ogu 

ievārījums 

Bez krāsvielām, bez konservantiem, bez 

mehāniskiem bojājumiem, pārtikas 

plastmasas vai stikla burkās. 0,5-1,0 kg 

iepakojumā 

kg 130 1x 

mēnesī 

25. Lazdu Rieksti  

 

Nebojāti, sausi, bez piemaisījumiem, 

kvalitatīvi 2,0 - 15,0 kg iepakojumā 

kg 15 1x 

pusgadā 

26. Ķīnas kāposti Kāpostu galviņas svaigas, stingras, bez 

melniem punktiņiem, cieši piekļautas, bez 

plankumiem, vienas botāniskās šķirnes. 2-

3kg iepakojumā 

kg 50 1 nedēļā 

 

 

 

Produkti safasēti atbilstoši drošības un higiēnas prasībām 

 

Pretendents piedāvā produktus, kas nav marķēti kā ģenētisko modificētus 

organismus  (ĢMO) saturoši, sastāvoši vai izgatavoti no ĢMO izejvielām. 

 

 

 
 
 
 
 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja     E.Zepa 
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Tehniskā specifikācija 
Pārtikas iepirkuma identifikācijas Nr. RPIIPR 2014/1 

 

Pārtikas produktu piegāde Rīgas   pirmsskolas izglītības iestādes 

„Priedīte” vajadzībām 

 

3.daļa 

Bioloģiski audzēta un ražota Maize 
 

 
N.p.k. Nosaukums Tehniskā specifikācija Mērvienība Aptuvenais 

daudzums 

gadā 

Piegādes 

laiks 

1. Rudzu 

rupjmaize 
*A/l , bioloģiski audzēta un ražota 1-5 kg  

Eko iepakojumā 

kg  

 

530 2 x 

nedēļā 

 2. Baltmaize *A/l , bioloģiski audzēta un ražota 1 kg  

Eko iepakojumā 

        kg  

 

580 2 x 

nedēļā 

 3. Saldskābā 

maize 
*A/l , bioloģiski audzēta un ražota 1-5 kg  

Eko iepakojumā 

kg  

 

290 2 x 

nedēļā 

 

Produkti safasēti atbilstoši drošības un higiēnas prasībām 

 

 

* Pretendentam jāiesniedz sertifikāti un apliecība piedāvāto produktu 

atbilstībai prasībām 

 

 

 

 

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja     E.Zepa 
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Tehniskā specifikācija 
Pārtikas iepirkuma identifikācijas Nr. RPIIPR 2014/1 

 

Pārtikas produktu piegāde Rīgas   pirmsskolas izglītības iestādes 

„Priedīte” vajadzībām 

 

4.daļa 

Bioloģiski audzēta un ražota augu tēja un medus 
 

 
N.p.k. Nosaukums Tehniskā specifikācija Mērvienība Aptuvenais 

daudzums 

gadā 

Piegādes 

laiks 

1. Medus *Dažādu ziedu, dabīgs 0,5 kg-5 kg 

iepakojumā 

kg 80 1x 

mēnesī 

 2. Tēja 

(ārstniecības 

augi, dažādi)  

* Sveramā, augi sausi, irdeni, ar tējai 

raksturīgu smaržu, bez gružu 

piemaisījumiem. 0,05 kg- 0,100 iepakojumā 

kg 5,5 1x 

mēnesī 

 

Produkti safasēti atbilstoši drošības un higiēnas prasībām 

 

* Pretendentam jāiesniedz sertifikāti un apliecība piedāvāto produktu 

atbilstībai prasībām 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja     E.Zepa 
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Tehniskā specifikācija 
Pārtikas iepirkuma identifikācijas Nr. RPIIPR 2014/1 

 

Pārtikas produktu piegāde Rīgas   pirmsskolas izglītības iestādes 

„Priedīte” vajadzībām 

 

5.daļa 

Bakaleja un citi produkti 

 

 
N.p.k. Nosaukums Tehniskā specifikācija Mērvienība Aptuvenais 

daudzums 

gadā 

Piegādes 

laiks 

1. Kviešu milti A/L, no veseliem graudiem, miltiem jābūt bez 

nepiederošām smaržām. Smarža raksturīga 

svaigiem graudu produktiem, krāsa balta vai 

zilganu toni, irdeni, birstoši, sausi, lipekļa 

saturs ne mazāk kā 25%, mitrums ne vairāk kā 

15%, kaitēkļu invāzija nav pieļaujama. 2.0 kg 

fasējumā. 

kg 165 2x nedēļā 

2. Rīsu milti 

 

Bezglutēna, A/L, miltiem jābūt bez 

nepiederošām smaržām. Smarža raksturīga 

svaigiem graudu produktiem, krāsa balta, 

irdeni, birstoši, sausi, kaitēkļu invāzija nav 

pieļaujama. 0,2-0,5 kg fasējuma 

kg  4 1x mēnesī 

3.  Ciete 

kartupeļu 

Bez nepiederošām smaržām, krāsa balta, 

irdeni, birstoši, sausi, kaitēkļu invāzija nav 

pieļaujama. 0.4 kg iepakojumā 

kg 25 1x mēnesī 

4.  Miežu 

putraimi 

A/l, no veseliem graudiem, krāsa raksturīga 

attiecīgās krāsas graudu putraimiem, bez 

nepiederošām smaržām, smarža raksturīga 

svaigiem graudu produktiem, bez gružu 

piemaisījuma, birstoši, sausi, veselo kodoliņu 

saturs ne mazāk kā 99%, vienāda lieluma. 

Kaitēkļu invāzija nav pieļaujama. 1,0 kg 

iepakojumā 

 kg 

 

110 1x mēnesī 

5. Kukurūzu 

putraimi 

Bezglutēna A/l, no veseliem graudiem, krāsa 

raksturīga attiecīgās krāsas graudu 

putraimiem, bez nepiederošām smaržām, 

smarža raksturīga svaigiem graudu 

produktiem, bez gružu piemaisījuma, birstoši, 

sausi. Kaitēkļu invāzija nav pieļaujama. 0,5-

1kg fasējumā 

kg  4 1 x 

mēnesī 

6. Auzu pārslas A/l sausas, birstošas, mitrums ne vairāk kā 

15%, smarža raksturīga svaigiem graudu 

produktiem, irdeni, kaitēkļu invāzija nav 

pieļaujama, bez piemaisījumiem. sastāvs; 

auzu pārslas 100%, 0,5 kartona paciņās 

kg 85 1x mēnesī 
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7. Manna A/l, no kviešu graudiem, bez nepiederošām 

smaržām, smarža raksturīga svaigiem graudu 

produktiem, krāsa balta, irdena, kaitēkļu 

invāzija nav pieļaujama. Birstoši, sausi. 1,0 kg 

iepakojumā 

kg 120 1x mēnesī 

8.  Prosa A/l bez nepiederošām smaržām, krāsa 

dzeltena, irdena, birstoša, kaitēkļu invāzija 

nav pieļaujama, smarža raksturīga svaigiem 

graudu produktiem. Sausa, veselo kodoliņu 

saturs ne mazāk kā 99%, bez gružu 

piemaisījuma. 1,0 kg iepakojumā 

kg 90 1x mēnesī 

9. Rīsi A/l, bez nepiederošām smaržām, krāsa balta, 

bez gružu piemaisījuma, sausi, irdeni, birstoši, 

vienāda lieluma. Kaitēkļu invāzija nav 

pieļaujama. 1,0 kg iepakojumā 

kg 330 1x mēnesī 

10. 

 
Griķi A/l, bez nepiederošām smaržām. Smarža 

raksturīga svaigiem graudu produktiem, bez 

gružu piemaisījuma. Kaitēkļu invāzija nav 

pieļaujama. 1,0 kg iepakojumā 

kg 220 1x mēnesī 

 11. Makaroni 

(radziņi) 

A/l, bez nepiederošām smaržām, sausi. 

Kaitēkļu invāzija nav pieļaujama. 1,0 kg 

iepakojumā 

kg 245 1x mēnesī 

 12. Makaroni 

(nūdeles) 

A/l, bez nepiederošām smaržām, sausi. 

Kaitēkļu invāzija nav pieļaujama. 1,0 kg 

iepakojumā 

kg 85 1x mēnesī 

13. Makaroni Bezglutēna, diētiskie . A/l, bez nepiederošām 

smaržām, sausi. Kaitēkļu invāzija nav 

pieļaujama. 0,5-1,0 kg iepakojumā 

kg 4 1 x 

mēnesī 

14.  Pupiņas Kaltētas, mazas, baltā krāsā, sausas, bez gružu 

piejaukuma. Kaitēkļu invāzija nav pieļaujama. 

1,0 kg iepakojumā 

kg  65 1x mēnesī 

15. Zirņi( šķeltie) Kaltēti, sausi, dzeltenā krāsā, šķelti, bez gružu 

piejaukuma. Kaitēkļu invāzija nav pieļaujama. 

1,0 kg iepakojumā 

kg  30 1x mēnesī 

 16. Sāls Vārāmā, rupjā maluma, bez gružu 

piemaisījumiem, baltā krāsā, irdena. 1,0 kg 

iepakojumā 

kg  40 1x mēnesī 

 17. Cukurs Baltā krāsā, bez gružu piemaisījumiem, sauss, 

irdens, birstošs. 1,0 kg iepakojumā 

kg  350 1x mēnesī 

 18. Eļļa (olīvu) Dzidra, bez nosēdumiem, bez holesterīna, 

pārtikas, 1,0 L stikla pudelēs. 

L 140 1x mēnesī 

19. Eļļa 

(saulespuķu) 

Dzidra, bez nosēdumiem, bez holesterīna, 

pārtikas, 1,0 L pudelēs. 

L 140 1x mēnesī 

 20. Pipari maltie Sausi, smaržīgi, bez gružu piemaisījumiem, 

smalki malti 0,015 kg paciņās 

kg  2 1x mēnesī 

 21. Lauru lapas Sausas, kaltētas, bez piemaisījumiem, lapas 

veselas, nesabirzušas. 0,010- 0.015 kg  

paciņās 

kg   0,5 1x mēnesī 

22. Vanilīna Baltā krāsā, sauss, ar raksturīgu smaržu, kg  8 1x mēnesī 
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cukurs irdens. 0,010-0.015 kg paciņās 

 23. Kanēlis Brūnā krāsā, sauss, birstošs, malts, ar 

raksturīgu smaržu un garšu. Bez gružu 

piemaisījuma. 0,010-0.015 kg paciņās 

kg  1 1x mēnesī 

24. Karijs Dzeltenā krāsā, sauss, birstošs, malts, ar 

raksturīgu smaržu un garšu. Bez gružu 

piemaisījuma. 0,010-0.020 kg paciņās 

kg 1 1x mēnesī 

25. Hmeli-suneli Zaļganā krāsā, sauss, birstošs, malts, ar 

raksturīgu smaržu un garšu. Bez sāls un gružu 

piemaisījuma. 0,010-0.020 kg paciņās 

kg 2 1x mēnesī 

26. Raugs Pārtikas, svaigs, bez pelējuma, ar raugam 

raksturīgu smaržu. 0,1 kg paciņās 

kg 

 

2 1x mēnesī 

27. Želatīns Pārtikas, sauss, irdens, bez gružu 

piemaisījumiem. 0,3 kg paciņās 

kg  3 1x mēnesī 

28. Sausiņi A/L, bez konservantiem, bez e-piedevām 2.-3 

kg fasējums 

kg  80 2x mēnesī 

29. Baranciņas A/L, bez konservantiem, bez e-piedevām 2.-3 

kg fasējums 

kg  130 2x mēnesī 

30. Rīvmaize a/l, irdena, sausa, iepakojumā bez gružu 

piejaukuma, kaitēkļu invāzija nav pieļaujama 

0,5-1.00 kg fasējuma 

kg 30 1x mēnesī 

31. Šokolādes 

konfektes 

Ne mazāk kā 50% kakao, bez konservantiem, 

bez e-piedevām Iepakojumā, kastēs 

kg 36 1x 

ceturksnī 

32. Šokolāde Ne mazāk kā 50% kakao, bez konservantiem, 

bez e-piedevām 0.050 kg iepakojumā 

gb 300 1x 

ceturksnī 

33. Kafija Malta, augstākā labuma, sastāv no miežiem, 

rudziem, cigoriņiem un bietēm. Sausa, bez 

nepiederošām smaržām. 0.300-0,500 kg 

iepakojumā 

kg 22 1x mēnesī 

34. Kakao Pulveris, sauss, irdens, birstošs, ar izteiktu 

kakao smaržu un garšu 0.200 kg iepakojumā 

kg 15 1xmēnesī 

35. Olas Vistu olas, A šķira, Kategorija 0 vai 1,  

svars 63-73 g. 10-30 gb. fasējumā 

gb 

 

2 700 1x nedēļā 

36. Bio dabīgs 

rīsu dzēriens 

Bez glutēna, 100% bio, nesatur cukuru, 1 l 

tetrapaku fasējumā 

l 45 1 x nedēļā 

 

Produkti safasēti atbilstoši drošības un higiēnas prasībām 
 

Pretendents piedāvā produktus, kas nav marķēti kā ģenētisko modificētus 

organismus (ĢMO) saturoši, sastāvoši vai izgatavoti no ĢMO izejvielām. 

 

 

 
 

 

 
 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                      E.Zepa 
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Tehniskā specifikācija 
Pārtikas iepirkuma identifikācijas Nr. RPIIPR 2014/1 

 

Pārtikas produktu piegāde Rīgas   pirmsskolas izglītības iestādes 

„Priedīte” vajadzībām 
 

6.daļa 

Bioloģiski audzēti un ražoti piena produkti 

N.p.k. Nosaukums Tehniskā specifikācija Mērvienība Aptuvenais 

daudzums 

gadā 

Piegādes 

laiks 

 1. Kefīrs *Bioloģiski audzēta un ražota produkcija 

2,0-2,5 % tauku saturs, pienskābe 

atspirdzinoša, skābpiena produktam 

raksturīga garša un smarža, krāsa balta vai 

viegli iedzeltena, konsistence viendabīga, 

mēreni bieza ar izjauktu recekli. 1,0 L 

Pudelēs. 

 L 

 

1700 2x 

nedēļā 

 2. Jogurts *Bioloģiski audzēta un ražota produkcija. 

3,3-4% tauku saturs, receklis izjaukts visā 

masā, garša tīra, pienskāba, saldena ar bez 

piedevu garšu un aromātu, krāsa balta vai 

viegli iedzeltena ar pievienoto augļu, ogu 

toni. 0,5-1  L pakās. 

  L 

 

800 2x 

nedēļā 

 3. Biezpiens *Bioloģiski audzēta un ražota produkcija. 

Vājpiena, garša un smarža tīra, pienskāba, 

konsistence mīksta, vienveidīga ar biezpiena 

graudiņiem. Krāsa no balta līdz krēmkrāsai. 

0,250 fasēts paciņās vai 3-5 kg iepakojumā. 

kg 360 2x 

nedēļā 

 4. Krējums 

(skābais) 

*Bioloģiski audzēta un ražota produkcija. 

20% tauku saturs, tīra pienskāba garša, ar 

svaigam krējumam raksturīgu tīru produkta 

smaržu. Konsistence viendabīga, mēreni 

bieza, nedaudz spīdīga, krāsa no baltas līdz 

krēmkrāsai. 0,35 -3 kg iepakojumā. 

kg 450 2x 

nedēļā 

5. Biezpiena 

sieriņš 

*Bioloģiski audzēta un ražota produkcija. 

Biezpiena masa viendabīga, mēreni blīva, 

saldena ar biezpiena masai raksturīgu tīru 

pienskābu garšu un aromātu. Biezpiena 

sieriņš klasiskais ar dažādu glazējumu, 

garšu. Biezpiens ne mazāk ka 63%. 0,038-

0.045 gb 

gb 2 500 1x 

nedēļā 

 

Produkti safasēti atbilstoši drošības un higiēnas prasībām 

 * Pretendentam jāiesniedz sertifikāti un apliecība piedāvāto produktu 

atbilstībai prasībām 
 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja     E.Zepa 
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Tehniskā specifikācija 
Pārtikas iepirkuma identifikācijas Nr. RPIIPR 2014/1 

 

Pārtikas produktu piegāde Rīgas   pirmsskolas izglītības iestādes 

„Priedīte” vajadzībām 

 

7.daļa 

Piens un piena produkti 

 

 

N.p.k. Nosaukums Tehniskā specifikācija Mērvienība Aptuvenais 

daudzums 

gadā 

Piegādes 

laiks 

1.  Piens 2,0 %- 2,5% tauku saturs, produktu garša 

tīra, krāsa balta vai viegli iedzeltena, 

konsistence viendabīga, bez tauku piciņām 

un olbaltumu vielu pārslām. 1,0  L Tetra 

pakās vai PET pudelēs 

L 4500 2x 

nedēļā 

 2. Krējums 

(saldais) 

35 % tauku saturs, produktu garša tīra, krāsa 

balta vai viegli iedzeltena, bez tauku 

piciņām. Konsistence viendabīga. 0,2-05 kg 

fasēts Tetra pakās 

kg 

 

220 2x 

nedēļā 

 3.  Sviests  a/l tauku saturs 82,5% uz 100g produkta ar 

sviestam raksturīgu garšu un smaržu, 

konsistence viendabīga, krāsa 

dzeltena0,175-0,200 kg paciņas 

kg 220 2x 

nedēļā 

4. Siers 

„Krievijas” 

Pusciets, nogatavināts (nogatavināšanas 

laiks ne mazāk kā 40 dienas) ar tauku saturu 

siera sausnē 45 -50 %, ar siera šķirnei 

raksturīgu acojumu. 1 – 5 kg iepakojumā 

kg     160 1x 

nedēļā 

6. Kausētais siers 

„Klasiskais” 

Viendabīga, viegli smērējama masa, bez 

piedevām, 0.2 kg fasējumā. Uzturvērtība 100g  

produkta: olbaltumvielas 11.2g , ogļhidrāti 1.2g , 

tauki 25.0g 

kg     45 1x 

nedēļā 

 

Produkti safasēti atbilstoši drošības un higiēnas prasībām 
 

Pretendents piedāvā produktus, kas nav marķēti kā ģenētisko modificētus 

organismus (ĢMO) saturoši, sastāvoši vai izgatavoti no ĢMO izejvielām. 

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja    E.Zepa 
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Tehniskā specifikācija 
Pārtikas iepirkuma identifikācijas Nr. RPIIPR 2014/1 

 

 

Pārtikas produktu piegāde Rīgas   pirmsskolas izglītības iestādes 

„Priedīte” vajadzībām 

 

8.daļa 

Avota ūdens 

 

 
N.p.k. Nosaukums Tehniskā specifikācija Mērvienība Aptuvenais 

daudzums 

gadā 

Piegādes 

laiks 

1. Avota ūdens Tīrs, dzidrs, bez piemaisījumiem, bez 

garšas18-20 L plastmasas pudelēs 

 

L  1500 2x mēnesī 

 

Produkti safasēti atbilstoši drošības un higiēnas prasībām 

 

Pretendents piedāvā produktus, kas nav marķēti kā ģenētisko modificētus 

organismus (ĢMO) saturoši, sastāvoši vai izgatavoti no ĢMO izejvielām. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja     E.Zepa 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


