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Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu 

„Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Inčukalna pamatskolā un Vangažu 
vidusskolā” 

iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.1 
Atbilde uz jautājumu 

 
2019.gada 5.jūlijā, 
Plkst. 14:00 
Sēdi vada iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Kārlis Spravņiks 
Sēdē piedalās iepirkumu komisijas locekļi:  
Pēteris Caics 
Igors Purmalis 
Armands Siliņš 
Rolands Feldmanis 
Sēdi protokolē: V.Daniševska 
 
Darba kārtībā: 
1. Atbildes sniegšana iepirkumā ”Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Inčukalna 

pamatskolā un Vangažu vidusskolā”. 
 

Darba gaita: 
1) K.Spravņiks: uzdoti jautājumi par iepirkumu:  

 
Jautājumi: 
1. jautājums  
Par iepirkuma ID NR. IND 2019/8 nolikuma 9.punktā iekļautajām prasībām: 
6)    vienas nedēļas ēdienkarte izglītojamiem 1.-4.klasei atbilstoši sezonai (ziema-pavasaris un 
vasara- rudens), kopā 2 (divas) ēdienkartes, saskaņā ar nolikuma pielikumā Nr.8 esošo 
paraugu; 
7)    vienas nedēļas ēdienkarte izglītojamiem 5.-9.klasei atbilstoši sezonai (ziema-pavasaris un 
vasara- rudens), kopā 2 (divas) ēdienkartes, saskaņā ar nolikuma pielikumā Nr.8 esošo 
paraugu; 
8)    vienas nedēļas ēdienkarte izglītojamiem 10.-12.klasei atbilstoši sezonai (ziema-pavasaris 
un vasara- rudens), kopā 2 (divas) ēdienkartes, saskaņā ar nolikuma pielikumā Nr.8 esošo 
paraugu. 
Pielikumā Nr. 8 1.-4., 5.-9. un 10.-12.klašu izglītojamajiem tabulā "Vienas dienas ēdienkarte 
izglītojamam" ir iekļautas ailes brokastis un launags, savukārt finanšu piedāvājumā rakstīts, 
ka 1.-4., 5.-9. un 10.-12.klašu izglītojamajiem cenas jānorāda tikai par pusdienām. 
 
Ievērojot augstāk minēto, lūdzu Jūs pārbaudīt, kādas ēdienreizes ir jāiekļauj piedāvājuma 
ēdienkartēs 1.-4., 5.-9. un 10.-12.klašu izglītojamajiem, un veikt precizējumus iepirkuma 
Nolikumā vai tā pielikumos. 
 
 
2.jautājums 
Nolikumam pielikumos ir ietverts Excel fails - pielikums Nr. 9, bet pašā nolikumā nav 
atsauces uz to. Lūdzu sniegt informāciju, kādiem nolūkiem piedāvājuma izstrādē jāizmanto 
pielikums Nr. 9? 
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2) K.Spravņiks: nepieciešams sniegt šādu atbildi:  
1. Inčukalna novada pašvaldības Iepirkumu komisija ir pārskatījusi nolikuma 8. pielikumu un 
konstatējusi, ka tajā kļūdaini norādītas prasības par ēdienreižu - brokastis un launags - 
iekļaušanu 1.-4.klasei; 5.-9.klasei un 10.-12.klasei. 
 
Ievērojot to, Iepirkumu komisija informē, ka, aizpildot ēdienkartes paraugus, nepieciešams 
ēdienkartēs brokastis, pusdienas un launagu iekļaut pirmsskolas izglītības grupai; 
pusdienas - 1.-4.klasei; 
pusdienas - 5.-9.klasei; 
pusdienas - 10.-12.klasei. 
 
2. Atbildot uz otro jautājumu, 9.pielikumā ir norādīti paraugi Vangažu vidusskolas un 
Inčukalna pamatskolas izglītojamo ēdienkartēm, kas attaino esošās ēdienkartes paraugus un 
atvieglo piedāvājuma sagatavošanu. 
 
 

K.Spravņiks: lūdzu balsot par atbildes sniegšanu uz augstāk minēto jautājumu. 
Iepirkuma komisija vienbalsīgi, ar četrām balsīm par, pret- nav, atturas-nav,  
nolēma: 
saskaņot augstāk minēto atbildi. 
 
Sēde tiek slēgta plkst.16:00. 
 

Komisijas priekšsēdētājs               (personiskais paraksts)      Kārlis Spravņiks 
                      Komisijas locekļi:  

(personiskais paraksts)               Pēteris Caics 

(personiskais paraksts)  Igors Purmalis 

(personiskais paraksts)  Armands Siliņš       

Komisijas sekretārs:                  (personiskais paraksts)   Vidaga Daniševska 
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Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 

K.Spravņiks 

05.07.2019. 
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