
APSTIPRINĀTS

04.02.2020. valdes sēdē

protokols Nr.6

9'.pants atklāts 

konkurss

sarunu 

procedūra un citi 

saskaņā ar PIL

1 Automašīnas pilna servisa noma 36 mēneši 1 janvāris Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (96)

2 Medicīnisko iekārtu tehniskā uzraudzība 1 janvāris Inženiertehniskā nodaļa 

3 Pārtikas produkti 1 janvāris Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (31)

4 Medicīniski izlietojamais materiāls jaundzimušo intensīvās 

terapijas nodrošināšanai 
1

janvāris

Ārstniecības departaments (1)

5 Sterilizācijas nodaļai nepiecciešamās medicīnas preces un citi 

materiāli
1

janvāris

Ārstniecības departaments (2)

6 Datu un drošības tīklu, serveru un darbu staciju, 

administrēšana un uzturēšana

1

februāris Tehniskā daļa 

7 Ķirurģisko šuvju materiāli 1 februāris Ārstniecības departaments (4)

8 Vakcīnas 1 februāris Ārstniecības departaments (3, 8)

9
Rentgena iekārtu kalibrēšana un citi radioloģiskie pakalpojumi 1

februāris

Inženiertehniskā nodaļa (29)

10 Mēbeles 1 februāris Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (46)

11 Dabasgāze 1 marts Inženiertehniskā nodaļa (27)

12 Aptiekas ūdens attīrīšanas sistēmas maiņa 1 marts Inženiertehniskā nodaļa (19)

13 Datori ar Windows OS un MS Office 1 marts Inženiertehniskā nodaļa (IT) (65)

14 Ķirurģisko instrumentu, piederumu piegāde, garantijas 

apkope un remonts
1

marts

Ārstniecības departaments (5)

15 Medicīnas ierīces un aprīkojums 1 marts Ārstniecības departaments (14)

16 Dzemdīnu nama korpusa K-2 bērnu aprūpes nodaļas 3.st. 

renovācija un logu nomaiņa. 1

marts

Tehniskā daļa (25)

17 Profesionāklie virsmu tīrīšanas līdzekļi 1 aprīlis Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (40)

18 Integrity piekļuves modernizācija IV.kārta 1 aprīlis Tehniskā daļa (77)

19 Aprūpes priekšmeti Anestezioloģijas dienesta funkciju 

nodrošināšanai un citām nodaļām nepieciešamie medicīniski 

izlietojamie materiāli

1

aprīlis

Ārstniecības departaments (6)

20 Medicīniskās laboratorijas sniegtie pakalpojumi 1 aprīlis Ārstniecības departaments (13)

21 Invalīdu pacēlājs pie A ieejas 1 maijs Tehniskā daļa (78)

22 Māsu izsaukuma sistēma IPCALL attīstība 3. kārta (5. un 6. 

stāvā)
1 maijs

Tehniskā daļa (79)

23 Inženiersistēmu apkope un remontdarbi 1 maijs Inženiertehniskā nodaļa (3)

24 Operācijas bloka renovācijas projektēšana 1 maijs Tehniskā daļa (76)

25 Sadzīves atkritumu savākšana 1 jūnijs Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (33)

26 Medicīniskie cimdi, ķirurģiskie halāti, operāciju veļa un apavi 1 jūnijs Ārstniecības departaments (12)

27 Pacientu aprūpes priekšmeti un medicīnas ierīču 

palīgmateriāli
1

jūnijs

Ārstniecības departaments (7)

28 Bīstamo atkritumu savākšana un izvešana 1 jūlijs Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (34)

29 Medicīnisko iekārtu apkalpošana un remonts (USG, RTG) 1 septembris Inženiertehniskā nodaļa (11)

30 Sterilizācijas nodaļas iekārtu uzraudzība, apkope, remonts un validācija1 septembris Inženiertehniskā nodaļa (16)

31 Serveri virtualizācijai 1 septembris Inženiertehniskā nodaļa (IT) (71)

32 Darbinieku veselības apdrošināšana 1 oktobris Juridiskā daļa (Personāls)(2)

33 Medicīnisko ierīču rezerves daļas un aprīkojums 1 novembris Inženiertehniskā nodaļa (18)

34 Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojums 1 decembris Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (32)

35 Tekstilpreces 1 septembris Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (94)

Kopā: 24 9 2
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36 Energopārvaldības sistēmas standarta iegāde 1 janvāris Kvalitātes vadības nodaļa (4)

37 Zāļu verifikācijas sistēmas "NMVS connect" licences noma 1 janvāris Kvalitātes vadības nodaļa (16)

38 SMS atgādinājums pieteiktām konsultāciju un izmeklējumu 

vizītēm

1
februāris

Kvalitātes vadības nodaļa 

39
STAN iekārtu apkalpošana un rezerves daļas

1 februāris
Inženiertehniskā nodaļa (22)
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40
Saimnieciskās un tehniskās daļas  darbinieku darba apģērbi 

1 februāris
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (35)

41
Profesionālais telpu uzkopšanas sistēmas inventārs

1 februāris
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (42)

42
Transportēšanas rati un citi metāla izstrādājumi

1 februāris
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (45)

43
Ploterēšanas pakalpojumi un informatīvās tāfeles

1 februāris
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (55)

44
Žalūziju iegāde un remonts

1 februāris
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (58)

45
Portatīvie datori

1 februāris
Inženiertehniskā nodaļa (IT) (63)

46
Antivīrusa programmu atjaunošana, Windodows un Linoks

1 februāris
Inženiertehniskā nodaļa (IT) (68)

47 A3 lamnētājs 1 februāris Tehniskā daļa (93)

48 Datortehnikas uzturēšanai nepieciešamas preces 1 marts Inženiertehniskā nodaļa (IT) 

49 Ugunsdrošības un ugunsdzēsības inventāra uzturēšana un 

jauna inventāra piegāde
1 marts

Tehniskā daļa (4)

50 Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes ugunsgrēka 

balss izziņošanas, dūmu novadīšanas sistēmu tehniskās 
1 marts

Tehniskā daļa (13)

51
Durvju plāksnītes 

1 marts
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (36)

52
Kancelejas preces

1 marts
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (37)

53
Saimniecības inventārs un preces

1 marts
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (41)

54
Virtuves inventārs 

1 marts
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (53)

55
Informatīvais displejs DC

1 marts
Inženiertehniskā nodaļa (IT) (64)

56
Monitori 

1 marts
Inženiertehniskā nodaļa (IT) (66)

57
Printeri, skaneri un kopētāji

1 marts
Inženiertehniskā nodaļa (IT) (67)

58
Backup masīvs

1 marts
Inženiertehniskā nodaļa (IT) (69)

59
WiFi tīkla paplašināšana

1 marts
Inženiertehniskā nodaļa (IT) (73)

60
Kondicionieri un ventilācija 

1 marts
Inženiertehniskā nodaļa (74)

61 Sadzīves ķīmijas līdzekļi 1 marts Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa

62 Kvalitātes vadības sistēmas resertifikācija un divi uzraudzības 

auditi
1 marts Kvalitātes vadības nodaļa (1)

63 Video novērošana un tehniskā apsardze 1 marts Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (90)

64 Fidpark apkope. 1 marts Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (91)

65 Automātisko ieejas durvju apkalpošana, jaunu durvju 

uzstādīšana uz uzņemšanas nodaļu

1 marts

Inženiertehniskā nodaļa (8)

66
Sadzīves elektrotehnikas diagnostika un remonts

1 marts
Inženiertehniskā nodaļa (17)

67
Saimniecības preces

1 marts
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (59)

68
Kanalizācijas sistēmas remonts

1 marts
Inženiertehniskā nodaļa (12)

69
Mikroklimata uzlabošana arhiva telpā

1 marts
Inženiertehniskā nodaļa (23)

70
Jumtu, noteku u.c.remontdarbi

1 marts
Tehniskā daļa (75)

71
Vingrošanas zāles aprīkojums un inventārs

1 marts
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (80)

72 Būvuzraudzība Dzemdīnu nama korpusa K-2 bērnu aprūpes 

nodaļas 3.st. renovācijai un logu nomaiņai 

1
marts

Tehniskā daļa (25+)

73 Iekšējās telefonu digitālās centrāles apkalpošana un izdruku 

nodrošināšana

1 aprīlis

Tehniskā daļa (6)

74 Inventarizācijas plāns digitālā liieta  Ē - 3 1 aprīlis Tehniskā daļa (94)

75 E-paraksta iegāde 1 aprīlis Kvalitātes vadības nodaļa (21), PR (16)

76 Alternatīvās elektroenerģijas iekārtu UPS apkalpošana un 

dīzeļģeneratora apkope

1 aprīlis

Inženiertehniskā nodaļa (5)

77
Apmācības gāzes un elektrodrošības grupas piešķiršanai

1 aprīlis
Inženiertehniskā nodaļa (28)

78
Karšu turētāji, stiprinājumi 

1 aprīlis
Drošības un uzraudzības dienests (30)

79
Grīdas uzkopšanas iekārtas uzturēšana

1 aprīlis
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (38)

80
Stiklu aplīmēšana ar dekoratīvajām plēvēm

1 aprīlis
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (51)
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81 Zvērinātā revidenta pakalpojumi 1 aprīlis Finanšu departaments (grāmatvedība)(1)

82
Invalīdu platformas remonts un tehniskā apkope

1 maijs
Inženiertehniskā nodaļa (15)

83
Profesionālie virsmu tīrīšanas līdzekļi ēdināšanas kompleksam

1 maijs
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (39)

84
Plastkāta izkārtnes ar uzrakstiem, plakātu ierāmēšana 

1 maijs
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (56)

85
Trauki ēdināšašanas pakalpojumu nodrošināšanai

1 maijs
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (60)

86
Projektors prezentācijām, pārnēsājamais

1 maijs
Inženiertehniskā nodaļa (IT) (70)

87
A3 multifunkcionālā krāsaina ierīce

1 maijs
Inženiertehniskā nodaļa (IT) (72)

88
Iekšējās mājas lapas uzturēšana

1
maijs Sabiedriskās attiecības (18)

89
Iekšējās mājas lapas uzturēšana

1
maijs Sabiedriskās attiecības (18)

90
Printeris elektronisko kvīšu drukāšanai no Ārsta biroja

1 maijs Finanšu departaments (3)

91
Ikgadējās visu liftu drošības pārbaudes

1 jūnijs
Tehniskā daļa (7)

92
Ūdensapgādes maģistrāļu un iekārtu armatūras remonts

1 jūnijs
Inženiertehniskā nodaļa (20)

93
Preces, inventārs teritorijas un apstādījuma labiekārtošanas

1 jūnijs
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (47)

94
Arboristu pakalpojumi, koku zāģēšana un sakopšana

1 jūnijs
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (50)

95 Energopārvaldības sistēmas resertifikācija un 2 uzraudzības 

auditi

1
jūnijs

Kvalitātes vadības nodaļa (2)

96 Elektronisko iepirkumu sistēmas apmācības 1 II ceturksnisKvalitātes vadības nodaļa (12)

97
Elektriskie mērījumi

1 jūlijs
Tehniskā daļa (10)

98 Ūdens atdzelžošanas iekārtu apkalpošana un remonts, ūdens 

analīzes
1 jūlijs

Inženiertehniskā nodaļa (9)

99
Medicīnas ierīču rezerves daļas Drager 

1 jūlijs
Inženiertehniskā nodaļa (26)

100
Vienreizlietojamās preces 

1 jūlijs
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (52)

101 Darba vides mēriekārta 1 jūlijs Kvalitātes vadības nodaļa (9)

102
Ārējās mājas lapas uzturēšana

1 jūlijs Sabiedriskās attiecības (17)

103 Vienas kases sistēmas uzturēšanas izmaksas (hibrīdie), 

kases lentes -UVS
1 jūlijs Finanšu departaments (grāmatvedība)(4)

104
Ārējās mājas lapas uzturēšana

1 jūlijs Sabiedriskās attiecības (17)

105
Virtuves iekārtas 

1 augusts
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (49)

106 Pacientu elektroniskā pieraksta eVeselibasPunkts un tā 

integrācijas ar mājaslapu risinājuma noma un uzturēšana
1

augusts
Kvalitātes vadības nodaļa (20)

107
Arabina pesāriji

1
septembris

Ārstniecības departaments (9)

108
Apsardzes darbībā izmantojamie speciālie līdzekļi

1 septembris
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (43)

109
Kalendāri 

1 septembris Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (84), PR (8)

110 Medikamentu uzskaites pasūtīšanas modulis PALMA 

HOSPITAL un licences
1 septembris Finanšu departaments (7)

111
Gāzes katlu mājas apkalpošana

1 oktobris
Inženiertehniskā nodaļa (21)

112
Elektromateriāli

1 oktobris
Inženiertehniskā nodaļa (24)

113
Slēdzeņu papildināšana un apkalpošana

1 oktobris
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (48)

114
Preses izdevumu abonēšana

1 oktobris Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (85), PR (13)

115
Evakuācijas inventārs

1 novembris
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (57)

116 Pacientu identifikācijas aproces 1 decembris Kvalitātes vadības nodaļa (5, 6, 7)

117
Elektroniskie sakari

1 decembris
Tehniskā daļa (1)

118
Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas un ugunsdzsības sistēmas tiešs pieslēgums ugunstrauksmes pultij

1 decembris
Tehniskā daļa (2)

119
Medicīnas gāzu sistēma un iekārtu apkope 

1 decembris
Tehniskā daļa (14)

120 Informācijas sistēmas "Ārsta Birojs" licenču noma un 

uzturēšana, e-kvīts moduļa noma

1
decembris

Kvalitātes vadības nodaļa (19)

121
Informatīvie materiāli, ielūgumi, diplomu druka

1 gadā Sabiedriskās attiecības (1)
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122
Materiāli telpu dekorēšanai

1
gadā Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (82), PR (7)

123
Ziedi telpu dekorēšanai un apsveikumiem

1
gadā Sabiedriskās attiecības (6)

124
Stingrās uzskaites receptes

1
gadā Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (86), PR (12)

125 Zīmogu un spiedogu izgatavošana 1
gadā Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (87), PR (9)

126 Līdzjūtības presē un citi saistītie izdevumi 1
gadā Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (88), PR (10, 11)

127 Pasta pakalpojumi, lielformāta kopēšana un liela apjoma 

papīra griešanas pakalpojumi 

1

gadā
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (89), PR (14)

128 Iekšējo un ārējo pasākumu organizēšana 1
gadā Sabiedriskās attiecības (3)

129
Foto un video pakalpojumi

1
gadā Sabiedriskās attiecības (4)

130
Digitālais dizains

1
gadā Sabiedriskās attiecības (5)

131 Sludinājumi par personāla vakancēm, semināri, kursi un citi 

apmācību pakalpojumi personālam 

1
gadā

Juridiskā daļā ( Personāls)(1)

132 Reprezentācijas materiāli 1 gadā Sabiedriskās attiecības (2)

133 Medicīnas ierīču, automašīnu un civiltiesiskās 

apdrošināšanas pakalpojumi 

1 gadā Juridiskā daļa 

134 Parādu ārpus tiesas atgūšanas pakalpojums 1 gadā Juridiskā daļa 

135 Apmācība kvalitātes un energopārvaldības jautājumos 1 gadā Kvalitātes vadības nodaļa (3)

136 Darba aizsardzības mācības 1 gadā Kvalitātes vadības nodaļa (8)

137 Pirmreizējā Obligātā veselības pārbaude jauniem 

darbiniekiem
1 gadā Kvalitātes vadības nodaļa (10)

138 Kārtējā Obligātā veselības pārbaude darbiniekiem bez 

polisēm 
1

gadā
Kvalitātes vadības nodaļa (11)
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139 Medikamentu uzskaites un aprites risinājuma "Palma Medical" 

noma

1
janvāris

Kvalitātes vadības nodaļa (17)

140 Elektronisko dokumentu aprites sistēmas "EDUS" uzturēšana, 

licences, programmēšana, uzlabošana

1 februāris/ 

jūlijs Kvalitātes vadības nodaļa (14, 15), PR (15)

141
Grāmatvedības programmas HORIZON uzturēšanas darbi, 

konsultāciju pakalpojumi un tehniskais atbalsts 1 aprīlis
Finanšu departaments (2)

142 UVS KS integrācija ar HORIZON, licenču noma un 

pielāgošanas darbi 1 jūlijs
Finanšu departaments (5, 6)

143 Medicīniskās diagnostikas informācijas sistēmas "DataMed" 

licences īre

1
novembris

Kvalitātes vadības nodaļa (13)

144 Grāmatvedības programmas HORIZON licenču uzturēšana 1 decembris Finanšu departaments (8)

145 Pārtikas preces 1 gadā Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (62)

146 Zāles un medicīnas preces 1 gadā Ārstnieciskā daļa (10)

147 Saimniecības un kancelejas preces 1 gadā Saimnieciskā nodrošinājuma daļa (48)

148 Biroja mēbeles un iekārtas 1 gadā Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (98)

Kopā: 10

Sagatavoja:                                                   Iepirkumu speciāliste Solvita Jaunušāne

SADAĻA: IEPIRKUMI ELEKTRONISKAJĀ IEPIRKUMU SISTĒMĀ

Atbildīgā struktūrvienība
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