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1 NMP dienests SIA STA Grupa 40003019103 03.07.1995. 

reorganizēts, 
pievienota AS 

BALTINTERKOM 
SERVISS; 

07.01.2004. 
Komercreģistrā

Individuālās 
aizsardzības 
preču izplatīšana

1-14/2020/41 27.03.2020  ĀS laikā 10 dienu laikā Dažādi individuālās 
aizsardzības līdzekļi 

(sejas 
aizsargi/vizieri)

Sejas aizsargi/vizieri, ekrāns pilnībā sedz sejas acu-mutes zonu, ekrāns izvietots ar vismaz 3cm distanci no pieres, distances daļa 
pasargā seju un acis no šļakatu iekļūšanas no augšas, visas viziera daļas noturīgas pret 70% spirta šķīdumu . Respirators  FFP2 ar 
vārstu. Aizsargkombinezons, Kombinezona aizsargspējām jābūt testētām atbilstoši Eiropas Savienības normām (EN), par ko 
liecina attiecīgs marķējums (attiecīga piktogramma, metodes tips un preces atbilstība attiecīgai normai, kas norādīta ciparos). 
Kombinezonam jāatbilst vismaz šādu standartu prasībām: - EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5, EN ISO 13982-2 , 5 tips, 
EN13034, 6 tips 

Pēc nepieciešamības gab. 4,2229 Atbilstoši 
iegādātajam 

apjomam

2 NMP dienests SIA Grif 40103003522 05.04.1991. 
reģistrēts;  

16.06.2003 . 
Komercreģistrā

Individuālās 
aizsardzības 
preču izplatīšana

1-14/2020/42 27.03.2020 ĀS laikā 10 dienu laikā Dažādi individuālās 
aizsardzības līdzekļi 

(sejas 
aizsargi/vizieri, 
kombinezoni)

Sejas aizsargi/vizieri, ekrāns pilnībā sedz sejas acu-mutes zonu, ekrāns izvietots ar vismaz 3cm distanci no pieres, distances daļa 
pasargā seju un acis no šļakatu iekļūšanas no augšas, visas viziera daļas noturīgas pret 70% spirta šķīdumu . Respirators  FFP2 ar 
vārstu. Aizsargkombinezons, Kombinezona aizsargspējām jābūt testētām atbilstoši Eiropas Savienības normām (EN), par ko 
liecina attiecīgs marķējums (attiecīga piktogramma, metodes tips un preces atbilstība attiecīgai normai, kas norādīta ciparos). 
Kombinezonam jāatbilst vismaz šādu standartu prasībām: - EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5, EN ISO 13982-2 , 5 tips, 
EN13034, 6 tips 

Pēc nepieciešamības gab. 3.146-4.9005 Atbilstoši 
iegādātajam 

apjomam

3 NMP dienests SIA A.Medical 40103599415 23.10.2012. 
Komercreģistrā

Med.ierīču 
izplatīšana nozarē

1-14/2020/46 03.04.2020 ĀS laikā 98 dienu laikā Plaušu mākslīgās 
ventilācijas ierīču 

piegāde

1. Vispārīgās prasības
Plaušu mākslīgās ventilācijas (PMV) iekārtai jābūt lietojamai darbam gan kā stacionārai iekārtai neatliekamās medicīniskās 
palīdzības (NMP) brigāžu transportlīdzekļos un glābšanas darbu helikopteros, gan kā portatīvai iekārtai, kuru var izmantot 
jebkurā NMP izsaukuma vai negadījuma vietā ārpus transportlīdzekļa
Visu uzstādīto parametru un pacienta rādītāju savlaicīgas un nepārtrauktas kontroles nodrošināšanai iekārtai jābūt aprīkotai ar 
displeju
Lai iekārtu varētu izmantot ilgstoši arī ārpus NMP transportlīdzekļa un vidē, kurā nav pieejams ārējs elektroapgādes avots, tai 
jābūt aprīkotai ar iebūvētām akumulatora baterijām, kuras spēj nodrošināt iekārtas nepārtrauktu darbību ne mazāk kā 3 stundas. 
Iekārtai jābūt aprīkotai ar bateriju kapacitātes indikatoru, kas ir labi redzams vai trauksmes signalizāciju par baterijas 
nepietiekamu kapacitāti
Iekārtas svars – ne vairāk kā 4 kg (ar ievietotām baterijām, bez pievienota skābekļa balona)
Ja iekārtu ir paredzēts nostiprināt NMP transportlīdzekļa salonā, iekārtas komplektācijā jābūt speciālajam stiprinājumam, 
stiprinājumam jābūt atbilstošam standarta LVS EN 1789 prasībām. Stiprinājumam jābūt universālam – tam jānodrošina gan 
iekārtas droša fiksācija transportlīdzeklī, gan arī jākalpo kā iekārtas un skābekļa balona pārnēsāšanas sistēmai ārpus NMP 
transportlīdzekļa. Stiprinājumam jābūt savietojamam ar mazlitrāžas (2 vai 2.5 litru) skābekļa baloniem. Tā svars nedrīkst būt 
lielāks par 3 kg. 
Iekārtā ir savienojums ar augsta spiediena skābekļa avotu – vismaz robežās 2,8-6 bar (41 līdz 87 PSI)
Iekārtai jābūt savietojamai ar portatīvo mazlitrāžas skābekļa balonu un skābekļa padeves ligzdu NMP transportlīdzekļa kreisajā 
sānu sienā, attiecīgi tās komplektā ir divi skābekļa savienotājvadi: vismaz 2 m garš vads ar 6 mm konektoru, saderīgs ar AGA tipa 
ātrā savienojuma skābekļa pievades ligzdu transportlīdzekļa kreisajā sienā un vads savienojumam ar mazlitrāžas skābekļa balonu 
(savienojums ar balonu atkarībā no balona tipa – 6 mm ātrā savienojuma ligzda)
Jābūt iespējai nodrošināt iekārtas barošanu no līdzstrāvas avota 12V 
Jābūt iespējai nodrošināt iekārtas barošanu no maiņstrāvas avota 220V ±10%, 50-60 Hz 
Iekārtai jāspēj darboties apkārtējās vides temperatūrā vismaz šādā diapazonā: no - 15°C līdz + 40°C
Iekārtai jāspēj darboties relatīvā mitruma robežās vismaz no 10% līdz 95%
Iekārtas komplektācijā jābūt elpināšanas kontūrai, kas savietojama ar piedāvāto Ierīci. Kontūras garums: 1.80m – 3.5m. 
Pretendentam jānodrošina, ka Pasūtītājs var iegādāties vienreizējās lietošanas elpināšanas kontūras, kā arī pieaugušo un bērnu 
ventilēšanai piemērotas kontūras. 
Iekārtai jānodrošina vismaz šādi ventilācijas režīmi :
Piespiedu kontrolēta ventilācija ar sinhronizācijas iespēju ar pacienta spontānu elpošanu
Sinhronizēta intermitējoša piespiedu ventilācija 
Spontāna elpošana ar pozitīvā spiediena elpceļos nodrošināšanu
Maināmo parametru uzstādīšana
Ieelpas laiks robežās ne mazāk kā no 0.4 – 5 sek.
Skābekļa koncentrācija ieelpā vismaz no 50 – 100%

18 gab. 8 624,28 160 000,00

4 NMP dienests SIA IJ Unisons 41203045339 02.10.2012. 
Komercreģistrā

Individuālās 
aizsardzības 
preču izplatīšana

1-14/2020/47 06.04.2020  ĀS laikā 10 dienu laikā Dažādi individuālās 
aizsardzības 

līdzekļi(vizieri, 
respiratori, sejas 

maskas, 
kombinezoni, cimdi, 

halāti)

Sejas aizsargi/vizieri, ekrāns pilnībā sedz sejas acu-mutes zonu, ekrāns izvietots ar vismaz 3cm distanci no pieres, distances daļa 
pasargā seju un acis no šļakatu iekļūšanas no augšas, visas viziera daļas noturīgas pret 70% spirta šķīdumu . Respirators, vismaz 
ar   FFP2 klases filtru, atkārtoti lietojamas/mazgājamas-dezinficējamas aizsargmaskas. Aizsargkombinezons, Kombinezona 
aizsargspējām jābūt testētām atbilstoši Eiropas Savienības normām (EN), par ko liecina attiecīgs marķējums (attiecīga 
piktogramma, metodes tips un preces atbilstība attiecīgai normai, kas norādīta ciparos). Kombinezonam jāatbilst vismaz šādu 
standartu prasībām: - EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5, EN ISO 13982-2 , 5 tips, EN13034, 6 tips 

pēc līguma preču 
piegāžu vēl nav

gab. tirgū pieejamā cena Atbilstoši 
iegādātajam 
apjomam

6 NMP dienests SIA GP Nord 40203177406 05.03.2012. 
Komercreģistrā

Med.preču 
izplatīšana nozarē

LĪGUMS Nr.1-
14/2020/34

17.03.2020  ĀS laikā 
nozares 

vajadzībām

Dažādi Ķirurģiskās maskas, 
respiratori

ķirurģiskā maska-  3 kārta,s ar deguna klipsi – (Henan Biniou Trading CO LTD - ražotājs var tikt mainīts saskaņojot ar Pasūtītāju Pēc nepieciešamības gab. ķir.maskas 
0,548482; FFP 2 
respirators 3,01

869 482

* Tabulā norādāmi visi darījumi, tajā skaitā darījumi, kuri nav veikti uz rakstveida līguma pamata (saistīts ar darījuma cenas amplitūdu)

Cena par 
mērvienību 

(EUR ar 
PVN)

Summa (EUR 
ar PVN)

Informācija apkopota par periodu līdz 2020.gada 14.aprīlim

Pielikums Veselības ministrijas 06.04.2020 
vēstulei Nr.01-16.2/1750 

Nr.
Pakalpojuma 

vai preces 
pasūtītājs

Pakalpojuma vai preces piegādātājs
Pakalpojuma vai preces piegādes 

līgums (aizpildāms, ja darījums uz 
līguma pamata) Plānotie 

piegādes 
datumi

Pakalpojuma 
vai preču 

nosaukums
Specifikācija Daudzums

Mērvienība 
(gab., litri 

u.c.)


