
Preču pieņemšanas 220.lv noliktavā kvalitātes standarts 
 
 

Kārtas 
Nr. 

Preču grupa  

1. 
 

Mēbeles un mājas 
interjera preces 

Korpusa mēbeles – iepakotas izturīga kartona iepakojumos ar 
nodalīšanas elementiem. Uz paletēm jāuzliek tā, lai neizbīdītos ārpus 
paletes robežām. Mīkstās mēbeles iepakotas izturīgas plastmasas 
iepakojumos ar plastmasas stūriem.  
Matrači – izturīgas plastmasas iepakojums ar kartona stūriem pa visu 
perimetru vai kaste. 
Apgaismes ķermeņi – izturīga kartona kaste ar aizpildītām tukšajām 
vietām. Iepakojums marķēts ar uzlīmi “PLĪSTOŠA PRECE”. 
Paklāji – jābūt izturīgam primārajam plastmasas iepakojumam. 
Karnīzes – jātransportē kartona vai plastmasas tūbās, ar papildu 
polsterējumu un / vai iepakojuma gali jāiepako burbuļplēvē. 
Tekstilizstrādājumi (veļas komplekti, gultas pārklāji, pledi, segas, 
spilveni, palagi, aizkari, dvieļi un citi) – jābūt sākotnējam iepakojumam 
(plastmasas maisam). Sekundārais iepakojums – kartona kaste (var 
būt samiksētas preces). 

2. Smaržas, 
kosmētika, 
medicīniskās 
preces. 

Smaržas, smaržu komplekti, kosmētika (izņemot šķidrumus) – 
visām smaržām un smaržu komplektiem jābūt primārajā iepakojumā – 
kastītei papildus jābūt aizsargātai plēvi. 
Šampūni, kondicionieri un tml. - trauku korķīšiem jābūt ar 
aizsardzību, tas nozīmē, ka, kamēr netiek noņemta aizsardzība, 
korķīši neatskrūvējas. 
Medicīniskās preces – jābūt primārajā iepakojumā. 

3. Bērniem un 
zīdaiņiem 

Rotaļlietas, apģērbs un apavi, zīdaiņu preces, kancelejas preces, 
grāmatas – jābūt primārajā iepakojumā, kas pilnīgi nosedz visu preci. 
Automašīnu sēdeklīši – jābūt primārajā iepakojumā. 
Ratiņi, ēdināšanas krēsliņi, manēžas, gultiņas, staiguļi, drošības 
vārtiņi, divriteņi, skrejriteņi, elektromobiļi, leļļu mājiņas, minamas 
/ stumjamas mašīnas, kartingi, bērnu virtuves, garāžas un trases – 
jābūt primārajā iepakojumā: kartona kastē. 
Slidotavas, bērnu rotaļu namiņi – jābūt iepakotiem pilnībā noslēgtos 
izturīga kartona iepakojumos vai izturīgā plēvē. Jābūt iepakotiem tā, 
lai transportēšanas laikā netiktu sabojāti un nesabojātu citas preces. 
Liela izmēra bērnu šūpoles, laukumi, ragaviņas  – jāpiegādā uz 
atsevišķas paletes. Jābūt iepakotiem tā, lai transportēšanas laikā 
netiktu sabojāti un nesabojātu citas preces. 
Zīdaiņu barība: biezenīši stikla iepakojumos – iepakota kartona 
kaste ar putu polistirola kārtu un / vai iepakoti burbuļplēvē. Iepakojums 
marķēts ar uzlīmi “PLĪSTOŠA PRECE”. 
Plastmasas vanniņas un kastes, matu kastes, naktspodi, smilšu 
kastes –jābūt primārajam iepakojumam, ja vairāk nekā 1 gab., tad 
jāieliek viena otrā un jāiepako izturīgā plēvē vai kartona kastē. 

4. Sadzīves tehnika 
un elektronika 

Liela sadzīves tehnika – jābūt primārajam iepakojumam – 
putuplastam vai plēvei. 
Elektriskās klavieres – jābūt primārajam iepakojumam no bieza 
putuplasta slāņa, kartona kastes un aptītām ar aizsarglenti. Kastei ir 
pieļaujami iespiedumi no ārpuses, kas rodas, savelkot lentes tajos 
gadījumos, kad skaidri redzams, ka tas nesabojā putuplasta slāni.  
Televizori – jābūt primārajam iepakojumam – putuplastam un kartona 
kastei. 

5. Mobilie tālruņi, 
fototehnika un 
videotehnika, 
datortehnika 

Preces ar ražotāja plombu – plomba nedrīkst būt bojāta, jābūt 
primārajam iepakojumam. Transportēšanas iepakojumā pieļaujamas 
miksētas preces.  
Telefonu maciņi; aizsargplēves; atmiņas kartes; USB atmiņas; 
savienošanas kabeļi, adapteri; telefonu, fotoaparātu, dronu, 
planšetu akumulatori, e-grāmatu maciņi – primārajam iepakojuma 



jābūt no plastmasas (blisteriepakojumam) un / vai kartona slāņa.  
Datori – jābūt primārajam iepakojumam – putuplastam un kartona 
kastei. 

6. Sports, brīvais 
laiks, tūrisms 

Velosipēdi, batuti, lauka baseini, grili, trenažieri, laivas, sup dēļi, 
galda tenisa, futbola galdi – jābūt iepakotiem pilnīgi slēgtos izturīga 
kartona iepakojumos ar nodalīšanas elementiem. 
Makšķeres un citas garas, elastīgas preces – jātransportē kartona 
vai plastmasas tūbās, ar papildu polsterējumu un / vai iepakojuma gali 
iepakoti burbuļplēvē. 
Skrituļslidas, skrituļdēļi, koferi, mugursomas, somas, hanteles, 
citas mazas sporta preces – jābūt primārajā iepakojumā: kartona 
kastē vai izturīgā plēvē. 
Tūrisma preces: teltis, guļammaisi, tūristu paklājiņi un tml. – jābūt 
primārajā iepakojumā: kartona kastē vai izturīgā plēvē. 

7. Santehnika, 
remonts, apsilde 

Durvis – stūriem jābūt aizsargātiem ar vismaz 2 cm biezu izturīga 
kartona vai putu polistirola slāni. Uz paletes liekot durvis vienas virs 
otrām, starp durvīm jābūt kartona loksnēm. 
Apkures katli un kamīni – jāpiegādā uz paletēm. Jābūt aptītiem ar 
kartonu vai burbuļplēvi. 
Plaukti, centrālapkures un vannas radiatori, grīdas un spoguļu 
apsildīšanas paklājiņi, ūdens sildītāji, sildītāji, gaisa regulēšanas 
iekārtu piederumi, dūmu detektori, vannas istabas ventilatori, 
meteostacijas, gaisa sausinātāji, gaisa mitrinātāji, ventilatori, 
kondicionieri, viedās mājas, ūdens jaucējkrāni, virtuves izlietnes, 
vannas istabas ierīces un aksesuāri, ūdens sūkņi, aku vāki  – jābūt 
primārajam iepakojumam. Transportēšanas iepakojumā pieļaujamas 
miksētas preces. 
Izlietnes, bidē, klozetpodi, vannas – visai keramikai jābūt kartona 
kastē ar putu polistirola slāni un / vai iepakotai burbuļplēvē, kura 
nodrošināti stabilitāti kastes iekšienē. Iepakojums marķēts ar uzlīmi 
“PLĪSTOŠA PRECE”. Vannas aptītas ar kartonu vai vairākiem 
burbuļplēves slāņiem un uzliktas uz paletēm tā, lai neizbīdītos ārpus 
paletes robežām. 
Dušas kabīnes, sieniņas – kartona iepakojumi ar iekšēju 
polsterējumu, burbuļplēvi vai putu polistirolu. Iepakojums marķēts ar 
uzlīmi “PLĪSTOŠA PRECE”. 

8. Autopreces Riepas – jābūt stingri pielīmētām ar A6 formāta uzlīmēm vai apvilktām 
ar plēvi. 
Akumulatori – jābūt primārajam iepakojumam plēvei. 
Auto preces: automašīnu paklājiņi, logu tonēšanas plēves, izpūtēju 
uzgaļi un bākas, spuldzītes, pārnesumu sviras uzgaļi, roku paliktņi, 
riteņu dekoratīvās uzlikas, logu tīrītāji, stūres apvalki, akumulatoru 
lādētāji, jumta bagāžnieki, velosipēdu turētāji, jumta šķērsstieņi, 
sēdekļu pārvalki, ugunsdzēšamie aparāti, aptieciņas, motociklistu 
apģērbs, mazgāšanas iekārtas, fm modulatori, alkotesteri, auto 
elektroiekārtas – jābūt primārajam iepakojumam. Transportēšanas 
iepakojumā pieļaujamas miksētas preces. 



9. Virtuves, sadzīves, 
mājsaimniecības 
preces 

Plīstošas preces (trauki, stikls un keramika) – jābūt primārajam 
iepakojumam. Ja primārā iepakojuma nav vai tas ir nepietiekams, 
jāsaskaņo papildu iepakošanas pakalpojums. 
Šķidrumi, sadzīves ķīmija – trauku korķīšiem jābūt ar aizsardzību, tas 
nozīmē, ka, kamēr netiek noņemta aizsardzība, korķīši neatskrūvējas. 
Gludināmie dēļi, veļas žāvētāji un aksesuāri – jābūt primārajam 
iepakojumam – izturīgai plastmasai. 
Tīrīšanas rīki un piederumi – jābūt primārajam iepakojumam 
(plastmasas maisam vai kartona kastei). Sekundārais iepakojums – 
kartona kaste (var būt samiksētas preces). 
Virtuves piederumi, naži, griešanas dēļi, garšvielu komplekti rīves 
un tml. 
Pannas, termosi, tējkannas, ēdiena glabāšanas trauki – jābūt 
primārajam iepakojumam  - plastmasas maisiņam. Sekundārajā 
iepakojumā pieļaujams ievietot miksētas preces. 
Katli, ātrvārāmie katli un to komplekti – jābūt primārajam 
iepakojumam (plastmasas maisam vai kartona kastei). Sekundārais 
iepakojums – kartona kaste (var būt samiksētas preces). 

10. N18 preces un 
apģērbs 

Primārais iepakojums – maisiņš vai kartona kaste. Sekundārajā 
iepakojumā pieļaujams ievietot miksētas preces. 

11. Dzīvnieku preces Akvāriji – jābūt primārajam iepakojumam – putuplastam un kartona 
kastei. 
Bļodiņas, pavadiņas, dzīvnieku rotaļlietas, tīrības 
nodrošināšanas preces, kopšanas līdzekļi – jābūt primārajam 
iepakojumam. Ja primārā iepakojuma nav vai tas ir nepietiekams, 
jāsaskaņo papildu iepakošanas pakalpojums. Sekundārajā 
iepakojumā pieļaujams ievietot miksētas preces. 
Migas, spilveni, apģērbi, aliņas, dekorācijas akvārijiem – jābūt 
primārajam iepakojumam (plastmasas maisam vai kartona kastei). 
Sekundārajā iepakojumā pieļaujams ievietot miksētas preces. 
Dzīvnieku barība, beramās preces maisos – veseli, nebojāti 
iepakojumi. Uz paletes zem precēm obligāti jāliek kartons, plastmasa 
vai koka plāksne. 
Dzīvnieku barība: sausā barība kaķiem / suņiem / grauzējiem u.c.; 
konservi kaķiem / suņiem, gardumi kaķiem / suņiem, pakaiši, 
siens, vitamīni, pretparazītu līdzekļi, zivju barība  – jābūt 
primārajam iepakojumam (plastmasas maisam vai kartona kastei). Ja 
primārā iepakojuma nav vai tas ir nepietiekams, jāsaskaņo papildu 
iepakošanas pakalpojums. Sekundārajā iepakojumā pieļaujams 
ievietot miksētas preces. 



12. Dārza preces Dārza tehnika – jābūt primārajam iepakojumam – kartona kastei. 
Siltumnīcas (plēves) – jābūt primārajam iepakojumam – kartona 
kastei, jāsaliek uz paletēm. 
Ķerras – jābūt primārajā iepakojumā: kartona kastē vai izturīgā plēvē. 
Dārza darbarīki, laistīšanas iekārtas – jābūt primārajam 
iepakojumam (plastmasas maisam vai kartona kastei). Ja primārā 
iepakojuma nav vai tas ir nepietiekams, jāsaskaņo papildu 
iepakošanas pakalpojums. 
Mājiņas darbarīku nolikšanai – jābūt iepakotām pilnīgi aizvērtos 
kartona iepakojumos. Koka mājiņas iepakotas bandāžas plēvē un 
papildus iepakotas tā, lai netiktu sabojātas un nesabojātu citas preces. 
Mājas remonta mehāniskie darbarīki, sniega lāpstas – jābūt 
primārajam iepakojumam (plastmasas maisam vai kartona kastei). 
Sekundārajā iepakojumā pieļaujams ievietot miksētas preces. 
Sadzīves kāpnes – jābūt primārajam iepakojumam – plēvei. 
Elektriskie mājas remonta darbarīki – jābūt primārajam 
iepakojumam – kartona kastei. Sekundārajā iepakojumā pieļaujams 
ievietot miksētas preces. 
Lauka gaismas ķermeņi, dārza dekorācijas, elektriskās ierīces 
cīņai ar odiem, zirnekļiem, pelēm un kurmjiem, repelenti pret 
odiem – jābūt primārajam iepakojumam – kartona kastei. Sekundārais 
iepakojums – kartona kaste (var būt samiksētas preces). 
Plastmasas kastes, mantu kastes, konteineri, spaiņi, ūdens 
tvertnes, komposta kastes, smilšu kastes, puķu podi, puķu 
kastes, diedzēšanas podi, darbarīku kastes – jābūt primārajam 
iepakojumam (plastmasas maisam vai kartona kastei), ja tiek vests 
vairāk par 1 gab., tad saliek vienu otrā un iepako izturīgā plēvē vai 
ieliek kartona kastē. 
Beramas preces (komposts, mulča, mēslošanas līdzekļi, smilts, 
sāls u.t.t.) – veseli, nebojāti iepakojumi. Uz paletes zem precēm 
obligāti jāliek kartons, plastmasa vai koka plāksne. 
Nestandarta gabarītu preces (Notekūdeņu attīrīšanas ierīces, 
žogu segmenti u.tml.) – jāpiegādā uz atsevišķas paletes. Jābūt 
iepakotiem tā, lai transportēšanas laikā netiktu sabojāti un nesabojātu 
citas preces. 
Puķu statīvi un piederumi – jābūt primārajam iepakojumam 
(plastmasas maisam vai kartona kastei). Sekundārajā iepakojumā 
pieļaujams ievietot miksētas preces.  
Grābekļi, dakšas, lāpstas, kapļi un tml. – jābūt primārajam 
iepakojumam (plastmasas maisam vai kartona kastei). 
Mēslošanas līdzekļi – jābūt primārajam iepakojumam vai papīram, vai 
plastmasai. Ja primārā iepakojuma nav vai tas ir nepietiekams, 
jāsaskaņo papildu iepakošanas pakalpojums. 

13. Dāvanas, svētku 
atribūtika 

Ziemassvētku virtenes, eglīšu mantiņas un dekorācijas, karogi, 
līdzjutēju un tautiskā atribūtika un tml. – jābūt primārajam 
iepakojumam (plastmasas maisam vai kartona kastei). Ja primārā 
iepakojuma nav vai tas ir nepietiekams, jāsaskaņo papildu 
iepakošanas pakalpojums. Sekundārajā iepakojumā pieļaujams 
ievietot miksētas preces. 
Kapu sveces – jābūt sekundārajam iepakojumam - izturīgai 
plastmasai un kartona pamatam. 

14. Citas preces Preču grupām, kas nav iekļautas līguma 1.1. pielikumā, piemēro 
līguma noteikumu 2.b 

 


