Ēdināšanas uzņēmumi
Uzņēmums
Kafejnīca Titurgas stāsti

Pakalpojums, ko piedāvā
Siltas, svaigas un garšīgas
pusdienas

Kotlešu lietus Street Food

Tel.nr.

E-pasts

27 171 815

https://www.facebook.com/titurgasstasti/

Kebabi, pankūkas, kotletes
ar piedevām

29 265 838

https://www.facebook.com/kotlesulietus/

Maxi Pizza

Picas, suši

66 900 690

https://www.facebook.com/MaxiPizzaLv/

Papildu info (piem., piegādes diena, piegādes maksa, minimālais pasūtījuma apjoms u.c.
Nodrošinām siltas, svaigas un garšīgas pusdienas ar bezmaksas piegādi!
Par piegādātajām pusdienām būs iespējams norēķināties arī ar bankas kartēm!
Ēdienu PIEGĀDE sākot no 23.03.20 Ķekava, Baloži un Katlakalns
TESTA režīmā no pl.12.00 - 19.00
Minimālā pasūtījuma summa 10 eur + 3 eur, virs 15 eur - BEZMAKSAS
Zvanot, SMS, WATSAP mob. 29265838
Ievērojot pastiprinātus drošības pasākumus, iespējama BEZKONTAKTA PIEGĀDE UN
NORĒĶINĀŠANĀS MĀJASLAPĀ VAI CAUR APPLE PAY NORĒĶINU SISTĒMU!

SIA "Cake Fab"

Musa kūkas

29 237 277 info@cakefab.lv

https://www.facebook.com/cakefab.lv/

Ķekavas novadā kūku piegāde tikai 2 EUR, bet Baložu un Titurgas iedzīvotājiem - piegāde bez
maksas. Apmaksu pieņemam tikai caur banku, pamatojoties uz saņemtu rēķinu.

Viesu nams Svelmes

Pusdienas līdzņemšanai,
banketi

Kalnakrogs "Garozu ķēķis"

Pusdienu krogs

67148304
26812080

https://www.facebook.com/Kalnakrogs/

Bamba Leo

Kafejnīca, bārs

27 555 550

https://www.facebook.com/pages/Bambaleo/163539330373877

UCHI sushi

Suši, Wok ēdieni

28 066 366 uchisushi@inbox.lv

https://www.facebook.com/Uchisushiriga/

29172544

FB konts

https://www.facebook.com/svelmes/

Pasūtīšana pa tālruni. Gatavo pusdienas līdzņemšanai, saņemšana uz vietas, minimālā pasūtījuma
summa 10 EUR, kā arī līdz 6 personām vienlaicīgi uz vietas. Gatavojam banketiem ar piegādi vai
pašaizvešanai, minimālā pasūtījuma summa 50 EUR. Apmaksa ar bankas karti vaivskaidrā naudā.
Piezvanot, var saņemt fasētu ēdienu pēc ēdienkartes vai pusdienu piedāvājumu līdzņemšanai vai ar
piegādi. Sīkāka informācija un pasūtījumu piegādes saskaņošanai pa tālruni 67148304 vai
26812080.
Piegādā siltas pusdienas vai vakariņas katru dienu no plkst. 11:00-18:00. Iespējams iegādāties
līdzņemšanai, padūtīt ar piegādi vai paēst uz vietas (telpas tiek regulāri tīrītas un dezinficētas, kā arī
strikti ievērojam 2m distanci starp galdiņiem). Minimālā pasūtījuma summa 10€. Piegāde Ķekavas
ciema teritorijā par brīvu, pārējā novada teritorijā piegāde 2€. Iespējams norēķināties ar skaidru
naudu vai maksājuma kartēm.
SUŠI piegāde BEZ maksas!
Piesaki savu pasūtījumu līdz 16:00 zvanot 28066366 vai rakstot uchisushi@inbox.lv un piegādi
veiksim šovakar no 18:00-19:00!
Minimālā pasūtījuma summa 15€.

Pārtikas preču tirdzniecības uzņēmumi
Uzņēmums

Pakalpojums, ko piedāvā

Bamba Leo

Visa veida pārtikas preču
piegāde

LPKS "Kuldīgas labumi"

Mājražotāju pārtikas
produkti

bambaleoveikals@gmail.com

Iespējams iepirkties internetveikalā. Piegādes uz adresi ar kurjeru, kā arī ar pakomātu starpniecību.
https://rodnoisad.com/lv/

Smiltsērkšķu audzēšana,
pārstrāde un tirdzniecība.

20175175 info@amberfarm.lv

https://www.facebook.com/amberfarmlv-1959419974298024/

Piegāde līdz mājas durvīm. Un piegāde ar pakomāta starpniecību, Pasūtīšana pa tālruni un rakstot
epastā.

pasutijumi@satys.lv
20268541 info@negantigardi.lv

https://www.facebook.com/siasatys
https://www.facebook.com/NEGANTIgardi-112194723538015/

26412803 cesu.maize@gmail.com

https://www.facebook.com/cesu.maize/

Pašu piegādes. Piegādes ar kurjeru. Iespējams iepirkties mājaslapā.
Ar kurjeru līdz mājas durvīm. Pasūtīšana internetveikalā https://www.negantigardi.lv/
Ar kurjeru līdz mājas durvīm un Omniva pakomāti. Pasūtīšana internetveikalā
https://shop.cesumaize.lv/

24420244 info@riekstijums.lv

https://www.facebook.com/riekstijums.lv/

Ar kurjeru līdz mājas durvīm. Pasūtīšana internetveikalā https://riekstijums.lv/

Svaiga gaļa, gaļas
izstrādājumi, kūpinājumi.
Bioloģiska liellopa gaļa.
Maize. Graudaugi. Maizes
cepšanas lietas.

24335225 svaigi@svaigi.lv

ZS Kotiņi

Pārtikas produkti. Sēklas.
Žāvēti augļi. Gaļa un gaļas
izstrādājumi. Saldumi.
Konditoreja. u.c.
Pārtikas produkti. Rapšu
eļļa. Lobīti zirņi. Kviešu
milti. Zirņu milti. Grūbas.
u.c.

26 405 907 info@kotini.lv

Potato King Latvia

Augļu un dārzeņu piegāde

27 033 073 darzenupasutijums@gmail.com

LIVONIA

Interneta veikala adrese ir kuldigaslabumi.mozello.lv Tur ir arī visi piegādes nosacījumi. Pagaidām
piegāde ir reizi nedēļā, bet ja būs pieprasījums piegāde varētu būt biežāk

25473680 kuldigaslabumi@kuldiga.lv

https://www.facebook.com/dzimtaisdarzs/

AmberFarm

Augļu serviss

Papildu info (piem., piegādes diena, piegādes maksa, minimālais pasūtījuma apjoms u.c.
Visa veida pārtikas preču piegāde darba dienās no 10:00- 18:00. Par ērtāko laiku preču saņemšanai,
sazināsimies ar Jums un vienosimies. Piegādāsim:
Daugmalē trešdienās un piektdienās, Mellupos /Plakanciemā trešdienās un piektdienās, pàrējā
novada teritorijà katru darba dienu, pēc pasūtījuma un maksājuma saņemšanas. Pasūtīt iespējams
rakstot uz epastu: bambaleoveikals@gmail.com

Veselīgu produktu ražošana 29409537
no dabas veltēm.
22117770

Dzimtais dārzs

Rieksti Jums

FB konts

https://www.facebook.com/svaigi.lv/
https://www.facebook.com/KunturiLV/

Pārtika
Gaļa un gaļas produkti

Cēsu Maize

E-pasts

Iespējams iegādāties internetveikalā www.svaigi.lv
PIEGĀDES VEIDS:
Saņem pasūtījumu izvēlētajā Tirgus dienā:
- ar piegādi Tirgus dienas vakarā laikā no 18:00 līdz 22:00 uz izvēlēto adresi Baložos,
- pirmdienu un ceturtdienu vakaros laikā no 18:00 līdz 22:00 piegādāsim uz izvēlēto adresi Ķekavā.
Pirms piegādes sazināsimies ar Tevi par precīzu piegādes laiku.
Pasūtīšana internetveikalā https://kunturi.lv/

Svaigi.lv
Kunturi

"SĀTYS gaļa i dasys
NEGANTI gardi

Tel.nr.

Augļi, dārzeņi, bakaleja
67 609 777 info@augluserviss.lv
Bezalkoholisko dzērienu
ražošana/pārdošana/piegād
e.
26 134 731 office@vinnis.lv

Omniva pakomāti visā Latvijā. Pasūtīšana internetveikalā http://www.kotini.lv

https://www.facebook.com/potatothekinglatvia/

Pasūtījumi jāveic otrdienās pa epastu līdz plkst.15:00 piegāde ceturtdienās Baloži, Medemciems,
Baloži, Katlakalns, Rāmava, Valdlauči. Piegāde 2 EUR, minimālā pasūtījuma summa 10,00 EUR.

https://www.facebook.com/augluserviss/

Pasūtīšana internetveikalā https://e.augluserviss.lv. Piegādes katru dienu, izņemot svētdienas, tiek
veiktas Ķekavā. Lai saņemtu BEZMAKSAS piegādi visā Latvijā, pasūtījuma summai ir jābūt vismaz 50
euro, Pasūtījumiem VIRS 30 euro tiek pievieota piegādes maksa, 5 euro, Pasūtījumiem ZEM 30
euro, tiek pievienota piegādes maksa, 10 euro.

https://www.facebook.com/livoniacesis/

Piegādes uz adresi ar kurjeru. Pasūtīšana pa tālruni, epastā, kā arī iespējams iepirkties mājaslapā
http://www.livonia.lv

Dažāda veida produkcija
Uzņēmums

Rimi.lv

Pakalpojums, ko piedāvā
Pārtikas un
mājsaimniecības produktu
piegāde

Tel.nr.

E-pasts

80 000 180

FB konts

https://www.facebook.com/Rimi.Latvija/

Papildu info (piem., piegādes diena, piegādes maksa, minimālais pasūtījuma apjoms u.c.
Pasūtīšana internetveikalā https://www.rimi.lv/e-veikals/lv, BEZMAKSAS piegāde pirkumiem virs
49,98 EUR. Piegāde uz Baložiem, teritorija jāprecizē internetveikalā https://www.rimi.lv/eveikals/lv/checkout/delivery/home/guest/edit
Pasūtīšana internetveikalā www.barbora.lv. Piegādes maksa ir no € 0.99 (atkarībā no izvēlētā
piegādes laika un piegādes teritorijas).
BEZMAKSAS piegāde pasūtījumiem virs 49,99 EUR.
Piegāde uz Baložiem, Ķekavu, precīza pegādes teritorijā internetveikalā
https://www.barbora.lv/info/precu-piegade-un-atgriesana

SIA Malejas

Pārtikas un
mājsaimniecības produktu
piegāde
29 712 886 info@barbora.lv
https://www.facebook.com/barboraLatvia/
Pārtikas produkti, tajā
skaitā dārzeņi, augļi, svaiga
gaļa, pašu ražotie
kulinārijas izstrādājumi;
dzērieni; dzīvnieku barība;
tīrīšanas līdzekļi un sadzīves
preces;
29 389 154 titurgasveikals@gmail.com
https://www.facebook.com/malejasveikals/

Shopme.lv

Pārtikas un nepārtikas
produkti, mājdzīvnieku
barība

food24.lv

Pārtikas un
mājsaimniecības produktu
piegāde

27334417

https://www.facebook.com/food24lv/

Interneta veikals, piegāde līdz mājas durvīm.

bioveikals.lv

Pārtikas produkti, higiēnas
un sadzīves preces. u.c.

26676644 info@bioveikals.lv

https://www.facebook.com/MansBioVeikals/

Piegāde ar Omnivu un Kurjeru, pasūtīšana internetveikalā https://www.bioveikals.lv/

Zalazeme.eu

Pārtika, bioloģiski produkti,
tīrīšanas līdzekļi un higiēnas
preces

23771999 info@zalazeme.eu

https://www.facebook.com/zalazeme/

Iespējams iepirkties interneta veikalā www.zalazeme.eu, piegāde - pakomāti.

https://www.facebook.com/nuko.lv/

Līdz durvīm. Kurjers. Iespējams iepirkties interneta veikalā www.nuko.lv

Barbora.lv (Maxima)

Nuko.lv
SKiiN

Pārtika, preces mazuļiem,
tīrīšanas līdzekļi un higiēnas
preces, zoo preces,
birojiem,
Dabīga kosmetīka Zero
Waste koncepcijā.

Uz Ķekavu plānots doties ceturdienās. Informācija par piegādēm atrodama te:
http://www.shopme.lv/piegade/. Šobrīd arī aktīvi strādājam arī pie gatavo ēdienu paku piegādes,
ko gatavosim uz vietas, mūsu kafejnīcā - gatavas mājas virtuves maltītes, kuras atliek tikai uzsildīt!

223 44 000 7am@7am.lv

nuko@nuko.lv

Pasūtījumu veic epastā sūtot sarakstu ar Jums vēlamajām precēm un telefona numuru.
Komplektējot pasūtījumu tiek zvanīts, ja precenav uz vietas un piedāvā alternatīvu preci. Apmaksa
izrakstot rēķinu un nosūtot uz epastu, pēc maksājuma uzdevuma saņemšanas tiek veikta
bezkontakta piegāde. Šoferītis zvana Jums, kad ir klāt un Jūs dodat norādījumus kur pasūtījumu
novietot!

27151333 izo.ksenija@gmail.com https://www.facebook.com/pg/SKiiNeco/

Pasūtīšana pa tālruni un epastā, kā arī Etsy interneta veikalā. Piegāde uz adresi.

Ķekavas novada mājražotāji
Uzņēmums

Pakalpojums, ko piedāvā

Malderi

Dažādu dabisku
smiltsērkšķu produkciju.

SIA Siliņpaps un dēli
Armanda Kūpinājumi (mājražotājs
Armands Miķelsons)

Gaļas kūpinājumi
Gaļas kūpinājumi, desas,
gaļas konservi

Tel.nr.

E-pasts

29673997 malderi@inbox.lv
22465305
29745680

FB konts

Papildu info (piem., piegādes diena, piegādes maksa, minimālais pasūtījuma apjoms u.c.
Noformēt pasūtījumu Jūs varat zvanot vai rakstot mums.Vienosimies par piegādes iespējām.
Pirkumiem virs 50.00 EUR piegāde Rīgas rajonā bez maksas. Veicam arī pasta sūtījumus (pasta
pakalpojumu izdevumus sedz klients)
Piegāde Ķekavas novada robežās - minimālā pasūtījuma summa 10,00 EUR. Piegādes diena un laiki
vienojoties pa tālruni.
Piegāde summai virs 25 EUR Ķekavas novadā un Rīgas rajonā bez maksas. Pasūtījumu veikšanas un
saņemšanas vienojoties telefoniski.

