
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

I. Pakalpojuma apjoma apraksts:  

 Centrs ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija pilngadīgām personām, 

kuras funkcionālo traucējumu vai vecuma dēļ pašas nevar sevi aprūpēt.  

 Pakalpojuma sniedzējs organizē Centra klientu kvalitatīvu, sabalansētu un racionālu ēdināšanu  

Pasūtītāja nodrošinātā ilgstošas sociālā aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros.  

 Norēķinus par klientiem nodrošinātu ēdināšanas pakalpojumus veic Pasūtītājs.  

 Centrs nodrošina klientiem ēdināšanu vismaz 4 reizes dienā – brokastis, pusdienas vakariņas 

un vēlās vakariņas (naksniņas); 

 Centrs nodrošina klientu ēdināšanu tam speciāli aprīkotā telpā  - ēdamzālē, kas atrodas Centra 

virtuves blokā. Ēdiena uzņemšana dzīvojamā istabā vai citā Centra telpā ārpus ēdamzāles ir pieļaujama 

tikai  klienta veselības stāvokļa, tai skaitā traucētās funkcionalitātes, dēļ saskaņā ar Centra ārsta vai 

ģimenes ārsta norādījumiem.  

5 Centra klientu maksimālais skaits –60. 

 Pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktība – pakalpojums ir sniedzams 7 dienas nedēļā bez 

pārtraukuma.  

 Pretendents nodrošina Centra darbinieku ēdināšanu. 

 Darbinieki, kuri izmanto ēdināšanas pakalpojumu: darba dienās 20 darbinieki, brīvdienās un 

svētku dienās 10 darbinieki 

 Ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas laiki Klientiem: 

Brokastis 8.30 - 9.30 

Pusdienas 12.30 -13.30 

Vakariņas 17.30 - 18.30 

Vēlās vakariņas (naksniņas) 20.00 – 20.30. 

 Pretendents nenodrošina Centra   klientu, kuriem nepieciešama ārstnieciskā ēdināšana, speciālo 

ēdināšanu (barošana ar zondi, parenterālā barošana).  

 Ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas laiki darbiniekiem: no plkst.13:00-14:00. 

II. Ēdināšanas pakalpojuma klientiem  sniegšanas kārtība:  

1.  Klientu ēdināšanas organizēšana 

1.1. Ēdināšanas organizēšanas  nodrošināšanā kopā ar Pretendentu ir iesaistītas sekojošās 

Pasūtītāja struktūrvienības: 

1.1.1. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa; 

1.1.2. Veselības aprūpes nodrošināšanas nodaļa.  

1.2. Veselības aprūpes nodrošināšanas nodaļas kompetence – pienākumi un atbildība: 

1.2.1. atbilstoši katram klienta individuālajam veselības stāvoklim saskaņā ar Centra ārsta vai klienta 

ģimenes ārsta norādījumiem līdz katras dienas plkst.10.00, iesniedz Pretendenta norīkotajai personai 

pieprasījumu ēdienam katrai nākamajai dienai saskaņā ar tehniskās specifikācijas pielikumu, 

pieprasījumā iekļaujot  informāciju par katram klientam ārsta nozīmēto diētu, kā arī atzīmējot klientus, 

kuriem saskaņā ar Centra ārsta vai ģimenes ārsta norādījumiem ir nepieciešams nodrošināt ēdināšanu 

ārpus Centra ēdamzāles, pieprasījumam obligāti pievieno papildus jebkādu informāciju par katru 

klientu individuāli, kas ir nodaļas rīcībā, ja tā ir būtiska klienta pilnvērtīga uztura nodrošināšanai; 

1.2.2. informē  Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja norīkoto (-ās) personu (-

as) par klientiem, kuriem ir nozīmēta ārstnieciskā diēta un kuriem paredzēta ēdināšana ārpus ēdamzāles 

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas telpās, iesniedzot 1.2.1.punkta kārtībā sagatavotā 

pieprasījuma kopiju vai otro oriģināleksemplāru; 

1.2.3. atbilstoši Centra ārsta vai ģimenes ārsta norādījumiem sadarbībā ar Sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas nodaļu organizē  klientu, kuriem nepieciešama ārstnieciskā ēdināšana, speciālo 

ēdināšanu (barošana ar zondi, parenterālā barošana), šādus klientus neiekļauj pieprasījumā saskaņā ar 

1.2.1.punktu. 

1.3. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas kompetence – pienākumi un 

atbildība: 

1.3.1  nodrošina klientu personīgo higiēnu pirms katras ēdienreizes; 



1.3.1. nodrošina porciju sagatavošanu un to pasniegšanu nodaļas telpās tam piemērotā vietā vai 

klienta dzīvojamā istabā klientiem, kuriem saskaņā ar Centra ārsta vai ģimenes ārsta norādījumiem ir 

nepieciešams nodrošināt ēdināšanu ārpus Centra ēdamzāles; 

1.3.2. atbalsta Centra klientu nokļūšanu ēdamzālē ne vēlāk kā 5 minūtes pirms ēdienreizes sākuma 

laika, nodrošina, lai visi ieradušies klienti ieņem vietu pie galda, pārbauda galda piederumu esamību un 

atbilstību paredzētajam ēdiena veidam;  

1.3.3.  sniedz palīdzību un atbalstu ikvienam klientam, kam tas nepieciešams,  ēdot dzīvojamā istabā 

vai ēdamzālē; 

1.3.4.  sadarbībā ar Veselības aprūpes nodrošināšanas nodaļu organizē  klientu, kuriem nepieciešama 

ārstnieciskā ēdināšana, ēdināšanu (barošana ar zondi, parenterālā barošana). 

1.4. Pretendenta  - izvēlētā ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja kompetence – pienākumi un 

atbildība: 

1.4.1. sastāda vienas nedēļas ēdienkarti, nepieļaujot vienas dienas ēdienkartē viena pamatprodukta 

iekļaušanu vairāk kā vienā ēdienreizē;  

1.4.2. ēdienkartē norāda informāciju par gatavā ēdiena sastāvdaļām; 

1.4.3. nodrošina ēdienkartes pieejamību klientiem Pasūtītāja noteiktajās vietās (obligāti Sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas koplietošanas telpās un Centra ēdamzālē); 

1.4.4. atbilstoši sastādītajai ēdienkartei izstrādā ēdienu gatavošanas tehnoloģiskās kartes un shēmas, 

noformē, apstiprina un aktualizē tās pēc nepieciešamības, tehnoloģiskajās kartēs obligāti norādot:  

1.4.4.1. Centra nosaukumu; 

1.4.4.2. katra ēdiena nosaukumu; 

1.4.4.3. katrā ēdienā iekļauto izejvielu (produktu) nosaukumus; 

1.4.4.4. norādīto izejvielu izsekojamību – izejvielu nosaukumiem tehnoloģiskajās kartēs jāsakrīt ar 

nosaukumiem preču pavadzīmēs; 

1.4.4.5. katra ēdiena gatavošanas tehnoloģiskā procesa norisi – ēdiena gatavošanas tehnoloģisko 

procesu kartēs attēlo grafiski shēmas veidā vai aprakstot; 

1.4.4.6. katra gatavā ēdiena realizācijas apstākļus –– cik ilgi to atļauts uzglabāt pēc pagatavošanas 

pabeigšanas, atzīmējot, vai ēdiens pasniedzams nekavējoties, ēdiena uzglabāšanas un pasniegšanas 

temperatūru, ieteicamos traukus ēdiena pasniegšanai.  

1.4.5. Izstrādā ēdiena gatavošanas tehnoloģiskās kartes un shēmas vismaz 5 dažādiem ēdieniem 

gadījumam, ja gatavais ēdiens izrādīsies nederīgs  izsniegšanai klientiem; 

1.4.6. nodrošina, lai tehnoloģiskās kartes un shēmas nebojātā un salasāmā veidā atrodas šefpavāra un 

pavāra darba vietās; 

1.4.7. nodrošina ēdiena gatavošanas tehnoloģisko karšu un shēmu uzglabāšanu uzrādīšanai Pārtikas 

un veterināram dienestam katrā pārbaudes reizē; 

1.4.8. sagatavo katra ēdiena kalkulāciju; 

1.4.9. nodrošina ēdiena gatavošanu saskaņā ar apstiprināto ēdienkarti, tehnoloģiskajām kartēm un 

shēmām un atbilstoši Veselības aprūpes nodrošināšanas nodaļas iesniegtajam pieprasījumam.  

2. Ēdiena pagatavošana 

2.1. Ēdienu gatavo Pretendenta  šefpavārs un pavārs: 

2.1.1.  saskaņā ar izstrādātu ēdienkarti katrai konkrētai dienai;  

2.1.2. ievērojot tehnoloģisko karti un shēmu; 

2.2. Šefpavārs gatavam ēdienam fiksē laiku, cikos katrs attiecīgais ēdiens pagatavots, ar atbilstošām 

uzlīmēm uz katra trauka, kur ēdiens tika gatavots vai novietots glabāšanai tūlīt pēc pagatavošanas.  

3. Gatavā ēdiena realizācija 

3.1.  Ēdienkarte katrai dienai līdz pirmajai ēdienreizei ir pieejama klientiem Sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas nodaļas koplietošanas telpās un Centra ēdamzālē, to nodrošina Pretendents.  

3.2. Gatavais ēdiens Centra virtuves blokā tiek sadalīts  porcijās atbilstoši Veselības aprūpes 

nodrošināšanas nodaļas pieprasījumam ne ātrāk kā 20 minūšu laikā līdz kārtējai ēdienreizei.  

3.3. Sadalīto porcijās gatavo ēdienu noliek uz galdiem ēdamzālē atbilstoši pieprasījumā norādītajam 

klientu skaitam ne ātrāk kā 5 minūtes pirms ēdienreizes sākuma laika.  

3.4. Porcijās sadala visu ēdienu.  

3.5. Klientiem, kuriem attiecīgā dienā  atbilstoši pieprasījumam nav paredzēts apmeklēt ēdamzāli, 

ēdienu porcijās sadala speciālajos traukos un ieliek uzglabāšanas konteineros, kas nodrošina gatavā 

ēdiena temperatūras saglabāšanu vismaz 20 minūtes. Pretendents  nodrošina porcijās sadalītā ēdiena, 



kas ievietots atbilstošos konteineros, izsniegšanu Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas 

vadītāja norīkotajiem darbiniekiem ne vēlāk kā 20 minūtes pirms ēdienreizes sākuma laika. Šī punkta 

izpildes nodrošināšanai nepieciešamos traukus, konteinerus un konteineru pārvietošanai paredzētos 

ratus nodrošina Pretendents par pakalpojuma cenu.  

4. Gatavā ēdiena kvalitātes kontrole 

4.1. Pirms katras ēdienreizes Centrs veic gatavā ēdiena kvalitātes kontroli, pārbaudi veicot pēc 

speciāli sagatavotās kontrolporcijas un izvērtējot: 

4.1.1. ēdiena garšu, izvērtējot sāls daudzumu (sāļš, par maz sāls), gatavības pakāpi (piededzis, 

negatavs), izmantoto produktu kvalitāti (smaka, piegarša un tml.); 

4.1.2. vienam klientam pasniegšanai paredzētās porcijas lielumu, salīdzinot kontrolporcijas svaru 

gramos ar tehnoloģiskajā kartē norādīto gatavā ēdiena svaru; 

4.1.3. ēdiena gatavošanai izmantoto produktu svaigumu, pārbaudot iegādes laiku, derīguma termiņu 

un tml.; 

4.1.4. ēdiena sastāva atbilstību Pretendenta izziņotai ēdienkartei; 

4.1.5. ēdiena temperatūru, veicot  ar pārtikas termometru kontrolporcijas temperatūras mērījumus un 

salīdzinot tos ar tehnoloģiskajā kartē norādīto informāciju;  

4.1.6. ēdiena atbilstību klientu veselības stāvoklim (speciāls ēdiens, sasmalcināts ēdiens, blenderēts 

ēdiens u.c.).  

4.2. Kontroli veic vismaz viens no sekojošiem Centra darbiniekiem, kas konkrētajā brīdī atrodas 

Centrā un ir pieejams: Veselības aprūpes nodrošināšanas nodaļas darbinieks– vecākā māsa vai viņas 

norīkotais darbinieks, Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas darbinieks – nodaļas vadītājs 

vai viņa norīkotais darbinieks. Darbinieku pieaicina Pretendents pēc ēdiena pagatavošanas pabeigšanas.  

4.3. Par ikdienas ēdiena kontroles rezultātiem Centra atbildīgā persona  veic ierakstu ēdiena 

kvalitātes kontroles žurnālā; 

4.4. Ja pārbaudes rezultātā atzīts, ka gatavais ēdiens ir derīgs izsniegšanai klientiem, tas tiek 

izsniegts klientiem Instrukcijā noteiktajā kārtībā.  

4.5. Ja pārbaudes rezultātā atzīts, ka   gatavais ēdiens nav  derīgs izsniegšanai klientiem, tas netiek 

izsniegts klientiem un tiek dots uzdevums Pretendentam  nekavējoties nodrošināt cita ēdiena gatavošanu 

atbilstoši virtuves blokā pieejamiem produktiem. Šajā gadījumā ēdiena kopējais gatavošanas laiks 

nedrīkst pārsniegt pusstundu. Ēdienreizes pārcelšanas kopējais laiks nepārsniedz 45 minūtes. Šī punkta 

atrunātā gadījumā iestāšanās ir pamats līgumsoda piemērošanai iepirkuma pakalpojuma līgumā 

atrunātajā kārtībā. Ja Pretendents neizpildīja punktā paredzētās ārkārtas ēdināšanas nosacījumus vai 

pieļāvis atkārtotu ārkārtas situācijas iestāšanos, Pasūtītājs izbeidz iepirkuma pakalpojuma līgumu un 

nomas līgumu iepirkuma pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā.  

5. Ēdienkarte un tehnoloģiskā dokumentācija: 

5.1. Centra klientu un darbinieku ēdināšanu organizēt saskaņā ar Iepirkuma piedāvājumā 

iekļautajām vai līdzvērtīgām ēdienkartēm un tehnoloģiskajām kartēm, nodrošinot norādīto ēdienu 

enerģētisko vērtību un uzturvērtību un ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības un veselīga 

uztura principus;  

5.2. saskaņot ar Pasūtītāju izmaiņas produktu, kuri atbilst bioloģiskās lauksaimniecības, nacionālās 

pārtikas kvalitātes shēmas vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām, sarakstā un 

ēdienkartē, ja norādītais produkts un/vai ēdiens tiek aizstāts ar līdzvērtīgu, saglabājot norādītās 

enerģētiskās vērtības un uzturvērtības, kā arī sagatavojot atbilstošas tehnoloģiskās kartes; 

5.3. izstrādājot ēdienkarti, jāņem vērā spēkā esošie normatīvie akti un Centra par ēdināšanas 

kvalitātes kontroli atbildīgo darbinieku ieteikumi; 

5.4. ēdienkarte jāiesniedz saskaņošanai Centrā  ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas iepriekš. Pēc 

Pasūtītāja pieprasījuma ir veicamas izmaiņas izstrādātajā ēdienkartē un tikai tad tiek veikta 

saskaņošana. Personas, ar ko veicama saskaņošana, norāda Centra vadītājs;  

5.5. ēdienkarte pēc saskaņošanas tiek izvietota klientiem  un darbiniekiem pieejamā un redzamā 

vietā Pasūtītāja norādītajās vietās. 

5.6. atļauts strādāt tikai ar saskaņotu ēdienkarti; 

5.7. klientam individuāli piemērotā uztura korekcija atbilstoši ārsta norādījumiem ir veicama bez 

papildus maksas piemērošanas; 

5.8. nodrošina ēdieniem šādu pasniegšanas temperatūru: siltajiem ēdieniem un dzērieniem: +70 - 

+75˚C, aukstajiem ēdieniem un dzērieniem un desertiem: +12-+14˚C; 



5.9. pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāuzrāda tehnoloģiskā dokumentācija – tehnoloģiskās kartes, preču 

pavadzīmes, paškontroles dokumentācija u.c.; 

5.10  ēdienkartē iekļautie augļi un dārzeņi jāizmanto, ņemot vērā to sezonalitāti un pieejamību tirgū, 

kā arī ievērojot Zemkopības ministrijas izstrādāto vietējo augļu un dārzeņu pieejamības kalendāru, kas 

publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē; 

5.11. ēdiena gatavošanai izmanto piedāvājumā norādītos pārtikas produktus, kas atbilst bioloģiskās 

lauksaimniecības, nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai lauksaimniecības produktu integrētās 

audzēšanas prasībām; 

5.12. ēdieni jāgatavo no dažādām pārtikas grupām: dzīvnieku un putnu gaļa, zivis, dārzeņi, zaļumi, 

augļi, putraimi, maize, makaroni, piena produkti u.c., izmantojot pēc iespējas plašāku produktu klāstu 

ar attiecīgu kaloritāti; 

5.13. ēdienu gatavošanā nedrīkst izmantot pusfabrikātus; 

5.14. ēdienkartēs izmantotajiem pārtikas produktiem jāatbilst MK noteikumu Nr.172 noteiktajām 

prasībām; 

6. Pakalpojuma tehniskais nodrošinājums: 

6.1. nodrošināt visu pakalpojuma sniegšanai papildus nepieciešamo tehnisko aprīkojumu (inventāru 

un saimniecības pamatlīdzekļus), kā arī nodrošināt virtuves tehniskā aprīkojuma apkopi par saviem 

līdzekļiem;  

6.2. nodrošināt vienotu, estētisku, higiēnas normām atbilstošu darba apģērbu visiem pakalpojumā 

iesaistītajiem darbiniekiem; 

6.3. ēdienus un dzērienus servēt, izmantojot vairākkārt lietojamos galda piederumus un traukus; 

6.4. par saviem līdzekļiem veikt ēdnīcas, t.sk., virtuves un ēdamzāles ikdienas uzkopšanas darbus 

atbilstoši higiēnas prasībām; 

6.5. ēdienu gatavošanā un uzglabāšanā dot priekšroku energoefektīvām un ūdens taupīšanas 

iespējām atbilstošām virtuves iekārtām; 

6.6. pakalpojuma sniegšanā dot priekšroku ledusskapjiem un saldētavām, kuri nesatur ozona slāni 

noārdošas vielas; 

6.7.  trauku mazgāšanai lietot videi draudzīgus (fosfātu nesaturošus) mazgāšanas līdzekļus; 

6.8. dot priekšroku produktiem lielākā iepakojumā vai tādā iepakojumā, kas ir videi draudzīgs vai 

kura lielākā daļa ir otrreizēji pārstrādājama, vai kura to pieņem atkārtotai izmantošanai; 

6.9. ieteicams veikt atbilstošu atkritumu apsaimniekošanu, šķirojot atkritumus, kas nododami 

tālākai pārstrādei vai reģenerācijai, – bioloģiski noārdāmos atkritumus, stiklu, papīru un kartonu, 

metālu, PET, plastmasas; 

6.10. nodrošināt kvalitatīva un nekaitīga dzeramā ūdens pieejamību bez maksas. 

7. Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Centra darbiniekiem: 

7.1. Centra darbinieki  ēdināšanas pakalpojumu saņem Centra virtuves blokā.  

7.2.  Saņemot ēdināšanas pakalpojumu, Darbinieks par to parakstās reģistrācijas lapā, kas atrodas 

virtuves blokā. Reģistrācijas lapu sagatavo katrai dienai un glabā Pretendents. Reģistrācijas lapa ir 

pamats pakalpojuma apmaksai. Darbinieks, kurš nav parakstījies reģistrācijas lapā, uzskatāms par 

ēdināšanas pakalpojumu nesaņēmušo attiecīgajā dienā.  

7.3. Ēdināšanas pakalpojumu Centra darbiniekiem sniedz  no 13:00-14:00.  

7.4. Ēdināšanas pakalpojums  sastāv no 2 pamatēdieniem – obligāti zupas un siltā pamata ēdiena, 

kā arī dzēriena.  

7.5. Darbiniekam vienā darba dienā ir tiesības izmantot vairāk kā vienu ēdināšanas pakalpojumu, ja 

tāds ir pieejams, par katru pakalpojuma saņemšanas reizi darbinieks parakstās reģistrācijas lapā.  

7.6. Ēdināšanas pakalpojuma cena vienam darbiniekam vienā reizē nevar pārsniegt EUR 2.81. 

III. Normatīvie akti: 

1. Pārtikas aprites uzraudzības likums; 

2. Ministru kabineta 13.03.2012. noteikumi Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības 

iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības 

iestāžu pacientiem”;  

3. Ministru kabineta 12.08.2014. noteikumi Nr.461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to 

ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība”; 

4. Ministru kabineta 26.05.2009. noteikumi Nr.485 „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības 

un kontroles kārtība”; 



5. Ministru kabineta 15.09.2009. noteikumi Nr. 1056 „Lauksaimniecības produktu integrētās 

audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība”;  

6. Ministru kabineta 29.09.2015. noteikumi Nr.545 „Pārtikas apritē nodarbināto personu 

apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā”; 

7. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 852/2004 (2004. gada 29. 

aprīlis) „Par pārtikas produktu higiēnu”. 

IV Noslēdzamie līgumi: 

Pretendents slēdz šādus līgumus līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā: 

1. ēdināšanas pakalpojuma līgumu; 

2. telpu un inventāra nomas līgumu; 

3. atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu līgumu ar attiecīgo pakalpojumu sniedzēju Jūrmalas 

pilsētas teritorijā.  

4. Līgumu termiņš – 12 mēneši. 

V Norēķinu kārtība  

1. Centrs maksā par ēdināšanas pakalpojumu šādā kārtībā: 

1.1. Par Centra klientam sniegto pakalpojumu vienā dienā, ja Centra Klients ir iekļauts Veselības 

aprūpes nodrošināšanas nodaļas sastādītajā pieprasījuma lapā; 

1.2. Par Centra darbiniekam sniegto pakalpojumu vienā reizē saskaņā ar reģistrācijas lapu.  

2. Pretendents izraksta atsevišķus rēķinus par Centra klientiem un Centra darbiniekiem 

sniegtajiem pakalpojumiem par iepriekšējo mēnesi.  

3. Pretendents saskaņā ar Centra  sagatavoto rēķinu veic šādus maksājumus: 

3.1. par telpu un inventāra nomu saskaņā ar nomas līgumu; 

3.2. par izmantoto elektroenerģiju saskaņā ar patēriņa skaitītāja rādījumiem atbilstoši Centra 

izvēlētā elektroenerģijas pakalpojumu sniedzēja tarifiem; 

3.3. par ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumiem saskaņā ar patēriņa skaitītāja rādījumiem 

atbilstoši pakalpojumu sniedzēja tarifiem (skat. tehnisko specifikāciju); 

4. Pretendents patstāvīgi norēķinās par saražoto sadzīves atkritumu savākšanu un 

apsaimniekošanu, pirms pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas noslēdzot atbilstošu līgumu ar Jūrmalas 

pilsētas domes izvēlēto sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, ņemot vērā pašvaldības noteiktās prasības 

šāda veida atkritumu apsaimniekošanai (izvešanas biežums, konteineru tilpums un c.) 

VI. Noma  

1. Lai nodrošinātu Pretendentam iespēju sniegt pakalpojumu Centrā, Pasūtītājs piešķir 

Pretendentam uz līguma darbības termiņu atlīdzības lietošanā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās 

telpas (1.tabula) un tajā esošās iekārtas (2.tabula).  

2. Par telpu un iekārtu nomu Pasūtītājs ar pretendentu slēdz nomas līgumu.  

3. Nomas līguma termiņš ir atkarīgs no iepirkuma pakalpojuma līguma darbības termiņa. 

Izbeidzoties iepirkuma pakalpojuma līguma darbības termiņam, automātiski tiek izbeigts nomas līguma 

darbības termiņš.  

4. Nomas lietošanas mērķis ir ēdināšanas pakalpojuma sniegšana saskaņā ar šo tehnisko 

specifikāciju. Nomas telpu un iekārtu izmantošana citiem mērķiem, tai skaitā pretendenta saimnieciskās 

darbības vispārīgai veicināšanai, ir aizliegta.  

5. Nomas maksa ir aprēķināta saskaņā ar 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas 

personas mantas iznomāšanas noteikumi” 3.nodaļu.  

6. Nomas maksas aprēķinā neietilpst sekojošie pakalpojumi, kuri ir apmaksājami papildus 

atbilstoši attiecīgam patēriņam, kurus fiksē ar  

6.1. aukstā ūdens skaitītāju, 

6.2. karstā ūdens skaitītāju, 

6.3. elektrības skaitītāju. 

7. Provizorisks  nomas maksas apmērs: 

7.1. Telpu nomas maksa 294.00 euro (196.04 m2 saskaņā ar pielikumu Nr.1); 

  7.2. Inventāra nomas maksa ir 86.24 euro apmērā (saskaņā ar pielikumu Nr.2). 

V. Piedāvājuma varianti:  

1. Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantu BEZ nomas maksas, ievērojot šādus 

nosacījumus:  



1.1. Pretendents ēdiena pagatavošanai  izmanto tā īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošu virtuves 

bloku; 

1.2. Ēdiens uz Centru tiek transportēts termosos, kurus nodrošina Pretendents; 

1.3. Pretendentam jānodrošina pakalpojuma sniegšanai, papildus nepieciešamais tehniskais 

aprīkojums ēdiena izdalei.  

1.4. Ēdiena porcionēšanu nodrošina Pasūtītājs. 

1.5. Pretendentam jānodrošina ēdiena transportēšana. 

1.6. Ēdienam jābūt atbilstošai temperatūrai arī pēc transportēšanas: 

1.6.1. siltiem ēdieniem pasniegšanas temperatūra ne zemāka par +70℃ ēdiena izdalē. 

1.6.2 aukstiem ēdieniem pasniegšanas temperatūra  ne augstāka +12-+14˚C 

1.6.2. pārējiem ēdieniem – atbilstoši organoleptiskajiem rādītājiem (garša, smarža, izskats). 

 

1.7. Traukus ēdiena porcionēšanai (galda piederumus) nodrošina Pasūtītājs.  

1.8. Ēdiens tiek sadalīts porcijās Centra virtuves blokā.  

VI. Finanšu piedāvājums: 

1. Finanšu piedāvājumā ēdienreizes cena jānorāda euro bez PVN ne vairāk kā 2 (divi) cipari aiz 

komata, kopsummai norādot PVN, kā arī summu kopā ar PVN. 

2. Finanšu piedāvājumā pretendents visām līguma apjomam piedāvā vienotu cenu. 

3. Līgumcenai ēdināšanai vienā dienā ir jābūt nemainīgai neatkarīgi no tā, cik klienti un cik 

darbinieki konkrētajā dienā izmanto ēdināšanas pakalpojumus. 

4. Līgumcenu 12 mēnešiem aprēķina kā šādu cenu kopsummu:  

4.1. vienas personas ēdināšanas (brokastis, pusdienas, vakariņas, naksniņas) cena bez PVN reizināta ar 

plānoto klientu  skaitu dienā. Plānotais klientu skaits – 60, bet apmaksa notiek pie faktiski izstrādātām  

gultudienām (cik klientu faktiski izmantoja pakalpojumu); 

4.2. viena darbinieka ēdināšanas cena bez PVN reizināta ar plānoto darbinieku  skaitu dienā. Plānotais 

darbinieku skaits –20, bet apmaksa notiek atbilstoši tam, cik darbinieku faktiski izmantoja 

pakalpojumu).  

 

VII. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji:  

Saimnieciski izdevīgākais: cenas īpatsvars ne mazāk kā 50%, atlikušos 50% plānots sadalīt starp 

diviem kritērijiem:  

1. videi draudzīga piegāde (BL, NPKS, LPIA produktu piegāde – tās draudzīgums videi, 

samazinot vides piesārņojumu un ceļa infrastruktūras slodzi); 

2. paaugstināta kvalitāte, sezonalitāte (Pārtikas produktu kvalitātes līmenis – BL, NPKS, LPIA 

prasībām atbilstošu produktu apjoms, kas pārsniedz norādīto minimālo apjomu).  

 

 

Pielikumā:  

Nr. 1 – iznomājamās telpas; 

Nr.2 Inventāra (pamatlīdzekļu) saraksts 

  



Pielikums Nr.1  

Tehniskajai specifikācijai 

Centra  iznomājamās telpas 
 

 

TELP

U NR. 
NOSAUKUMS m2 

1. Gaļas cehs       14,42 

2. Virtuve       40,16 

3,4. Trauku mazgātuve        13,29 

5. Gaitenis        11.89 

6. Maizes cehs        11,44 

7. Gaitenis        10.43 

8. Noliktava          2.69 

9. Sakņu cehs         10.56 

10. Virtuves vadītāja + noliktava          17.88 

11 Dušas telpa + garderobe          4,66 

12. WC          1.86 

13.14. Ēdamzāle          29,02 

15. Gaitenis           2,10 

16 WC + tehniskā telpa            8.36 

1 Āra  noliktava            17,28 

   

   

Kopā platība, par kuru aprēķina nomas maksu 196.04 m2 

 
  



    

Pielikums Nr.2  

Tehniskajai 

specifikācijai   

 Pašvaldības SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”    

 Vienotais Reģ. Nr.: 50003220021     

 Adrese: Jūrmala, Dzirnavu iela 36/38, LV – 2011     

       

  Inventāra saraksts.     

  Pamatlīdzekļu inventāra saraksts     

       

 Inv.numurs Nosaukums Skaits Atrašanās vieta   

 231 Darba galds ar plauktu DSL-200/70/85 1.00 Sakņu cehā   

 232 Darba galds ar plauktu DSL-200/70/85 1.00 Virtuvē   

 233 Darba galds ar plauktu DSL-200/70/85 1.00 Priekštelpā   

 234 Darba galds DSR-100/60/15 1.00 Trauku mazgātuvē   

 235 Darba galds DSR-100/60/15 1.00 Priekštelpā   

 236 Stelažs ar reģ.plauktiem RSNL4-100/50/180 1.00 Virtuvē   

 237 Stelažs ar reģ.plauktiem RSNL4-100/50/180 1.00 Trauku mazgātuvē   

 238 Stelažs ar reģ.plauktiem RSNL-100/50/180 1.00 Trauku mazgātuvē   

 239 Stelažs ar plaukti STL4-140/50/180 1.00 Produktu noliktavā   

 240 Darba galds ar plauktu DSR-160/70/85 1.00 Gaļas cehā   

 241 Darba galds  DSR-170/70/85 1.00 Priekštelpā   

 242 Darba galds DSR-170/70/85 1.00 Virtuvē   

 243 Darba galds ar plauktu DSR-140/70/85 1.00 Trauku mazgātuvē   

 245 Elektroplīts 48 1.00 Virtuvē   

 246 Elektroplīts 4-01 1.00 Virtuvē   

 247 Elektrokatls 100 1.00 Virtuvē   

 248 Elektrokatls 100 1.00 Garāžā   

 249 Elektropanna  045 1.00 Virtuvē   

 250 El.tvaika konvekc.krāsns 10-1/1 1.00 Virtuvē   

 251 Mīklas raudzējāmais skapis 10/1 1.00 Virtuvē   

 253 Zemas temperatūras lete EL61 1.00 Produktu noliktavā   

 254 Ledusskapis (R750MX) 1.00 Gaļas cehā   

 255 Ledusskapis (R1400M) 1.00 Gaļas cehā   

 256 Ledusskapis (R1400M) 1.00 Gaļas cehā   

 257 Putotājs MB-40 1.00 Virtuvē   

 258 Fritēze elektriskā (2X5LI) 1.00 Trauku noliktavā   

 259 Darba galds ar 1 izlietniem PPL1-200/70/85 1.00 Gaļas cehā   

 260 Darba galds ar 1 izlietniem PPL1-200/70/85 1.00 Gaļas cehā   

 261 Plaukts pie sienas LSL2-100/40/67 1.00 Trauku noliktavā   

 262 Plaukts pie sienas LSL2-100/40/67 1.00 Trauku noliktavā   

 263 Darba galds ar plauktu DSL-120/70/85 1.00 Virtuvē   

 264 Darba galds ar plauktu DSL-120/70/85 1.00 Trauku noliktavā   

 265 Vanna katlu mazgāšan.BM?-9-1 1.00 Trauku mazgātuvē   

 266 Vanna katlu mazgāšan.BM-9-1 1.00 Sakņu cehā   

 267 Termoss ēdieniem UPC400-191 1.00 Trauku noliktavā   

 268 Konteiners ēdieniem /191/granītpelēks 1.00 Trauku noliktavā   

 269 Konteiners ēdieniem /191/granītpelēks 1.00 Trauku noliktavā   

 270 Rati CAMDOLLY 136kg.42x62cm h-26.5cm 1.00 Priekštelpā   

 272 Metāla garderoba skapītis 2 sekcijas 1.00 Garderobē   

 273 Metāla garderoba skapītis 2 sekcijas 1.00 Garderobē   



 274 Metāla garderoba skapītis 1 sekcija 1.00 Priekštelpā   

 275 Kafijas aparāts Saeco Talea Touch 1.00 Ventilācijas telpā   

 277 Zupas konteiners 12.7l 1.00 Trauku noliktavā   

 278 Zupas konteiners 12.7l 1.00 Trauku noliktavā   

 279 Zupas konteiners 12.7l 1.00 Trauku noliktavā   

 280 Zupas konteiners 12.7l 1.00 Trauku noliktavā   

 281 Zupas konteiners 12.7l 1.00 Trauku noliktavā   

 282 Zupas konteiners 12.7l 1.00 Trauku noliktavā   

 283 Katli Korkmaz 30 l 1.00 Virtuvē   

 284 Katli Korkmaz 30 l 1.00 Virtuvē   

 285 Katli Korkmaz 30 l 1.00 Virtuvē   

 286 Katli Korkmaz 30 l 1.00 Virtuvē   

 287 Katli Korkmaz 45 l 1.00 Virtuvē   

 288 Katli Korkmaz 45 l 1.00 Virtuvē   

 289 Katli Korkmaz 45 l 1.00 Virtuvē   

 290 Katli Korkmaz 45 l 1.00 Virtuvē   

 291 Katli Korkmaz 45 l 1.00 Virtuvē   

 293 Krēsls Prestige +Topaz V-4 1.00 

                                                                                                                                                                               

Kabinetā   

 295 Bāra lete 1.00 Ēdamzālē   

 297 Plaukts sienas bārā 1.00 Ēdamzālē   

 298 Plaukts sienas bārā 1.00 Ēdamzālē   

 299 Stūra galds kompjuteram 1.00 Kabinetā   

 300 Plaukts sienas dokumentiem 1.00 Kabinetā   

 301 Plaukts sienas dokumentiem 1.00 Kabinetā   

 304 Dārzeņu griežāmā mašina ar 5.diskiem griešanai 1.00 Trauku noliktavā   

 305 Katls ar vāku 35cm  33.6 l 1.00 Virtuvē   

 306 Konteiners ēdieniem /191/granītpelēks 1.00 Trauku noliktavā   

 307 Ratiņi metāla 70x150 1.00 Priekštelpā   

 308 Galds ar  lamīnāta vīrsmu 1.00 Ēdamzālē   

 309 Galds ar  lamīnāta vīrsmu 1.00 Ēdamzālē   

 310 Galds ar  lamīnāta vīrsmu 1.00 Ēdamzālē   

 311 Galds ar  lamīnāta vīrsmu 1.00 Ēdamzālē   

 312 Galds ar  lamīnāta vīrsmu 1.00 Ēdamzālē   

 313 Galds ar  lamīnāta vīrsmu 1.00 Ēdamzālē   

 314 Ratiņi metāla ar plastmasas pamatni 50x60 1.00 Noliktavā   

 315 Skapis garderobei 600*2100 1.00 Kabinetā   

 316 Skapis kumode 600*1200 1.00 Ēdamzālē   

 322 Svari CAS AS150DB1HBW 1.00 Produktu noliktavā   

 323 Svari CAS M (AP-1) 1.00 Trauku noliktavā   

 324 Svari CAS SW-20(20kg) 1.00 Virtuvē   

 417 Daudzfunkciju iekārta Samsung SCX 4300 1.00 Ventilācijas telpā   

 418 Televizors Samsung LE-40C530, kronšteins 1.00 Ēdamzālē   

 442 Metāla cepjamā krāsns 1.00 Virtuvē   

 545 Blenderis HBH 500-CE Robot caupe 1.00 Virtuvē   

 607 Elektriskais griezējs TGF 220 mm 1.00 Trauku noliktavā   

 608 Mikseris 5L 1.00 Virtuvē   

 621 Trauku mazgājamā mašīna 80R/H NHT8 505071 1.00 Trauku mazgātuvē   

 680 Gaisa kondicionieris virtuvē 1.00 Ēdamzālē   

 688 Paceļamie vārti virtuves noliktavai 2 gb 1.00 Trauku noliktavā   

 713 HP8200 15-2400/4GB/DVD-Windows7 Pro 1.00 Kabinetā   

 725 Ledusskapis 2 durvju 1.00 Noliktavā   



 736 Mūzikas centrs  PHILIPS  FXW Bluttooth 1.00 Ventilācijas telpā   

 748 

MS Office 2013 Home and Busines,  Dators Dell 

990 Core i5, Monitors Dell 22 1.00 Kabinetā   

 750 Dārzeņu griežamā mašīna             MPO-1 1.00 Sakņu cehā   

 751 Termoss zupai 1.00 Priekštelpā   

 752 Termoss zupai 1.00 Priekštelpā   

 753 Termoss zupai 1.00 Priekštelpā   

 765 Restes izgat.un uzstādīšana 1.00 Ēdamzāles logam   

 766 logs  5-kameru  eikšeja palodze 1.00 Ēdamzālē   

 792 Kartupeļu tīrāmā mašina MKK300-01 ar paliktni 1.00 Sakņu cehā   

 806 Dušas maisītājs EXTRA 1.00 Trauku mazgātuvē   

 0002 Elektropanna COCM-0.5 1.00 Elektropanna    

   Kopā:  102.00     

       
 

 

 


