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1. Vispārīgā informācija par iepirkumu 
VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), reģistrācijas numurs 
LV 40103208907, rīko iepirkumu saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likuma 
8.² panta sešpadsmito daļu (iepirkums atbilst šā likuma  63.panta nosacījumiem -  tehnisku vai 
māksliniecisku iemeslu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kuri saistīti ar izņēmuma tiesību aizsardzību, 
līgumu var noslēgt tikai ar konkrētu piegādātāju) un iepirkuma „Baleta apavu – puantu 
iegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2016/268 (turpmāk tekstā - Iepirkums) nolikumu 
(turpmāk tekstā - Nolikums). Iepirkuma priekšmets – preces iegāde saskaņā ar tehnisko 
specifikāciju – nolikuma pielikums Nr.1. CPV kods:18000000-9. 
1.1. Paredzamā iepirkuma cena līdz EUR 7200.00 (septiņi tūkstoši divi simti euro un 00 euro 
centi) bez PVN (ieskaitot piegādes izmaksas).  
1.2. Iepirkuma līgums un tā noteikumi: preces piegāde sešu kalendāro nedēļu laikā, skaitot no 
iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. Preces piegādes vieta līdz Aspazijas bulvāris 3, Rīgā, LV-
1050, Latvija. Pasūtītājs maksā par preci pirms preces piegādes - 5 darba dienu laikā, skaitot no 
rēķina no piegādātāja saņemšanas.  
1.3. Iepirkumu izziņo, ievietojot paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības 
biroja mājas lapā internetā un Pasūtītāja mājas lapā: www.opera.lv, ievērojot normatīvo aktu 
prasības. 
1.4. Pasūtītāja kontaktpersona: Dace Peltmane, tālrunis +371 67073844, fakss +371 
67228930, e-pasts dace.peltmane@opera.lv.  
1.5. Iepirkums tiek veikts, lai nodrošinātu Pasūtītāja baleta repertuāra izrādes 2017.gada/2018 
gada sezonā, kā arī, lai nodrošinātu mēģinājumu procesus – sagatavojot sezonā paredzētos 
jauniestudējumus.  
1.6. Tehniskā specifikācija un iepirkuma daudzums (baleta apavu pāri) 
 

Izmēri	 daudzums	
7M4-521-22	(no	suede	tips)	 2	

8,5	M	4-521-22	 5	

8	M	4-521-22	 4	

9,5	N	4-522-22	 5	

8,5	M	4-521-22	Reinforced	 5	

8,5M4-521-33	 2	
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9,5M4-522-22	 2	
9,5	M	4-121-22	 2	

8,5	M	4-521-22	 2	

8,5	N3	-511-22	
8M4—521-22	

2	
3	

8M4—521-22	 3	
9,5	N	4-522-22	
9,5M4-121-22		

2	
3	

9,5M4-121-22		 3	
8,5	N	4-521-22	 3	

7	M	4-121-22	 1	

9,5	N	4-522-22	 2	

9N4-121-22	 2	

8,5	N	4-521-22	 3	

8,5	M	4-121-22	 4	

9	N	4-521-22	 2	

8,5	M	4-121-22	 2	

10M4-121-33	 1	
8,5	N	4-221-22	 2	

7,5	M	4-511-33	 3	

8,5	N	4-121-22	 5	

9	N	4-121-22	 2	

9N4-221-22	 3	

8	M	4-521-22	 3	

8	M	4-521-22	 1	

9	N	4-221-22	 3	

9,5	M	4-522-22		 1	
1	

9,5	M	4-121-22	 1	

8M4-221-22	 3	

9,5	M	3-121-22	 1	

8	M	4-121-22	 2	

8M4-521-22	 2	
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9,5	N	4-522-22	 2	

8,5	N	3-211-22	 1	

8,5	N	4-521-22	 3	

9	N	4-521-22	 3	

kopā	 100	

 
 

 
 

 
Baleta apavi – puantes 
 
 (Gaynor Minden 
ražojums vai analogs)  
 
 
 

 

 
• Puantēm	 jābūt	 ar	 elastīgiem	 polimēriem	 (zināmiem	 arī	 kā	

elastomērs*),	 abās	 puanšu	 zonās,	 kas	 nodrošina	 atbalstu:	 gan	
purngalā,	gan	zolē.	

• Puantēs	 jābūt	 iestrādātam	augstas	veiktspējas	“PORON	4000”	putu	
materiālam	–	oderējumam.	

• Puantēm	 jābūt	 izgatavotām	 no	 kvalitatīviem	 materiāliem,	 kuri	
nestaipās	vai	nenolietojas.	

• Puantēm	 jābūt	 izgatavotām	 no	 augstas	 kvalitātes	 amortizējoša	
“Rogers	 Corporation	 Poron®	 Performance”	 polsterējuma	 (nevis	 no	
lateksa	vai	etilvinilacetāta), kas	iestrādāts	apavā.	

• Puantēm	 jābūt	 pēc	 iespējas	 pieguļošām,	 kas	 attur	 apavu	 no	
izstaipīšanās	vai	deformēšanās.	

• Puantēm	jābūt	izgatavotām	no	nestaipīga	satīna.	
	
*	Elastomērs	ir	augstas	kvalitātes	materiāls,	kas	konstruēts	ar	īpašu	elastību,	
staipīgumu	 un	 stiprumu.	 Pamatne	 no	 elastomēra	 nedeformējās	 un	 paliek	
nemainīga.	 Precīzi	 veidots	 apavs	 ir	 ļoti	 būtiska	 nepieciešamība,	 lai	
nodrošinātu	 labu	 tehniku,	pareizu	muskuļu	attīstību	un	pasargātu	 locītavas	
no	ievainojumiem.	Pamatne,	kas	veidota	no	elastomēra	–	nelūzt	un	nekļūst	
mīksta,	kā	arī	nedeformējas.	
**	 Rogers	 Corporation	 Poron®	 4000	 oficiāli	 licenzēts	 Amerikas	 Pediatru	
asociācijā.	

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


