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1. Vispārējā informācija 
1.1. Iepirkuma procedūrai piemērojamie tiesību akti: 

1.1.1. Iepirkuma procedūras nolikums, turpmāk tekstā – Nolikums, sagatavots 

saskaņā ar AS “RĪGAS SILTUMS” iekšējiem normatīvajiem aktiem.  

1.1.2. Iepirkuma procedūras paredzamā līgumcena nepārsniedz Ministru 

kabineta 28.02.2017. noteikumos Nr.105 “Noteikumi par publisko 

iepirkumu līgumcenu robežvērtībām” noteikto līgumcenu robežvērtību. 

1.2. Iepirkuma procedūras veids - atklāts konkurss. 

1.3. Iepirkuma procedūras nosaukums, identifikācijas Nr.:  

“Par AS “RĪGAS SILTUMS” darbinieku veselības apdrošināšanu”, 

identifikācijas Nr.RS2022/192/AK, turpmāk tekstā – Konkurss vai iepirkuma 

procedūra.  

1.4. Pasūtītājs: 

Nosaukums: Akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” 

Reģistrācijas Nr.: 40003286750 

Vienotais reģistrācijas Nr.: LV40003286750 

Juridiskā adrese: Rīga, Cēsu iela 3A, LV - 1012 

Tīmekļvietne: www.rs.lv 

Pasūtītāja pircēja profils: www.rs.lv, sadaļa “Iepirkumi un konkursi” 

1.4.1. Pasūtītājs kā pārzinis veic pretendenta piedāvājumā saņemto personas 

datu apstrādi ar mērķi nodrošināt pretendenta atlasi iepirkuma līguma 

noslēgšanai. 

1.4.2. Konkursu veic saskaņā ar Pasūtītāja rīkojumu vai valdes lēmumu 

apstiprināta iepirkuma komisija, turpmāk tekstā – Komisija. 

1.5. Pasūtītāja kontaktpersona: 

Amats: Personāla daļas vadītāja 

Vārds, Uzvārds: Aira Lāce 

Tālruņa Nr.: +371 26469079 

e-pasta adrese: aira.lace@rs.lv 

 

1.5.1. Pasūtītāja kontaktpersona Konkursa laikā sniedz tikai organizatorisku 

informāciju par Nolikumu un Konkursa norisi. 

http://www.rs.lv/
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1.5.2. Informācijas pieprasījumus vai papildu skaidrojumus par Nolikuma 

prasībām jāiesniedz atbilstoši Nolikuma 2.sadaļā norādītajam.  

1.6. Piegādātājs - fiziskā vai juridiskā persona vai šādu personu apvienība jebkurā 

to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā veikt būvdarbus, piegādāt preces vai 

sniegt pakalpojumus. 

1.7. Pretendents – piegādātājs, kas iesniedzis piedāvājumu. Pretendents ir tiesīgs 

iesniegt tikai vienu piedāvājumu, pretējā gadījumā šī Pretendenta piedāvājumi 

tiks noraidīti. 

1.8. Iepirkuma procedūras priekšmets: 

Iepirkuma līguma 

priekšmets un izpildes 

vieta: 

 

□ būvdarbu līgums 

□ piegādes līgums 

 pakalpojuma līgums 
 

Par AS “RĪGAS SILTUMS” darbinieku veselības 

apdrošināšanu 

 

Iepirkuma līguma termiņš: Līguma termiņā 1 (viens) gads 

Iepirkuma priekšmeta 

apraksts: 
Iepirkuma priekšmets netiek sadalīts daļās 

CPV kods: 66512200-4  

Piedāvājuma varianti: □ ir pieļaujami  

  nav pieļaujami 

 

Finansējums: Pasūtītāja budžeta līdzekļi 

 

1.9. Iepirkuma procedūras izsludināšana un Nolikuma saņemšana: 

1.9.1. Pasūtītājs publicē paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja, turpmāk 

tekstā – IUB, Publikāciju vadības sistēmā, kuram nepiemēro SPSIL un 

publicē paziņojumu Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv, 

izvēloties iepirkuma veidu “Neregulēts iepirkums”. 

http://www.eis.gov.lv/
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1.9.2. Konkursa Nolikumam un ar to saistītajai dokumentācijai ir nodrošināta 

tieša un brīva pieeja Pasūtītāja Pircēja profilā tīmekļvietnē www.rs.lv 

sadaļā “Iepirkumi un konkursi”.  

1.9.3. Ieinteresētais Piegādātājs var saņemt Nolikumu, lejupielādējot to 

elektroniskajā formātā. 

1.9.4. Papildus informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo Konkursu, tiks 

publicētā Pasūtītāja Pircēja profilā tīmekļvietnē www.rs.lv sadaļā 

“Iepirkumi un konkursi”.  

1.10. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība: 

1.10.1. Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski, parakstīti ar drošu elektronisko 

parakstu, uz e-pasta adresi: ludmila.kalnina@rs.lv ne vēlāk kā līdz 

31.08.2022. pl.10.00.  

1.10.2. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Nolikuma 1.10.1.punktā minētā termiņa, 

tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām. Tie netiks atvērti un 

neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. 

1.11. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība: 

1.11.1. Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti slēgtā sēdē tūlīt pēc piedāvājuma 

iesniegšanas beigām 31.08.2022. pl.10.15. 

1.11.2. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma 

šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 10 (desmit) minūtes pēc Nolikuma 

1.10.1.punktā minētā laika uz Nolikuma 1.10.1.punktā norādīto e-pasta 

adresi jānosūta elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta 

atvēšanai. 

1.12. Vietas apskate un Piegādātāju sanāksme: 

1.12.1. Piegādātājiem nav paredzēta līguma priekšmeta izpildes vietas apskate. 

1.12.2. Piegādātāju sanāksme nav paredzēta. 

1.12.3. Visas izmaksas, risks un atbildība, kas attiecas uz vietas apmeklējumu 

jāuzņemas Piegādātājam. 

2. Informācijas apmaiņas kārtība 
 

2.1. Nolikuma skaidrojumus par piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, un/vai 

skaidrojumus par Nolikumā un tā pielikumos iekļautajām prasībām, 

Piegādātājs pieprasa rakstiski elektroniski uz e-pasta adresi, kas norādīta 

http://www.rs.lv/
http://www.rs.lv/
mailto:ludmila.kalnina@rs.lv
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Nolikuma 1.10.1.punktā, pievienojot skenētu parakstītu dokumentu vai 

elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu. 

Piegādātājiem komunikācija ar Pasūtītāju jānodrošina latviešu valodā.  

2.2. Pasūtītājs uz laikā iesniegtiem skaidrojumu pieprasījumiem atbildēs rakstiski 5 

(piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām, nosūtot atbildi jautājuma iesniedzējam 

elektroniski, pievienojot skenētu parakstītu dokumentu vai elektroniski, ar 

drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu. Vienlaikus Pasūtītāja 

sniegtās atbildes, norādot uzdotos jautājumus, tiks ievietotas Pasūtītāja 

Pircēja profilā tīmekļvietnē www.rs.lv sadaļā “Iepirkumi un konkursi”.  Ja 

skaidrojums tiek saņemts ārpus Pasūtītāja darba laika, t.i. darba dienās no 

plkst.16.15 līdz plkst.7.30, piektdienās pēc plkst.15.00 un brīvdienās, par 

skaidrojuma saņemšanas dienu uzskatāma nākamā Pasūtītāja  darba diena. 

2.3. Gadījumā, ja pieprasītā papildu informācija ir tik apjomīga, ka Pasūtītājs nevar 

to sagatavot un sniegt atlikušajā atbildes sniegšanas termiņā, Pasūtītājs drīkst 

atteikt sniegt šādu informāciju, pamatojoties uz to, ka tā nav pieprasīta laikus. 

Jebkurā gadījumā Pasūtītājam ir jāvērtē, vai uzdotais jautājums neliecina par 

nopietnām neskaidrībām vai pretrunām Nolikumā un vai tajā nav 

nepieciešams veikt grozījumus, tādējādi pagarinot piedāvājuma iesniegšanas 

termiņu. 

2.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt Nolikuma 1.10.1.punktā minēto termiņu, kā arī ir 

tiesīgs veikt grozījumus Nolikumā. Pasūtītājs nodrošina, ka visa aktuālā 

informācija par Konkursu, t.sk. Nolikums, tā pielikumi, Nolikuma grozījumi, 

atbildes uz piegādātāju uzdotajiem jautājumiem, tiks publicētas un būs brīvi 

pieejama Pasūtītāja Pircēja profilā tīmekļvietnē www.rs.lv sadaļā “Iepirkumi un 

konkursi”. Informāciju par grozījumiem Pasūtītājs publicē arī IUB tīmekļvietnē. 

2.5. Piegādātajiem ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav 

atbildīgs par to, ja kāds Piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kurai ir 

nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja un nav ņēmis vērā Nolikuma 

grozījumus un precizējumus, sniegtās atbildes uz Piegādātāju uzdotajiem 

jautājumiem, kā rezultātā Pretendents ir iesniedzis nepilnīgu piedāvājumu. 

 

http://www.rs.lv/
http://www.rs.lv/
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3. Piedāvājuma noformējuma prasības 
 

3.1. Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski, parakstīti ar drošu elektronisko 

parakstu, uz e-pasta adresi: ludmila.kalnina@rs.lv, līdz Nolikuma 

1.10.1.punktā minētajam termiņam, pretējā gadījumā tiks veiktas Nolikuma 

1.10.2.punktā minētās darbības. Saņemtie piedāvājumi tiek reģistrēti 

piedāvājumu saņemšanas reģistrā. 

3.2. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:  

3.2.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents piedāvājumu vai tā daļas, ja tās 

paraksta atsevišķi, paraksta ar drošu elektronisko parakstu. Pretendents 

pēc saviem ieskatiem piedāvājuma veidlapas var parakstīt kā atsevišķus 

dokumentus vai parakstīt visu piedāvājuma dokumentāciju kopumā. 

3.2.2. Piedāvājumu vai tā daļas, ja tās paraksta atsevišķi, Pretendenta vārdā 

paraksta Pretendenta pārstāvēt tiesīgā persona vai tā pilnvarota persona, 

pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu (piemēram, pilnvara, kas 

tiek pievienota piedāvājumam kā skenēts dokumenta oriģināls), izņemot, 

Pretendenta piedāvājuma nodrošinājumu (ja tāds paredzēts), kas 

jāparaksta nodrošinājuma devējam, ar drošu elektronisko parakstu. 

3.2.3. Ja Pretendents ir ārvalstī reģistrēts komersants un piedāvājums vai kāds 

no piedāvājuma dokumentiem tiek parakstīts ar drošu elektronisko 

parakstu, tad Pretendentam ir jānorāda saite (links), kur ir iespējams bez 

maksas un bez speciālas programmas uzstādīšanas uz datora pārbaudīt 

(verificēt) paraksta īstumu. 

3.2.4. Ja piedāvājumu nav parakstījusi persona ar Pretendenta pārstāvības 

tiesībām (t.sk. Pretendenta pilnvarota persona), tad attiecīgi Pretendenta 

piedāvājums tiek noraidīts. 

3.3. Piedāvājumi jāiesniedz latviešu valodā. Ja kāds no piedāvājuma dokumentiem 

tiks iesniegts citā valodā, tad tam jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums 

latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 22.08.2000. noteikumiem Nr.291 

“Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi latviešu valodā”. Par 

dokumenta tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents. 

mailto:ludmila.kalnina@rs.lv
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3.4. Ja kādu no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem izdevusi 05.10.1961. 

Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības 

atcelšanu dalībvalsts iestāde, tam ir jābūt pievienotam Apostille 

apliecinājumam. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem dokumentiem ir jābūt 

konsulāri legalizētiem izcelsmes valstī un Latvijas Republikā. Konsulārā 

legalizācija un dokumentu legalizācija ar Apostille saskaņā ar Dokumentu 

legalizācijas likumu nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir 

izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts 

vai Šveices konfederācija. 

3.5. Pretendents dokumenta atvasinājumus apliecina atbilstoši Ministru kabineta 

04.09.2018. noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

kārtība”. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko 

dokumentu likumā un Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumos Nr.473 

“Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites 

kārtība valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un 

juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko 

dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju 

noformēšanu un to juridisko spēku. Vienlaikus Pretendents ir tiesīgs visu 

iesniegto dokumentu atvasinājumus un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu 

apliecinājumu.  

3.6. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā 

pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu 

dokumenta kopiju. 

3.7. Piedāvājumā iesniegtajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez 

labojumiem, iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai aritmētiskām kļūdām. 

Skenētajiem dokumentiem jāattēlo visu oriģinālajā dokumentā ietverto 

informāciju. Pirms skenēta dokumenta pievienošanas Pretendents pārliecinās, 

ka dokuments ir salasāms un attēlota visa oriģinālajā dokumentā ietvertā 

informācija. 

3.8. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka piekrīt visiem Nolikumā 

ietvertajiem nosacījumiem.  
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3.9. Piedāvājumi jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu nebūtu ierobežota 

piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp, piedāvājums nedrīkst 

saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja 

piedāvājumi saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tie netiks 

izskatīti. 

3.10. Pretendents ir atbildīgs par piedāvājuma savlaicīgu iesniegšanu, un 

Pretendentam pilnībā jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājumu 

sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību par šīm 

izmaksām neatkarīgi no Konkursa rezultātiem. 

3.11. Pretendenta piedāvājumam ir jāietver: 

Nosaukums 
Sadaļa 

nolikumā  
Iesniedzamie dokumenti 

Pieteikuma vēstule  1.pielikums 
Aizpildīts Nolikuma 1.pielikums 
„Pieteikuma vēstule” 

Kvalifikāciju apliecinoši 
dokumenti 

6.sadaļa 
Saskaņā ar Nolikuma 6.sadaļu, 
aizpildīts Nolikuma 5.pielikums 

Tehniskais piedāvājums  7.sadaļa 
Saskaņā ar Nolikuma  7.sadaļu un 
3.pielikumu 

Finanšu piedāvājums 
(Cenu tabula) 

2.pielikums 
Aizpildīts Nolikuma 2.pielikums 
 

Informācija par 
apakšuzņēmējiem, 
Pretendenta norādīto 
Personu, uz kuras 
iespējām Pretendents 
balstās 
 

5.sadaļa 
 

Saskaņā ar Nolikuma  5.sadaļu un 
Nolikuma 6., 7. un 8. pielikumu 
 

 

3.12. Pretendents līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs grozīt vai 

atsaukt savu piedāvājumu, ievērojot šādu kārtību: 

3.12.1. Pretendents ir tiesīgs jau iesniegto piedāvājumu vai kādu tā daļu aizstāt 

ar grozīto piedāvājumu vai papildināt ar piedāvājuma grozījumiem. Ja jau 

iesniegto piedāvājumu Pretendents papildina ar piedāvājuma 

grozījumiem, tad attiecīgi tos noformē kā “Piedāvājuma grozījumi” un 

iesniedz elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. 
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Piedāvājuma grozīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku 

tiks uzskatīts pēdējā grozītā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 

3.12.2. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt, iesniedzot paziņojumu 

par piedāvājuma atsaukšanu, attiecīgi to noformējot kā “Piedāvājuma 

atsaukums”. Pretendenta paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu  

jāiesniedz to marķējot ar uzrakstu “Piedāvājuma atsaukums iepirkuma 

procedūrai: “Par AS “RĪGAS SILTUMS” darbinieku veselības 

apdrošināšanu”, id. Nr.RS2022/192/AK. Piedāvājuma atsaukums var tikt 

nosūtīts elektroniski uz e-pasta adresi, kas minēta Nolikuma 

1.10.1.punktā, pievienojot skenētu parakstītu dokumentu (atsaukuma 

oriģinālu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, izsūtot pa 

pastu) vai elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu parakstītu 

dokumentu. 

3.12.3. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz 

Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumu procedūrā. Piedāvājuma 

maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts 

pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 

4. Piedāvājuma nodrošinājums un saistību izpildes 
nodrošinājums 

Piedāvājuma un saistību izpildes nodrošinājums netiek paredzēts. 

5. Personu apvienības, personālsabiedrības, apakšuzņēmēji un 
Pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām 
Pretendents balstās 

5.1. Pretendents var iesniegt piedāvājumu kā personu apvienība, papildus 

Nolikumā minētajām prasībām iesniedzot šādus dokumentus:  

5.1.1. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tai ir jāiesniedz visu personu 

apvienības dalībnieku parakstīta saistību raksta (piemēram, protokola, 

vienošanās) kopija, kura saturā jāiekļauj nosacījums, ka katrs personu 

apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma 

līguma izpildi, un kas apliecina, ka, ja personu apvienībai tiks piešķirtas 

līguma slēgšanas tiesības, tad pirms iepirkuma līguma slēgšanas 

personu apvienība noslēgs sabiedrības līgumu (Civillikuma 2241.-

2280.pants) un par to rakstveidā informēs Pasūtītāju. Pretendentam būs 
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jāiesniedz Pasūtītājam sabiedrības līguma eksemplārs (oriģināls vai 

kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls). 

5.1.2. Gadījumā, ja piedāvājumā ietvertos dokumentus, t.i., pieteikuma vēstuli, 

finansiālo piedāvājumu, apliecinājumus neparaksta visi personu 

apvienības dalībnieki, tad piedāvājuma pieteikuma vēstulei pievienojams 

atbilstoša satura pilnvarojums, kur norādīts galvenais personu apvienības 

dalībnieks, kurš ir pilnvarots parakstīt piedāvājumu un citus dokumentus, 

rīkoties personu apvienības vārdā.  

5.1.3. Ja personu apvienība, iegūst tiesības slēgt iepirkumu līgumu, Pasūtītājs 

noslēdz daudzpusēju līgumu, ar personu apvienības dalībniekiem, kur 

minētās personas tiks pārstāvētas visas kopā kā viens izpildītājs 

(būvniecības iepirkuma līguma gadījumā – būvnieks). Saskaņā ar 

iepirkuma līguma nosacījumiem tiks piemērota solidāra atbildība (Latvijas 

Republikas Civillikuma 1669. – 1690.pants) pret Pasūtītāju, neatkarīgi no 

personu apvienības dalībnieku savstarpējās vienošanās, kura nav 

saistoša Pasūtītājam. 

5.2. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, papildus Nolikumā minētajām 

prasībām jāiesniedz šādi dokumenti: 

5.2.1. Lai Pasūtītājs gūtu pārliecību par personālsabiedrības esamību, papildus 

Nolikumā noteiktajam, piedāvājuma pieteikuma vēstulei (Nolikuma 

1.pielikums) jāpievieno personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no 

līguma, vai cita dokumenta (piemēram, protokols, vienošanās) kopija, kas 

apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības 

sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai izrakstā. 

5.2.2. Gadījumā, ja piedāvājumā ietvertos dokumentus, t.i., pieteikuma vēstuli, 

finansiālo piedāvājumu, apliecinājumus neparaksta visi 

personālsabiedrības biedri, tad piedāvājuma pieteikuma vēstulei 

pievienojams atbilstoša satura pilnvarojums, kur norādīts galvenais 

personālsabiedrības biedrs, kurš ir pilnvarots parakstīt piedāvājumu un 

citus dokumentus, rīkoties personālsabiedrības vārdā.  

5.3. Apakšuzņēmēju piesaiste: 
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5.3.1. Ja tas nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, Pretendentam ir 

atļauts slēgt līgumus ar apakšuzņēmēju (-iem). Pieļaujams, ka viens 

apakšuzņēmējs piedalās vairāku Pretendentu piedāvājumos. 

5.3.2. Pretendentam piedāvājumā jānorāda visi tie apakšuzņēmēji, kuru 

veicamo būvdarbu un sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no 

kopējās līguma vērtības, aizpildot Nolikuma 6.pielikuma veidlapu. 

5.3.3. Pretendentam piedāvājumā jāpievieno katra apakšuzņēmēja, kura 

veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 % no 

kopējās līguma vērtības, likumīgā pārstāvja aizpildīts un parakstīts 

apliecinājums (Nolikuma 7.pielikums), kurā apliecināts, ka uz šajā punktā 

minētajiem apakšuzņēmējiem neattiecas Nolikuma 6.sadaļas 6.1.1. – 

6.1.5.punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.. 

5.3.4. Pasūtītājs patur sev tiesības pēc iepirkuma līguma noslēgšanas 

pieprasīt, lai Pretendents norāda visus apakšuzņēmējus, kas tiks 

iesaistīti darbu veikšanā un/vai pakalpojuma sniegšanā neatkarīgi no to 

dalības apjoma. 

5.4. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, piesaiste: 

5.4.1. Ja tas nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, Pretendents var 

balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām 

neatkarīgi no savstarpēju attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā 

Pretendentam jāpierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie 

resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos 

par sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildē. Minētajā gadījumā 

piedāvājums jāiesniedz atbilstoši Nolikuma 5.1.punkta apakšpunktos 

minētajā kārtībā. 

5.4.2. Ja tas nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, Pretendents var 

balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām 

neatkarīgi no savstarpēju attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā 

Pretendentam jāpierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie 

resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos 

par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā. 
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5.4.3. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām 

atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām 

tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru 

izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. 

5.4.4. Pretendentam piedāvājumā jāpievieno katras personas, uz kuras 

iespējām Pretendents balstās, likumīgā pārstāvja aizpildīts un parakstīts 

apliecinājums (Nolikuma 8.pielikums), kurā apliecināts, ka uz šajā punktā 

minētajām personām neattiecas Nolikuma 6.sadaļas 6.1.1. – 

6.1.5.punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi un, kā tā rīcībā būs 

nepieciešamie resursi, tos attiecīgi norādot. 

 

6. Pretendenta izslēgšanas noteikumi un izvirzītās kvalifikācijas 
prasības (1.kārta) 

6.1. Prasības 6.2. Pamatojošie dokumenti 

Izslēgšanas noteikumi 
Piezīme: Nolikuma 6.1.1. – 6.1.5.punktu atbilstības pārbaudi Komisija veic tikai attiecībā uz Pretendentu, kuram 

Nolikumā noteiktajā kārtībā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. 
6.1.1. Pretendentam Latvijā vai valstī, 

kurā tas reģistrēts vai kurā 

atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, 

tai skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādi, kas kopsummā 

kādā no valstīm pārsniedz  

150 euro. 

Piezīme: Šī prasība attiecas uz: 
- personālsabiedrību un visiem 

tās biedriem (ja pieteikumu 
iesniedz personālsabiedrība), 

- visiem personu apvienības 
dalībniekiem (ja pieteikumu 
iesniedz personu apvienība), 

- apakšuzņēmēju, kura veicamo 
būvdarbu vai sniedzamo 
pakalpojuma vērtība ir vismaz 
10% no kopējās būvdarbu, 
pakalpojuma vai piegādes 
līguma vērtības, 

- personām, uz kuru iespējām 
Pretendents balstās, lai 

6.2.1.  - Pieteikuma vēstulē 

(Nolikuma 1.pielikums) 

norādītā informācija. 

- Ja Pretendents ir Latvijā 

reģistrēts komersants, tad 

Pasūtītājs, izmantojot 

publiskās datu bāzes un 

publiski pieejamo informāciju, 

pārbaudīs Pretendenta 

atbilstību Nolikuma 

6.1.1.punkta prasībām. 

- Ja Pretendents ir ārvalstī 

reģistrēts komersants, tad tam 

pēc Komisijas pieprasījuma 

jāiesniedz attiecīgās 

kompetentās institūcijas izziņa 

(oriģināls vai apliecināta 
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apliecinātu Pretendenta 
atbilstību Nolikuma prasībām. 

kopija), kas apliecina, ka tas 

atbilst Nolikuma 6.1.1.punkta 

prasībām. Gadījumā, ja mītnes 

zemē nav attiecīgās 

institūcijas, tad Pretendentam 

jāiesniedz SPSIL 48.panta 

12.daļā minētie dokumenti. 

6.1.2. Pretendents nav pasludināts par 

maksātnespējīgu, atrodas 

likvidācijas stadijā, vai tā 

saimnieciskā darbība nav 

apturēta vai pārtraukta.  

Piezīme: Šī prasība attiecas uz: 
- personālsabiedrību un visiem 

tās biedriem (ja pieteikumu 
iesniedz personālsabiedrība), 

- visiem personu apvienības 
dalībniekiem (ja pieteikumu 
iesniedz personu apvienība), 

- apakšuzņēmēju, kura veicamo 
būvdarbu vai sniedzamo 
pakalpojuma vērtība ir vismaz 
10% no kopējās būvdarbu, 
pakalpojuma vai piegādes 
līguma vērtības, 

- personām, uz kuru iespējām 
Pretendents balstās, lai 
apliecinātu Pretendenta 
atbilstību Nolikuma prasībām. 

6.2.2.  - Pieteikuma vēstulē 

(Nolikuma 1.pielikums) 

norādītā informācija. 

- Ja Pretendents ir Latvijā 

reģistrēts komersants, tad 

Pasūtītājs, izmantojot 

publiskās datu bāzes un 

publiski pieejamo informāciju, 

pārbaudīs Pretendenta 

atbilstību Nolikuma 

6.1.2.punkta prasībām. 

- Ja Pretendents ir ārvalstī 

reģistrēts komersants, tad tam 

pēc Komisijas pieprasījuma 

jāiesniedz attiecīgās 

kompetentās institūcijas izziņa 

(oriģināls vai apliecināta 

kopija), kas apliecina, ka tas 

neatbilst Nolikuma 

6.1.2.punkta prasībām. 

Gadījumā, ja mītnes zemē nav 

attiecīgās institūcijas, tad 

Pretendentam jāiesniedz 

SPSIL 48.panta 12.daļā 

minētie dokumenti. 
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6.1.3. Iepirkuma procedūras 

dokumentu sagatavotājs 

(pasūtītāja amatpersona vai 

darbinieks) iepirkuma komisijas 

loceklis, vai eksperts ir saistīts 

ar Pretendentu SPSIL 30.panta 

pirmās vai otrās daļas izpratnē 

vai ir ieinteresēts kāda 

Pretendenta izvēlē, un 

Pasūtītājam nav iespējams 

novērst šo situāciju ar 

Pretendentu mazāk 

ierobežojošiem pasākumiem. 

Piezīme: Šī prasība attiecas uz: 
- personālsabiedrību un visiem 

tās biedriem (ja pieteikumu 
iesniedz personālsabiedrība), 

- visiem personu apvienības 
dalībniekiem (ja pieteikumu 
iesniedz personu apvienība), 

- apakšuzņēmēju, kura veicamo 
būvdarbu vai sniedzamo 
pakalpojuma vērtība ir vismaz 
10% no kopējās būvdarbu, 
pakalpojuma vai piegādes 
līguma vērtības, 

- personām, uz kuru iespējām 
Pretendents balstās, lai 
apliecinātu Pretendenta 
atbilstību Nolikuma prasībām. 

6.2.3. Ja Pretendenta rīcībā ir 

informācija, ka tas ir saistīts ar 

iepirkuma procedūras 

dokumentu sagatavotāju 

(Pasūtītāja amatpersonu vai 

darbinieku), iepirkuma 

komisijas locekli vai ekspertu 

SPSIL 30.panta pirmās vai 

otrās daļas izpratnē, tas 

norāda to Pieteikuma vēstulē 

(Nolikuma 1.pielikums). 

6.1.4. Pretendentam ir konkurenci 

ierobežojošas priekšrocības 

iepirkuma procedūrā, ja tas vai 

ar to saistīta juridiskā persona 

iesaistījās iepirkuma procedūras 

sagatavošanā saskaņā ar 

SPSIL 22.panta trešo daļu un to 

nevar novērst ar mazāk 

ierobežojošiem pasākumiem, un 

Pretendents nevar pierādīt, ka 

6.2.4. Ja Pretendents ir bijis iesaistīts 

vai ar to saistīta juridiska 

persona ir bijusi iesaistīta 

iepirkuma procedūras 

sagatavošanā saskaņā ar 

SPSIL 22.panta trešo daļu, 

Pretendents to norāda 

Pieteikuma vēstulē (Nolikuma 

1.pielikums) un iesniedz 

pierādījumus, ka nav tādu 
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tā vai ar to saistītas juridiskās 

personas dalība iepirkuma 

procedūras sagatavošanā 

neierobežo konkurenci. 

Piezīme: Šī prasība attiecas uz: 
- personālsabiedrību un visiem 

tās biedriem (ja pieteikumu 
iesniedz personālsabiedrība), 

- visiem personu apvienības 
dalībniekiem (ja pieteikumu 
iesniedz personu apvienība), 

- apakšuzņēmēju, kura veicamo 
būvdarbu vai sniedzamo 
pakalpojuma vērtība ir vismaz 
10% no kopējās būvdarbu, 
pakalpojuma vai piegādes 
līguma vērtības, 

- personām, uz kuru iespējām 
Pretendents balstās, lai 
apliecinātu Pretendenta 
atbilstību Nolikuma prasībām. 

apstākļu, kas šim 

Pretendentam dotu jebkādas 

priekšrocības iepirkuma 

procedūrā, tādējādi ierobežojot 

konkurenci. 

 

6.1.5. Pretendents ir sniedzis 

nepatiesu informāciju, lai 

apliecinātu atbilstību Nolikuma 

6.sadaļā minētajiem izslēgšanas 

noteikumiem vai sniedzis 

nepatiesu informāciju par 

Pretendenta kvalifikācijas 

prasībām, vai nav sniedzis 

prasīto informāciju. 

Piezīme: Šī prasība attiecas uz: 
- personālsabiedrību un visiem 

tās biedriem (ja pieteikumu 
iesniedz personālsabiedrība), 

- visiem personu apvienības 
dalībniekiem (ja pieteikumu 
iesniedz personu apvienība), 

- apakšuzņēmēju, kura veicamo 
būvdarbu vai sniedzamo 
pakalpojuma vērtība ir vismaz 
10% no kopējās būvdarbu, 
pakalpojuma vai piegādes 
līguma vērtības, 

- personām, uz kuru iespējām 
Pretendents balstās, lai 
apliecinātu Pretendenta 
atbilstību Nolikuma prasībām. 

6.2.5. Dokumenti nav jāiesniedz. 

Pasūtītājs pārliecināsies par šī 

izslēgšanas nosacījuma 

neattiecināmību piedāvājuma 

izvērtēšanas laikā. 
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Atlases nosacījumi, atbilstība profesionālās darbības veikšanai 

6.1.6. Pieteikuma vēstule, ar  

piedāvājuma derīguma termiņu 

90 (deviņdesmit) (vai vairāk) 

dienas no piedāvājumu 

iesniegšanas dienas. 

6.2.6. Aizpildīta Pieteikuma vēstule, 

atbilstoši Nolikuma 1.pielikumā 

minētajām prasībām. 

6.1.7. Pretendents ir iesniedzis 

informāciju par tā: 

- likumīgajiem pārstāvjiem, 

- komercdarbības reģistrāciju, 

atbilstoši tā mītnes zemes 

normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām. 

 
Piezīme: Šī prasība attiecas uz: 

- personālsabiedrību un visiem 
tās biedriem (ja pieteikumu 
iesniedz personālsabiedrība), 

- visiem personu apvienības 
dalībniekiem (ja pieteikumu 
iesniedz personu apvienība), 

- apakšuzņēmēju, kura veicamo 
būvdarbu vai sniedzamo 
pakalpojuma vērtība ir vismaz 
10% no kopējās būvdarbu, 
pakalpojuma vai piegādes 
līguma vērtības, 

- personām, uz kuru iespējām 
Pretendents balstās, lai 
apliecinātu Pretendenta 
atbilstību Nolikuma prasībām. 

6.2.7. - Ja Pretendents ir Latvijā 

reģistrēts komersants, tad 

apliecinošs dokuments nav 

jāiesniedz. Pasūtītājs, 

izmantojot publiskās datu 

bāzes un publiski pieejamo 

informāciju, pārbaudīs 

Pretendenta atbilstību 

Nolikuma 6.1.7.punkta 

prasībām. 

- Ja Pretendents ir ārvalstī 

reģistrēts komersants, tad tam 

jāiesniedz attiecīgās 

kompetentās institūcijas izziņa 

(oriģināls vai apliecināta 

kopija), kas apliecina, ka tas 

atbilst Nolikuma 6.1.7.punkta 

prasībām. Gadījumā, ja mītnes 

zemē nav attiecīgās 

institūcijas, tad Pretendentam 

jāiesniedz SPSIL 48.panta 

12.daļā minētie dokumenti. 

6.1.8. Pretendentam ir tiesības sniegt 

veselības apdrošināšanas 

pakalpojumus Latvijas 

Republikā. 

6.2.8. - Ja Pretendents ir Latvijā 

reģistrēts komersants, tad 

apliecinošs dokuments nav 

jāiesniedz. Pasūtītājs, 
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reģistrācijas faktu pārbaudīs 

publiskā datu bāzē Finanšu un 

kapitāla tirgus komisijas 

tīmekļvietnē: https://fktk.lv 

- Ja Pretendents ir ārvalstī 

reģistrēts komersants, 

jāiesniedz attiecīgās mītnes 

zemes licencēšanas faktu 

apliecinošs dokuments, kā arī 

dokuments (vai saite uz 

tīmekļvietnē pieejamu publisku 

datu bāzi), kas apliecina 

tiesības sniegt pakalpojumu 

Latvijas Republikā. 

Tehniskās un profesionālās spējas 

6.1.9. Uz piedāvājuma iesniegšanas 

brīdi Pretendentam ir vismaz 

200 ambulatorās un stacionārās 

aprūpes līgumiestādes, t.sk. 30 

(trīsdesmit) plaša profila 

ambulatorās un stacionārās 

aprūpes līgumiestādes Rīgā un 

Pierīgas novados, kurās 

iespējams saņemt Pretendenta 

piedāvājuma programmās 

minētos pakalpojumus. 

6.2.9. Pretendentam ir jāiesniedz 

vismaz 30 (trīsdesmit) plaša 

profila ambulatorās un 

stacionārās aprūpes 

līgumiestāžu saraksts Rīgā un 

Pierīgas novados, pievienojot 

to Tehniskajam piedāvājumam 

saskaņā ar Nolikuma 

3.pielikuma “Tehniskās 

specifikācijas” 2.tabulas 

2.2.apakšpunktu. 

6.1.10. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) 

gadu laikā (2019., 2020., 2021. 

un 2022.gads līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai) ir sniedzis 

veselības apdrošināšanas 

pakalpojumus publiskajos 

6.2.10. - Aizpildīta kvalifikācijas 

veidlapa (Nolikuma 6.pielikuma 

Veidlapa). 

- Pasūtītāju likumīgo 

pārstāvju parakstīta atsauksme 

(-es) (oriģināls vai apliecināta 
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iepirkumos (veselības 

apdrošināšanas līgumi noslēgti, 

sākot ar 2019.gada 1.augustu) 

vismaz 2 (divām) juridiskām 

personām, kur katras juridiskās 

personas apdrošināto personu 

skaits līguma slēgšanas brīdī ir 

ne mazāk kā 700 (septiņi simti). 

 
 
Piezīme: Šī prasība attiecas uz: 

- Ja Pretendents ir 
personālsabiedrība vai 
personu apvienība, minēto 
prasību var iesniegt viens no 
personālsabiedrības biedriem 
vai viens no personu 
apvienības dalībniekiem, uz 
kura iespējām Pretendents 
balstās, lai izpildītu 
kvalifikācijas prasībās attiecībā 
uz Pretendents 
profesionālajām vai 
tehniskajām iespējām, un kuri 
sniegs pakalpojumus, kuru 
izpildei attiecīgās spējas ir 
nepieciešamas. 

- personām, uz kuru iespējām 
Pretendents balstās, lai 
izpildītu kvalifikācijas prasības 
attiecībā uz Pretendenta 
profesionālajām vai 
tehniskajām iespējām, un kuri 
sniegs pakalpojumus, kuru 
izpildei attiecīgās spējas ir 
nepieciešamas. 

kopija), kurā norādīts veselības 

apdrošināšanas līguma 

periods un tā ietvaros 

apdrošināto personu skaits, ar 

ko Pretendents apliecina savu 

atbilstību Nolikuma 

6.1.10.punktā noteiktajām 

prasībām. 

6.3. Izziņas un citus dokumentus, kurus iepirkuma procedūrā noteiktajos 

gadījumos izsniedz Latvijas Republikas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs 

pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma 

iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un 

citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus 

mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta 

izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu. 

6.4. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā 

sākotnējo pierādījumu atbilstībai Nolikumā noteiktajām Pretendenta atlases 
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prasībām. Pretendents iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto procedūras 

dokumentu par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka Pretendents atbilst paziņojumā par līgumu vai Nolikumā 

noteiktajām atlases prasībām, kā arī par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, 

kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no 

iepirkuma līguma vērtības. Personu apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas 

vienoto iepirkumu procedūras dokumentu par katru dalībnieku. Pasūtītājs 

jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesīgs prasīt, lai Pretendents iesniedz 

visu vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību Nolikumā noteiktajām 

Pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un 

informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs. Lai aizpildītu 

Eiropas vienotās procedūras dokumentu, Pretendents izmanto “ESPD.xml” 

datni interneta tīmekļvietnē http://espd.eis.gov.lv/. Aizpildīto Eiropas vienoto 

iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu Pretendents izdrukā un pievieno 

piedāvājuma kvalifikācijas dokumentiem, norādot saiti uz to. 

 

7. Piedāvājumu atbilstība tehniskajām specifikācijām (2.kārta) 
7.1. Piedāvājumi tiks noraidīti kā neatbilstoši tehniskajām specifikācijām, ja tie nav 

iesniegti saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā “Tehniskās specifikācijas” 

noteiktajām prasībām un apjomiem. Pretendenta piedāvājuma atbilstības 

novērtēšanai ir nepieciešams iesniegt visu Nolikuma 3. pielikumā pieprasīto 

informāciju. 

 

8. Finanšu piedāvājums (3.kārta) 
8.1. Pretendents aizpilda finanšu piedāvājumu, izmantojot Nolikuma 2.pielikuma 

“Finanšu piedāvājums” veidlapu, ievērojot šādas prasības:  

8.1.1. Visām cenām jābūt norādītām euro ar divām zīmēm aiz komata, bez PVN. 

8.1.2. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas administrācijas, dokumentu 

sagatavošanas, saskaņošanas, transporta, personāla un citas izmaksas 

(t.sk. nodokļi, nodevas un citas izmaksas, izņemot PVN), kas saistītas ar 

pasūtījumu izpildi saskaņā ar tehnisko specifikāciju prasībām. 

8.1.3. Finanšu piedāvājumā norādītās cenas iepirkuma līguma darbības laikā 

netiks pārskatītas, ja, slēdzot iepirkuma līgumu vai tā laikā izrādīsies, ka 

http://espd.eis.gov.lv/
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Pretendents finanšu piedāvājumā norādītajās cenās nav iekļāvis kādas no 

izmaksām kvalitatīva iepirkuma līguma izpildei vai radīsies jebkādu 

iemeslu dēļ radīts sadārdzinājums. 

9. Piedāvājumu atvēršana 
9.1. Piedāvājumus atver Komisija, un piedāvājumu atvēršana notiek Nolikuma 

1.11.1.punktā norādītajā datumā, laikā un vietā slēgtā sēdē bez Pretendentu 

pārstāvju piedalīšanās. 

9.2. Komisija atver visus piedāvājumus, kā arī piedāvājuma grozījumus, izņemot tos, 

kas atzīti par atsauktiem vai nokavētiem. Piedāvājumus atver iesniegšanas 

secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvāto līgumcenu un citas ziņas, kas raksturo 

piedāvājumu. 

9.3. Komisija sagatavo piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolu. Pēc 

piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols nekavējoties tiks nosūtīts visiem 

Pretendentiem, kas iesnieguši piedāvājumus. 

9.4. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu 

Komisija veic slēgtās sēdēs. 

10. Piedāvājumu vērtēšana 
10.1. Komisija vērtē Pretendentus saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas 

prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību tehniskajām specifikācijām un 

finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām, un izvēlas piedāvājumu 

saskaņā ar Nolikumā noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

10.2. Saskaņā ar 18.03.2017. Ministru kabineta noteikumu Nr.187 “Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises 

kārtība” 16.punktu Komisija ir tiesīga Pretendentu kvalifikācijas un 

piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai Pretendentam, kuram būtu 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 

10.3. Pretendenta kvalifikācija un tā piedāvājums iepirkuma procedūras gaitā tiks 

vērtēts 3.kārtās: 

10.3.1. 1.kārta – Pretendenta izslēgšanas noteikumi un atbilstība kvalifikācijas 

prasībām (Nolikuma 6.sadaļa, izņemot Nolikuma 6.1.1. - 6.1.5.punkti). 

10.3.2. 2.kārta – piedāvājuma atbilstība tehniskajām specifikācijām (Nolikuma 

7.sadaļa). 
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10.3.3. 3.kārta – finanšu piedāvājuma atbilstība prasībām (Nolikuma 8.sadaļa). 

10.4. Ja Komisija neizmanto Nolikuma 10.2.punktā minēto nosacījumu tā vērtē visus 

Pretendentu piedāvājumus, ievērojot Nolikuma 10.3.punktā minēto kārtību. 

10.5. Katrā nākamajā kārtā tiek vērtēti to Pretendentu piedāvājumi, kuri 

kvalificējušies iepriekšējā kārtā. Piedāvājumi, kuri nekvalificējās kādā no 

kārtām, tiek izslēgti no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājumi, 

kuru neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām, var tikt izslēgti no 

turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja to neatbilstība Nolikumā 

noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska un ietekmē Pretendenta 

piedāvājuma vērtēšanu. 

10.6. Pirms piedāvājumu izvērtēšanas uzsākšanas Komisijas locekļi paraksta 

apliecinājumu par to, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka 

Komisijas locekļi ir ieinteresēti konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā vai, ka 

Komisijas locekļi ir saistīti ar Pretendentiem SPSIL 30.panta pirmās daļas 

izpratnē. 

10.7. Atsevišķu piedāvājuma daļu izvērtēšanu Komisija tiesīga uzticēt Pasūtītāja 

izvēlētiem ekspertiem. Pirms piedāvājumu izvērtēšanas uzsākšanas eksperti 

paraksta apliecinājumu par to, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, 

ka eksperti ir ieinteresēti konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā vai, ka 

eksperti ir saistīti ar Pretendentiem SPSIL 30.panta pirmās daļas izpratnē. 

10.8. Laikā no piedāvājumu atvēršanas līdz iepirkuma procedūras rezultātu 

paziņošanai Pretendentiem ir aizliegta jebkāda kontaktēšanās ar Komisiju 

un/vai tā pieaicinātiem ekspertiem saistībā ar šo iepirkuma procedūru, 

izņemot, ja tiek prasīti un sniegti paskaidrojumi saskaņā ar Nolikuma 

10.12.punktu. 

10.9. Komisija, veicot Pretendentu atlasi 1.kārtā, pārbauda atbilstību kvalifikācijas 

prasībām atbilstoši Nolikuma 6.sadaļā minētajām prasībām, izņemot Nolikuma 

6.1.1. - 6.1.5.punktos minētās prasības, kuras tiks pārbaudītas tikai 

Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 

10.10. Pretendenti, kuri atbilst kvalifikācijas prasībām, tiek vērtēti 2.kārtā, kur 

Komisija izvērtē piedāvājumu atbilstību tehniskajām specifikācijām atbilstoši 

Nolikuma 7.sadaļā minētajām prasībām. 
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10.11. Pretendenti, kuri atbilst 1.kārtas un 2.kārtas prasībām, tiek vērtēti 3.kārtā, kur 

Komisija izvērtē Pretendenta piedāvājumā iesniegtā finanšu piedāvājuma 

atbilstību Nolikuma 8.sadaļas un Nolikuma 2.pielikuma prasībām, ievērojot 

šādu kārtību: 

10.11.1. Izvērtējot finanšu piedāvājumus, Komisija ņem vērā kopējo 

piedāvājuma summu bez PVN. 

10.11.2. Komisija pārbauda vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja 

šādas kļūdas konstatē, Komisija tās izlabo šādā kārtībā: 

10.11.2.1. vietās, kur nesakrīt summas vārdos un skaitļots, par galveno tiks 

uzskatīta summa vārdos, 

10.11.2.2. vietās, kur ir neatbilstība starp vienības cenu un kopējo cenu, kas 

iegūta, summējot vienību cenas, par galvenajām tiks uzskatītas 

cenas par vienību, un kopējā cena tiks labota. 

10.11.3. Komisija par kļūdu labojumu un laboto finanšu piedāvājuma summu 

informē Pretendentu, kura pieļautās kļūdas ir labotas. Vērtējot finanšu 

piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus. 

10.11.4. Ja Pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums konkrētajam iepirkuma 

procedūras priekšmetam šķiet nepamatoti lēts, Komisija pirms 

nepamatoti lēta piedāvājuma noraidīšanas rakstiski pieprasa detalizētu 

paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem. 

Piedāvājums tiks noradīts tikai gadījumā, ja Pretendents nevar norādīt 

tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības 

vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu. 

10.12. Ja Komisija konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai Pretendenta iesniegtā 

informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, Komisija pieprasa, lai 

Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto 

informāciju vai dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem 

Pretendentiem. Skaidrojuma pieprasījumi tiek sniegti rakstiski elektroniski, 

pievienojot skenēti parakstītu dokumentu vai elektroniski, ar drošu elektronisko 

parakstu. Atbildes jāiesniedz līdz tā termiņa beigām, kas norādīts skaidrojuma 

pieprasījumā.  
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10.13. Ja Pretendents vai kompetenta institūcija neiesniedz Komisijas pieprasīto 

skaidrojumu, Komisija piedāvājumu vērtē pēc savā rīcībā esošās informācijas. 

Komisija pieņem lēmumu par piedāvājuma vērtēšanu, ņemot vērā 

samērīguma principu, un tā nenoraida piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas 

neietekmē iespēju to izvērtēt pēc būtības un nerada nevienlīdzīgu attieksmi 

pret visiem Pretendentiem. Ja Pretendenta kvalifikācijas sastāvs, tehniskā 

piedāvājuma un finanšu piedāvājuma sastāvs neatbilst Nolikuma prasībām, 

Komisija ir tiesīga Pretendentu izslēgt no turpmākās dalības iepirkuma 

procedūrā. 

10.14. Komisijai, lai pildītu šajā iepirkuma procedūras Nolikumā noteiktos 

pienākumus, ir tiesības jebkurā laikā pirms līguma noslēgšanas pārbaudīt 

Pretendenta iesniegtās dokumentācijas patiesumu attiecīgajās institūcijās, 

iestādēs, kredītiestādes, pie Pretendenta klientiem, sadarbības partneriem, 

tostarp, publiski pieejamās datu bāzēs un citos publiski pieejamos avotos. Ja 

Komisija ir ieguvusi informāciju šādā veidā, bet Komisijas iegūtā informācija 

neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu 

vai citu dokumentu par attiecīgo faktu. Komisija nodrošina Pretendentam šādu 

iespēju, savlaicīgi paziņojot par iepriekš minētajos avotos iegūto informāciju. 

11. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēle 
11.1. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēle tiek veikta, ņemot vērā šādu 

kritēriju īpatsvaru:  

 

Nr. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles 
kritēriji 

Īpatsvars 
% 

11.1.1. Finanšu kritērijs - piedāvājuma cena (gada 
apdrošināšanas prēmija vienam darbiniekam) – 40 
kritērija punkti 

40 

11.1.2. Citi vērtēšanas kritēriji – 60 kritērija punkti, t.sk.: 60 

11.1.2.1. Pakalpojumu kvalitāte - 50 kritērija punkti, t.sk. 50 

11.1.2.1.1. Ģimenes ārstu konsultācijas un ārstniecības pakalpojumi, 
ārstu speciālistu konsultācijas un ārstnieciskās 
manipulācijas, ārstniecības personu māja vizītes, 
injekcijas, blokādes u.c. manipulācijas, medicīniskās 
apskates 

 

11.1.2.1.2. Laboratoriskie un diagnostiskie (instrumentālie) 
izmeklējumi 

 

11.1.2.1.3. Grūtniecības aprūpe  

11.1.2.1.4. Ambulatorā rehabilitācija un fizikālās terapijas procedūras  
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11.1.2.1.5. Vakcinācija  

11.1.2.1.6. Ambulatoro pakalpojumu apmaksas apmērs 
nelīgumiestādēs 

 

11.1.2.1.7. Stacionārie maksas pakalpojumi  

11.1.2.1.8. Stacionārā rehabilitācija  

11.1.2.1.9. Zobārstniecība  

11.1.2.1.10. Vispārējie izņēmumi un ierobežojumi  

11.1.2.1.11. Piedāvājumā iekļautie papildus pakalpojumi, bonusi  

11.1.2.2. Pakalpojumu apmaksas kārtība - 5 kritērija punkti 5 

11.1.2.2.1. Pakalpojumu saturs un apmērs, kas Apdrošinātāja 
līgumiestādēs ir saņemami ar bezskaidras naudas 
norēķiniem - kartiņām 

 

11.1.2.3. Pakalpojumu funkcionalitāte - 5 kritērija punkti 5 

11.1.2.3.1. Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas kārtība  

 Kopā: 100 

 
11.2. Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts, pamatojoties uz šādu 

algoritmu: 

11.2.1. Finanšu kritērijs – piedāvājuma cena tiek novērtēta, viszemākajai cenai 

(kopējai gada prēmijai) piešķirot 40 punktus, bet pārējiem 

piedāvājumiem (ar divām zīmēm aiz komata) punktus aprēķina 

proporcionāli attiecībā pret lētāko: 

Zemākā cena / vērtējamā piedāvājuma cena x 40 

11.2.2. Citu vērtēšanas kritēriju pozīcijas (kvalitāte, pakalpojumu apmaksas 

kārtība un funkcionalitāte) tiek vērtētas katram parametram atsevišķi, 

piešķirot balles pēc 15 (piecpadsmit) ballu sistēmas:  

Maksimāli iegūstamais ballu skaits katram no parametriem ir 15 balles. 

Par seguma apjomu, kas pēc būtības atbilst apdrošināšanas 

programmas obligātajām tehniskajām prasībām un ir vienāds visu 

pretendentu piedāvājumos, piedāvājumam tiek piešķirtas 5 balles 

Papildus balles, bet ne vairāk par maksimālajām 15 vērtējuma ballēm, 

tiek piešķirtas par uzlabojumiem, papildinājumiem. Par ierobežojumiem, 

sašaurinājumiem, apgrūtinājumiem un papildus procedūrām vērtējuma 

ballu skaits tiek samazināts, minimālais ballu skaits ir 1. 

11.2.2.1. Pakalpojuma kvalitātes novērtējuma punktus aprēķina, saskaitot 

iegūtās parametru balles kvalitātes ietvaros un Pretendentam ar 

lielāko ballu summu piešķirot 50 punktus, bet pārējiem 
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piedāvājumiem (ar divām zīmēm aiz komata) punktus aprēķina 

proporcionāli attiecībā pret lielāko ballu summu: 

 
Vērtējamā piedāvājuma ballu summa / lielākā ballu  

summa x 50 
(piemērs: 20/25 x 50 =40) 

11.2.2.2. Pakalpojumu apmaksas kārtības punktus aprēķina, izvērtējot 

pakalpojumu apjomu, par kuriem ir iespējams norēķināties ar 

individuālo veselības apdrošināšanas karti. Sākotnēji visiem 

pretendentiem tiek piešķirtas 15 balles.  

 Par katru pakalpojumu, kura apmaksa visās līgumiestādēs 

sākotnēji ir jāveic no apdrošinātās personas līdzekļiem vai kura 

apmaksa ar karti programmā paredzētajā apjomā būs ierobežota 

atkarībā no saņemto pakalpojumu skaita, biežuma vai citiem 

apstākļiem, vērtējums var tikt samazināts. Minimālais ballu skaits 

ir 1. Pretendentam ar lielāko ballu skaitu tiek piešķirti 5 punkti, bet 

pārējiem piedāvājumiem (ar divām zīmēm aiz komata) punkti tiek 

aprēķināti proporcionāli attiecībā pret lielāko ballu summu.  

Vērtējamā piedāvājuma ballu summa / lielākā ballu summa x5 
(piemērs: 3/5 x 5 =3) 

 
11.2.2.3. Pakalpojumu funkcionalitātes novērtējuma punktus aprēķina 

saskaitot iegūtās balles funkcionalitātes ietvaros, Pretendentam ar 

lielāko ballu summu piešķirot 5 punktus, bet pārējiem 

piedāvājumiem (ar divām zīmēm aiz komata) punktus aprēķina 

proporcionāli attiecībā pret lielāko summu: 

             Vērtējamā piedāvājuma ballu summa / lielākā ballu summa x 5 
(piemērs: 6/10 x 5 =3)  

11.2.3. Kopvērtējuma punktus aprēķina, saskaitot punktus par visiem kritērijiem 

kopā. 

Finansiālie kritēriji + citi vērtēšanas kritēriji 
Maksimāli iespējamo punktu skaits - 100 punkti. 

 
11.3. Par saimnieciski visizdevīgāko atzīstams tas piedāvājums, kas ieguvis 

visvairāk punktus kopvērtējumā. 
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12. Pretendenta pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas par 
līguma slēgšanu  

12.1. Komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu attiecībā 

uz katru Pretendentu, kuram atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības: 

12.1.1. pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību 

kvalifikācijas prasībām, ja Pretendents piedāvājumā iesniedzis Eiropas 

vienoto iepirkumu procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu, lai 

apliecinātu atbilstību kvalifikācijas prasībām. 

12.1.2. pārbauda, vai uz Pretendentu, tā personālsabiedrības biedru, ja 

Pretendents ir personālsabiedrība, tā personu apvienības dalībnieku, ja 

Pretendents ir personu apvienība, tā apakšuzņēmēju, kuru veicamo 

būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās 

līguma vērtības, tā personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai 

apliecinātu kvalifikācijas atbilstību, nav attiecināmi Nolikuma 6.sadaļas 

6.1.1. - 6.1.5.punktā noteiktie izslēgšanas noteikumi. Pretendenta 

izslēgšanas noteikumu pārbaude tiek veikta publiski pieejamās datu 

bāzēs (www.lursoft.lv, www.ur.gov.lv, www.vid.gov.lv u.tml.), ievērojot 

minēto kārtību: 

12.1.2.1. Nolikuma 6.sadaļas 6.1.2. – 6.1.4.punktā minēto izslēgšanas 

noteikumu pārbaudi veic publiski pieejamās datu bāzēs uz dienu, kas 

ir noteikta kā piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā diena. 

Savukārt Nolikuma 6.1.1.punktā minēto izslēgšanas noteikuma 

pārbaudi veic par diviem datumiem, tas ir, piedāvājuma iesniegšanas 

termiņa pēdējo dienu un dienu, kad tiek pieņemts lēmums par 

iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas piešķiršanu.  

12.1.2.2. ja Komisija konstatē, ka uz Pretendentu, tā personālsabiedrības 

biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, tā personu apvienības 

dalībnieku, ja Pretendents ir personu apvienība, tā piesaistīto 

apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu 

vērtība ir vismaz 10 % no kopējās līguma vērtības vai uz personu, uz 

kuras iespējām Pretendents balstās attiecināms Nolikuma 

http://www.lursoft.lv/
http://www.ur.gov.lv/
http://www.vid.gov.lv/
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6.1.1.punktā minētais izslēgšanas noteikums, Komisija pieprasa 

Pretendentam iesniegt pierādījumus atbilstoši SPSIL 48.panta septītās 

daļas un astotās daļas 1. un 3.punktā minētajam. Ja Pretendents 10 

(desmit) dienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas 

dienas neiesniedz pieprasītos dokumentus par iepriekš minētajām 

personām, Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības 

iepirkumu procedūrā (ievērojot Nolikuma 12.1.2.3.punktā minēto), 

12.1.2.3. Komisija pieprasa, lai Pretendents nomaina apakšuzņēmēju, kura 

veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% 

no kopējās līguma vērtības, ja uz to attiecināmi Nolikuma 6.1.1. – 

6.1.5.punktos minētie izslēgšanas noteikumi, un Pretendenta norādīto 

personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ja uz to attiecināmi 

Nolikuma 6.1.1. – 6.1.5.punktos minētie izslēgšanas noteikumi. Ja 

Pretendents 10 (desmit) dienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai 

nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu Nolikuma 

prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju un Pretendenta norādīto personu, 

uz kuras iespējām Pretendents balstās, Pasūtītājs izslēdz Pretendentu 

no turpmākās dalības iepirkumu procedūrā, 

12.1.2.4. ja uz Pretendentu attiecināmi Nolikuma 6.1.2. – 6.1.4. punktā minētie 

izslēgšanas noteikumi Pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tas 

tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas 

tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma 

atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma 

atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem 

tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, 

lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu 

gadījumu atkārtošanas nākotnē, 

12.1.2.5. ja Pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, Komisija 

izslēdz attiecīgo Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma 

procedūrā, 

12.1.2.6. Komisija izvērtē Pretendenta veiktos pasākumus un to pierādījumus, 

ņemot vērā noziedzīga nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un 
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konkrētos apstākļus. Komisija var prasīt attiecīgā noziedzīgā 

nodarījuma vai pārkāpuma jomas kompetentām institūcijām atzinumus 

par Pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības 

atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, 

12.1.2.7. ja Komisija veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības 

atjaunošanai un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tā pieņem 

lēmumu neizslēgt attiecīgo Pretendentu no dalības Konkursā. Ja 

veiktie pasākumi ir nepietiekami, Pasūtītājs pieņem lēmumu izslēgt 

Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā. 

12.1.3. Pārbauda vai attiecībā uz Pretendentu nepastāv Starptautisko un 

Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju 

likums) 111. pantā noteiktie Pretendenta izslēgšanas nosacījumi. Komisija 

pārbaudi veic atbilstoši Sankciju likuma 111. pantā noteiktajam, ievērojot 

Pasūtītāja iekšējos normatīvajos aktos noteikto. Pretendentam, kuram 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pēc Pasūtītāja uzaicinājuma, 

jāaizpilda anketa (Nolikuma 9.pielikums). Pasūtītājs attiecībā uz ārvalstī 

reģistrētu Pretendentu, nosakot informācijas sniegšanas termiņu ne īsāku 

par 10 (desmit) dienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas 

dienas, pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās 

institūcijas izziņu, kurā norādītas Starptautisko un Latvijas Republikas 

nacionālo sankciju likuma 111. panta pirmajā daļā paredzētajai pārbaudei 

nepieciešamās ziņas par Pretendentu, tai skaitā ziņas par šāda 

Pretendenta patieso labuma guvēju vai ziņas par to, ka patieso labuma 

guvēju noskaidrot nav iespējams. Ja šāda izziņa netiek izsniegta, minēto 

dokumentu var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās 

valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša Pretendenta vai apliecinājumu 

kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai 

kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī. 

Pasūtītājs Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 

111. panta pirmajā daļā paredzētajai pārbaudei nepieciešamās ziņas 

attiecībā uz ārvalstī reģistrētu pretendentu var iegūt arī patstāvīgi. 
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12.1.4. Pretendentu var atzīt par neatbilstošu un izslēdzamu no turpmākās 

dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai 

līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir 

personu apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja 

Pretendents ir personu apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar 

Pasūtītāju noslēgto iepirkuma līgumu un tādēļ Pasūtītājs ir izmantojis 

iepirkuma līgumā noteikumos paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no 

iepirkuma līguma. Minētais nosacījums ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus 

no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās izbeigšanas brīža. 

Komisija pirms pieņem lēmumu par Pretendenta izslēgšanu no turpmākās 

dalības iepirkuma procedūrā, izvērtē Pasūtītāja vienpusējās atkāpšanas 

iemeslus no iepirkuma līguma. 

12.1.5. Pretendentu var atzīt par neatbilstošu un izslēdzamu no turpmākās 

dalības iepirkuma procedūrā, ja Pasūtītāja rīcībā ir objektīva un 

pierādāma informācija, ka Pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai 

līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir 

personu apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja 

Pretendents ir personu apvienība vai personālsabiedrība) iepriekšējā vai 

pašreizējā gadā veicis līdzīgus būvdarbus un/vai sniedzis pakalpojumus, 

un/vai veicis līdzīgas piegādes un nav pildījis attiecīgā pasūtītāja, tajā 

skaitā ar Pasūtītāju – AS “RĪGAS SILTUMS” noslēgto iepirkuma līgumu 

(nav nodrošinājis tehnisko specifikāciju prasībām atbilstošu kvalitāti, 

Pretendentam ir neizpildītas saistības, kurām izpildes termiņš iestājies uz 

Nolikuma 1.10.1.punktā minēto dienu vai citu ar līguma izpildi saistītu 

noteikumu pārkāpumu). Minētais nosacījums ir spēkā 12 (divpadsmit) 

mēnešus no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās izbeigšanas 

brīža. Komisija pirms pieņem lēmumu par Pretendenta izslēgšanu no 

turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, izvērtē līguma neizpildes 

iemeslus no Pretendenta puses. 

12.2. Ja attiecībā uz Pretendentu netiek konstatēti šajā sadaļā minētā izslēgšanas 

nosacījumi, Komisija lemj par Pretendenta atzīšanu par iepirkuma procedūrās 

uzvarētāju atbilstoši Nolikumā minētajai kārtībai. 
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13. Lēmuma pieņemšana un iepirkuma procedūras rezultātu 
paziņošana 

13.1. Komisija izskata iesniegtos piedāvājumus un pieņem lēmumu 60 (sešdesmit) 

dienu laikā no Nolikuma 1.11.1.punktā minētā datuma. Ja piedāvājuma 

izvērtēšanai ir nepieciešams ilgāks laiks, Komisija drīkst pieņemt lēmumu par 

piedāvājuma izvērtēšanas pagarināšanu. 

13.2. Ja Komisija izmantojusi Nolikuma 13.1.punktā paredzētās tiesības, tā var 

prasīt Pretendentiem pagarināt piedāvājuma derīguma periodu uz noteiktu 

laiku. Pagarinot piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendentam netiks atļauts 

labot savu piedāvājumu – piedāvājuma cenas vai saturu. Ja Pretendents 

piekrīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, tam attiecīgi jāpagarina 

piedāvājuma nodrošinājuma termiņš (ja iepirkuma procedūrā tāds paredzēts). 

Pretendents var atteikt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu, 

nezaudējot piedāvājuma nodrošinājumu. 

13.3. Pirms iepirkuma līguma slēgšanas visi Pretendenti par Konkursa rezultātiem 

tiek informēti vienlaicīgi (vienā dienā) rakstiski 5 (piecu) darba dienu laikā 

elektroniski uz e-pasta adresi, kas norādīta Pretendenta pieteikuma vēstulē 

(Nolikuma 1.pielikums), pievienojot skenētu parakstītu dokumentu vai 

elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu, no lēmuma 

apstiprināšanas dienas. 

13.4. Nolikuma 13.3.punktā minētajā paziņojumā par Konkursa rezultātiem Komisija 

Pretendentam, kura piedāvājums ticis noraidīts, norāda Pretendenta 

noraidīšanas iemeslus, savukārt Pretendentam, kurš atzīts par saimnieciski 

visizdevīgāko, norāda izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās 

priekšrocības. 

13.5. Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru jebkurā brīdi, ja tam ir 

objektīvs pamatojums (budžeta ierobežojums vai cits objektīvs iemesls), pirms 

noslēgts līgums ar iepirkuma procedūras uzvarētāju, par to rakstveidā 

informējot Pretendentus, kā arī ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc 

Nolikuma 13.3.punktā minētā paziņojuma par Konkursa rezultātiem 

nosūtīšanas Pretendentiem IUB publicē paziņojumu par rezultātiem, kuram 

nepiemēro SPSIL. 
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13.6. Komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru jebkurā no šādiem 

gadījumiem: 

13.6.1. Nav iesniegti piedāvājumi. 

13.6.2. Pretendenti neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

kvalifikācijas prasībām. 

13.6.3. Iesniegti iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām 

neatbilstoši piedāvājumi. 

13.6.4. Piedāvājumi atzīti par nepamatoti lētiem. 

13.7. Ja iepirkuma procedūrā iesniegts viens piedāvājums, kas ir izdevīgs un atbilst 

iepirkuma procedūras noteikumiem, Komisija lems par to, vai uzticēt 

pasūtījuma izpildi šī piedāvājuma iesniedzējam, vai to pārtraukt un, ja 

nepieciešams, izsludināt atkārtotu iepirkuma procedūru. 

13.8. Komisija pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas sagatavo iepirkuma 

procedūras ziņojumu. 

 

14. Līguma slēgšana 
14.1. Pasūtītājs Pretendentu, kura piedāvājums ir atzīts par saimnieciski 

visizdevīgāko, uzaicina slēgt pakalpojuma  līgumu. 

14.2. Par līguma pamatu tiks izmantots Pretendenta iesniegtās polises projekts.  

14.3. Pasūtītājs slēdz līgumu ar izvēlēto Pretendentu pēc dienas, kad Pasūtītājs 

nosūtījis visiem Pretendentiem paziņojumu par Konkursa rezultātiem Nolikuma 

13.3.punktā minētajā kārtībā. Ja Pretendenta vainas dēļ 15 (piecpadsmit) 

dienu laikā līgums netiek parakstīts, Pasūtītājs ir tiesīgs uzskatīt, ka 

Pretendents atteicies no pasūtījuma izpildes un ieturēt piedāvājuma 

nodrošinājumu (ja tāds paredzēts) saskaņā ar Piedāvājuma nodrošinājuma 

nosacījumiem. Šajā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs līguma slēgšanai uzaicināt 

Pretendentu, kurš saņēmis nākošo augstāko novērtējumu. 

14.4. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, 

Komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar 

sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicies slēgt iepirkuma līgumu ar 

Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā 

Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav 

uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto 



Atklāta konkursa nolikums  33 (57) 

„Par AS “RĪGAS SILTUMS” darbinieku veselības apdrošināšanu” 
RS2022/192/AK 

 

 

AS "RĪGAS SILTUMS" 01.08.2022. 
 

 

Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus 

dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Komisija pieņem lēmumu 

pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

14.5. Ja Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, 

kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, Komisija atkārtoti 

nosūta paziņojumus par Konkursa rezultātiem atbilstoši Nolikuma 13.3.punktā 

minētajai kārtībai. 

14.6. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma 

līgums, IUB publicē paziņojumu par rezultātiem iepirkumā, kuram nepiemēro 

SPSIL. 

14.7. Iepirkuma procedūrā izraudzītā Pretendenta personālu un/vai 

apakšuzņēmējus, kurus tas iesaistījis līguma izpildē, par kuriem sniedzis 

informāciju un kuru kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir 

vērtējis, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida 

piekrišanu, ievērojot šādus nosacījumus: 

14.7.1. Piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras Nolikumā 

noteiktajām apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām. 

14.7.2. Apakšuzņēmēja maiņas rezultātā netiek veikti grozījumi Pretendenta 

piedāvājumā, kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma 

izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem 

piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.  

14.8. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā 

Pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju 

iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) 

darbdienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs saņēmis visu informāciju un 

dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 

14.9. Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja līguma grozījumu vērtība, ko 

nosaka kā visu secīgu izdarīto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot 

vērā SPSIL 66.panta trešās daļas 1., 2., un 3.punktu), vienlaikus ir mazāka par 

10 % no sākotnējās pakalpojuma līguma līgumcenas. 

14.10. Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar SPSIL 66.panta 

nosacījumiem: 
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14.10.1. Grozījumi ir nebūtiski. 

14.10.2. Grozījumi ir būtiski, un tie tiek izdarīti tikai SPSIL 66.panta trešajā daļā 

minētajos gadījumos. 

14.10.3. Grozījumi tiek izdarīti SPSIL 66.panta piektajā daļā minētajā gadījumā, 

neatkarīgo neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski. 

14.11. Pasūtītāja pilnvarotais eksperts apdrošināšanas brokeris ir SIA ”Attollo 

brokers”, reģ. Nr. 40003633935, kurš veic apdrošināšanas brokera 

pienākumus šī konkursa sagatavošanā, apdrošināšanas līgumu noslēgšanā 

un apdrošināšanas līgumu apkalpošanā tā darbības laikā saskaņā ar 

2022.gada 29.jūnijā noslēgto Sadarbības līgumu. Brokera komisija, ko 

brokerim maksā Pretendents, ar kuru tiek noslēgts apdrošināšanas līgums šī 

konkursa ietvaros, noteikta EUR 1 400,00 (tūkstotis četri simti euro). 

 

15. Tiesības iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras 
pārkāpumiem 

Pretendenti, kas piedalījušies iepirkuma procedūrā, ir tiesīgi pārsūdzēt 

Pasūtītāja rīcību iepirkuma procedūras izvērtēšanā vai tā pieņemto lēmumu 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, iesniedzot sūdzību 

Administratīvajā rajona tiesā.  

 

 

 
Sagatavoja  

Personāla daļas vadītāja            /paraksts/   A.Lāce 
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1.pielikums. Pieteikuma vēstule (veidlapa)  

AS „RĪGAS SILTUMS” 
Cēsu iela 3A, Rīga LV-1012 

 
PIETEIKUMA VĒSTULE 

atklātam konkursam „Par AS „RĪGAS SILTUMS” darbinieku veselības 
apdrošināšanu”, identifikācijas Nr.2022/192/AK 

 

Vieta, datums 

 Iepazinušies ar Nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies un būdami attiecīgi pilnvaroti 

__/norādīt Pretendenta nosaukumu/__ vārdā, piedāvājam: 

- Finanšu piedāvājums  ___/norādīt skaitļos/__ EUR (bez PVN), (norādīt vārdos), 

saskaņā Finanšu piedāvājumu (Cenu tabulām), kas ir pievienots šim dokumentam 

un ir daļa no mūsu piedāvājuma. 

- Uzsākt pakalpojuma izpildi ne vēlāk kā 2022.gada 1.novembrī. 

Ar šo mēs apliecinām, ka:  

- piedāvājums ir spēkā ___/norādīt dienu skaitu/___ no Nolikuma 1.10.1.punktā 

minētās dienas,  

- saprotam, ka AS “RĪGAS SILTUMS” nav pienākums pieņemt lētāko piedāvājumu 

vai vispār kādu no piedāvājumiem, kuru saņemsiet, 

- neesam pasludināti par maksātnespējīgiem, neatrodamies likvidācijas stadijā, kā arī 

saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta*;  

- mums nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro; 

- uz mums neattiecas SPSIL 22.panta trešajā daļā un SPSIL 30.panta pirmajā un 

otrajā daļā minētie nosacījumi,* 

- visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo pieteikumu, ir patiesa un var tikt 

pārbaudīta attiecīgās institūcijās, kredītiestādēs, pie klientiem un publiski pieejamās 

datu bāzēs, 

- cenā ir ietvertas visas Nolikuma 1.8.punktā minētā līguma izpildei nepieciešamās 

izmaksas, mums ir visas nepieciešamās atļaujas un licences pakalpojuma veikšanai 

un tiks izpildītas visas Tehniskajās specifikācijās (Nolikuma 3.pielikums) minētās 

prasības, 

- ne pretendents, ne tā patiesais labuma guvējs (ja tāds ir) nav Apvienoto Nāciju 

Organizācijas, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas, kuras 
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dalībvalsts ir Latvija, Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas 

līguma organizācijas dalībvalsts noteikto sankciju subjekti, 

- ne pret Pretendentu, ne tā patieso labuma guvēju nav uzsākts kriminālprocess un 

ne Pretendents, ne tā patiesais labuma guvējs nav notiesāts par noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu. 

Ar šo informējam, ka Pretendents atbilst (vajadzīgo atzīmēt ar )**: 

 Mazais uzņēmums   Vidējais uzņēmums                    Cits 

 

 Apņemamies neizpaust, neizplatīt vai jebkādā formā nesniegt trešajām personām 

AS „RĪGAS SILTUMS” konkursa ietvaros izsniegtās tehniskās specifikācijas bez AS 

„RĪGAS SILTUMS” rakstiskas atļaujas.  

  

Pretendenta nosaukums:  

Reģistrācijas Nr.:  

Vienotais reģistrācijas Nr.:  

Juridiskā adrese:  

Tālruņa Nr.:  

E - pasta adrese:  

Pretendenta kontaktpersona:  

Tālruņa Nr.:  

E - pasta adrese:  

Citas ziņas (ja nepieciešams):  

Pretendenta likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis: 
_______/norādīt amatu, vārdu, uzvārdu/__________ 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

_________________________Parauga beigas____________________________ 

Piezīmes*: 
1. Gadījumā, ja Pretendents atbilst Nolikuma 6.sadaļas 6.1.2., 6.1.3. un 6.1.4.punktā minētajiem 

izslēgšanas gadījumiem, tad Pieteikuma vēstulei Pretendents pievieno skaidrojumus un 
pierādījumus par veiktajiem uzticamības nodrošināšanas pasākumiem atbilstoši SPSIL 
49.pantā noteiktajam. Gadījumā, ja Pretendents atbilst SPSIL 22.panta trešās daļas un SPSIL 
30.panta pirmajā un otrajā daļā minētajam, tad Pieteikuma vēstulē Pretendents to norāda un 
sniedz skaidrojumus. 

2. Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada 
apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir 
uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un 
kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā 
nepārsniedz 43 miljonus euro. 
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 2.pielikums. Finanšu piedāvājums (Cenu tabula)  

AS „RĪGAS SILTUMS” 
Cēsu iela 3A, Rīga LV-1012 

 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 
atklātam konkursam „Par AS „RĪGAS SILTUMS” darbinieku veselības 

apdrošināšanu”, identifikācijas Nr.2022/192/AK 
Vieta, datums 
 

 

Nosaukums  

 

Apdrošināšanas prēmija 

Kopējā gada apdrošināšanas prēmija (EUR) 

vienam darbiniekam 
 .... EUR 

Kopējā gada apdrošināšanas prēmija (EUR) 

700 AS „RĪGAS SILTUMS” darbiniekiem 
...... EUR 

 
 

Pretendenta likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis: 
_______/norādīt amatu, vārdu, uzvārdu/__________ 
 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
 
_______________________Parauga beigas__________________________________ 
 
 
Piezīmes*:  

1. Finanšu piedāvājums jāiesniedz atbilstoši Nolikuma 8.sadaļā minētajām prasībām. 
2. Cenām netiek piemērots PVN, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
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 3.pielikums. Tehniskās specifikācijas  
AS „RĪGAS SILTUMS” 

Cēsu iela 3A, Rīga LV-1012 
 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS  
 

atklātam konkursam „Par AS „RĪGAS SILTUMS” darbinieku veselības 
apdrošināšanu”, identifikācijas Nr.2022/192/AK 

 
1. Pasūtītāja izvirzītās prasības darbinieku veselības aprūpes pakalpojumiem, 

apdrošinājuma summām, atlaidēm un apmēriem, kādos tie jānodrošina 

Pretendentam: 

          1.tabula 

Nr. Tehniskās specifikācijas minimālās prasības 

Piedāvājums 
(aizpilda 

Pretendents) 
Prasību izpildot, 

jāieraksta 
„Apliecinām izpildi”, 

kā arī jānorāda 
jebkādi uzlabojumi 

vai speciāli 
nosacījumi, ja tādi 

ir, 
NEATKĀRTOJOT 

MINIMĀLĀS 
PRASĪBAS. 

 

1. Pamata programma – prognozētais apdrošināto personu 
skaits 700. 

 

2. Kopējā apdrošinājuma summa jebkurai valsts apmaksāto 
veselības aprūpes pakalpojumu pacientu iemaksai, 
līdzmaksājumam, maksas ambulatorai un stacionārai 
veselības aprūpei, ambulatorai un stacionārai rehabilitācijai 
ne mazāk kā 3500,00 EUR gadā. 

 

3. Jebkuri valsts apmaksāto veselības aprūpes 
pakalpojumu līdzmaksājumi 100% apmērā, atbilstoši un ne 
vairāk kā noteikts spēkā esošos Latvijas Republikas Ministru 
kabineta noteikumos: 

- par ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu; 
- par stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu; 
- par ambulatoro rehabilitāciju un medicīnisko 

rehabilitāciju stacionārā.  

 

4. Ambulatorie maksas pakalpojumi 
Ambulatorie maksas pakalpojumi ar kopējo atlīdzības limitu 
ne mazāk kā 1400,00 EUR* gadā (ar vai bez ģimenes ārsta 
nosūtījuma): 
* limita palielinājums netiks vērtēts 

 

4.1. Ģimenes ārstu konsultācijas un ārstniecības pakalpojumi 
līgumiestādēs 100% apmērā, nelīgumiestādēs atlīdzības 
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limits ne mazāk kā 35,00 EUR  par pirmreizēju konsultāciju. 

4.2. Speciālistu (arī augsti kvalificētu speciālistu – medicīnas 
doktoru, nodaļu vadītāju u.c.) konsultācijas, ārstniecības 
pakalpojumi un ambulatorās manipulācijas neierobežojot ar 
nosauktajiem speciālistiem bez skaita un biežuma 
ierobežojuma, nesašaurinot apmaksājamo ārstu - speciālistu 
loku ar speciāli izstrādātu apmaksājamo ārstu sarakstu, t.sk., 
bet ne tikai flebologa, dermatologa pakalpojumiem (t.sk., 
lāzerķirurģiskā un invazīvā dermatoloģija, bet izņemot 
kosmetoloģiska rakstura pakalpojumus), homeopāta, 
ortopēda, osteodensitometrijas speciālista, onkologa, 
dzemdību speciālista, manuālā terapeita, androloga, 
ģenētikas speciālista konsultācijas, kā arī 2 ar psihisko 
veselību saistīto speciālistu (psihologa, psihoterapeita vai 
psihiatra) konsultācijas - līgumiestādēs 100% apmērā; 
nelīgumiestādēs ne mazāk kā 35,00 EUR par pirmreizēju 
konsultāciju pie ģimenes ārsta vai speciālista un ne mazāk kā 
EUR 60 par konsultāciju pie  augsti kvalificēta speciālista.  

 

4.3. Ārstniecības personu mājas vizītes, t.sk., ģimenes ārstu un 
terapeitu (ieskaitot transporta pakalpojumus) apmeklējumi 
līgumiestādēs 100% apmērā; nelīgumiestādēs ne mazāk kā 
35,00 EUR par vizīti. 

 

4.4. Plaša apjoma laboratoriskie izmeklējumi saskaņā ar ārstējošā 
ārsta nozīmējumu, tajā skaitā maksa par materiāla 
noņemšanu, apstrādi un glabāšanu, bez skaita un biežuma 
ierobežojuma, bez ierobežojumiem konkrētām diagnozēm, 
nesašaurinot apmaksājamo izmeklējumu uzskaitījumu ar 
speciāli izstrādātu apmaksājamo izmeklējumu sarakstu, 
neierobežojot ar zemāk nosauktajiem izmeklējumiem, 
līgumiestādēs 100% apmērā (t.sk., asins aina, urīna un fēču 
analīzes, aknu testi un fermenti, kardioloģiskie marķieri, citi 
asins bioķīmiskie izmeklējumi, vairogdziedzera hormoni, 
onkocistoloģiskā izmeklēšana, asinsgrupas noteikšana, 
histoloģisko un biopsijas materiālu izmeklēšana, alergēna 
paneļi, imūnhematoloģija, koaguloģija, fertilitāte un 
grūtniecība, auto antiviela u.c.). 

 

4.5. Plaša apjoma diagnostiskie (instrumentālie) izmeklējumi 
saskaņā ar ārstējošā ārsta (ģimenes ārsta vai ārsta-
speciālista) nozīmējumu bez iepriekšējas saskaņošanas ar 
apdrošinātāju, bez limita, skaita un biežuma ierobežojuma, 
bez ierobežojumiem konkrētām diagnozēm, līgumiestādēs 
100% apmērā, nesašaurinot apmaksājamo izmeklējumu 
uzskaitījumu ar speciāli izstrādātu apmaksājamo 
izmeklējumu sarakstu, t.sk., neierobežojot ar zemāk 
nosauktajiem izmeklējumiem: 
(t.sk., kompjūtertomogrāfija ar un bez kontrastvielām, 
magnētiskā rezonanse ar un bez kontrastvielām, 
elektrokardiogrāfija, ehokardiogrāfija, Holtera monitorēšana, 
dažādi ultraskaņas izmeklējumi, skaitļotājtomogrāfija, 
osteodensitometrija, dermatoskopija, orgānu un ķermeņa 
daļu rentgena izmeklējumi, mamogrāfija, fibrogastroskopija, 
pārējie endoskopiskie izmeklējumi u.c.). 

 

4.6. Visu veidu injekcijas, blokādes, infūzijas, pārsiešanas, sīkas  
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ķirurģiskas operācijas u.c. manipulācijas un procedūras 
līgumiestādēs 100% apmērā bez procedūru skaita 
ierobežojuma. Skleroterapija vēnu saslimšanu gadījumos 
(izņemot kosmetoloģiska rakstura mērķiem) ar minimālo 
limitu ne mazāk par EUR 50 vienai procedūrai. 

4.7. Grūtniecības aprūpe līgumiestādēs 100% apmērā.  

4.8. Fizikālās terapijas procedūras saskaņā ar ārstējošā ārsta 
(ģimenes ārsta vai ārsta-speciālista) nozīmējumu, bez limita 
ierobežojuma vienai procedūrai un kopējā skaita 
ierobežojuma. 

 

4.9. Valsts noteiktās obligātās veselības pārbaudes saskaņā ar 
LR MK noteikumiem, pakalpojuma apmaksa 100% apmērā, 
bez limita ierobežojuma.  Šie pakalpojumi apmaksājami tikai 
iestādē, ar kuru AS „RĪGAS SILTUMS” ir noslēgts sadarbības 
līgums: SIA “OC VISION” - optikas salonos “OptiO” un 
“VIZIONETTE”. 

 

4.10. Medicīniskās izziņas (autovadītājiem un ieroču iegādes 
atļaujas saņemšanai) apmaksa 100% apmērā. 

 

4.11. Profilaktiskā vakcinācija saskaņā ar vakcinācijas kalendāru: 
pret gripu, t.sk. nodrošinot izbraukuma vakcināciju Pasūtītāja 
telpās, ērču encefalītu, A un B hepatītu, pneimokoku infekciju 
bez limita un skaita ierobežojuma. 

 

4.12. Maksas neatliekamā palīdzība Rīgā un Pierīgas novados. 
Pēkšņu saslimšanu un traumu gadījumos apmaksā valsts 
(maksa par nepamatotu izsaukumu) un privāto neatliekamo 
medicīnisko palīdzību 24 stundas diennaktī. 

 

4.13. Ambulatorā rehabilitācija saslimšanu un traumu gadījumos ar 
minimālo apdrošinājuma summu EUR 8,50 vienai reizei un ne 
mazāk kā EUR 85 apdrošināšanas periodā pēc apdrošinātās 
personas izvēles: 

 

4.13.1. masāžas kurss;  

4.13.2. manuālās terapijas kurss;  

4.13.3. ūdens procedūru kurss;  

4.13.4. ārstnieciskās vingrošanas kurss.  

4.14. Maksas pakalpojumi, kas saistīti ar diagnozes noteikšanu un 
ārstēšanu onkoloģisko saslimšanu gadījumos. 

 

5. Stacionārie pakalpojumi 
Stacionārie maksas pakalpojumi dienas un diennakts 
stacionārā 100% apmērā (t.sk., bez ģimenes ārsta 
nosūtījuma). Apdrošinājuma summa stacionārai aprūpei ne 
mazāka, kā EUR 3500 gadā, t.sk., ne mazāk kā EUR 1000 
vienam saslimšanas gadījumam: 

 

5.1. Maksa par katru stacionārā pavadīto gultas dienu.  

5.2. Maksa par ārstēšanos paaugstināta servisa apstākļos, ja 
izvēlētā ārstniecības iestāde tādus nodrošina, bez 
ierobežojuma vienas dienas maksai un dienu skaitam. 

 

5.3. Ārstu – speciālistu (arī augsti kvalificētu speciālistu  
profesoru un docentu) konsultācijas, ārstniecības pakalpojumi 
un manipulācijas bez skaita un biežuma ierobežojuma, 
nesašaurinot apmaksājamo ārstu - speciālistu loku ar speciāli 
izstrādātu apmaksājamo ārstu sarakstu. 
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5.4. Plaša apjoma laboratoriskie un diagnostiskie (instrumentālie) 
izmeklējumi, bez skaita un biežuma ierobežojuma, bez 
ierobežojumiem konkrētām diagnozēm, kā arī, nesašaurinot 
apmaksājamo izmeklējumu uzskaitījumu ar speciāli izstrādātu 
apmaksājamo izmeklējumu sarakstu. 

 

5.5. Maksa par medikamentiem un visa veida ārstnieciskām 
manipulācijām. 

 

5.6. Maksas operācijas (neparedzot iepriekšēju saskaņošanu ar 
apdrošinātāju), t.sk., plānveida bez skaita ierobežojuma; t.sk., 
vēnu operācijas ar minimālo apdrošinājuma summu EUR 
700, ja saslimšana ar ārstējošā ārsta diagnozi saskaņā ar 
CEAP klīnisko klasifikatoru atbilst 4B vai smagākai stadijai. 

 

5.7. Stacionārās maksas aprūpes pakalpojumi līgumiestādēs un 
nelīgumiestādēs jānodrošina limita par vienu stacionēšanas 
gadījumu ietvaros, nepiemērojot jebkādus apakšlimitus un 
citus ierobežojumus. 

 

5.8. Maksas pakalpojumi, kas saistīti ar diagnozes noteikšanu un 
ārstēšanu onkoloģisko saslimšanu gadījumos. 

 

6. Stacionārā rehabilitācija 
Stacionārā rehabilitācija 100% apmērā pēc operācijām, 
smagām saslimšanām vai traumām ar ārstējošā ārsta 
norīkojumu, iepriekš saskaņojot ar apdrošinātāju, atlīdzības 
limits ne mazāks, kā EUR 500* par vienu ārstēšanās kursu 
un apdrošināšanas periodā kopā. 
* limita palielinājums netiks vērtēts 

 

7. Zobārstniecība 
Apdrošinājuma summa zobārstniecības pakalpojumiem gadā 
ne mazāk kā EUR 145 (t.i., summa, ko apmaksā 
apdrošinātājs): 

 

7.1. Sertificētu zobārstu un higiēnistu zobārstniecības 
pakalpojumu apmaksa 70% apmērā, (nepiemērojot jebkādus 
papildus apakšlimitus vai cenrāžus) veicot ārstēšanu 
atbilstoši metodēm, kuras akceptējusi Latvijas 
Zobārstniecības asociācija, ārstējoties pie jebkura ārsta 
jebkurā ārstniecības iestādē: 

 

7.2. Mutes dobuma higiēnas pasākumi min. 2 (divas) reizes 
līguma darbības laikā. 

 

7.3. Neatliekamā palīdzība akūtu zobu sāpju gadījumā.  

7.4. Augsti kvalificētu zobārstu konsultācijas.  

7.5. Terapeitiskie un ķirurģiskie zobārstniecības pakalpojumi, 
t.sk., plombēšanā lietotais heliomateriāls. 

 

7.6. Vietējā anestēzija.  

7.7. Diagnozes precizēšanai nepieciešamās rentgenogrammas.  

8. Citas prasības attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu, 
apmaksas kārtību un izmaiņu veikšanu apdrošināšanas 
līgumā. 

 

8.1. Apdrošinātās personas: darbinieki neatkarīgi no vecuma un 
veselības stāvokļa, bez veselības deklarāciju aizpildīšanas, 
bez iepriekš esošo slimību un traumu ierobežojuma. 

 

8.2. Visiem apdrošināšanas programmās ietvertiem 
pakalpojumiem jābūt pieejamiem pilnā apmērā, sākot ar 
pirmo polises darbības dienu, un visā polises darbības laikā 
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un bez iepriekš esošo slimību, traumu ierobežojumiem un 
nogaidīšanas periodiem. 

8.3. Apdrošināšanas darbības laiks un teritorija - 24 stundas 
diennaktī/ 7 dienas nedēļā, visā Latvijas teritorijā. 

 

8.4 Apdrošinātāja līgumiestādēs iegādātiem pakalpojumiem 
apdrošināšanas līgumā un apdrošināšanas programmās 
paredzētajā apjomā jābūt pieejamiem ar bezskaidras naudas 
norēķiniem – kartiņām.  
Pretendents nodrošina, ka visā līguma darbības periodā 
līgumiestāžu sarakstā ir iekļautas šādas medicīnas iestādes: 
SIA “Veselības centrs 4”, SIA “Medicīnas sabiedrība “ARS””, 
VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”, SIA 
„Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, SIA 
„E.Gulbja laboratorija”, AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs”, 
AS „Veselības centru apvienība” (ieskaitot poliklīnikas 
„Pļavnieki”, „Jugla”, „Elite”), SIA “Rīgas veselības centrs” 
(ieskaitot filiāles “Bolderāja”, “Iļģuciems”, “Imanta”, 
“Ķengarags”, “Ziepniekkalns”), SIA „Rīgas 1. slimnīca” (t.sk. 
poliklīnika „Šarlotes”), VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas 
slimnīca”, SIA „Dziedniecība” (MDF veselības grupa). 
 
Pretendentam nav tiesību paredzēt, ka kāds no Tehniskās 
specifikācijas 4.punkta apakšpunktos nosauktajiem 
pakalpojumu veidiem (izņemot 4.3., 4.12.apakšpunktus un 
4.14.apakšpunktos norādītos pakalpojumus) līgumiestādē ir 
saņemams, tikai un vienīgi sākotnēji pilnībā norēķinoties no 
apdrošināto personu personiskajiem līdzekļiem. 

 

8.5. Pretendentam jānodrošina veselības aprūpes pakalpojumu 
apmaksa gan līgumiestādēs, gan citās Latvijas Republikas 
Ārstniecības iestāžu un sertifikācijas reģistrā reģistrētās 
ārstniecības iestādēs bez saskaņošanas ar Pretendentu. 

 

8.6. Pretendentam ir tiesības piemērot apdrošināšanas seguma 
izņēmumus attiecībā uz sniedzamo pakalpojumu klāstu, kuri 
nav tiešā pretrunā ar šīm obligātajām minimālajām prasībām, 
t.i. nosaukt konkrētas klīniskās medicīnas nozares, ārstus - 
speciālistus, izmeklējumus, u.c. medicīniskos pakalpojumus, 
kuri apdrošināšanas programmas ietvaros netiks apmaksāti.  
Pretendentam nav tiesības piemērot jebkādus papildu 
apakšlimitus, kā arī pakalpojuma veida ietvaros piemērot 
ierobežojošu apmaksājamo pozīciju sarakstu (tai skaitā, 
attiecībā uz apstākļiem, kuriem iestājoties, rodas tiesības uz 
apdrošināšanas programmā ietverto medicīnisko 
pakalpojumu saņemšanu, piemēram, nosaucot izsmeļošu 
diagnožu sarakstu) šīs tehniskās specifikācijas minimālajās 
prasībās nosauktajiem un tā piedāvājumā ietvertajiem 
medicīnisko pakalpojumu veidiem (piemēram, ārstu 
konsultācijas, diagnostiskie izmeklējumi, u.c.), izņemot 
apmaksātos laboratoriskos izmeklējumus, kuru izsmeļošs 
saraksts pretendenta tehniskā piedāvājuma ietvaros tiek 
iesniegts Nolikuma 4.pielikumā noteiktajā formā.  
Pretendentam papildus šajās obligātajās minimālajās 
prasībām noteiktajam nav tiesības piemērot kopējā un 
noteiktā laika periodā saņemamo pakalpojumu skaita 
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ierobežojumus. 

8.7. Ja apdrošināšanas līgumā un programmās paredzētos 
pakalpojumus apdrošinātās personas saņēmušas, veicot 
skaidras naudas norēķinus, Apdrošinātājam jānodrošina 
maksājuma dokumentu apmaksa pēc iespējas īsākā laikā, 
bet ne vēlāk kā 7 kalendāro dienu laikā no to iesniegšanas 
brīža, izmaksājot apdrošināšanas atlīdzību uz norādīto 
apdrošinātās personas bankas kontu. 
Ja pretendentam ir atbilstošas tehniskas iespējas, tam ir 
jānodrošina apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu 
dokumentācijas pieņemšana, izmantojot elektroniskās 
saziņas līdzekļus. 

 

8.8. Iekļaujot jaunas apdrošināmās personas, apdrošinātājam 
jāpiedāvā apdrošināšana uz tādiem pašiem noteikumiem, 
kādi paredzēti esošajā apdrošināšanas līgumā visu līguma 
darbības laiku. Apdrošinājuma summas un limiti tiek 
nodrošināti pilnā apmērā, neatkarīgi no polises darbības 
termiņa. 

 

8.9. Apdrošinātājam jānodrošina iespēju Pasūtītājam veikt 
izmaiņas apdrošināto personu sarakstā ne retāk, kā reizi 
mēnesī visā apdrošināšanas perioda laikā, izslēdzot no tā un 
pievienojot jaunas personas. 

 

8.10. Iekļaujot jaunas apdrošināmās personas, kā arī izslēdzot 
personas no apdrošināmo saraksta, apdrošinātājam jāveic 
prēmijas aprēķins proporcionāli atlikušajam periodam par 
pilniem mēnešiem (tas nozīmē, ka viena mēneša 
apdrošināšanas prēmija tiek noteikta kā 1/12 daļa no gada 
apdrošināšanas prēmijas), neņemot vērā Apdrošinātāja 
administratīvās izmaksas, kā arī pieteiktās un izmaksātās 
apdrošināšanas atlīdzības. Prēmijas aprēķina kārtība par 
dienām netiek pieļauta. 

 

8.11. Apdrošinātājam, saņemot no Pasūtītāja informāciju par 
nepieciešamajām izmaiņām, 5 dienu laikā jānodrošina 
iespēja saņemt apdrošināšanas kartes, polises un informāciju 
par to izmantošanu. 

 

8.12. Pretendents nepiemēro maksu par Kartes dublikāta 
izsniegšanu tās nozaudēšanas, nozagšanas, kā arī personas 
datu maiņas gadījumos. 

 

8.13. Prēmiju maksājums: 
- par darbiniekiem, polisi noslēdzot - ceturkšņu maksājumi 

bez papildus piemaksas par maksājumu dalīšanu; 
- par pievienotajiem darbiniekiem polises laikā un radiniekiem 
– vienā maksājumā. 

 

8.14. Apdrošinātājam jānodrošina, ka, pārtraucot darba tiesiskās 
attiecības ar Pasūtītāju, apdrošinātai personai ir iespēja 
turpināt savu veselības apdrošināšanas polisi līdz tās 
darbības beigām. 

 

8.15. Apdrošinātājam jānodrošina Pasūtītāja bijušajiem 
darbiniekiem, kuri laika posmā no 01.11.2020. līdz 
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2. Papildus 1.tabulā norādāmajai informācijai Tehniskajā specifikācijā jāiekļauj šāda 

informācija un jāpievieno šādi dokumenti: 

           2.tabula 

01.11.2022. izbeidza darba attiecības pēc darbinieka 
uzteikuma vai kuri tika atlaisti veselības stāvokļa dēļ, 
darbinieku ģimenes locekļiem (laulātiem, bērniem, vecākiem) 
iespēja iegādāties par saviem līdzekļiem polisi, kas analoģiska 
darbinieku polisei,  bez vecuma, iepriekš esošo slimību, 
traumu ierobežojumiem, bez veselības deklarāciju 
aizpildīšanas un nogaidīšanas periodiem ar prēmijas 
koeficentu ne lielāku par 1,5. Pretendents nav tiesīgs noteikt 
minimālo šādi apdrošināto personu skaitu. Pretendents ir 
tiesīgs ierobežot maksimālo apdrošināto radinieku skaitu 10% 
apjomā no kopējā apdrošināto darbinieku skaita. 

8.16. Pretendentam jānodrošina iespēja Pasūtītājam iegādāties 
Atvērto polisi jebkādu ar veselības aprūpi saistītu izdevumu 
apmaksai, kuras administratīvās izmaksas nepārsniedz 5%. 

 

8.17. Apdrošinājuma summa – Pasūtītāja noteiktā minimālā naudas 
summa, līdz kurai apdrošinātājs apdrošinātajai  personai 
izmaksā apdrošināšanas atlīdzību. 

 

8.18. Apdrošināšanas līguma darbības laiks viens gads no 
2022.gada 1.novembra. 

 

8.19. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents piekrīt tehniskās 
specifikācijas prasībām. Neatbilstību gadījumā starp 
pretendenta tehnisko piedāvājumu un pretendenta 
piedāvājumā ietvertajiem spēkā esošajiem apdrošināšanas 
noteikumiem, prioritāte ir pretendenta tehniskajam 
piedāvājumam, kas sagatavots, pamatojoties uz tehniskās 
specifikācijas prasībām, un līguma noslēgšanas gadījumā 
noteikumos tiks veikti atbilstoši grozījumi. 

 

Nr. Tehniskās specifikācijas minimālās prasības 

2.1. Piedāvātajai apdrošināšanas programmai atbilstošie un spēkā esošie veselības 
apdrošināšanas noteikumi un polises projekts.  

2.2. Vismaz 200 ambulatorās un stacionārās aprūpes līgumiestāžu saraksts, t.sk. 30 
(trīsdesmit) plaša profila ambulatorās un stacionārās aprūpes līgumiestāžu 
saraksts Rīgā un Pierīgas novados. 

2.3. Veselības apdrošināšanas programma ar Pasūtītājam piedāvātajiem īpašajiem 
noteikumiem, piedāvātajiem papildinājumiem un skaidri atšifrētiem limitiem, 
apakšlimitiem, atlaižu apmēriem, t.sk., atsevišķos sarakstos norādot: 

2.3.1 - Visus piedāvātos pakalpojumus, kuri nav saņemami ar bezskaidras naudas 
norēķiniem – kartiņām. 

2.3.2. Visus pakalpojumus, kurus Pretendents neapmaksās (apdrošināšanas segumu 
izņēmumi), tos apkopojot šādās grupās: 

2.3.2.1. vispārējie izņēmumi (piemēram, kosmetoloģiskie pakalpojumi); 
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3. Papildus riska informācija piedāvājumu sagatavošanai: 

 Apdrošināšanas prēmijas apmaksa tiks veikta no Pasūtītāja līdzekļiem. 

 AS „RĪGAS SILTUMS” apdrošina visus uzņēmuma darbiniekus, ar kuriem AS „RĪGAS 

SILTUMS” ir noslēdzis darba līgumu visā apdrošināšanas līguma darbības laikā. Kopējais 

darbinieku skaits uz iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi ir 669 personas. 

Apdrošināmo darbinieku skaits tiks precizēts.  

Vīrieši – 68,61%, sievietes – 31,39%. Biroja darbinieki - 371 personas, strādnieki – 298 

personas. 

Vecuma grupas: līdz 30 gadiem - 29 personas, no 30 līdz 39 gadiem -116 personas, no 40 

līdz 49 gadiem - 176 persona, no 50 līdz 59 gadiem - 186 personas, no 60 līdz 64 gadiem - 

103 personas un vecākas par 63 gadiem - 59 personas.   

        Iepriekš apdrošināto personu skaits 745, no tiem: 693 darbinieki 93,02%, bijušie 

darbinieku un radinieki 52 cilvēki 6,98%.  

 

Pretendenta likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis: 
_______/norādīt amatu, vārdu, uzvārdu/__________ 
 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.2.2. diagnozes; 

2.3.2.3. ārstu-speciālistu konsultācijas (piemēram, trihologa konsultācijas); 

2.3.2.4. diagnostiskie (instrumentālie) izmeklējumi (piemēram, kapsulas endoskopija); 

2.3.2.5. manipulācijas, terapijas procedūru veidi; 

2.3.2.6. stacionārās veselības aprūpe; 

2.3.2.7. citi izņēmumi. 

2.3.3. Cenrāžus pakalpojumiem, kas saņemti ārpus līgumiestādēm. 

2.4. Medicīnisko pakalpojumu netiešās apmaksas kārtība iestādēs, kas nav 
Pretendenta līgumiestādes, t.sk., iesniedzamie dokumenti, atlīdzības saņemšanas 
kārtība, termiņi un iespējas saņemt atlīdzību apdrošinātāja birojos, minimālās un 
maksimālās vienā reizē izmaksājamās atlīdzības. 

2.5. Pretendenta apliecinājums, ka, ja kādas apdrošinātās personas izmantoto 
pakalpojumu apjoms naudas izteiksmē tuvojas polises limita robežai, vai to ir 
pārsniedzis, viņa par to tiks brīdināta un kādā veidā. 

2.6. Informācija par kārtību un termiņiem, veicot izmaiņas apdrošināto personu 
sarakstā. 

2.7. Apdrošinātāja apmaksājamo laboratorisko izmeklējumu saraksts Nolikuma 
4.pielikumā noteiktajā formā. 
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       4.pielikums. Pretendenta apmaksāto laboratorisko 
izmeklējumu saraksts  

AS „RĪGAS SILTUMS” 
Cēsu iela 3A, Rīga LV-1012 

 
 
PRETENDENTA APMAKSĀTO LABORATORISKO IZMEKLĒJUMU SARAKSTS 
IZMEKLĒJUMA VEIDS Apmaksā 

(X) 
 Apmaksā 

(X) 

HEMATOLOĢIJA  Beta 2 glikoproteīna I IgG, IgM, IgA  

Pilna asins aina (klīniskā asins aina, 
leikocītu formula, EGĀ) 

 Beta 2 glikoproteīna I IgM  

Pilna asins aina (klīniskā asins aina, 
leikocītu formula 

 Beta 2 glikoproteīna I IgG  

Klīniskā asins aina (Hb,L,Er,Ht,Tr)  Kardiolipīna IgG, IgM, IgA  

Hemoglobīns  Kardiolipīna IgM  

Eritrocīti  Kardiolipīna IgG  

Leikocīti  Fosfatidilserīna IgM  

EGA  Fosfatidilserīna IgG  

Trombocīti ar plūsmas citometrijas metodi  Fosfatidilinozitola IgM  

Trombocīti  Fosfatidilinozitola IgG  

Leikocītu formula  Anneksīna V IgM  

Retikulocīti  Anneksīna V IgG  

Hematokrīts  Aspirīna rezistences tests  

Eritrocītu bazofīlā punktainība  Plavix(clopidogrel) rezistences tests  

Eritrocītu osmotiskā rezistence     

Dzelzs  IMŪNHEMATOLOĢIJA  

Transferīns  Asins grupa(ABO),Rh (D)  

Transferīna piesātinājums  Anti eritrocitārās antivielas  

Eritropoetīns  Anti eritrocitāro antivielu titrs  

Ferritīns  Anti eritrocitāro antivielu identifikācija  

Vitamīns B12  Tiešā Kumbsa reakcija  

Asins parazīti  Netiešā Kumbsa reakcija  

Folskābe  Imūnstatuss (CD3, CD19, CD4, CD8, 
CD16+CD56, CD4/CD8, CD45) 

 

Haptoglobīns  Aktivēti limfocīti +NK( CD38)  

KOAGULOĢIJA  Aktivēti T limf.(CD3+HLA-DR+)  

APTL-Aktivētais parciālais tromboplastīna 
laiks 

 CD95  

Protrombīna laiks  Rh fenotips  

Fibrinogens  Aukstuma aglutinīni  

Asins tecēšanas laiks  Krioglobulīns  

Asins tecēšanas laiks (Ivy)  Recipienta un donora saderības prove  

D-Dimēri  AKNU TESTI UN FERMRNTI  

Trombīna laiks  Bilirubīns - kopējais  

Antitrombīns III  ALAT  

Proteīna C aktivitāte  ASAT  

Brīvā Proteīna S Ag  GGT  

Kopējā Proteīna S aktivitāte  Alfa amilāze  

Rezistence pret aktivēto Proteīnu C  Sārmainā fosfotāze  

VIII faktora aktivitāte  Sārmainās fosfatāzes kaulu frakcija  

VIII faktora inhibitori  LDH  

Von Willebranda fakt.Ag  KFK-Kreatinkināze  

Von Willebranda faktora aktivitāte  Ceruloplazmīns  

V faktors  Skābā fosfotāze  

VII faktors  Pseidoholīnesterāze  

IX faktora aktivitāte  Lipāze  

IX faktora inhibītori  Angiotenzīna konvertāze  

X faktors  SLĀPEKĻA VIELU MAIŅA  

XI faktors  Urea  

XII faktors  Kreatinīns  

Lupus antikoagulanti  Urīnskābe  

Fosfolipīdu IgG  Kreatinīna klīrenss  

Fosfolipīdu IgM  Cistatīns C  

  Amonjaks  

Laboratoriskie izmeklējumi 1.lpp. 

http://www.egl.lv/faili/testi/3846.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3849.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3850.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3740.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3641.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3847.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3642.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3848.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3643.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3644.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3646.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3645.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3647.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3652.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/5950.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3650.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/5951.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3655.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3681.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3782.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3716.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3717.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3700.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/5101.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/5102.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/8880.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3653.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3813.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3776.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3776.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/2004.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/7676.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/7679.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3747.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3747.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3742.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3377.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3738.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3715.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3648.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3727.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3746.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3744.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3662.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3741.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3671.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3773.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3672.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3673.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/6045.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/4364.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3670.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/2371.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/4731.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/2375.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3674.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3675.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3825.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3676.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/4366.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/2373.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/2001.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/2376.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3659.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3661.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3739.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3660.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3835.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3684.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3845.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/7114.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/4383.pdf
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OLBALTUMVIELAS  ELEKTROLĪTI  

Kopējais olbaltums  Nātrijs  

Albumīns  Kālijs  

Albumīna/globulīna attiecība  Kalcijs  

Olbaltuma frakcijas (elektroforēze)  Fosfors  

Imūnglobulīna vieglās ķēdes (kappa,lambda)  Hlors  

Imūnglobulīni (IgG,IgA,IgM)  Magnijs  

Imūnfiksācija  Svins  

Imūnglobulīns G  CO2 - bikarbonāts  

Imūnglobulīns A  Asins gāzes ,K,Na, jonizētais Ca  

Imūnglobulīns M  Laktāts  

KARDIOLOĢISKIE MARĶERI  Litijs  

Troponīns I  Dzīvsudrabs  

Troponīns T  LIPĪDI  

Mioglobīns  Lipīdu komplekts (HOL, ZBL, ABL, TRIGL)  

Augsti jūtīgs CRO  Kopējais holesterīns  

Kreatīnkināzes MB frakcija  Augsta blīvuma holesterīns  

Homocisteīns  Zema blīvuma holesterīns  

BNP  Triglicerīdi  

IEKAISUMA MARĶERI, AUTOANTIVIELAS  Lipoproteīns (a)  

CRO  Apolipoproteīns B, A1 (indekss)  

RF  Apolipoproteīns B  

ASO  Apolipoproteīns A1  

Prokalcitonīns  FERTILITĀTE UN GRŪTNIECĪBA  

Komplementa faktors C3  Prolaktīns  

Komplementa faktors C4  Makro prolaktīns  

ANA IgG  FSH  

ENA IgG  LH-Luteinizētājhormons  

ds DNS IgG, IgM, IgA  Estradiols  

GBM IgG - antivielas pret glomerulu bazālo 
membrānu 

 Progesterons  

Kuņģa parietālo šūnu IgG  17 - OH progesterons  

ASCA IgA  Brīvais estriols  

ASCA IgG  SHBG-Sekshormonu saistošais globulīns  

Anti CCP  Testosterons  

Anti MCV IgG  BAI-Brīvo androgēnu indekss 
(Testosterons,SHBG) 

 

ANA/ENA IgG  Anti-Millera hormons (AMH)  

ANCAc IgG (PR-3 IgG)  Anti spermālās antivielas  

ANCAp IgG (MPO IgG)  DHEA SO4-Dehidroepiandrosterona sulfāts)  

AMA-M2 IgG (Anti mitohondriālās M2 apakštipa 
antigēna antivielas) 

 Androstendions  

HLA B27  HCG-Beta horiongonadotropīns  

Tumora nekrozes faktors TNF-alfa  AFP-Alfa feto proteīns  

Interleikīns 6  Pirmā trimestra skrīnings (PAPP-P,BHCG)  

ANTIOKSIDANTI  Otrā trimestra skrīnings (HCG,AFP,Brīvais 
estriols) 

 

Kopējie antioksidanti  VAIROGDZIEDZERA HORMONI  

Glutationa peroksidāze - selēns  TSH-Tireotropais hormons  

GLIKOZES REGULĀCIJA  T3-Kopējais trijodtironīns  

Glikoze  Brīvais T3  

Glikolizētais hemoglobīns (HbA1c)  Brīvais T4  

Insulīns  T4-Kopējais tiroksīns  

HOMA  Tireoglobulīns  

C peptīds  Antivielas pret tireoglobulīnu  

Glikozes slodzes tests  Antivielas pret tireoperoksidāzi (mikrosomālās)  

Intaktais proinsulīns  TSH receptoru antivielas  

Glikoze-6-fosfāt dehidrogenāze  http://www.egl.lv/faili/testi/5401.pdf  
http://www.egl.lv/faili/testi/5402.pdf  

 

Asins osmolaritāte (kalkulācija)   
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http://www.egl.lv/faili/testi/3666.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3679.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3748.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3678.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3680.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3668.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3682.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/8881.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3683.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3771.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3651.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3821.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3772.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/4677.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3778.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3789.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3705.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3802.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3816.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3805.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/4725.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3663.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/4726.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3752.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3758.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/4993.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3665.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3699.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/4721.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3722.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3812.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3719.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3811.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/4722.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3814.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/4003.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3815.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/4375.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/4001.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3784.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/4002.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/4374.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/5209.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/7109.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/7109.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/5210.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3859.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/5203.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3860.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/4008.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3861.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/5204.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/4377.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/5205.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/4783.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/4780.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/4005.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/5206.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/4728.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/5207.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/5208.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/4996.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/5201.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/4444.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/4445.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/5401.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/5402.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3658.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/5403.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3749.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/5404.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3757.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/4004.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/5406.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3751.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/5407.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/5408.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/6004.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/5401.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/5402.pdf
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OSTEOPOROZES MARĶERI  HDV antivielas (hepatīts D)  

DPD-Dezoksipiridolīns  HDV IgM  

BetaCTx  Diphteria tox. IgG  

P1NP  Borrelia burgdorferi IgM  

INFEKCIJU DIAGNOSTIKA  Borrelia burgdorferi IgG  

RPR  Borrelia burgdorferi IgM apstiprinošais tests  

RPR kvantitatīvi  Borrelia burgdorferi IgG apstiprinošais tests  

TPHA  Borrelia burgdorferi PKR  

TPHA kvantitatīvi  Ērču encefalīta vīrusa IgM  

Treponema pallidum IgG, IgM-IFR abs  Ērču encefalīta vīrusa IgG(pote)  

Treponema pallidum IgM-IFR abs  Mycoplasma pneumoniae IgM  

Treponema pallidum IgG,IgM-IFA  Chlamydia pneumoniae IgM  

Treponema pallidum IgM-IFA  Chlamydia pneumoniae IgG  

Sifilisa Immunoblots IgM  Helicobacter pylori IgA  

Sifilisa Immunoblots IgG  Helicobacter pylori IgG  

Toxocara canis IgG  Aspergilus antigēns kvantitatīvi  

Anti HIV1/2 , HIV1 Ag  CITI ASINS IZMEKLĒJUMI  

HIV 1/2 Sertifikāts  Osteokalcīns  

Toxoplasma gondii IgM  Kortizols  

Toxoplasma gondii IgG  STH-Somatotropais hormons  

Citomegalovīrusa IgM  IGF-1 (Insulīnam līdzīgais augšanas faktors 1)  

Citomegalovīrusa IgG  Parathormons  

Citomegalovīrusa DNS  AKTH  

Citomegalovīrusa DNS kvantitatīvi  Aldosterons  

Herpes simplex 1/2 vīrusa IgM  Renīns  

Herpes simplex 1/2 vīrusa IgG  Gastrīns  

Varicella zoster vīrusa IgM  25-OH-Vit.D Kopējais (D3+D2)  

Varicella zoster vīrusa IgG  Vitamīns D (1.25 di OH)  

Chlamydia trachomatis IgA  Ciklosporīns  

Chlamydia trachomatis IgG  Digoksīns  

Anti Rubella v. IgM  Valprojskābe  

Anti Rubella v. IgG  Levetiracetams  

Masalu (Rubeola) vīrusa IgM  Etanols  

Masalu (Rubeola) vīrusa IgG  CDT-Karbohidrātu deficīta transferīns  

Parotīta vīrusa IgM  CELIAKIJAS DIAGNOSTIKA  

Parotīta vīrusa IgG  Transglutamināzes IgA  

Infekciozās mononukleozes heterofīlās 

antivielas 

 Transglutamināzes IgG  

Epšteina-Barra vīrusa VCA IgG  Gliadīna IgA  

Epšteina-Barra vīrusa VCA IgM  Gliadīna IgG  

EBV DNS  DGP IgA  

Epšteina - Barra vīrusa VCA IgG+IgM  DGP IgG  

Epšteina-Barra vīrusa DNS kvantitatīvi  MARĶIERI  

Anti EBNA IgG  PSA-Prostatas specifiskais antigēns  

Jersīniju antivielas  Brīvais PSA  

HBs Ag  CEA  

HBs Ag (apstiprinošais tests)  BR-MA (CA 15-3)  

Anti HBs  HER-2  

Anti HBc IgG  OM-MA (CA 125)  

Anti HBc IgM  HE4  

HBeAg  Olnīcu audzēja riska indekss (ROMA)  

Anti HBe  GI-MA (CA 19-9)  

Anti HAV IgM  NSE  

Anti HAV (IgM+IgG)  S-100 antigēns  

Anti HCV  CA 72-4  

HCV IgG apstiprinošais tests  Kalcitonīns  

HDV Ag  Cyfra 21-1  
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http://www.egl.lv/faili/testi/5002.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/5012.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/4012.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/5013.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/6373.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/6372.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3723.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/6321.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/6331.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3724.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/6301.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3010.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3780.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3726.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3734.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/6308.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/6307.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3720.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3129.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3755.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/5003.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/6310.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/5302.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/6309.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/4007.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/6317.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/6012.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/6316.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/5304.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/5000.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/5306.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/6375.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/6374.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/5001.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3869.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/6015.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/6312.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/8373.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/6313.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3826.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3794.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/5510.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/6501.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/6516.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/6017.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3754.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3754.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/6370.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/6369.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/6371.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/5501.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/5508.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3718.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/8891.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/5503.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3028.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3019.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/5504.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3020.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/5505.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3756.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/7110.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3120.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/7122.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3827.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/7123.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/6521.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/5007.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/7119.pdf
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AS "RĪGAS SILTUMS" 01.08.2022. 
 

 

Laboratoriskie izmeklējumi 4.lpp. 

Beta 2 mikroglobulīns  Parazītu oliņas (koncentrēšanas metode)  

BHCG-Brīvais ß horiongonadotrpīns  Vienšūņu cistas  

URĪNA IZMEKLĒJUMI  Giardia lamblia antigēns  

Urīna analīze (Ķīmiska ar teststripu, 
mikroskopija) 

 Cryptosporidium parvum antigēns  

Urīna analīze (Ķīmiska ar teststripu)  Helicobacter pylori antigēns  

Urīna analīze (Mikroskopija)  Kalprotektīns  

Glikoze, ketoni  UROĢENITĀLĀ MATERIĀLA IZMEKLĒJUMI  

Glikoze urīnā (kvantitatīvi)  Uztriepes analīze  

Zimņicka prove  Prostatas eksprimāta analīze  

Alfa amilāze  Chlamydia tr./GN rRNS  

Mikroalbuminūrija  Augsta riska HPV onkogēna E6/E7 mRNS  

Olbaltuma/kreatinīna attiecība urīna porcijā  SPERMAS IZMEKLĒJUMI  

Narkotikas  Spermas analīze  

Etanols urīnā  Interleikīns 6 spermā  

Chlamydia trachomatis DNS  Anti spermālās antivielas spermā  

GN PĶR  BAKTERIOLOĢISKIE IZMEKLĒJUMI  

Beta 2 mikroglobulīns urīnā  Asins uzsējums uz sterilitāti (bērniem)  

Dzīvsudrabs urīnā  Asins uzsējums  

Uzsējums uz MB urīnā  Krēpu uzsējums uz mikrofloru  

Olbaltums  Urīna uzsējums uz mikrofloru  

Olbaltuma elektroforēze urīnā  A/B jūtības noteikšana urīnā  

Imūnfiksācija urīnā  Uzsējums uz ureaplazmu un mikoplazmu 
(urīnā) 

 

Imūnglobulīnu vieglās ķēdes urīnā  Uzsējums uz ureaplazmu un mikoplazmu ar 
A/B jūtību (urīnā) 

 

Olbaltums 24h  Patogēnā mikroflora fēcēs 
(salmonella,shigella,stafil.) 

 

Kreatinīns  Patogēnā mikroflora (prof.apskatē)  

Mikroalbumīns 24h urīnā  Rotavīrusu un adenovīrusu antigēns  

Albumīna/kreatinīna attiecība urīnā  Fēču uzsējums uz E.coli-157  

Kalcijs  Yersinia  

Fosfors  Campylobacter  

Urīnskābe  Clostridium difficile toksīns  

Urea  Spermas uzsējums  

Kortizols  A/B jutības noteikšana  

Adrenalīns, noradrenalīns, dopamīns  Dzemdes dobuma aspirāta uzsējums  

Vanililmandeļskabe  A/B jūtības noteikšana  

5 hidroksi-indol-etiķskābe  Cervikālā un vaginālā materiāla uzsējums  

Magnijs  A/B jutības noteikšana  

Nātrijs urīnā  Uzsējums uz ureaplazmu un mikoplazmu  

Kālijs urīnā  Uzsējums uz ureaplazmu un mikoplazmu ar 
A/B jūtību 

 

HCG urīnā (Grūtniecības tests)  Dažādu materiālu uzsējums  

Acidorezistentās baktērijas urīnā  A/B jūtības noteikšana materiālā  

Osmolaritāte urīnā (urīns, kalkulācija)  Uzsējums uz ß hemolītisko streptokoku  

SEROZO DOBUMU IZMEKLĒJUMI  A/B jūtības noteikšana krēpās  

Serozā dobuma šķidruma analīze  Uzsējums uz streptokoku pneumonia  

Muguras smadzeņu šķidruma analīze  A/B jutības noteikšana  

Kopējais olbaltums punktātā  Uzsējums uz enterokoku(VRE)  

Ērču encef. vīr. IgM likvorā  Uzsējums uz stafilokoku  

Kreatinīns punktātā  A/B jutības noteikšana  

Amilāze punktātā  Uzsējums uz MRSA  

KRĒPU IZMEKLĒJUMI  Uzsējums uz Candida ģints sēnēm  

Krēpu analīze  A/B jutības noteikšana  

Astmas elementi  Uzsējums uz sēnītēm  

Acidorezistentās baktērijas  DAŽĀDI IZMEKLĒJUMI  

Uzsējums uz MB krēpās  Enterobius verm. oliņas  

FĒČU IZMEKLĒJUMI  Eozinofīlie leikocīti deguna sekrētā  

Koprogramma  Ātrais tests uz ß hemolītisko streptokoku  

Slēptās asinis  Demodex folliculorum  

Laboratoriskie izmeklējumi 4.lpp. 

 
 
 
 
 

http://www.egl.lv/faili/testi/5507.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/7611.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3104.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/8882.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3162.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/8637.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3550.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3638.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/5960.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/7396.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/37102.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3639.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3560.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3501.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3798.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3791.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/6011.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/7304.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3623.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3614.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3615.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3613.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3621.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3601.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3610.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3790.pdf
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AS "RĪGAS SILTUMS" 01.08.2022. 
 

 

Laboratoriskie izmeklējumi 5.lpp. 

Sēnītes mikroskopiski  2.5 heksandions  

Noskalojumi no apkārtējās vides  Anti HEV IgM  

Noskalojumi uz sterilitāti  Anti HEV IgG  

Gaisa uzsējums  Anti Trichinella spiralis IgG  

Disbioze  Echinococcus sp.  

Uzsējums uz MB  Estamoeba hystolotyca  

Uzsējums uz difteriju  Entamoeba hystolotyca Ag  

Kortizols siekalās  Mycoplasma pneumoniae IgG  

Histoloģija  Taenia solium IgG  

Prostatas biopsijas histoloģija  Anti - shigella  

Imūnhistoķīmija  Antivielas pret Bordatella pertussis  

Ādas (punch) biopsijas histoloģija  Antivielas pret Bordatella parapertussis  

Endoskopijas materiāla histoloģija  Candida Ag  

Transuretrālās rezekcijas materiāla histoloģija  Legionella Ag  

ALERĢIJA  Pneumocystis carynii  

ECP-Eozinofilie katjoniskie proteīni  Anti Echinococcus granulosus  

IgE kopējais  Anti Entamoeba hystolytica  

ALERGĒNU PANEĻI  Cryptococcus Ag  

Inhalācijas panelis - telpā  Reducētais glutations  

Inhalācijas panelis - dzīvnieki  AntiLegionella pneumonia IgM  

Inhalācijas panelis - koki  Pneimokoku antivielas  

Inhalācijas panelis - zāle  Anti S.typhi  

Pārtikas panelis - bērnu  Desmogelīna antivielas  

Pārtikas panelis - saknes  Antivielas pret trombocītiem  

Pārtikas panelis - gaļa,zivis  Fenilketonurija  

Pārtikas panelis -graudi  Koproporfirīns  

Inhalācijas alergēni  Delta - amino levulinskābe  

Dzīvnieki  Komplements C2  

Putekļi  CH50  

Pārtika  Galaktoze  

Zāle  Anti Listeria monocytogenes  

Pelējums  Anti Tetanus Toxoid IgG  

Koki  IGF-BP3  

CITOLOĢIJA  SCC  

Citoloģija  Seruma amiloīds A  

Citoskopijas materiāla citoloģija  Imūnglobulīns D  

Duglasa dobuma materiāla citoloģija  sTNF-R II  

Duglasa dobuma materiāla citoloģija ar 
konservantu 

 Plazminogēns  

Piena dziedzeru izdalījumu citoloģija  Varš urīnā (24h)  

Piena dziedzeru izdalījumu citoloģija ar 
konservantu 

 Listeria  

Ginekoloģiskā materiāla citoloģija ar 
konservantu 

 Insulīna antivielas  

Dzemdes dobuma aspirāta citoloģija  Karbamazepīns  

Dzemdes dobuma aspirāta citoloģija ar 
konservantu 

 VIP - vazoaktīvais intersticiālais polipeptīds  

Adatas aspirācijas biopsijas citoloģija  Cinks  

Urīna citoloģija  Varš serumā  

Krēpu citoloģija  Histonu Av  

PAPILDUS ANALĪZES  Adrenālās antivielas  

a1 antitripsīns  Cirkulējošie imūnkompleksi  

Metotreksāts  Anti c 1q antivielas  

Galaktokināze  Vankomicīns  

Arsēns  CITI APMAKSĀTIE IZMEKLĒJUMI  

Žultsskābes    

Alfa 2 makroglobulīns    

Anti Toxoplazma IgA    

Anti Toxoplazma IgG aviditāte    

2 heksanols    

Laboratoriskie izmeklējumi 5.lpp. 

 

Pretendenta likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis: 
_______/norādīt amatu, vārdu, uzvārdu/__________ 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

http://www.egl.lv/faili/testi/3635.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3775.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/5700.pdf
http://www.egl.lv/faili/testi/3763.pdf
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AS "RĪGAS SILTUMS" 01.08.2022. 
 

 

 

 5.pielikums. Kvalifikācijas veidlapas  
AS „RĪGAS SILTUMS” 

Cēsu iela 3A, Rīga LV-1012 
 

 
KVALIFIKĀCIJAS VEIDLAPAS 

 
atklātam konkursam „Par AS „RĪGAS SILTUMS” darbinieku veselības 

apdrošināšanu”, identifikācijas Nr.2022/192/AK 

 
Pretendenta pieredze Nolikumā paredzēto pakalpojumu sniegšanā. 
Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2019., 2020., 2021. un 2022.gads līdz 

pieteikuma iesniegšanas dienai) ir sniedzis veselības apdrošināšanas 

pakalpojumus publiskajos iepirkumos (veselības apdrošināšanas līgumi noslēgti, 

sākot ar 2019.gada 1.augustu) vismaz 2 (divām) juridiskām personām, kur katras 

juridiskās personas apdrošināto personu skaits līguma slēgšanas brīdī ir ne mazāk 

kā 700 (septiņi simti). 

 

Nr. 
p. 
k. 

 
Pasūtītājs 

 Pasūtītāja 
kontaktpersona 

 

Iepirkuma 
identifikācijas Nr. 

un līguma 
slēgšanas brīdī 

apdrošināto 
personu skaits  

Apdrošināša
nas līguma 

termiņš  

Nosaukums Adrese Vārds, 
uzvārds  

Tālrunis 

1.       

2.       

3.       

 
 
Pretendenta likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis: 
_______/norādīt amatu, vārdu, uzvārdu/__________ 
 
 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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AS "RĪGAS SILTUMS" 01.08.2022. 
 

 

 
   6.pielikums. Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts 

(veidlapa)  
AS „RĪGAS SILTUMS” 

Cēsu iela 3A, Rīga LV-1012 
 

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMU DARBU SARAKSTS 
atklātam konkursam „Par AS „RĪGAS SILTUMS” darbinieku veselības 

apdrošināšanu”, identifikācijas Nr.2022/192/AK 

 

Vieta, datums 

     Ar šo ___________, vienotais reģ. Nr. __________________, informē  

                 firmas nosaukums 

AS “RĪGAS SILTUMS” par apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstu: 

 

Apakšuzņēmēja 

nosaukums, reģ.Nr., 

adrese un 

kontaktpersona 

Nododamo darbu apjoms no 

kopējās līgumcenas (% no 

darbu kopējās līgumcenas) 

Īss apakšuzņēmējā 

veicamo darbu apraksts 

   

   

   

 

Pielikumā: Apakšuzņēmēju apliecinājumi, saskaņā ar Nolikuma 8.pielikumu par 

gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē. 

 

Pretendenta likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis: 
_______/norādīt amatu, vārdu, uzvārdu/__________ 
 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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AS "RĪGAS SILTUMS" 01.08.2022. 
 

 

 

   7.pielikums. Apakšuzņēmēja apliecinājums par 
 piedāvājumā minēto darbu veikšanu (veidlapa).  

AS „RĪGAS SILTUMS” 
Cēsu iela 3A, Rīga LV-1012 

 
 

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS PAR PIEDĀVĀJUMĀ MINĒTO 
 DARBU VEIKŠANU 

atklātam konkursam „Par AS „RĪGAS SILTUMS” darbinieku veselības 
apdrošināšanu”, identifikācijas Nr.2022/192/AK 

Vieta, datums 

     Ar šo ___/firmas nosaukums/________, vienotais reģ. Nr. 

__________________, kā apakšuzņēmējs apliecina gatavību piedalīties iepirkuma 

procedūrā „________nosaukums_________”, (id.Nr. RS20__/__/AK) un, gadījumā, ja 

tiek pieņemts lēmums slēgt līgumu ar ______/firmas nosaukums/________, izpildīt 

__________ daļu,  ko tam, atbilstoši  _____/firmas nosaukums/__________  

piedāvājumam, paredzēts nodot. 

Ar šo informējam, ka ___/norādīt nosaukumu/____ atbilst__/norādīt mazajam vai 

vidēja uzņēmuma statusam*/__.  

Ar šo apliecinām, ka 
- neesam pasludināti par maksātnespējīgiem, neatrodamies likvidācijas 

stadijā, kā arī saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta*;  

- mums nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro; 

- uz mums neattiecas SPSIL 22.panta trešajā daļā un SPSIL 30.panta pirmajā 

un otrajā daļā minētie nosacījumi.* 

Pretendenta likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis: 
_______/norādīt amatu, vārdu, uzvārdu/__________ 
 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

________________________Parauga beigas_______________________________ 

Piezīmes*:  
1. Informācija nepieciešama saskaņā ar IUB skaidrojumu https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-

mazie-un-videjie-uznemumi. 
2. Gadījumā, ja apakšuzņēmējs atbilst Nolikuma 6.sadaļas 6.1.2., 6.1.3. un 6.1.4.punktā minētajiem 

izslēgšanas gadījumiem, tad apakšuzņēmējs pievieno skaidrojumus un pierādījumus par 
veiktajiem uzticamības nodrošināšanas pasākumiem atbilstoši SPSIL 49.pantā noteiktajam. 
Gadījumā, ja Pretendents atbilst SPSIL 22.panta trešās daļas un SPSIL 30.panta pirmajā un 
otrajā daļā minētajam, tad Pieteikuma vēstulē Pretendents to norāda un sniedz skaidrojumus. 

 

 

https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi
https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi
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   8.pielikums. Norādītās personas, uz kuras iespējām 
Pretendents balstās, apliecinājums par resursu nodošanu 

(veidlapa)  
AS „RĪGAS SILTUMS” 

Cēsu iela 3A, Rīga LV-1012 
 

PRETENDENTA NORĀDĪTĀS PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS 

BALSTĀS, APLIECINĀJUMS PAR RESURSU NODOŠANU 

atklātam konkursam „Par AS „RĪGAS SILTUMS” darbinieku veselības 
apdrošināšanu”, identifikācijas Nr.2022/192/AK 

 
Vieta, datums 
 
     Ar šo ___/firmas nosaukums/________, vienotais reģ. Nr. 

__________________, kā Pretendenta ___/firmas nosaukums/________norādītā 

persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecina gatavību piedalīties 

iepirkuma procedūrā „________nosaukums_______________”, (id.Nr. RS20__/__/AK) 

un, gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums slēgt līgumu ar ______/firmas 

nosaukums/________, atbilstoši tās piedāvājumam nodot Pretendenta rīcībā šādus 

resursus _____/nododamo resursu uzskaitījums/__________. 

Ar šo informējam, ka ___/norādīt nosaukumu/____ atbilst__/norādīt mazajam vai 

vidēja uzņēmuma statusam*/__.  

Ar šo apliecinām, ka: 

- neesam pasludināti par maksātnespējīgiem, neatrodamies likvidācijas 

stadijā, kā arī saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta*;  

- mums nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro; 

- uz mums neattiecas SPSIL 22.panta trešajā daļā un SPSIL 30.panta pirmajā 

un otrajā daļā minētie nosacījumi.* 

Pretendenta likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis: 
_______/norādīt amatu, vārdu, uzvārdu/__________ 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

________________________Parauga beigas______________________________ 

Piezīmes*:  
1. Informācija nepieciešama saskaņā ar IUB skaidrojumu https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-

mazie-un-videjie-uznemumi. 
2. Gadījumā, ja persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās atbilst Nolikuma 6.sadaļas 6.1.2., 

6.1.3. un 6.1.4.punktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem, tad persona, uz kuras iespējām 
Pretendents balstās pievieno skaidrojumus un pierādījumus par veiktajiem uzticamības 
nodrošināšanas pasākumiem atbilstoši SPSIL 49.pantā noteiktajam. Gadījumā, ja Pretendents 
atbilst SPSIL 22.panta trešās daļas un SPSIL 30.panta pirmajā un otrajā daļā minētajam, tad 
Pieteikuma vēstulē Pretendents to norāda un sniedz skaidrojumus. 
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   9.pielikums. Sankciju/NILLTPF pārbaudes anketa  
AS „RĪGAS SILTUMS” 

Cēsu iela 3A, Rīga LV-1012 
 

 
Sankciju/NILLTPF pārbaudes anketa 

(juridiska persona) 
NB! Anketa jāaizpilda tikai pēc Pasūtītāja uzaicinājuma, Pretendentam, kuram tiks piešķirtas 
līguma slēgšanas tiesības. 

1. ZIŅAS PAR SADARBĪBAS PARTNERI  

1.1. Sadarbības partneris: 

 

Nosaukums:  

Juridiskā forma: ☐ SIA  ☐ AS ☐personālsabiedrība  ☐ personu apvienība  ☐ iestāde ☐ cita 

(norādīt)  

Reģistrācijas Nr.:  

PVN Nr.:   

Juridiskā adrese:  

Faktiskā adrese (ja atšķiras no juridiskās) :  

1.2. Ziņas par Sadarbības partnera pilnvaroto personu:  

 

  

Pilnvarojuma pamats: 

 ☐ valdes loceklis ☐ prokūrists  ☐ pilnvara ☐ cits (norādīt)  

Personas kods (rezidentiem)/Dzimšanas 
datums (nerezidentiem):   

 

1.3.  Kontaktinformācija saziņai ar Sadarbības partneri: 

 

Kontaktpersona, ieņemamais amats:  

Tālrunis:  

E-pasts:   

1.4.  Informācija par Sadarbības partnera saimniecisko darbību:  

 

Saimnieciskās darbības veikšanas vieta 
(valsts): 

☐ Latvijas Republika 

 

☐ cita (norādīt)_____________ 

Komercdarbības veids:  

2. ZIŅAS PAR SADARBĪBAS PARTNERA PATIESO LABUMA GUVĒJU1) (aizpildīt attiecībā uz 
visiem patiesajiem labuma guvējiem) 

 

Vārds, uzvārds  

Personas kods (rezidentiem)/Dzimšanas 
datums (nerezidentiem): 

 

Valstspiederība:  

Patiesais labuma guvējs: 

☐ Kontrolē ____% daļu/akciju ☐ tieši ☐netieši (norādīt netiešās kontroles veidu)  

☐ Īsteno kontroli citā veidā (norādīt) 

☐ PLG nav iespējams noskaidrot, jo __ (norādīt)____  

Ja patiesais labuma guvējs īsteno kontroli netieši, norādīt informāciju par personām, caur 
kurām šī kontrole tiek īstenota (vai arī iesniedz īpašumtiesību struktūru): 

1. kontroles līmenis 

Reģistrācijas numurs:  

Nosaukums:  

Valsts:  

Kontrole tiek īstenota caur Sadarbības partneri (veidlapas 1.1. punkts). 

 

2. kontroles līmenis 

Reģistrācijas numurs:  
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Nosaukums:  

Valsts:  

Kontrole tiek īstenota caur augstāk norādīto kontroles līmeni 1. 

 Publiski pieejama vietne, kurā šīs ziņas var tikt pārbaudītas (ja tāda ir): 

3. INFORMĀCIJA PAR POLITISKI NOZĪMĪGU PERSONU2) 

 

Patiesais labuma guvējs vai valdes/padomes loceklis ir politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas 
personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona (NILLTPFL 
izpratnē): 
 

☐ Jā     

Ja atbilde ir “Jā”, lūdzu, norādīt šādās ziņas: 
 
Vārds, uzvārds: ____________________ 
Pastāvīgā dzīvesvietas valsts: __________________ 
Iestāde, kurā persona strādā: __________________ 
Ieņemamais amats: ______________________ 
 

☐ Nē 

 
Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja pieprasītā informācija netiek sniegta, vai arī tiek sniegta nepilnīga vai maldinoša 
informācija, AS “RĪGAS SILTUMS” ir tiesības neslēgt līgumu un/vai vienpusēji atkāpties no jau noslēgta līguma. Par 
apzinātu nepatiesu ziņu sniegšanu par līdzekļu piederību un patieso labuma guvēju ir paredzēta kriminālatbildība. 
Ar šo SADARBĪBAS PARTNERIS apliecina, ka ir tiesīgs parakstīt šo dokumentu un:  
- Parakstot šo anketu, sadarbības partneris apliecina, ka ne sadarbības partneris, ne tā patiesais labuma guvējs (ja 

tāds ir) nav Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas, kuras 
dalībvalsts ir Latvija, Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un  Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 
dalībvalsts noteikto sankciju subjekti. 

- Parakstot šo anketu, apliecinu, ka ne pret sadarbības partneri, ne tā patieso labuma guvēju nav uzsākts 
kriminālprocess un ne sadarbības partneris, ne tā patiesais labuma guvējs nav notiesāts par noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu. 

- Parakstot šo anketu, sadarbības partneris apliecina, ka visa šajā veidlapā sniegtā informācija ir pilnīga un 
patiesa. Sadarbības partneris apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu rašanās 
brīža, paziņot AS “RĪGAS SILTUMS” par jebkurām šajā veidlapā minēto datu izmaiņām.  

  
Sadarbības partneris: 
_________________________________ 
[vārds, uzvārds un paraksts] 

Datums: ______________________ 
 
Vieta:   _______________________ 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 
 
Piezīme NILLTFPNL izpratnē: 

1)PLG/Patiesā labuma guvējs  - fiziska persona, kura ir klienta* – juridiskās personas – īpašnieks vai kura kontrolē 
klientu*, vai kuras vārdā, labā interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums, 
un tā ir vismaz: a) attiecībā uz juridiskajām personām – fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder 
vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā 
veidā kontrolē; b) attiecībā uz juridiskiem veidojumiem – fiziska persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidota vai 
darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp, kura ir šāda veidojuma 
dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks). 
2)PNP/Politiski nozīmīga persona – persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir 
ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā, valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības 
(pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir 
šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā 
(pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras 
(valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), 
augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, 
vēstnieks, pilnvarotais lietvedi, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes 
loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks)  un valdes loceklis vai persona, kas šajā 
organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.  

* AS “RĪGAS SILTUMS” Sadarbības partneris NILLTFPNL izpratnē uzskatāms par klientu. 

  

 


