
 
 

 

SIA “UŽAVAS ALUS” 

Reģ. Nr.41201005223, “Alutiņi”, Užavas pag., Ventspils nov., LV-3627 

tālr. 63630632, 63630595; e-pasts: info@uzavasalus.eu; www.uzavasalus.eu 

Bankas 

rekvizīti: 

“Swedbank” AS, LV15HABA0551005797825  

“Luminor Bank” AS, LV21RIKO0002930271466  

“Citadele banka” AS, LV55PARX0012746765123 

 

 

APRAKSTS 

Užavas Lauku Kvasam pildītam 0,32 L tilp. pudelēs 
Ventspils nov. Užavas pag. 

 

Apraksts, uzglabāšanas un 

piegādes nosacījumi 
Užavas Lauku kvass  

Alkohola %  tilp. Bezalkoholisks dzēriens  

Kvasa īpašība  dabīgi raudzēts kvass- gāzēts, pasterizēts, bez konservantiem 

Sastāvs ūdens, cukurs, miežu iesals, rudzu iesals, oglekļa dioksīds, skābuma 

regulētāji - pienskābe, citronskābe, maizes raugs, antioksidants – 

askorbīnskābe 

100 ml produkta satur: enerģētiskā vērtība 156 kJ/37 kcal; 

Tauki: 0,0 g, 

tostarp piesātinātās taukskābes: 0 g;  

Ogļhidrāti 7,7 g,  

tostarp cukuri: 5,6 g;  

Olbaltumvielas: 0,1 g;   

Sāls: 0 g.  

Tara 0,32 l  tilp. brūna stikla pudele   

Uzglabāšanas to nosacījumi no +2 oC  līdz +25 oC 

EAN kods 0,32 L 

(vienreiz lietojamais iepakojums, 

personificēta dizaina pudele) 

EAN 4750239005241 

Cena / gab. bez PVN   EUR 0,65 

Derīguma termiņš pudelēs 24 mēneši 

Piegādes un Apmaksas noteikumi                                                       Saskaņā ar Līguma nosacījumiem  

Vienību skaits iepakojumā  12 gab. x 0,33 l pud. 

Transporta iepakojums  

(T1603 kods) 

Polimēra termoplēves iepakojums  (12 gab. x 0,33 l pud.) 

Papildus informācija pēc pieprasījuma pieejams arī 30 L tilp. KEG mucās 

 

 

 

Kontaktinformācija realizācijā / grāmatvedībā (informācija par sadarbības iespējām,  

rēķiniem, piegādēm, u. tml.)  Tālr.: 26 322 557; 636 30 632; E-pasts: info@uzavasalus.eu 

Administrācija: direktore Irēna Pumpura; tālr. 29 219 145;  pumpura@uzavasalus.eu 
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SIA “UŽAVAS ALUS” 

Reģ. Nr.41201005223, “Alutiņi”, Užavas pag., Ventspils nov., LV-3627 

tālr. 63630632, 63630595; e-pasts: info@uzavasalus.eu; www.uzavasalus.eu 

Bankas 

rekvizīti: 

“Swedbank” AS, LV15HABA0551005797825  

“Luminor Bank” AS, LV21RIKO0002930271466  

“Citadele banka” AS, LV55PARX0012746765123 

 

 

APRAKSTS 
Užavas Lauku Kvasam pildītam 30 L tilp. KEG mucās 

Ventspils nov. Užavas pag. 

Apraksts, uzglabāšanas un piegādes 

nosacījumi 
Užavas Lauku kvass 30 L tilp. 

Alkohola %  tilp. Bezalkoholisks dzēriens  

Kvasa īpašība  dabīgi raudzēts kvass- gāzēts, pasterizēts, bez konservantiem 

Sastāvs ūdens, cukurs, miežu iesals, rudzu iesals, oglekļa dioksīds, 

skābuma regulētāji - pienskābe, citronskābe, maizes raugs, 

antioksidants – askorbīnskābe 

100 ml produkta satur: enerģētiskā vērtība 156 kJ/37 kcal; tauki: 0,0 g, tostarp 

piesātinātās taukskābes: 0 g;  ogļhidrāti 7,7 g, tostarp cukuri: 5,6 

g; olbaltumvielas: 0,1 g;  sāls: 0 g.  

Tara Nerūsējoša tērauda 30 l KEG muca 

Uzglabāšanas to nosacījumi no +2 oC  līdz +25 oC 

Cena EUR bez PVN  litrs 1,19 €  (30 litri = 35,70 euro)  

Derīguma termiņš KEG  60 dienas 

Derīguma termiņš KEG pieslēdzot pie 

lejamās iekārtas, derīguma termiņa 

ietvaros 

14 dienas 

KEG mucas savienojuma vārsta 

blīve/blīvsegs tips 

A 

Piegādes un Apmaksas noteikumi                                                       Saskaņā ar Līguma nosacījumiem (piegādi līdz Rīgai nodrošina 

Pārdevējs) 

Papildus informācija Pieejams arī 0,32 L tilp. pudelēs 

 
Personificētas mucas ar uzrakstu UŽAVAS ALUS 

 

Kontaktinformācija realizācijā / grāmatvedībā (informācija par sadarbības iespējām, rēķiniem, piegādēm, u. tml.)   

Tālr.: 26 322 557, 636 30 632; info@uzavasalus.eu 

Administrācija: direktore Irēna Pumpura; tālr. 29 219 145;  pumpura@uzavasalus.eu 

Lejamā alus iekārtu tehniķis 

Vidzemes un Zemgale reģioni: Armands Students 

Tālr. 29 363 353 (sadarbības partneris SIA “I ECO”) 

 Lejamā alus iekārtu tehniķis 

Kurzemes reģions: Ēriks Jaunozols 

Tālr. 29 477 472 (SIA “UŽAVAS ALUS”) 
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