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Pļaviņu novads 
 

• Pļaviņu novada platība - 377 km 2 

• Administratīvais centrs –  

   Pļaviņu pilsēta 

• Iedzīvotāju skaits - 5134  

    uz 01.01.2020.  

• Skolēnu skaits Pļaviņu novada     

    ģimnāzijā – 411, darbinieki -66 



Iepirkums 
Ēdināšanas pakalpojums Pļaviņu 

novada ģimnāzijā 

Galvenie mērķi: 

   paaugstinātas kvalitātes pārtikas produkti  

   samazināts produktu piegādes attālums 

    sezonāli pārtikas produkti 

    50 % bioloģiskais piens  

    pārtikas atkritumu samazināšana, atteikšanās             

    no vienreizējām glāzītēm 

    ēdienu izvēles iespējas 

 

 

 



Kā sasniegt 
iecerēto? 

• Tirgus izpēte 

• Konsultācijas 

• Zināšanas un pieredze 

• Sadarbība 

• Līguma izpildes 
kontrole 

 
 



Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma 
vērtēšanas kritēriji 

Nr.
p.k. 

  
Kritēriji 

Maksimālais 

iegūstamais punktu 

skaits 

1. 
Cena (C), (pretendenta piedāvātā   vidējā   līgumcena brīvās izvēles vidējai pusdienu ēdienkartei 
9.-12.klasei visā līguma darbības laikā)   

30 

2. 

Komplekso pusdienu  ēdienkartēs uzrādīto  otro ēdienu  tehnoloģiskās kartes (KA) - vai kartēs 
norādīto ēdienu pagatavošanai izmantoto produktu daudzums kvantitatīvi atbilst porcijas 
iznākumam un ēdienu uzturvērtībai (prasības ēdiena tehnoloģiskās kartes sastadīšanai uzrādītas 
3.1. pielikumā). 

15 

3. 

Piedāvāto komplekso pusdienu ēdienkaršu  atbilstība veselīga  uztura pamatprincipiem (VES) 
Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts Pretendentam par veselīgāko un sabalansētāko ēdienu 
komplekso pusdienu ēdienkartēm, atbilstoši 13.03.2012.Ministru kabineta  noteikumu Nr.172 
prasībām un iepirkumā noteiktajam. 

15 

4. 

Komplekso pusdienu ēdienkartēs iekļauto ēdienu pagatavošanai nepieciešamo pārtikas 
produktu kvalitātes līmenis (KV). Pretendenta piedāvājumā iekļauts vairāk produktu, kas ir 
sertificēti kādā no pārtikas kvalitātes shēmām - nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā vai 
bioloģiskajā pārtikas kvalitātes shēmā. 

15 

5. 

Videi draudzīga produktu piegāde (L). Ēdienu pagatavošanai nepieciešamo dārzeņu: kartupeļi, 
burkāni, kāposti;  piena un maizes piegāde, samazinot vides piesārņojumu ar izplūdes gāzēm no 
autotransporta un ceļa infrastruktūras slodzi 

20 

6. Dalība Lauku atbalsta dienesta  programmās “Skolas piens” un  “Skolas auglis” (D). 5 

  Maksimālais iegūstamo punktu kopskaits 100 



Iepirkuma rezultatīvie 
sasniegumi: 
 Pārtikas atkritumi 

samazinājušies 
vairāk nekā uz pusi 

Dzērienu 
pasniegšanā netiek 
izmantotas 
vienreizējās glāzītes 

Bioloģiskais piens  
100% 

 
 



Pēc kaujas jau visi 
gudri!  

Par kļūdām: 

• neviennozīmīgi 
izvērtējami saimnieciski 
izdevīgākā piedāvājuma 
vērtēšanas kritēriji 

• nekonkrēti līguma 
izpildes noteikumi 

• grūti pārbaudāmi 
pretendentu izslēgšanas 
nosacījumi  

 



Secinājumi 

• Viena maza rindiņa 
iepirkuma nolikumā var 
radikāli mainīt  ierasto 
kārtību 

• Tirgus dažkārt  piedāvā 
vairāk nekā mēs domājam 

• Monitoringam ir nozīme 

• Sadarbībā ir spēks 
 



Paldies!  
Laipni gaidīti Pļaviņās! 


