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Saturs 
 Sabiedriskās ēdināšanas procesa 

organizēšana Tukuma novada pašvaldības 

iestādēs; 

 Pārtikas produktu iepirkums Tukuma novada 

pašvaldībā iepriekš un pašlaik; 

 Secinājumi un priekšlikumi. 



Sabiedriskās ēdināšanas procesa 

organizēšana pašvaldības iestādēs... 

  Pašvaldības iestādes – 13 skolas, 9 

bērnudārzi, 2 slimnīcas, 1 bērnu nams, 

sociālais dienests; 

 2 virzieni: 

 Pārtikas produktu iepirkums (9 izglītības iestādes, 

2 slimnīcas, bērnu nams); 

 Ēdināšanas ārpakalpojums (13 izglītības iestādes, 

soc. dienests). 



Sabiedriskās ēdināšanas procesa 

organizēšana pašvaldības iestādēs... 
 Katra iestāde izvēlas sev «piemērotāko» virzienu; 

 Izglītības iestādes pēdējos 3 gados maina 

virzienu uz ārpakalpojumu. Kāpēc? Galvenie 

apsvērumi:  

 Nav jāveic pārtikas produktu iepirkums, mazāk problēmu 

(mīts vai patiesība???); 

 Nav jāveic investīcijas aprīkojumā (mīts vai patiesība???); 

 Vienkāršāka procesa kontrole (mīts vai patiesība???); 

 Labāka galaprodukta kvalitāte (mīts vai patiesība???); 

 Mazāki budžeta izdevumi (mīts vai patiesība???).  



Pārtikas produktu iepirkums Tukuma 

novada pašvaldībā iepriekš... 
 Katra pašvaldības institūcija veic decentralizētu 

iepirkumu, ja paredzamā līgumcena atbilst  

«mazā iepirkuma» slieksnim, ja pārsniedz, 

Dome veic centralizētu iepirkumu; 

 Iepirkuma nolikums – kvalifikācijas prasības 

(iepriekšējā pieredze) – tehn. spec. (dalījums 

daļās – 11 daļas) – piedāvājuma izvēles kritērijs 

(tikai zemākā cena). 



Pārtikas produktu iepirkums Tukuma 

novada pašvaldībā iepriekš... 
 Konstatētās problēmas: 

 Būtisks apjoms ar «lētiem», zemas kvalitātes, 

nezināmas izcelsmes ārvalsts produktiem, garas 

piegāžu ķēdes (dārzeņi, augļi u. c.); 

 Maz sezonālo produktu; 

 Slikta komunikācija ar piegādātājiem; 

 Neapmierināti vietējie novada ražotāji 

(lauksaimniecības produkcijas ražotāji); 

 Neapmierināta izglītības iestāžu vadība; 

 Neapmierināti bērni un viņu vecāki. 

 



Mums nepieciešamas pārmaiņas... 



Projekts «FOODLINKS».... 

 Divi darbības virzieni projekta ietveros: 

 Izstrādāt Tukuma novada pārtikas stratēģiju; 

 Izstrādāt detalizētas vadlīnijas (ceļa karti) 

(atbilstoši stratēģijas mērķiem), lai uzlabotu 

pārtikas produktu iepirkuma procesa kvalitāti 

pašvaldības institūcijās. 



Jaunais pārtikas produktu iepirkums... 

 Izpētīt vietējo tirgu (iespējamie piegādātāji); 

 Analizēt esošo pārtikas produktu patēriņu, 

sortimentu; 

 Sagatavot detalizētas tehniskās specifikācijas; 

 Pārtikas produktu dalījums daļās (21 daļa) 

atbilstoši vietējā tirgus piedāvājumam; 

 Tehniskā un Finanšu piedāvājuma forma; 

 Jauni vērtēšanas kritēriji (saimnieciski 

visizdevīgākais piedāvājums): 
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Jaunais pārtikas produktu iepirkums... 
 Produkti ar paaugstinātu kvalitātes līmeni (40 p.): 

 Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēma un bioloģiskās 

lauksaimniecības shēma (25 p.); 

 Integrētās audzēšanas sertifikācijas institūcija un 

bioloģiskās ražošanas sertifikācijas institūcija (15 p.). 

 Videi draudzīga produktu piegāde (īsās piegāžu 

ķēdes (20 p.); 

 Videi draudzīga izlietotā iepakojuma 

apsaimniekošana (10 p.); 

 Cena (30 p.). 
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Jaunais pārtikas produktu iepirkums... 

 Līguma izpildes kontroles mehānisms (kā 

rīkoties problēmsituācijās); 

 Apvienot visas izglītības iestādes vienā 

centralizētā iepirkumā (centralizācija) – kāpēc? 

Lai palielinātu pieprasījuma spēku, 

sadarbojoties ar piegādātājiem, efektīvi 

izmantotu administratīvos resursus. 



Jaunais pārtikas produktu iepirkums... 

 SIA «Sanitex» sūdzība (IUB 15.08.2014. 

lēmums Nr.4-1.2/14-236); 

 Galvenie iesniedzēja iebildumi; 
 Kāpēc cenai nav lielākais punktu īpatsvars; 

 Kritērijs «Produkti ar paaugstinātu kvalitātes līmeni» ir 

diskriminējošs; 

 Kritērijs «Videi draudzīga produkta piegāde» (30 km līdz 

ražotājam/loģistikas centram) nepamatoti ierobežo 

konkurenci. 

IUB iesniegumu izskatīšanas komisija: «Tā ir pasūtītāja 

ekskluzīva kompetence noteikt piedāvājumu vērtēšanas 

kritēriju nosacījumus un kritērijā piešķiramo punktu skaitu» 



Iepirkuma rezultāti... 

 21 iepirkuma priekšmeta daļa, 19 

pretendenti, rezultātā 10 piegādātāji; 

 Kopējā līgumu vērtība – EUR 278 019,46; 

 Vietējie ražotāji: (6 uzņēmumi 6 daļās ar 

kopējo vērtību – EUR 187 041,79 jeb 67%); 

 Produktu kategorijas: Cūkgaļa, liellopu gaļa, 

gaļas pārstrādes produkti, piena produkti, 

maize, konditoreja, lauku platībās audzētie 

dārzeņi, vietējie reģiona augļi un ogas). 



Iepirkuma rezultāti... 

 Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas 

produkti (zaļā karotīte) – 6; 

 Bioloģiskās lauksaimniecības shēmas 

produkti – 1; 

 Bioloģiskās ražošanas sertifikācijas institūcijā 

reģistrēti produkti – 3; 

 Integrētās audzēšanas sertifikācijas institūcijā 

reģistrēti produkti – 7. 



Secinājumi... 
 Jaunā vērtēšanas sistēma strādā, cenai vairs 

nav noteicošā nozīme; 

 Mazs NPKS, BLS, IASI produktu apjoms; 

 Joprojām piedāvā produktus, kas neatbilst MK 

not. Nr. 172. prasībām; 

 Daudz neorganizētu sīko ražotāju, kas nespēj 

nodrošināt piegādes apjomus; 

 Pretendentiem trūkst pieredzes dokumentu 

sagatavošanā vai ir nevēlēšanās tos gatavot; 

 Tirgū daudzi inovatīvi produkti, par kuriem 

pasūtītājam trūkst informācijas; 
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Secinājumi... 

 Atsevišķi līgumu izpildītāji (vairumtirgotāji) 

cenšas neievērot līguma izpildes noteikumus, 

kas attiecas uz zaļo principu ievērošanu, 

fiksētajām cenām, produktu kvalitāti, piegādes 

ātrumu u. c.; 

 Pasūtītāju pārstāvjiem trūkst pieredzes 

administrēt līguma izpildi, rīkoties; 

problēmsituācijās sadarbībā ar piegādātājiem; 

 Izpildītājiem ir neērts fiksēto cenu mehānisms 

noteiktam laika periodam. 

 



Priekšlikumi... 
 Palielināt veselīgo produktu apjomu (vēl mazāk 

E vielas, bioloģisko produktu apjoms 

pakāpeniski jāpalielina, tos ietverot jau 

tehniskajās spec.); 

 Veikt uzlabojumus vērtēšanas sistēmā; 

 Uzlabot pavāru prasmes atbilstoši mūsdienīgām 

uztura prasībām, lai pagatavotu veselīgas, bet 

tajā pašā laikā garšīgas un pieprasītas maltītes; 

 Izglītot bērnus un vecākus par veselīgu uzturu; 

 Uzlabot komunikāciju un sadarbību ar vietējiem 

piegādātājiem; 



Priekšlikumi... 

 Pārnest zaļā publiskā iepirkuma principus uz 

ēdināšanas pakalpojumu iepirkumu; 

 Salīdzināt ēdināšanas pakalpojuma 

priekšrocības un trūkumus pret pašu spēkiem 

organizētu sab. ēdināšanu; 

 Ja paredzamā līgumcena < EUR 42 000, 

pārtikas produktu iepirkumu rīkot atbilstoši 

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 15. daļai, 

ņemot vērā 28.10.2014. MK noteikumos Nr.673 „Noteikumi par 

vides kritēriju piemērošanu un piedāvājuma izvēles kritēriju 

noteikšanu pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu 

iepirkumiem” noteiktās prasības. 



Paldies... 

Jūsu jautājumi diskusijai.... 


