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1. Vispārīgā informācija par iepirkumu 
1.1.VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), reģistrācijas 

numurs LV 40103208907, aicina iesniegt piedāvājumu saskaņā ar Publisko iepirkumu 
likuma 8.² panta sešpadsmitās daļas 1.punktu (Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šā panta 
ceturtās un piektās daļas noteikumus, līgums tiek slēgts par šā 
likuma 2.pielikumā minētajiem pakalpojumiem).  

1.2. Iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2016/198, CPV kods: 85000000-9 (veselības un sociālās 
aprūpes pakalpojumi). 

1.3. Paredzamā iepirkuma cena EUR 10000,00 (desmit tūkstoši euro un 00 euro centi) bez PVN. 
1.4. Iepirkumu izziņo, ievietojot paziņojumu Pasūtītāja mājas lapā: www.opera.lv, ievērojot 
normatīvo aktu prasības. Pasūtītāja kontaktpersona: Dace Peltmane, tālrunis +371 67073844, 
fakss +371 67228930, e-pasts dace.peltmane@opera.lv.  
 
2. Iepirkuma priekšmets  
2.1. Iepirkuma priekšmets: Pasūtītājs uzdod, bet Pakalpojuma sniedzējs apņemas izpildīt 
Latvijas Nacionālā baleta ārsta pakalpojumu - baleta fizioterapijas un traumu profilakses 
sniegšana, turpmāk tekstā – „Pakalpojums”. Pakalpojuma izpildes ietvaros Pakalpojuma 
sniedzējs apņemas sniegt medicīnisko apskati un pirmo neatliekamo palīdzību, kā arī citus 
nepieciešamos medicīniskos pasākumus, lai iespēju robežās nodrošinātu izpildītājmākslinieku 
veselības stāvokli droša izpildījuma veikšanai - baleta trupas mēģinājumos, sagatavojot un 
nodrošinot Latvijas Nacionālā baleta gada repertuāra izrādes, kas Pasūtītāja iepriekš noteiktas. 
Pakalpojums netiek pieprasīts - Latvijas Nacionālā baleta atvaļinājuma mēnešos (tas ir divi 
mēneši viena kalendārā gada laikā).    
2.2. Iepirkuma mērķis ir pakalpojuma līguma noslēgšana. 
2.3. Iepirkuma līguma termiņš: 24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši, skaitot no līguma 
noslēgšanas dienas.   
2.4. Līguma izpildes vieta – Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, LV-1050 vai cita vieta - saskaņā ar 
Pasūtītāja vajadzību. NUTS kods: LV006. 

3. Līguma būtiskie noteikumi:  
3.1. Saskaņā ar iepirkuma „Ārsta sniegts pakalpojums LNOB baleta mākslinieku 
vajadzībām”, ID.Nr. LNO 2016/198 rezultātu, Pasūtītājs uzdod, bet Pakalpojuma sniedzējs 
apņemas sniegt šādu pakalpojumu Pasūtītāja labā: baleta fizioterapijas un traumu profilakses 
sniegšana termiņā – 24 kalendārie mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas dienas, turpmāk 
tekstā – „Pakalpojums”. 
3.2. Pakalpojuma sniedzējs sniedz Pakalpojumu, ievērojot Pakalpojuma sniedzēja finanšu 
piedāvājumā noteikto cenu (pielikums Nr.1). Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzēja sniegto 
pakalpojumu kopējā vērtība (Līguma izpildes ietvaros) sasniedz EUR 10.000,- (desmit 
tūkstoši un 00 euro centi) (bez PVN) apmēru, Puses vienojas, ka Līguma termiņš ir iztecējis 
līdz ar norādītās summas sasniegšanu.  
3.3. Pakalpojuma izpildes ietvaros Pakalpojuma sniedzējs apņemas: 

- nekavējoties sniegt medicīnisko apskati un pirmo neatliekamo palīdzību, kā arī citus 
nepieciešamos medicīniskos pasākumus, lai iespēju robežās nodrošinātu baleta 
mākslinieku veselības stāvokli droša izpildījuma veikšanai LNO izrādēs, koncertos 
un/vai izglītības projektos;  

- pakalpojuma apjoms tiek noteikts atbilstoši abu pušu apstiprinātam, pie Līguma 
pievienotam grafikam (datums, norises laiks), katram kalendārajam mēnesim. Puses 
apņemas saskaņot grafiku un pievienot to Līgumam pielikumā, līdz katra tekošā 
mēneša pēdējai darba dienai. 
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3.4. Pakalpojums tiek sniegts Latvijas Nacionālās operas telpās - Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, 
baleta masāžas kabinetā, izmantojot Pakalpojuma sniedzēja iekārtas, materiālus, ierīces un 
līdzekļus. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Pakalpojuma sniedzēju ar Pakalpojuma veikšanai 
nepieciešamo informāciju. 
3.5. Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par atbilstoši šī Līguma nosacījumiem kvalitatīvi un 
pilnā apmērā sniegto Pakalpojumu. 
3.6. Pasūtītājs apņemas Līgumā nolīgto pakalpojuma cenu par Līguma izpildes aktos fiksētajā 
apjomā sniegto Pakalpojumu, kas ir abu Pušu savstarpējo norēķinu pamats, pārskaitīt līdz 
katra mēneša 15.datumam – Līguma darbības laikā. Ja samaksas izmaksas diena sakrīt ar 
nedēļas atpūtas dienu vai svētku dienu, Pasūtītājs apņemas samaksu pārskaitīt pirms attiecīgās 
dienas. 
3.7. Pasūtītājs samaksā pakalpojuma sniedzējam par pakalpojumu, ņemot vērā Pakalpojuma 
sniedzēja finanšu piedāvājumā noteikto cenu (Līguma pielikums).  
3.8. Pakalpojuma sniedzējs apņemas neizpaust informāciju, kas kļuvusi zināma – izpildot 
Pakalpojumu. Šāda informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu informāciju, ir aizsargājama, 
tādēļ tās atklāšana šī Līguma darbības laikā, gan pēc šī Līguma darbības laika termiņa beigām 
– nav atļauta.   
3.9. Par šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi Puses atbild saskaņā 
ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumiem. 
3. Piedāvājumu iesniegšana 
3.1. Pretendents piedāvājumu iesniedz līdz 2016.gada 26.oktobrim (pēdējā iesniegšanas 
dienā pretendents iesniedz piedāvājumu Pasūtītājam līdz plkst.10.00).  
Piedāvājumu iesniedz Pasūtītāja biroja telpās Rīgā, Aspazijas bulvārī 3, 105.kabinetā, vai 
nosūta pa pastu.  
4. Prasības pretendentam un piedāvājumu noformējums 
4.1. Pretendenta piedāvājums sastāv no: 
4.1.1. Pieteikuma dalībai Iepirkumā, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši Nolikumam 
pievienotajai formai (pielikums Nr.1), kā arī no pilnvaras vai tās kopijas, ja pieteikumu 
paraksta Pretendenta pilnvarotā persona; 
4.1.2. Citiem dokumentiem Pretendentu atlasei, ņemot vērā sekojošas Pasūtītāja 
prasības: 
4.1.2.1. Sertificēts sporta ārsts un sertificēts manuālais terapeits, kas praktizē ne mazāk kā 10 

gadus. Izpildot šo Pasūtītāja prasību, pretendents iesniedz attiecīgu sertifikātu kopijas, 
pieredzes aprakstu jeb CV brīvā formā par pieprasīto darba pieredzes periodu. 

4.1.2.2.Pieredze darbā ar horeogrāfijas (beleta) māksliniekiem. Izpildot šo Pasūtītāja prasību, 
pretendents iesniedz pieredzes aprakstu brīvā formā par pieprasīto darba pieredzi, ja šī 
informācija nav ietverta kādā no iepriekš minētajiem aprakstiem vai CV. 

4.1.2.3. Latviešu valodas/valsts valodas prasmes, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos 
tiesību aktos noteikto par amatam nepieciešamo valodas prasmes līmeni, kā arī 
svešvalodu zināšanas (krievu, angļu) - ļoti labā līmenī. 

4.1.2.4. Iespējas izpildīt pakalpojumu Pasūtītāja telpās un pasākumos ārpus Pasūtītāja telpām 
(reģionālās un starptautiskās viesizrādēs) arī vakaros, nedēļas nogalēs, svētku dienās 
u.tml., saskaņā ar Latvijas Nacionālā baleta repertuāra un jauniestudējumu izrāžu, 
koncertu un viesizrāžu plānojumu (pretendents iesniedz apliecinājumu par tā gatavību 
veikt pakalpojumu saskaņā ar Pasūtītāja vajadzību, darba grafiku, izrāžu laiku un 
norises vietu).  

4.1.3. Finanšu piedāvājuma, kas ietver pretendenta piedāvāto cenu euro, bez PVN par vienu 
pasākumu/datums (mēģinājums, izrāde vai koncerts), laiks no plkst.12.00.-17.00., Aspazijas 
bulvārī 3, Rīgā. Finanšu piedāvājums tiek iesniegts atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.2.  
4.2. Piedāvājums iesniedzams slēgtā, aizzīmogotā aploksnē ar uzrakstu „Ārsta sniegts 

pakalpojums LNOB baleta mākslinieku vajadzībām”, identifikācijas Nr. LNO 2016/198.  
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4.3.Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.  
5. Piedāvājuma izvēle 
5.1. Pēc piedāvājuma pārbaudes, komisija izvēlas piedāvājumu, kas atbilst Nolikumam un 
piedāvāta zemākā cena.  
5.2. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu vai 
iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu pretendentu, Komisija informē visus Pretendentus 
par iepirkuma rezultātiem. 
5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs 
pamatojums.  
5.4. Komisija izvēlas slēgt iepirkuma līgumu Pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma 
prasībām. 
5.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisijai ir 
tiesības pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar citu Pretendentu, kas atbilst visām  
Pielikumi: 
Pielikums Nr.1 – Pieteikuma dalībai iepirkumā forma uz 1 (vienas) lapas; 
Pielikums Nr.2 – Finanšu piedāvājuma forma uz 1 (vienas) lapas. 
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Nolikuma pielikums Nr.1 
Iepirkumam „Ārsta sniegts pakalpojums LNOB baleta  

mākslinieku vajadzībām” , 
 

Identifikācijas Nr. 2016/198 
 
 
 

Pieteikums dalībai  
iepirkumā „Ārsta sniegts pakalpojums LNOB baleta mākslinieku vajadzībām”  

ar identifikācijas nr.2016/198 
 
Apakšā parakstījies, apliecinu, ka:  

 
___________________________________     (pretendenta nosaukums): 

 
1. piekrīt iepirkuma Nolikuma noteikumiem un garantē iepirkuma Nolikuma un tā 

pielikumu prasību izpildi. Iepirkuma Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami; 
2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas; 

 
1.  Pretendenta nosaukums  
2.  Vien. reģistrācijas Nr.  
3.  Juridiskā adrese, pasta 

indekss 
 

4.  Faktiskā adrese, pasta 
indekss 

 

5.  Bankas konta Nr.  
6.  Bankas kods  
7.  Bankas nosaukums  
8.  Kontaktpersona  
9.  Tālruņa Nr.  
10.  Faksa Nr.  
11.  Mobilā tālruņa Nr.  
12.  E-pasta adrese  

 

 
Ar šo apstiprinu sniegto ziņu patiesumu. 
Datums: _______________ 
 

(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums) 
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Nolikuma pielikums Nr.2 
Iepirkumam „Ārsta sniegts pakalpojums LNOB baleta  

mākslinieku vajadzībām” , 
 

Identifikācijas Nr. 2016/198 
 
 

 (Aizpilda pretendents) 
 

Finanšu piedāvājums  
 

I II III IV 

Pasūtītāja rīkots 
pasākums/datums, 
kurā sniedzams 
pakalpojums. 
Pakalpojuma 
izpildes 
nosacījumus satur 
iepirkuma 
nolikums. 

Pakalpojuma 
izpildes laiks – 
viena 
pasākuma/datuma 
gadījumā, 
Pasūtītāja telpās. 
Pakalpojuma 
izpildes 
nosacījumus satur 
iepirkuma 
nolikums.  

Pakalpojums ietver: 
 

Cena EUR bez PVN 
par sniegtu 
pakalpojumu vienā 
gadījumā/pasākuma 
datumā, ievērojot šīs 
tabulas I, II un III 
kolonnā noteikto, 
saskaņā ar citām 
Pasūtītāja prasībām 
nolikumā. 

Baleta mēģinājums 
vai izrāde saskaņā ar 
Pasūtītāja iepriekš 
noteiktu grafiku 
 
 
 

Plkst.12.00.-plkst. 
17.00. 

Baleta fizioterapijas un 
traumu profilakses 
sniegšana, tajā skaitā sniegt 
medicīnisko apskati un 
pirmo neatliekamo 
palīdzību, kā arī citus 
nepieciešamos medicīniskos 
pasākumus, lai iespēju 
robežās nodrošinātu 
izpildītājmākslinieku 
veselības stāvokli droša 
izpildījuma veikšanai. 
 
 

 
 
 
 
_____________EUR 
(cena, kas tiks vērtēta 
iepirkuma komisijas 
sēdē - saskaņā ar 
piedāvājuma izvēles 
kritēriju – viszemākā 
cena) 

 
*Finanšu piedāvājums ietver visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta izpildi 
saskaņā ar Nolikumā noteikto.  
 
  


