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1. Iepirkuma identifikācijas numurs VSIA DT 2022/2 

 

2. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti 

VSIA „Daugavpils teātris” 

Reģistrācijas numurs: LV41503037608 

Adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV – 5401 

Tālrunis:  654 26321 

          E-pasts:  office@daugavpilsteatris.lv 

 

3. Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms, atbilstošākais CPV kods vai kodi. 

3.1. VALSTS SIA “DAUGAVPILS TEĀTRIS” DARBINIEKU VESELĪBAS 

APDROŠINĀŠANA, apjoms atbilstoši tehniskajai specifikācijai (2.pielikums). 

3.2. CPV kodi: 66512200-4 (Veselības apdrošināšanas pakalpojumi). 

 

4. Iepirkuma priekšmeta daļas un to apjoms, ja tādas tiek noteiktas, un piedāvājumu 

iesniegšanas noteikumi iepirkuma priekšmeta daļās, ja tādas tiek noteiktas. 

 

Iepirkuma priekšmets netiek sadalīts daļās. 

 

5. Noteikumi attiecībā uz vispārīgo vienošanos (ja attiecināms). 

Nav attiecināms 

 

6. Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta 

6.1. Līguma izpildes vieta: Latvijas Republika, VSIA „Daugavpils teātris” – Rīgas iela 22a, 

Daugavpils,   LV – 5401. 

6.2. Līguma izpildes laiks: 12 (divpadsmit) mēneši. Prognozētais līguma slēgšanas laiks – 

2022. gada decembra otrā puse. Prognozētais līguma darbības laiks - no 2023.gada 

5.janvāra. 

6.3. Iepirkuma līgums tiks slēgts pie nosacījuma, ja būs pieejami finanšu līdzekļi. 

7. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks. 

7.1. Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts 

Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā. 

7.2. Saskaņā ar publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi 

konkursā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI, izmantojot Valsts reģionālās 

attīstības aģentūras mājaslapā pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas e-

konkursu apakšsistēmu1. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu 

apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.  

7.3. Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2022. gada 8.decembrī, 

plkst. 12:15 pēc vietējā laika.  

7.4. Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām. Piedāvājumu elektroniska atvēršana paredzēta 2022. gada 8.decembrī, 

plkst. 12:15.  

7.5. Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras 

mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai. 

 
1 Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. 
https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 
 

mailto:office@daugavpilsteatris.lv
https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883
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7.6. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji. 

Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā 

Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. 

7.7. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, 

Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā 

dokumenta atvēršanai. 

7.8. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē. 

 

8. Ieinteresēto Izpildītāju sanāksmes norises vieta, datums un laiks, ja tāda sanāksme 

tiek paredzēta. 

Nav paredzēta. 

 

9. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu. 

9.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu 

apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas: 

9.1.1. izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos 

rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā 

ievietotās formas; 

9.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko 

iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas 

attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā 

gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas 

prasībām un formu paraugiem); 

9.1.3. elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu 

apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot 

ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par 

aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī 

dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām). 

9.2. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka: 

9.2.1. Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, 

atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas 

programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā. 

9.2.2. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu 

paraksta vismaz Pretendenta pieteikumu (sk. Konkursa nolikuma 14.1.punktu).  

9.2.3. Citus dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā 

formā, gan parakstot ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko 

parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu. 

9.3. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, kvalifikāciju apliecinošie dokumenti 

(piemēram, sertifikāti) var tikt iesniegti citā valodā ar pievienotu Pretendenta 

apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.  

9.4. Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu 

juridiskā spēka likumam. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā 

apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par 

iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, Publisko iepirkumu likuma 41.panta 

piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai 

iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. 
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9.5. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos 

un formās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu 

apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus. 

9.6. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot, ja pretendents piedāvājumu atsauc, paliek Pasūtītāja 

īpašumā. 

9.7. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu 

sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā 

ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas 

kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam 

noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) 

jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.  

9.8. Ja piedāvājums saturēs kādu no 9.7.punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts. 

9.9. Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām vai noteikumiem, 

tad iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt pretendenta iesniegto piedāvājumu. 

 

10. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam, ja tāds paredzēts. 

Nav paredzēts. 

11. Prasības saistību izpildes nodrošinājumam, ja tāds paredzēts. 

Nav paredzēts. 

12. Atsauce uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoto daļu un norāde, ka 

pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 

9.panta devītajā noteiktajā kārtībā. 

Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 9. pantā 

noteiktajā kārtībā: 9. pants. Pretendentu izslēgšanas noteikumi 

(https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums). 

Publisko iepirkumu likuma 9.panta devītā daļa nosaka, lai pārbaudītu, vai pretendents 

nav izslēdzams no dalības iepirkumā šā panta astotās daļas 1., 2., 4. vai 5. punktā 

minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs: 

1) attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šā panta astotās 

daļas 4. punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas 

sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju: 

a) par šā panta astotās daļas 1. un 5. punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu 

reģistra. Ārvalstīs reģistrētam pretendentam pasūtītājs pieprasa iesniegt reģistrācijas 

valsti apliecinošu dokumentu, 

b) par šā panta astotās daļas 2. punktā minētajiem faktiem — no Valsts ieņēmumu 

dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts 

ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta 

un šā panta astotās daļas 4. punktā minētās personas piekrišanu; 

2) attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šā panta astotās 

daļas 4. punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās 

institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un šā panta astotās daļas 4. punktā minēto 

personu neattiecas šā panta astotajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas 

iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma 

izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā 

neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā. 

 

13. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta 

saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā 

https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums
https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p42
https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums
https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p42
https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums
https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p42
https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums
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arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar 

minētajām prasībām. 

Nr. 

p./k. 

Prasības  

 

Iesniedzamā informācija, kas nepieciešama, 

lai pretendentu novērtētu saskaņā ar 

minētajām prasībām 

13.1. Atbilstība profesionālās darbības 

veikšanai 

Pieteikums atbilstoši Iepirkuma nolikuma 

Pielikumam Nr.1 ar ziņām par to, vai 

attiecīgais Izpildītājs ir reģistrēts, licencēts vai 

sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās 

dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. 

Papildus tam, ir jānorāda šāda informācija: 

pretendenta adrese, telefona/faksa numurs, e-

pasts, ziņas par to, vai pretendents ir MVU 

(mazais un vidējais uzņēmums) – Papildus 

informācija: https://www.iub.gov.lv 

 “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem 

uzņēmumiem”; iepirkumā līgumā  norādāmās 

kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālr., e-pasts 

Personas, kura, gadījumā, ja pretendentam 

tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, 

ir tiesīga parakstīt iepirkuma līgumu amats, 

vārds, uzvārds). 

13.2. Piedāvājumu ir parakstījusi 

paraksttiesīga persona 

Kompetentas institūcijas izdotu dokumentu 

par pretendenta pārstāvības tiesībām, kā arī 

dokumentu, kas apliecina iepirkuma 

piedāvājumu parakstījušās personas tiesības 

pārstāvēt pretendentu, ja piedāvājumu 

neparaksta pretendenta likumiskais pārstāvis 

Par Latvijā reģistrētiem pretendentiem 

pasūtītājam pašam jāpārliecinās Uzņēmumu 

reģistra mājas lapā www.ur.gov.lv. 

13.3. 

 

Pretendentam ir pieredze un tas 3 

(trīs) iepriekšējos gados (2019., 

2020. 2021. un 2022.gads līdz 

piedāvājumu iesniegšanai) ir 

sniedzis veselības apdrošināšanas 

pakalpojumu vismaz 1 (vienam) 

pakalpojuma ņēmējam, kura 

apdrošināto darbinieku skaits ir ne 

mazāk kā 50 personas. 

Pieredzi pretendents apliecina, iesniedzot  īsu 

sniegto pakalpojumu aprakstu, norādot 

pakalpojuma saņēmēju un tā 

kontaktinformāciju, pakalpojumu sniegšanas 

laiku (Pielikumu Nr.4). 

13.4. Pretendents izpildīs iepirkuma 

priekšmetu atbilstoši tehniskās 

specifikācijas prasībām, Eiropas 

savienībā un Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem standartiem.  

Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka 

Pretendents izpildīs iepirkuma priekšmetu 

atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, 

Eiropas savienībā un Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem standartiem. 

13.5. Pretendents izprot iepirkuma 

līguma projektā iekļautus 

nosacījumus. 

Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka 

pretendents ir iepazinies ar nolikumā iekļauto 

līguma projektu un piekrīt līguma projekta 

nosacījumiem (iepirkuma nolikuma 

5.pielikums). 

http://www.ur.gov.lv/
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14. Norāde uz tīmekļvietni, kur ir pieejama Eiropas vienotā iepirkuma procedūras 

dokumenta veidlapa, prasības tās aizpildīšanai un iesniegšanai. 

14.1.Norāde uz tīmekļvietni: http://espd.eis.gov.lv/ 

14.2.Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo 

pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja Izpildītājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto 

iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo 

dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 

10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Izpildītāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas 

vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. 

14.3.Izpildītājs var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, 

kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir 

pareiza. 

14.4.Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents 

iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs 

nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās 

datubāzēs. 

14.5.Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta piemērošanas kārtību iepirkuma  

procedūrās nosaka Ministru kabinets. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta 

veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 

2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras 

dokumentam. 

15. Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji. 

Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst nolikumā izvirzītajām 

prasībām un vērtēšanas kritērijam un nav izslēdzams no dalības iepirkumā 

saskaņā ar PIL 9. panta astoto daļu un Latvijas Republikas nacionālo sankciju 

likuma 11.1 pantā noteikto. Piedāvājumu izvēles kritērijs – saimnieciski 

visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar zemāko cenu, ņemot vērā, 

ka ir detalizēta tehniskā specifikācija un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes. 

 

16. Aprites cikla izmaksu aprēķina metodika un aprēķina veikšanai nepieciešamie un  

iesniedzamie dati (ja attiecināms). 

Nav attiecināms. 

 

17. Norāde, vai pretendents var iesniegt piedāvājuma variantus un, ja paredzēta  

variantu iesniegšana, prasības to iesniegšanai. 

Piedāvājuma variantu iesniegšana nav paredzēta. 

 

18. Tehniskās specifikācijas un, ja nepieciešams, cita informācija par iepirkuma  

priekšmetu. 

Sk. Iepirkuma nolikuma pielikumu Nr.2. 

 

19. Iepirkuma līguma projekts. 

Sk. Iepirkuma nolikuma pielikumu Nr.5. 

 

http://espd.eis.gov.lv/
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20. Cita informācija. 

20.1. Kontaktpersona –  

 Referents Diāna Pavlova 

 Tālr.             65426321 

 E-pasts:  office@daugavpilsteatris.lv 

 Adrese: Valsts SIA „Daugavpils teātris”, Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401. 

20.2. Ar iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju var bez maksas iepazīties 

https://www.eis.gov.lv. 

20.3. Ja ieinteresētais Izpildītājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju, pasūtītājs to sniedz 

Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. 

20.4. Pasūtītājs, ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības, nevar izdarīt grozījumus 

iepirkuma dokumentos. 

20.5. Ieinteresētajam Izpildītājam pirms piedāvājuma iesniegšanas ir nepieciešams 

pārliecināties, ka viņš ir iepazinies ar visu informāciju, kas ir publicēta pasūtītāja profilā 

attiecībā uz šo iepirkuma. 

20.6. Piedalīšanās iepirkumā ir ieinteresēto Izpildītāju brīvas gribas izpausme. 

20.7. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un 

iesniegšanu. Pasūtītājs nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no iepirkuma 

norises un iznākuma. 

20.8. Objekta apskate – nav nepieciešama. 

20.9. Tehniskajā piedāvājumā pretendents iekļauj šādus dokumentus: Pretendenta 

tehniskais piedāvājums ir noformējams pēc parauga (tehniskās specifikācijas 

1.pielikums). 

20.10. Iesniedzot finanšu piedāvājumu, ņem vērā šādas prasības: Pretendenta finanšu 

piedāvājums ir noformējams pēc parauga (tehniskās specifikācijas 3.pielikums). 

Pretendentu piedāvātās vienību cenas līguma izpildes laikā netiks mainītas. Piedāvātā 

līguma cena ir jānorāda EUR (Euro) bez PVN. 

20.11. Tiek uzskatīts, ka Pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar 

visiem Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar 

to saistītajām darbībām. 

20.12. iepirkumā var piedalīties Izpildītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē.  

20.13. Iepirkuma dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma 

komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ 

varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka 

viņi ir saistīti ar tiem Publisko iepirkumu likuma 25.panta pirmās daļas izpratnē.  

20.14. Pasūtītājs atlasa pretendentus saskaņā ar noteiktajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda 

piedāvājumu atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām un izvēlas 

piedāvājumu vai piedāvājumus saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas 

kritērijiem. 

20.15. Ja pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas 

pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu 

dokumenta kopiju. 

20.16. Ja pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai pretendenta iesniegtā informācija 

vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasa, lai pretendents, vai kompetenta 

institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz 

trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. 

Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai pasūtītājs nosaka 

samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai 

un iesniegšanai. 

mailto:office@daugavpilsteatris.lv
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20.17. Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku 

kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un 

laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas 

labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus. 

20.18. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz 

apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi. 

20.19. Pasūtītājs piedāvājumu vērtēšanā var pieaicināt ekspertus. 

20.20. Iepirkuma līgums tiks slēgts, kad būs pieejami pasūtītāja budžeta finanšu līdzekļi vai 

vienošanās par projekta īstenošanu ar sadarbības iestādi. 

20.21. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt iepirkuma, ievērojot Publisko iepirkumu 

likumā noteikto kārtību. 

20.22. Par iepirkuma rezultātiem pretendenti tiks informēti Publisko iepirkumu likumā 

noteiktajā kārtībā (sk. https://likumi.lv/doc.php?id=287760). 

PIELIKUMĀ: 

1. Pieteikums; 

2. Tehniskā specifikācija ar pielikumiem. 

3. Finanšu piedāvājums. 

4. Pretendenta pieredzes saraksts. 

5. Līguma projekts.  

 

https://likumi.lv/doc.php?id=287760
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Pielikums Nr.1 

iepirkuma nolikumam 

„VALSTS SIA “DAUGAVPILS 

TEĀTRIS” DARBINIEKU VESELĪBAS 

APDROŠINĀŠANA" nolikumam 

ID Nr. VSIA DT 2022/2 

 
 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ 

 

Daugavpilī, 2021.gada ____.________ 

 

Pretendents _________________________________________________________________ 

(nosaukums) 

Reģistrācijas Nr.: ____________________________________________________________ 

 

Juridiskā adrese _____________________________________________________________ 

 

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. _______________________________________ 

 

Tālrunis, fakss _______________________, mobilais ______________________________ 

e-pasts (uz kuru nosūtāmi paziņojumi un vēstules)__________________________________ 

interneta mājas lapas adrese (ja tāda ir) __________________________________________ 

 

Iepirkuma līgumā norādāmās kontaktpersonas, amats, vārds, uzvārds, tālr., e-pasts: 

__________________________________________________________________________ 

 

Personas, kura, gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, ir 

tiesīga parakstīt iepirkuma līgumu, amats, vārds, uzvārds 

__________________________________________________________________________ 

 

Bankas rekvizīti: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

tā (vārds, uzvārds) (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa vai citas personas ar 

paraksta tiesībām) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

 

1. piesakās piedalīties iepirkuma “VALSTS SIA “DAUGAVPILS TEĀTRIS” 

DARBINIEKU VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA”, identifikācijas numurs VSIA DT 

2022/2, piekrīt visiem iepirkuma nolikuma nosacījumiem un garantē iepirkuma nolikuma un 

normatīvo aktu prasību izpildi. Iepirkuma nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami. 

 2. ____________________ apliecina, ka: 

 2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa; 

 2.2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā 

iepirkumā; 

 2.3. nav tādu apstākļu, kas liegtu piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā 

specifikācijā norādītās prasības; 
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 2.4. spēj izpildīt tehniskās specifikācijas prasības un piegādāt visas tehniskajā 

specifikācijā norādītās preces; 

 2.5. piekrīt iepirkuma nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma 

slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar Pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā 

līguma projekta tekstu, Pasūtītāja noteiktā laikā; 

 3. informē, ka __________ (uzņēmuma nosaukums) ___________ (atbilst/neatbilst, 

norāda atbilstošo) ________________ mazā vai vidējā uzņēmuma statusam2; 

 

 
2 Minēto informāciju norāda, jo saskaņā ar izmaiņām paziņojumu par rezultātiem veidlapās Publisko iepirkumu 
vadības sistēmā, pasūtītājam paziņojumā par rezultātiem ir jānorāda informācija par to, vai iepirkumā  
piedāvājumus ir iesnieguši tādi uzņēmumi, kas atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai 
https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazaie-un-videjie-uznemumi  

Vārds, uzvārds,  amats  

Paraksts  

https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazaie-un-videjie-uznemumi
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Pielikums Nr.2 

iepirkuma nolikumam 

„VALSTS SIA “DAUGAVPILS 

TEĀTRIS” DARBINIEKU VESELĪBAS 

APDROŠINĀŠANA" nolikumam 

ID Nr. VSIA DT 2022/2 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

iepirkumam „VALSTS SIA “DAUGAVPILS TEĀTRIS” DARBINIEKU VESELĪBAS 

APDROŠINĀŠANA” 

(ID Nr. VSIA DT 2022/2) 

   
Valsts SIA “Daugavpils teātris” darbinieku veselības apdrošināšana  

(79 darbinieki) 

 

Nr. 

p. k. 
Pamatprogrammas apraksts Minimālās prasības 

1 
Apdrošinājuma summa vienai 

personai polises darbības laikā 
Ne mazāk kā EUR 4000 polises termiņā 

2 

Pacienta iemaksa - ambulatorā un 

stacionārā palīdzība (ambulatorā 

diagnostika un ārstēšana, un stacionārā 

diagnostika, ārstēšana un rehabilitācija) 

valsts noteiktās pacienta iemaksas pilnā 

apmērā, ieskaitot pacienta 

līdzmaksājumus, atbilstoši Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajam apjomam un kārtībai, kura ir 

spēkā apdrošināšanas līguma 

noslēgšanas brīdī 

Minimālā kopējā apdrošinājuma summa 

EUR 600 polises termiņā 

3 

Ārstu speciālistu konsultācijas, 

pirmreizējas/atkārtotas konsultācijas (bez 

reižu skaita ierobežojuma, bez ārsta 

nosūtījuma līgumiestādēs un 

nelīgumiestādēs):  

ķirurgs, neiroķirurgs, neirologs, urologs, 

flebologs, traumatologs, alergologs, 

gineklologs, onkologs, anesteziologs, 

reanimatologs, oftalmologs, 

otolaringologs, reimatologs, 

pneimonologs, endokrinologs, nefrologs, 

gastroenterologs, pediatrs, hematologs, 

infektologs, kardiologs, arodārsts, 

rehabilitologs, internists, dermatologs, 

pulmonogs, proktologs, laboratorijas 

ārsts, algologs,  hepatologs, imunologs, 

homeopāts, optopmetrists, ortopēds, 

osteodensitometrijas speciālists, 

ne mazāk kā EUR 27 katrai konsultācijai 

(gan pirmreizējai, gan atkārtotai) 
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vertebrologs. 

4 
Ģimenes ārsta, terapeita, internista 

pirmreizēja un atkārtota konsultācija 

ne mazāk kā EUR 25 katrai konsultācijai 

(gan pirmreizējai, gan atkārtotai) 

5 

Docentu, profesoru 

konsultācijaspirmreizējas/atkārtotas 

konsultācijas (bez reižu skaita 

ierobežojuma, bez ārsta nosūtījuma 

līgumiestādēs un nelīgumiestādēs): 

ķirurgs, neiroķirurgs, neirologs, urologs, 

flebologs, traumatologs, alergologs, 

gineklologs, terapeits, onkologs, 

anesteziologs, reanimatologs, 

oftalmologs, otolaringologs, reimatologs, 

pneimonologs, endokrinologs, nefrologs, 

gastroenterologs, pediatrs, hematologs, 

infektologs, kardiologs, arodārsts, 

rehabilitologs, dermatologs, pulmonogs, 

proktologs 

ne mazāk kā EUR 43 katrai konsultācijai 

(gan pirmreizējai, gan atkārtotai) 

6 
Ārstu mājas vizītes un to laikā sniegtie 

medicīniskie pakalpojumi 
ne mazāk kā EUR 25 katrai vizītei 

7 Neatliekamā medicīniskā palīdzība 
Vismaz valsts, atlīdzības limits vismaz 75 

EUR par reizi 

8 

Ambulatorās ārstnieciskās 

manipulācijas un procedūras ar ārsta 

norīkojumu (bez reižu skaita 

ierobežojuma un diagnozes): 

Injekcija, intravenoza infūzija 

ne mazāk kā EUR 8 par vienu 

manipulāciju 

9 

Ambulatorās ārstnieciskās 

manipulācijas un procedūras ar ārsta 

norīkojumu (bez reižu skaita 

ierobežojuma un diagnozes): 

- Ārstnieciskās manipulācijas ārsta viena 

apmeklējuma laikā; 

- Blokāde, locītavas punkcija un 

injekcija; 

- Biopsija, t.sk. dermatoloģijā; 

- Citas manipulācijas, izmeklējumi; 

 

ne mazāk kā EUR 15 par vienu 

manipulāciju 

10 

Ambulatorās ārstnieciskās 

manipulācijas un procedūras ar ārsta 

norīkojumu (bez reižu skaita 

ierobežojuma un diagnozes):  

- Izmežģījuma, lūzuma repozīcija;  

- Naga ablācija vai saknes rezekcija; 

Ne mazāk kā EUR 32 par vienu 

manipulāciju vai procedūru 
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- Epidurāla blokāde; 

- Blokāde RTG kontrolē; 

- Biopsija RTG vai USG kontrolē;  

- Diagnostiskā lumbālpunkcija; 

- Duglasa dobuma punkcija; 

- Mazās ķirurģiskās operācijas; 

11 

Maksas laboratoriskie izmeklējumi ar 

ārsta norīkojumu 100% apmaksa: pilna 

asins aina, asins un urīna bioķīmiskie 

rādītāji (aknu testi un fermenti, slāpekļa 

vielmaiņa, olbaltumvielas, glikozes 

regulācija (glikoze, glikozes slodzes 

tests, glikohemoglobīns, C peptīds), 

iekaisuma marķieri un reimotesti, 

elektrolīti, lipīdi), asins grupas un rēzus 

piederības noteikšana, koaguloģijas 

rādītāji (asins tecēšanas laiks, asins 

recēšanas laiks, APTL, INR, 

protrombīna, fibrinogēna, trombīna un 

antitrombīna III izmeklējumi), 

imūnhematoloģija (anti eritrocitārās 

antivielas un titrs, Kumbsa reakcija), 

hepatītu diagnostika (anti HCV, HBs Ag, 

anti HBs), hormoni un marķieri (T3, T4, 

TSH, tireoglobulīns, antivielas pret 

tireoperoksidāzi un tireoglobulīnu, 

troponīns I, mioglobīns, kreatīnkināzes 

MB frakcija, parathormons, AKTH, 

aldosterons, adrenalīns, ADH, 

kortikosterons, kortizols, renīns, 

gastrīns), ērču encefalīta antivielu 

noteikšana, lizocīms, cistatīns C, 

ginekoloģiskās iztriepes un 

onkocitoloģija, prostatas eksprimāta 

izmeklēšana, krēpu analīze 

(mikroskopija, uzsējums uz mikrofloru, 

astmas elementi, citoloģija), ātrais tests 

uz ß hemolītisko streptokoku, eozinofīlie 

leikocīti deguna sekrētā, urīna klīniskā 

analīze, fēču izmeklējumi 

(koprogramma, slēptās asinis, parazītu 

oliņas), serozo dobumu un smadzeņu 

šķidrumu analīze un izmeklējumi (ērču 

encefalīta vīrusa IgM likvorā, amilāze, 

kreatinīns, kopējais olbaltums), 

citoloģija, histoloģija. Papildus iekļauts 

vitamīns B12, folskābe, troponīns T, 

augsti jūtīgs CRO, homocisteīns, 25-OH-

Vit.D, CEA (karcioembrionālais 

antigēns), PSA 

100% 
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12 

Instrumentālie diagnostiskie 

izmeklējumi saņemot pakalpojumu 

jebkurai ķermeņa zonai/ orgānam bez 

reižu skaita, periodiskumu, noteiktās 

vai iespējamās diagnozes 

ierobežošanas,: 

- Rentgenogrāfija (vienā plaknē); 

- Elektrokardiogramma; 

Ne mazāk kā EUR 15 par  vienu 

izmeklējumu bez skaita ierobežojuma un 

bez gada kopējā atlīdzību apakšlimita uz 

šo pakalpojumu klāstu 

13 

Instrumentālie diagnostiskie 

izmeklējumi saņemot pakalpojumu 

jebkurai ķermeņa zonai/ orgānam bez 

reižu skaita, periodiskumu, noteiktās 

vai iespējamās diagnozes 

ierobežošanas,: 

- Mamogrāfija; 

- Ultrasonogrāfija, doplerogrāfija, 

dupleksskenēšana; 

- Osteodensitometrija; 

- Elptests, manometrija 

gastroenteroloģijā; 

 

Ne mazāk kā EUR 23 par  vienu 

izmeklējumu bez skaita ierobežojuma un 

bez gada kopējā atlīdzību apakšlimita uz 

šo pakalpojumu klāstu 

14 

Instrumentālie diagnostiskie 

izmeklējumi saņemot pakalpojumu 

jebkurai ķermeņa zonai/ orgānam bez 

reižu skaita, periodiskumu, noteiktās 

vai iespējamās diagnozes 

ierobežošanas,: 

- Holtera monitorēšana, asinsspiediena 

diennakts reģistrēšana; 

- Ehokardiogrāfija; 

- Veloergometrija, tredmils; 

- Optiskās koherences tomogrāfija;  

Ne mazāk kā EUR 30 par  vienu 

izmeklējumu bez skaita ierobežojuma un 

bez gada kopējā atlīdzību apakšlimita uz 

šo pakalpojumu klāstu 

15 

Dārgo tehnoloģiju ambulatori 

instrumentālie izmeklējumi bez reižu 

skaita, periodiskumu, noteiktās vai 

iespējamās diagnozes ierobežošanas, 

t.sk.anestēzija un sedācija: 

- Datorizēta encefalogrāfija, 

elektroencefalogrāfija; 

- Neirogrāfija, elektromiogrāfija; 

- Rentgenogrāfija ar kontrastvielu; 

- Fibrolaringoskopija, 

videostroboskopija, bronhoskopija; 

- Cistoskopija, cistometrija, 

uretroskopija, histeroskopija; 

- Gastrointestinālie endoskopiskie 

izmeklējumi (gastroskopija u.c.); 

Ne mazāk kā EUR 50 par  vienu 

izmeklējumu 
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-Citi dārgo tehnoloģiju izmeklējumi; 

 

16 

Dārgo tehnoloģiju ambulatori 

instrumentālie izmeklējumi bez reižu 

skaita, periodiskumu, noteiktās vai 

iespējamās diagnozes ierobežošanas: 

- Kolonoskopija; 

- Scintigrāfija; 

- Datortomogrāfija (CT) ar/bez 

kontrastvielas; 

Ne mazāk kā EUR 70 par  vienu 

izmeklējumu 

17 

Dārgo tehnoloģiju ambulatori 

instrumentālie izmeklējumi bez reižu 

skaita, periodiskumu, noteiktās vai 

iespējamās diagnozes ierobežošanas: 

- Magnētiskā rezonanse (MR) ar/bez 

kontrastvielas  ; 

 

Ne mazāk kā EUR 120 par vienu 

izmeklējumu 

 

18 
Ar darba specifiku saistītās OVP  

  
100% 

19 

Ārstu apskates izziņu un atļauju 

saņemšanai, piemēram, autovadītājiem, 

ieroču turētājiem 

Ne mazāk kā EUR 30 polises termiņā 

20 

Fizikālās terapijas procedūras, 

(ultraskaņa, elektroforēze, lāzerterapija, 

UAF, parafīna-ozokerīta aplikācijas, 

dūņu aplikācijas u. c. 

10x5EUR periodā. 

21 

 

Maksas stacionārā palīdzība 

 

Maksas pakalpojumi diennakts/dienas 

stacionārā: 

 

• par katru diennakts/ dienas stacionārā 

pavadīto dienu; 

 

• par ārstnieciskajām manipulācijām un 

diagnostiskiem izmeklējumiem 

diennakts/ dienas stacionārā; 

 

• par plaša apjoma maksas operācijām 

diennakts/dienas stacionārā. 

 Kā arī iekļaujot segumā locītavu 

endoskopiskās operācijas, audu un 

Minimālā kopējā apdrošinājuma summa 

EUR 500 polises termiņā 
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orgānu plastikas operācijas, 

rekonstruktīvās operācijas, 

proktoloģiskās operācijas, t.sk. 

hemoroīdu, laparoskopiskās, 

mikroķirurģiskās, neiroķirurģiskās, 

mugurkaula, ginekoloģiskās operācijas, 

endoprotezēšanas operācijas u.c. 

 

• par uzturēšanos paaugstināta servisa 

palātā diennakts/ dienas stacionārā. 

 

 

22 

Norēķini par veselības aprūpes maksas 

pakalpojumiem ārstniecības iestādēs, ar 

kurām Pretendentam ir noslēgti 

sadarbības līgumi un kuri ir iekļauti 

Pretendenta apmaksājamo pakalpojumu 

sarakstā (līgumorganizācija), notiek ar 

veselības apdrošināšanas karti. 

100% 

23 

Pretendents nodrošina iespēju 

apdrošināto personu radiniekiem 

(laulātie, kopdzīves partneri, bērni un 

vecāki) brīvprātīgi iegādāties veselības 

apdrošināšanas polises no personīgajiem 

līdzekļiem.  

Ar koeficientu, kas nav lielāks par 1.4  

24 

Zobārstniecība un zobu higiēna 

 

Limits 150 EUR gadā, Sertificētu zobārstu 

un higiēnistu zobārstniecības 

pakalpojumu apmaksa 50% apmērā ar 

ārstēšanā lietotajām metodēm un 

manipulācijām, kuras akceptējusi Latvijas 

Zobārstniecības asociācija, ārstējoties 

Apdrošinātās personas izvēlētā 

ārstniecības iestādē, t.sk.: 

- mutes dobuma higiēna ne mazāk kā 2 

(divas) reizes apdrošināšanas periodā; 

- neatliekamā palīdzība akūtu zobu sāpju 

gadījumā,zobārstu un stomatoloģisko 

ķirurgu konsultācijas, ieskaitot ārstēšanas 

plāna sastādīšanas izmaksas; 

- terapeitiskie un ķirurģiskie 

zobārstniecības pakalpojumi, t.sk. 

plombēšanā lietotais heliomateriāls; 

- vietējā anestēzija; 

- diagnozes precizēšanai nepieciešamās 

rentgenogrammas. 

Apmaksa jāveic 50% apmērā no 

pakalpojuma vērtības, nepiemērojot 

ierobežojošu cenrādi  
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Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.1 

 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

iepirkumam „VALSTS SIA “DAUGAVPILS TEĀTRIS” DARBINIEKU VESELĪBAS 

APDROŠINĀŠANA” 

(ID Nr. VSIA DT 2022/2) 

 

Nr. 

p. k. 
Pamatprogrammas apraksts 

Pretendenta piedāvājums  

(ievērojor minimālās prasības, kas ir 

noteiktas tehniskajā specifikācijā): 

1 
Apdrošinājuma summa vienai 

personai polises darbības laikā 
 

2 

Pacienta iemaksa - ambulatorā un 

stacionārā palīdzība (ambulatorā 

diagnostika un ārstēšana, un stacionārā 

diagnostika, ārstēšana un rehabilitācija) 

valsts noteiktās pacienta iemaksas pilnā 

apmērā, ieskaitot pacienta 

līdzmaksājumus, atbilstoši Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajam apjomam un kārtībai, kura ir 

spēkā apdrošināšanas līguma 

noslēgšanas brīdī 

 

3 

Ārstu speciālistu konsultācijas, 

pirmreizējas/atkārtotas konsultācijas (bez 

reižu skaita ierobežojuma, bez ārsta 

nosūtījuma līgumiestādēs un 

nelīgumiestādēs):  

ķirurgs, neiroķirurgs, neirologs, urologs, 

flebologs, traumatologs, alergologs, 

gineklologs, onkologs, anesteziologs, 

reanimatologs, oftalmologs, 

otolaringologs, reimatologs, 

pneimonologs, endokrinologs, nefrologs, 

gastroenterologs, pediatrs, hematologs, 

infektologs, kardiologs, arodārsts, 

rehabilitologs, internists, dermatologs, 

pulmonogs, proktologs, laboratorijas 

ārsts, algologs,  hepatologs, imunologs, 

homeopāts, optopmetrists, ortopēds, 

osteodensitometrijas speciālists, 

vertebrologs. 

 

4 
Ģimenes ārsta, terapeita, internista 

pirmreizēja un atkārtota konsultācija 
 

5 

Docentu, profesoru 

konsultācijaspirmreizējas/atkārtotas 

konsultācijas (bez reižu skaita 

ierobežojuma, bez ārsta nosūtījuma 
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līgumiestādēs un nelīgumiestādēs): 

ķirurgs, neiroķirurgs, neirologs, urologs, 

flebologs, traumatologs, alergologs, 

gineklologs, terapeits, onkologs, 

anesteziologs, reanimatologs, 

oftalmologs, otolaringologs, reimatologs, 

pneimonologs, endokrinologs, nefrologs, 

gastroenterologs, pediatrs, hematologs, 

infektologs, kardiologs, arodārsts, 

rehabilitologs, dermatologs, pulmonogs, 

proktologs 

6 
Ārstu mājas vizītes un to laikā sniegtie 

medicīniskie pakalpojumi 
 

7 Neatliekamā medicīniskā palīdzība  

8 

Ambulatorās ārstnieciskās 

manipulācijas un procedūras ar ārsta 

norīkojumu (bez reižu skaita 

ierobežojuma un diagnozes): 

Injekcija, intravenoza infūzija 

 

9 

Ambulatorās ārstnieciskās 

manipulācijas un procedūras ar ārsta 

norīkojumu (bez reižu skaita 

ierobežojuma un diagnozes): 

- Ārstnieciskās manipulācijas ārsta viena 

apmeklējuma laikā; 

- Blokāde, locītavas punkcija un 

injekcija; 

- Biopsija, t.sk. dermatoloģijā; 

- Citas manipulācijas, izmeklējumi; 

 

 

10 

Ambulatorās ārstnieciskās 

manipulācijas un procedūras ar ārsta 

norīkojumu (bez reižu skaita 

ierobežojuma un diagnozes):  

- Izmežģījuma, lūzuma repozīcija;  

- Naga ablācija vai saknes rezekcija; 

- Epidurāla blokāde; 

- Blokāde RTG kontrolē; 

- Biopsija RTG vai USG kontrolē;  

- Diagnostiskā lumbālpunkcija; 

- Duglasa dobuma punkcija; 

- Mazās ķirurģiskās operācijas; 

 

11 

Maksas laboratoriskie izmeklējumi ar 

ārsta norīkojumu 100% apmaksa: pilna 

asins aina, asins un urīna bioķīmiskie 

rādītāji (aknu testi un fermenti, slāpekļa 

vielmaiņa, olbaltumvielas, glikozes 
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regulācija (glikoze, glikozes slodzes 

tests, glikohemoglobīns, C peptīds), 

iekaisuma marķieri un reimotesti, 

elektrolīti, lipīdi), asins grupas un rēzus 

piederības noteikšana, koaguloģijas 

rādītāji (asins tecēšanas laiks, asins 

recēšanas laiks, APTL, INR, 

protrombīna, fibrinogēna, trombīna un 

antitrombīna III izmeklējumi), 

imūnhematoloģija (anti eritrocitārās 

antivielas un titrs, Kumbsa reakcija), 

hepatītu diagnostika (anti HCV, HBs Ag, 

anti HBs), hormoni un marķieri (T3, T4, 

TSH, tireoglobulīns, antivielas pret 

tireoperoksidāzi un tireoglobulīnu, 

troponīns I, mioglobīns, kreatīnkināzes 

MB frakcija, parathormons, AKTH, 

aldosterons, adrenalīns, ADH, 

kortikosterons, kortizols, renīns, 

gastrīns), ērču encefalīta antivielu 

noteikšana, lizocīms, cistatīns C, 

ginekoloģiskās iztriepes un 

onkocitoloģija, prostatas eksprimāta 

izmeklēšana, krēpu analīze 

(mikroskopija, uzsējums uz mikrofloru, 

astmas elementi, citoloģija), ātrais tests 

uz ß hemolītisko streptokoku, eozinofīlie 

leikocīti deguna sekrētā, urīna klīniskā 

analīze, fēču izmeklējumi 

(koprogramma, slēptās asinis, parazītu 

oliņas), serozo dobumu un smadzeņu 

šķidrumu analīze un izmeklējumi (ērču 

encefalīta vīrusa IgM likvorā, amilāze, 

kreatinīns, kopējais olbaltums), 

citoloģija, histoloģija. Papildus iekļauts 

vitamīns B12, folskābe, troponīns T, 

augsti jūtīgs CRO, homocisteīns, 25-OH-

Vit.D, CEA (karcioembrionālais 

antigēns), PSA 

 

12 

Instrumentālie diagnostiskie 

izmeklējumi saņemot pakalpojumu 

jebkurai ķermeņa zonai/ orgānam bez 

reižu skaita, periodiskumu, noteiktās 

vai iespējamās diagnozes 

ierobežošanas,: 

- Rentgenogrāfija (vienā plaknē); 

- Elektrokardiogramma; 
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13 

Instrumentālie diagnostiskie 

izmeklējumi saņemot pakalpojumu 

jebkurai ķermeņa zonai/ orgānam bez 

reižu skaita, periodiskumu, noteiktās 

vai iespējamās diagnozes 

ierobežošanas,: 

- Mamogrāfija; 

- Ultrasonogrāfija, doplerogrāfija, 

dupleksskenēšana; 

- Osteodensitometrija; 

- Elptests, manometrija 

gastroenteroloģijā; 

 

 

14 

Instrumentālie diagnostiskie 

izmeklējumi saņemot pakalpojumu 

jebkurai ķermeņa zonai/ orgānam bez 

reižu skaita, periodiskumu, noteiktās 

vai iespējamās diagnozes 

ierobežošanas,: 

- Holtera monitorēšana, asinsspiediena 

diennakts reģistrēšana; 

- Ehokardiogrāfija; 

- Veloergometrija, tredmils; 

- Optiskās koherences tomogrāfija;  

 

15 

Dārgo tehnoloģiju ambulatori 

instrumentālie izmeklējumi bez reižu 

skaita, periodiskumu, noteiktās vai 

iespējamās diagnozes ierobežošanas, 

t.sk.anestēzija un sedācija: 

- Datorizēta encefalogrāfija, 

elektroencefalogrāfija; 

- Neirogrāfija, elektromiogrāfija; 

- Rentgenogrāfija ar kontrastvielu; 

- Fibrolaringoskopija, 

videostroboskopija, bronhoskopija; 

- Cistoskopija, cistometrija, 

uretroskopija, histeroskopija; 

- Gastrointestinālie endoskopiskie 

izmeklējumi (gastroskopija u.c.); 

-Citi dārgo tehnoloģiju izmeklējumi; 

 

 

16 

Dārgo tehnoloģiju ambulatori 

instrumentālie izmeklējumi bez reižu 

skaita, periodiskumu, noteiktās vai 

iespējamās diagnozes ierobežošanas: 

- Kolonoskopija; 

- Scintigrāfija; 

- Datortomogrāfija (CT) ar/bez 

kontrastvielas; 
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17 

Dārgo tehnoloģiju ambulatori 

instrumentālie izmeklējumi bez reižu 

skaita, periodiskumu, noteiktās vai 

iespējamās diagnozes ierobežošanas: 

- Magnētiskā rezonanse (MR) ar/bez 

kontrastvielas  ; 

 

 

18 
Ar darba specifiku saistītās OVP  

  
 

19 

Ārstu apskates izziņu un atļauju 

saņemšanai, piemēram, autovadītājiem, 

ieroču turētājiem 

 

20 

Fizikālās terapijas procedūras, 

(ultraskaņa, elektroforēze, lāzerterapija, 

UAF, parafīna-ozokerīta aplikācijas, 

dūņu aplikācijas u. c. 
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Maksas stacionārā palīdzība 

 

Maksas pakalpojumi diennakts/dienas 

stacionārā: 

 

• par katru diennakts/ dienas stacionārā 

pavadīto dienu; 

 

• par ārstnieciskajām manipulācijām un 

diagnostiskiem izmeklējumiem 

diennakts/ dienas stacionārā; 

 

• par plaša apjoma maksas operācijām 

diennakts/dienas stacionārā. 

 Kā arī iekļaujot segumā locītavu 

endoskopiskās operācijas, audu un 

orgānu plastikas operācijas, 

rekonstruktīvās operācijas, 

proktoloģiskās operācijas, t.sk. 

hemoroīdu, laparoskopiskās, 

mikroķirurģiskās, neiroķirurģiskās, 

mugurkaula, ginekoloģiskās operācijas, 

endoprotezēšanas operācijas u.c. 

 

• par uzturēšanos paaugstināta servisa 

palātā diennakts/ dienas stacionārā. 
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22 

Norēķini par veselības aprūpes maksas 

pakalpojumiem ārstniecības iestādēs, ar 

kurām Pretendentam ir noslēgti 

sadarbības līgumi un kuri ir iekļauti 

Pretendenta apmaksājamo pakalpojumu 

sarakstā (līgumorganizācija), notiek ar 

veselības apdrošināšanas karti. 

 

23 

Pretendents nodrošina iespēju 

apdrošināto personu radiniekiem 

(laulātie, kopdzīves partneri, bērni un 

vecāki) brīvprātīgi iegādāties veselības 

apdrošināšanas polises no personīgajiem 

līdzekļiem.  

 

24 Zobārstniecība un zobu higiēna 

 
 

 

 

Paraksttiesīgās personas vārds, 

uzvārds, amats:  

Paraksttiesīgās personas paraksts: 
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Pielikums Nr.3 

iepirkuma nolikumam 

„VALSTS SIA “DAUGAVPILS 

TEĀTRIS” DARBINIEKU VESELĪBAS 

APDROŠINĀŠANA" nolikumam 

ID Nr. VSIA DT 2022/2 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM 

iepirkumam „VALSTS SIA “DAUGAVPILS TEĀTRIS” DARBINIEKU VESELĪBAS 

APDROŠINĀŠANA” 

(ID Nr. VSIA DT 2022/2) 

 

Valsts SIA “Daugavpils teātris” 

darbinieku veselības apdrošināšana  

(79 darbinieki) 

Cena par viena 

darbinieka 

apdrošināšanu 

EUR, bez PVN 

Cena par visu 

piedāvāto apjomu 

EUR, bez PVN 

BEZ PVN   

 

 

Pretendents __________ apliecina, ka  

1. iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību; 

2. šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā 

specifikācijā un tehniskajā piedāvājumā norādītajām prasībām, bez pievienotās vērtības 

nodokļa (PVN). 

3. piedāvātais izpildes termiņš ir noteikts saprātīgi un tehniskajā specifikācijā norādītais 

apjoms ir pilnībā realizējams šajā termiņā. 

 

Paraksttiesīgās personas vārds, 

uzvārds, amats:  

Paraksttiesīgās personas paraksts: 
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Pielikums Nr.4 

iepirkuma nolikumam 

„VALSTS SIA “DAUGAVPILS 

TEĀTRIS” DARBINIEKU VESELĪBAS 

APDROŠINĀŠANA” nolikumam 

ID Nr. VSIA DT 2022/2 

 

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS 

 

Sniegtā 

pakalpoju

ma 

nosaukums 

Sniegtā pakalpojuma 

apraksts 

Pakalpojuma 

saņēmējs 

Kontaktpersona 

atsauksmju 

saņemšanai 

(vārds, uzvārds, 

tel. nr.) 

Cita 

būtiska 

informācija 

     

     

 

 

Paraksttiesīgās personas vārds, 

uzvārds, amats:  

Paraksttiesīgās personas paraksts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr.5 

iepirkuma nolikumam 

„VALSTS SIA “DAUGAVPILS 

TEĀTRIS” DARBINIEKU VESELĪBAS 

APDROŠINĀŠANA" nolikumam 

ID Nr. VSIA DT 2022/2 

 

 Projekts 

 

LĪGUMS  

par veselības apdrošināšanu 

 

Dokumenta datums ir tā  

Daugavpilī   elektroniskās parakstīšanas datums 

 

VSIA “Daugavpils teātris”, reģistrācijas Nr. __________, ___________________ personā, 

kas rīkojas uz Statūtu pamata, (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), un ______________, reģistrācijas 

Nr._____________, juridiskā adrese: _______________, (turpmāk – APDROŠINĀTĀJS), 

kuras vārdā saskaņā ar ______________ rīkojas _____________, no otras puses, turpmāk 

kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma VSIA DT 2022/2 

rezultātu, noslēdz šāda satura iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN DARBĪBAS LAIKS 

1.1. Ar šo Līgumu PASŪTĪTĀJS uzdod, bet APDROŠINĀTĀJS apņemas par atlīdzību 

veikt PASŪTĪTĀJA darbinieku (turpmāk – Darbinieki) veselības apdrošināšanu 

(turpmāk – Pakalpojums) atbilstoši APDROŠINĀTĀJA Iepirkumā iesniegtajam 

Piedāvājumam (Līguma pielikums), PASŪTĪTĀJA norādījumiem, šā Līguma 

noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem. 

1.2. Līgums stājas spēkā ar pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga 

datumu un ir spēkā līdz līgumsaistību pilnīgai izpildei. 

1.3. Apdrošināšanas periods ir 12 (divpadsmit) mēneši. 

2. LĪGUMA ADMINISTRĒŠANA 

2.1. PASŪTĪTĀJS ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šā Līguma spēkā stāšanās 

iesniedz APDROŠINĀTĀJAM apdrošināmo Darbinieku sarakstu veselības 

apdrošināšanas polises (turpmāk – Polise) noformēšanai. PASŪTĪTĀJS par katru 

apdrošināmo Darbinieku norāda šādu informāciju: Darbinieka vārdu, uzvārdu, personas 

kodu, veselības apdrošināšanas programmu. PASŪTĪTĀJS apdrošināmo Darbinieku 

sarakstā norāda nosūtīšanas datumu, laiku, apdrošināmo Darbinieku saraksta sagatavotāja 

vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu un tālruņa numuru. 

2.2. APDROŠINĀTĀJS piegādā PASŪTĪTĀJAM apdrošināšanas Polisi un apdrošināto 

Darbinieku veselības apdrošināšanas kartes (turpmāk – Kartes) 5 (piecu) darba dienu 

laikā pēc apdrošināmo Darbinieku saraksta saņemšanas. Polises un Karšu piegādes vieta 

ir Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV – 5422. 

2.3. Puses ir tiesīgas veikt grozījumus Polisē sakarā ar izmaiņām apdrošināmo Darbinieku 

sarakstā 1 (vienu) reizi mēnesī. APDROŠINĀTĀJS piegādā PASŪTĪTĀJAM Kartes 5 

(piecu) darba dienu laikā pēc šā Līguma 2.1.punktā noteiktās informācijas saņemšanas 

par izmaiņām apdrošināmo Darbinieku sarakstā. 

 

3. LĪGUMA UN APDROŠINĀJUMA SUMMA, APDROŠINĀŠANAS PRĒMIJA 

UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 
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3.1. Līguma kopējā summa par atbilstoši šā Līguma noteikumiem sniegtu Pakalpojumu 

Līguma darbības laikā nepārsniedz __________ euro (________ euro, __ centi) apmēru. 

3.2. Apdrošināšanas prēmija 1 (vienam) Darbiniekam, kas apdrošināts saskaņā ar veselības 

apdrošināšanas pamatprogrammu (turpmāk – Pamatprogramma), ir _______ euro 

(_______ euro, __ centi).  

3.3. Apdrošināšanas prēmijas kopējais apmērs tiek noteikts, ņemot vērā prēmiju par 1 

(viena) Darbinieka veselības apdrošināšanu Līguma darbības periodam, sareizinot to ar 

Darbinieku sarakstā iekļauto personu skaitu Līguma noslēgšanas dienā. 

3.4. PASŪTĪTĀJS veic samaksu bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā uz 

APDROŠINĀTĀJA šajā Līgumā norādīto kontu bankā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 

polises un apdrošināto Darbinieku veselības apdrošināšanas karšu saņemšanas, 

APDROŠINĀTĀJA izrakstītā rēķina saņemšanas atbilstoši PASŪTĪTĀJA iesniegtajam 

apdrošināmo Darbinieku sarakstam. APDROŠINĀTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

rēķinu kopā ar Polisi un Kartēm. 

3.5. PASŪTĪTĀJS veic attiecīgajās apdrošināšanas polisēs norādītās kopējās apdrošināšanas 

prēmijas samaksu, nepiemērojot papildu sadārdzinājumu. 

3.6. Saistībā ar izmaiņām Darbinieku sarakstā apdrošināšanas prēmija tiek aprēķināta, 

ievērojot šādu kārtību: 

3.6.1. apdrošināšanas prēmija par papildu Darbiniekiem, kuri tiek apdrošināti Līguma 

darbības laikā (iekļauti Darbinieku sarakstā) ir aprēķināma proporcionāli Polises 

atlikušajam periodam pilnos mēnešos līdz attiecīgās Polises beigu termiņam, 

nepiemērojot administratīvās izmaksas; 

3.6.2. neizmantotā perioda apdrošināšanas prēmijas apmērs par Darbiniekiem, kuri 

izslēgti no PASŪTĪTĀJA apdrošināto Darbinieku saraksta, ir aprēķināms 

proporcionāli Polises atlikušajam periodam pilnos mēnešos līdz attiecīgās Polises 

beigu termiņam, nepiemērojot administratīvās izmaksas un neņemot vērā 

izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību apmēru. 

3.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības 1 (vienu) reizi mēnesī veikt izmaiņas Darbinieku sarakstā, 

tajā iekļaujot jaunus Darbiniekus vai izslēdzot esošos Darbiniekus atbilstoši Līguma 

noteikumiem. Izmaiņas Darbinieku sarakstā stājas spēkā nākamā apdrošināšanas mēneša 

pirmajā dienā, ja PASŪTĪTĀJS vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš ir sniedzis 

informāciju par izmaiņām Darbinieku sarakstā. Apdrošinātājs izsniedz Pasūtītājam jauno 

apdrošināto Darbinieku Kartes 5 (piecu) darba dienu laikā pēc apdrošināmo Darbinieku 

saraksta saņemšanas. 

3.8. PASŪTĪTĀJS (attiecīgi samazinot vai palielinot iepirkuma līguma summu), ir tiesīgs 

samazināt vai palielināt apdrošināmo Darbinieku skaitu, bet ne vairāk kā par 10% no 

iepirkuma procedūras dokumentos paredzētā provizoriskā apdrošināmo Darbinieku 

skaita. 

3.9. Par PASŪTĪTĀJA Darbinieku papildus programmu iegādi no personīgajiem līdzekļiem 

prēmijas iekasēšanu no Darbiniekiem veic APDROŠINĀTĀJS un visi norēķini, kas 

saistīti ar papildu programmu iegādi tiek veikti starp APDROŠINĀTĀJU un Darbinieku. 

 

4. APDROŠINĀTĀJA UN PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. PASŪTĪTĀJS apņemas: 

4.1.1. iesniegt elektroniski APDROŠINĀTĀJAM apdrošināmo Darbinieku sarakstu 

saskaņā ar šā Līguma 2.1.punktu; 

4.1.2. ievērot šā Līguma un Polišu noteikumus; 

4.1.3. izsniegt katram Darbiniekam šādu APDROŠINĀTĀJA iesniegtu dokumentāciju: 

Karti un Pamatprogrammas aprakstu; 

4.1.4. nodrošināt, ka pirms grozījumu veikšanas Polisēs APDROŠINĀTĀJAM 1 (vienu) 
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reizi mēnesī elektroniski tiek nosūtīts pieprasījums par Darbiniekiem, kuriem 

nepieciešams pirms termiņa izbeigt Karšu darbību, un par Darbiniekiem, kurus 

nepieciešams apdrošināt saskaņā ar šā Līguma noteikumiem;  

4.1.5. informēt Darbiniekus, ka tiem ir tiesības saņemt apdrošināšanas atlīdzību arī 

gadījumos, ja par Pamatprogrammā iekļauto veselības aprūpes pakalpojumu 

Darbinieks (vai viņa pārstāvis) ir norēķinājies pats no personīgajiem līdzekļiem, 

iesniedzot APDROŠINĀTĀJAM apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu, tai skaitā 

apdrošināšanas gadījuma iestāšanās apliecinošu medicīnisko dokumentāciju, 

personificētu kases čeku vai stingrās uzskaites kvīti, kā arī citu papildu informāciju 

saskaņā ar Pamatprogrammas nosacījumiem; 

4.1.6. informēt apdrošināmos Darbiniekus par to, ka tie tiek apdrošināti, un par to 

personas datu nodošanu APDROŠINĀTĀJAM saskaņā ar šo Līgumu, kā arī 

nodrošināt, ka tie tiek iepazīstināti ar apdrošināšanas noteikumiem un 

APDROŠINĀTĀJA privātuma politiku personas datu apstrādei, kas pieejama 

APDROŠINĀTĀJA tīmekļvietnē ________. 

4.2. APDROŠINĀTĀJS apņemas: 

4.2.1. nodrošināt PASŪTĪTĀJA iesniegto personu datu aizsardzību Latvijas Republikā 

spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un apmērā; 

4.2.2. veikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai informēt Darbinieku daļējas 

apdrošināšanas atlīdzības izmaksas vai atteikuma gadījumā ne vēlāk kā 5 (piecu) 

darba dienu laikā no atlīdzības pieteikuma un citu nepieciešamo dokumentu 

saņemšanas brīža, ja Darbinieks Pamatprogrammas ietvaros ir saņēmis veselības 

aprūpes pakalpojumu, par kuru ir norēķinājies no personīgajiem līdzekļiem; 

4.2.3. nodrošināt Pakalpojuma izmantošanu saskaņā ar Piedāvājumu (Līguma pielikums) 

bez termiņu ierobežojumiem (nogaidīšanas periods, nosūtījuma derīguma termiņš 

u.tml.);  

4.2.4. nodrošināt bezmaksas nepieciešamo dokumentu kopiju, kā arī izziņu izsniegšanu, 

tai skaitā iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā; 

4.2.5. nodrošināt Pakalpojumu Darbiniekiem bez vecuma ierobežojuma un papildu 

dokumentācijas pieprasījuma; 

4.2.6. neveikt grozījumus apdrošināto Darbinieku sarakstā un pirms termiņa neizbeigt 

attiecīgā Darbinieka Karti, ja PASŪTĪTĀJS nav iesniedzis APDROŠINĀTĀJAM 

attiecīgu informāciju;  

4.2.7. saņemot šā Līguma 4.1.4.punktā minēto PASŪTĪTĀJA pieprasījumu, ne vēlāk kā 

5 (piecu) darba dienu laikā veikt atbilstošus grozījumus attiecīgajā Polisē un kopā 

ar rēķinu iesniegt PASŪTĪTĀJAM; 

4.2.8. pirms termiņa izbeigto Karšu neizmantoto apdrošināšanas prēmijas daļu pēc 

PASŪTĪTĀJA norādījumiem pārskaitīt uz PASŪTĪTĀJA bankas kontu vai, Pusēm 

vienojoties, APDROŠINĀTĀJS patur kā avansu turpmākās Polises prēmiju 

iemaksai. 

4.3. Darbinieki, kas pārtraukuši darba tiesiskās attiecības vai valsts civildienesta tiesiskās 

attiecības ar PASŪTĪTĀJU un kuriem ir Polise, atsevišķos gadījumos var vienoties par 

iespēju turpināt Kartes darbību ar PASŪTĪTĀJU individuāli.  

4.4. Apdrošināšanas prēmijas starpību par jaunu PASŪTĪTĀJA Darbinieku veselības 

apdrošināšanu un PASŪTĪTĀJA Darbinieku veselības apdrošināšanas prēmijas atlikumu 

par izbeigtajām Kartēm Puses koriģē savstarpēju norēķinu veidā. 

5. LĪGUMA IZBEIGŠANA UN SODA SANKCIJAS 

5.1. Puses var izbeigt Līgumu jebkurā laikā, par to rakstveidā vienojoties. Šādā gadījumā 

vienošanās par Līguma izbeigšanu norāda, kura Puse atbildīga par zaudējumiem, ja kādai 

no Pusēm tādi ir radušies Līguma izbeigšanas rezultātā. 
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5.2. Ja APDROŠINĀTĀJS daļēji vai pilnībā nepilda Līguma saistības vai arī apdrošināšanas 

atlīdzība netiek izmaksāta saskaņā ar Līgumu un DIS iepirkumam ietvaros iesniegto 

Piedāvājumu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, 15 (piecpadsmit) dienas 

iepriekš par to rakstiski paziņojot APDROŠINĀTĀJAM.  

5.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma, neatlīdzinot 

nekādus radušos izdevumus un zaudējumus, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka 

Līguma izpildes laikā APDROŠINĀTĀJAM ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās 

sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas 

Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

5.4. Ja Līgums tiek izbeigts šā Līguma 5.2. un 5.3.punktā noteiktajos gadījumos 

APDROŠINĀTĀJS 15 (piecpadsmit) dienu laikā atmaksā samaksāto, bet neizmantoto 

apdrošināšanas prēmijas daļu, kas tiek aprēķināta saskaņā ar šā Līguma 5.5.punktu, kā 

arī, ja Līgums tiek izbeigts šā Līguma 5.2.punktā noteiktajā gadījumā 

APDROŠINĀTĀJA vainas dēļ, APDROŠINĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 

10% apmērā no Līguma kopējās summas. Šajā gadījumā APDROŠINĀTĀJAM ir 

pienākums izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību arī par apdrošināšanas gadījumiem, kuri 

iestājušies apdrošināšanas periodā līdz Līguma izbeigšanas dienai. 

5.5. Ja Līgums tiek izbeigts šā Līguma 5.2. un 5.3.punktā noteiktajos gadījumos, tad kopējā 

apdrošināšanas prēmijas summa par atlikušo apdrošināšanas periodu tiek aprēķināta tieši 

proporcionāli – mēneša prēmija par visu Darbinieku sarakstā iekļautajām personām 

Līguma izbeigšanas brīdī tiek reizināta ar līdz apdrošināšanas polises darbības beigām 

atlikušo pilno mēnešu skaitu. 

5.6. Nepatiesu ziņu sniegšana, kas neatbilst faktiskajai riska informācijai, var būt par iemeslu 

Līguma pārtraukšanai ar PASŪTĪTĀJU. 

5.7. Līguma termiņa beigas neatbrīvo Puses no Līguma darbības laikā radušos saistību 

izpildes. 

6. PERSONU DATU APSTRĀDE 

6.1. APDROŠINĀTĀJS Līguma izpildē ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 

27.aprīļa regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu 

apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu 

aizsardzības regula), Fizisko personu datu apstrādes likuma un citu normatīvo aktu 

noteiktās prasības attiecībā uz personu datu apstrādi. 

6.2. APDROŠINĀTĀJS šā Līguma izpratnē ir Personas datu pārzinis, kas nodrošina 

Pakalpojuma sniegšanu, veicot personas datu apstrādi PASŪTĪTĀJA uzdevumā, iesaistot 

darbiniekus, kas darbojas APDROŠINĀTĀJA pakļautībā un kuri ir pilnvaroti apstrādāt 

datus. 

6.3. APDROŠINĀTĀJS veic personas datu apstrādi tikai tajos gadījumos un tādā apjomā, 

lai nodrošinātu Pakalpojuma izpildi. APDROŠINĀTĀJS apstrādā personu datus: vārds, 

uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, kontakttālruņi, e-pasts, kā arī citu 

informāciju, kas nepieciešama APDROŠINĀTĀJAM Pakalpojuma izpildei. 

6.4. APDROŠINĀTĀJS neizmanto tam pieejamos personas datus no Pakalpojuma 

neizrietošiem nolūkiem (mērķiem). 

6.5. APDROŠINĀTĀJS, veicot personas datu apstrādi, apņemas: 

6.5.1. pirms personas datu saņemšanas no PASŪTĪTĀJA nodrošināt personas datu 

aizsardzības obligāto tehnisko un organizatorisko prasību izpildi; 

6.5.2. apstrādāt personas datus tikai atbilstoši personas datu nodošanas mērķim un 

saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu un Līguma prasībām; 

6.5.3. nodrošināt, ka jebkura persona, kas darbojas APDROŠINĀTĀJA pakļautībā 

un kura ir pilnvarota apstrādāt datus, rakstveidā apņemas saglabāt un pretlikumīgi 



 29 

 

neizpaust personas datus arī pēc līgumsaistību izpildes, un pēc darba tiesisko vai 

citu līgumā noteikto attiecību izbeigšanās; 

6.5.4. uzturēt visu veikto apstrādes darbību kategoriju reģistru; 

6.5.5. nodrošināt nepieciešamos tehniskos un fiziskos aizsardzības līdzekļus, lai 

fizisko personas datu drošība atbilstu normatīvo aktu prasībām; 

6.5.6. neuzglabāt personas datus ilgāk kā tas nepieciešams Līgumā noteikto saistību 

izpildei, ja normatīvie akti nenosaka citādi; 

6.5.7. nodrošināt, ka personas dati nenokļūst trešo personu rīcībā, izņemot 

APDROŠINĀTĀJA Privātuma politikā noteiktajiem datu saņēmējiem, lai 

nodrošinātu Pakalpojuma izpildi, normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, ja to 

pieprasa pilnvarotas valsts iestādes vai Līguma noteikumi (šādas datu nodošanas 

precīzi uzskaitot, norādot – kam nodots, kad nodots, kāda informācija nodota). Šis 

pienākums APDROŠINĀTĀJAM saglabājās spēkā uz nenoteiktu laiku arī pēc 

Līguma izbeigšanās; 

6.5.8. nepubliskot personas datus un nesniegt publiskus paziņojumus par tā rīcībā 

esošiem PASŪTĪTĀJA nodotiem personas datiem; 

6.5.9. patstāvīgi rūpēties par tā rīcībā PASŪTĪTĀJA nodoto personas datu drošību; 

6.5.10. nekavējoties paziņot PASŪTĪTĀJAM par normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu 

vai tiesu lēmumiem, kas kavē vai nepieļauj APDROŠINĀTĀJAM pildīt saistības 

saskaņā ar Līgumu. 

6.6. APDROŠINĀTĀJS ir atbildīgs, lai tā darbinieki ievērotu Līguma noteikumu izpildi un 

normatīvajos aktos noteiktās prasības, kas attiecas uz personas datu apstrādi. 

6.7. APDROŠINĀTĀJS, izvēloties tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu 

aizsardzībai, nodrošina personas datu un tehnisko resursu, ar kuriem tiek apstrādāti 

personas dati, aizsardzību pret fiziskās iedarbības radītu personas datu apdraudējumu, kā 

arī nodrošina ar programmatūras līdzekļiem, parolēm, šifrēšanu un citiem loģiskās 

aizsardzības līdzekļiem realizētu personas datu aizsardzību. 

6.8. APDROŠINĀTĀJS, apstrādājot personas datus, papildus nodrošina:  

6.8.1. tikai pilnvarotu personu piekļūšanu pie tehniskajiem resursiem (tai skaitā 

elektroniskiem un papīra formāta informācijas nesējiem), kas tiek izmantoti 

personas datu apstrādei un aizsardzībai, turklāt šādu piekļuvi dokumentējot;  

6.8.2. to personu uzskaiti (informācijas sistēmās, veidojot auditācijas pierakstus, 

kuras piekļūst personas datiem, kā arī reģistrē pilnvaroto personu veiktās darbības 

ar personas datiem (tai skaitā datu labošanu, skatīšanos, dzēšanu u.c.); 

6.8.3. personas datu aizsardzības speciālista piesaisti, ja saskaņā ar spēkā esošiem 

normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības speciālista piesaiste personas 

datu apstrādātājam ir obligāta; 

6.8.4. pārsūtot personas datus PASŪTĪTĀJAM vai PASŪTĪTĀJA uzdevumā citām 

personām, nodrošina pārsūtīto personas datu šifrēšanu, ja PASŪTĪTĀJS nav devis 

citus rīkojumus; 

6.8.5. ja informācijas nesēji (tai skaitā informācijas tehnoloģijas iekārtas, papīra 

dokumenti u.c.), kas satur personas datus, tiek nodoti trešajām personām 

iznīcināšanai, lietošanai, remontam, tas nerada riskus personas datu drošībai; 

6.8.6. regulāru ieviesto organizatorisko un tehnisko līdzekļu testēšanu, izvērtēšanu 

un novērtēšanu, lai nodrošinātu personas datu drošību. 

6.9. PASŪTĪTĀJS attiecībā uz personas datu apstrādi 

ir tiesīgs:  

6.9.1. nodot personas datus atbilstoši personas datu nodošanas mērķim, attiecībā uz 

personas datu apstrādi; 
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6.9.2. pieprasīt pārtraukt APDROŠINĀTĀJA pārkāpumus personas datu apstrādē, 

ja tādi ir fiksēti. Ja pārkāpums ir būtisks vai pārkāpums netiek pārtraukts, 

nekavējoties izbeigt Līgumu; 

6.9.3. izteikt rakstiskas pretenzijas APDROŠINĀTĀJAM par tā darbinieku darbu, 

ja tas neatbilst Līguma noteikumiem un noteikt aizliegumu attiecīgam darbiniekam 

piekļūtu personas datiem. 

7. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅAS KĀRTĪBA 

(attiecas uz gadījumiem, kad tiek piesaistīti Līguma izpildē) 

7.1. APDROŠINĀTĀJS ir tiesīgs bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU veikt apakšuzņēmēju 

nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot šā Līguma 

7.2. un 7.4.punktā minētos gadījumus. 

7.2. Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām APDROŠINĀTĀJS balstījies, lai apliecinātu savas 

kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma 

noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar PASŪTĪTĀTJA rakstveida piekrišanu, ievērojot šā 

Līguma 7.3.punktā paredzētos nosacījumus. 

7.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesības nepiekrist šā Līguma 7.2.punktā minēto apakšuzņēmēju 

nomaiņai, ja tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā izraudzītais 

pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma 

dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda 

pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu 

atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām. 

7.4. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt APDROŠINĀTĀJA apakšuzņēmēju 

nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne 

vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un 

dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma 7.nodaļas 

noteikumiem. 

8. NEPĀRVARAMA VARA 

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc Līguma 

noslēgšanas un kuru Puses nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas 

varas apstākļiem pieskaitāmas stihiskas nelaimes, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, 

nemieri vai valsts varas institūciju izdoti normatīvie akti, lēmumi, kas tieši ierobežo Pušu 

saistību izpildi. 

8.2. Nepārvaramas varas apstākļu pierādīšanas pienākums gulstas uz to Pusi, kura uz tiem 

atsaucas. 

8.3. Puse, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās rakstiski informē par 

to otru Pusi. 

8.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Puses vienojas par Līgumā noteikto 

saistību izpildes termiņu. 

9. CITI NOTEIKUMI 

9.1. Visus strīdus un nesaskaņas, kas varētu rasties, izpildot šo Līgumu, Puses risinās 

pārrunu ceļā. Gadījumā, ja tas neizdodas, Puses risina radušos strīdus un nesaskaņas 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

9.2. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kuru Puses ieguvušas viena no 

otras Līguma izpildes gaitā, izņemot likumā paredzētajos gadījumos. 

9.3. Šā Līguma 9.2.punktā minētā informācija netiek uzskatīta par konfidenciālu, ja tā ir 

tiesiskā kārtā kļuvusi publiski pieejama, tai skaitā, iekļauta Pušu administrācijas un 

grāmatvedības sagatavotos publiska rakstura pārskatos un atskaitēs. Līguma informāciju, 

kuru ir paredzēts iekļaut izplatīšanai paredzētajos mārketinga un reklāmas materiālos, 

nepieciešams rakstiski saskaņot ar PASŪTĪTĀJU. 
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9.4. Visi Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, Pusēm 

savstarpēji vienojoties, izņemot Līgumā noteiktajos gadījumos, kad Pusēm ir tiesības 

veikt darbības vienpusēji.  

9.5. Pusēm ir pienākums 7 (septiņu) darba dienu laikā rakstveidā informēt vienai otru par 

izmaiņām Līgumā norādītajos rekvizītos, sakaru līdzekļu numuru nomaiņu, adrešu un 

kredītiestāžu rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām attiecībā uz Līgumā norādītajām Pušu 

par Līguma izpildes kontroli atbildīgajām personām. Ja kāda no Pusēm nav sniegusi 

informāciju par izmaiņām, tā uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas šajā sakarā 

radušies otrai Pusei.  

9.6. Korespondence, kas tiek nosūtīta otrai Pusei pa pastu, ir uzskatāma par saņemtu 

7 (septītajā) dienā, skaitot no tās iesniegšanas pastā.  

9.7. Informācija, kas nosūtīta uz šā Līguma 9.9.punktā noteikto e-pastu, uzskatāma par 

saņemtu tās nosūtīšanas dienā. 

9.8. Visos jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses pamatojas uz Latvijas Republikas 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

9.9. Puses nozīmē šādas par Līguma izpildes kontroli atbildīgās personas, kuru pienākums ir 

koordinēt Līguma izpildi un nodrošināt savlaicīgu informācijas apmaiņu: 

9.9.1. PASŪTĪTĀJA par Līguma izpildi atbildīgā persona ir referents Diāna Pavlova, 

tālr. 65426321; 

9.9.2. APDROŠINATĀJA par Līguma izpildi atbildīgā persona ir ________. 

9.10. Līgums ar pielikumu sagatavots latviešu valodā uz ___ (____) lapām elektroniska 

dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

Pusēm ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā. 

10. PUŠU REKVIZĪTI 

PASŪTĪTĀJS: APDROŠINĀTĀJS: 

VSIA “Daugavpils teātris”    

Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV – 5422 adrese 

Reģistrācijas Nr. LV41503037608 Reģistrācijas Nr. 

Banka: SEB banka Banka:  

Kods: UNLALV2X          Kods:  

Konts: LV93UNLA0050020439599       Konts:  

 

Valdes priekšsēdētājs 

O. Šapošņikovs ______________________ 

 

Valdes locekle 

R. Strode           ______________________  

amats 
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