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SIA „TEHNISKĀ ORTOPĒDIJA” 

piedāvāto preču (modeļu) katalogs 

 

 

atklātam konkursam 

„Par tiesībām pielāgot un izsniegt rehabilitācijas/profilaktiskos 

un terapeitiskos gatavos ortopēdiskos apavus bērniem un 

pieaugušajiem” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. NRC „Vaivari” 2022/53 TPC 

 

IEPIRKUMA 3. DAĻA 

 

Rehabilitācijas/profilaktiskie un terapeitiskie gatavie 

ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs 

ir lielāks par Nr.35, papildus ar izteiktiem pēdu 

funkcionēšanas traucējumiem, t.sk. ar apakšējo 

ekstremitāšu ortožu nepieciešamību. 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

1.1. Dažādas etioloģijas vieglas un vidēji smagas apakšējās ekstremitātes 

deformācijas, pēdas kustību ierobežojums, inervācijas un asinsrites traucējumi: 

 

 

Ziemas sieviešu modelis 0646 (Ortomediplus) 

 

 
 

 



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

1.1. Dažādas etioloģijas vieglas un vidēji smagas apakšējās ekstremitātes 

deformācijas, pēdas kustību ierobežojums, inervācijas un asinsrites traucējumi 

 

 

 

Ziemas sieviešu modelis Noale Biomehanics (Health and Fashion Shoes Italia) 

 

 
 

  



 

IEPIRKUMA 3. DAĻA 

Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

1.1. Dažādas etioloģijas vieglas un vidēji smagas apakšējās ekstremitātes 

deformācijas, pēdas kustību ierobežojums, inervācijas un asinsrites traucējumi: 

 

 

 

Ziemas vīriešu modelis 2152 (Ortomediplus) 

 

 
 

 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

1.1. Dažādas etioloģijas vieglas un vidēji smagas apakšējās ekstremitātes 

deformācijas, pēdas kustību ierobežojums, inervācijas un asinsrites traucējumi 

 

 

Ziemas vīriešu modelis 2040 (Ortomediplus) 

 

 
 

 

 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

1.1. Dažādas etioloģijas vieglas un vidēji smagas apakšējās ekstremitātes 

deformācijas, pēdas kustību ierobežojums, inervācijas un asinsrites traucējumi 

 

 

 

Starpsezonas sieviešu modelis 172-3 (New-Feet) 

 

 

 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

1.1. Dažādas etioloģijas vieglas un vidēji smagas apakšējās ekstremitātes 

deformācijas, pēdas kustību ierobežojums, inervācijas un asinsrites traucējumi 

 

 

 

Starpsezonas sieviešu modelis Judit (Protetika) 

 

 

 

 

 

 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

1.1. Dažādas etioloģijas vieglas un vidēji smagas apakšējās ekstremitātes 

deformācijas, pēdas kustību ierobežojums, inervācijas un asinsrites traucējumi 

 

 

 

Starpsezonas vīriešu modelis 2089 (Ortomediplus) 

 

 
 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

1.1. Dažādas etioloģijas vieglas un vidēji smagas apakšējās ekstremitātes 

deformācijas, pēdas kustību ierobežojums, inervācijas un asinsrites traucējumi 

 

 

 

Starpsezonas vīriešu modelis 2092 (Ortomediplus) 

 

 

 

 
 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

1.1. Dažādas etioloģijas vieglas un vidēji smagas apakšējās ekstremitātes 

deformācijas, pēdas kustību ierobežojums, inervācijas un asinsrites traucējumi 

 

 

 

Starpsezonas vīriešu modelis 2094 (Ortomediplus) 

 

 
 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

1.1. Dažādas etioloģijas vieglas un vidēji smagas apakšējās ekstremitātes 

deformācijas, pēdas kustību ierobežojums, inervācijas un asinsrites traucējumi 

 

 

 

Vasaras sieviešu modelis 0661 (Ortomediplus) 

 

 
 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

1.1. Dažādas etioloģijas vieglas un vidēji smagas apakšējās ekstremitātes 

deformācijas, pēdas kustību ierobežojums, inervācijas un asinsrites traucējumi 

 

 

 

Vasaras sieviešu modelis 0596-N (Ortomediplus) 

 

 

 

 
 

 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

1.1. Dažādas etioloģijas vieglas un vidēji smagas apakšējās ekstremitātes 

deformācijas, pēdas kustību ierobežojums, inervācijas un asinsrites traucējumi 

 

 

 

Vasaras sieviešu modelis 0545 (Ortomediplus) 

 

 

 

 
 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

1.1. Dažādas etioloģijas vieglas un vidēji smagas apakšējās ekstremitātes 

deformācijas, pēdas kustību ierobežojums, inervācijas un asinsrites traucējumi 

 

 

 

Vasaras unisex modelis 0422 (Ortomediplus) 

 

 

 

 

 
 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

1.1. Dažādas etioloģijas vieglas un vidēji smagas apakšējās ekstremitātes 

deformācijas, pēdas kustību ierobežojums, inervācijas un asinsrites traucējumi 

 

 

 

Vasaras vīriešu modelis 2099 (Ortomediplus) 

 

 
 

 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

1.2. Apavi personām ar kāju garuma starpību līdz 1.5 cm 

 

 

Ziemas, sieviešu modelis 0649 (Ortomediplus) 

 

 
 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.2. Apavi personām ar kāju garuma starpību līdz 1.5 cm: 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Ziemas, sieviešu modelis 0612 (Ortomediplus) 

 

 
 

 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.2. Apavi personām ar kāju garuma starpību līdz 1.5 cm: 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Ziemas, vīriešu modelis 2104 (Ortomediplus) 

 

 
 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.2. Apavi personām ar kāju garuma starpību līdz 1.5 cm: 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Ziemas, vīriešu modelis 2134 (Ortomediplus) 

 

 
 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.2. Apavi personām ar kāju garuma starpību līdz 1.5 cm: 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Starpsezonas, sieviešu modelis 0570 (Ortomediplus) 

 

 
 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.2. Apavi personām ar kāju garuma starpību līdz 1.5 cm: 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Starpsezonas, sieviešu modelis 0571 (Ortomediplus) 

 

 
 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.2. Apavi personām ar kāju garuma starpību līdz 1.5 cm: 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Starpsezonas, sieviešu modelis 0635 (Ortomediplus) 

 

 
 

 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.2. Apavi personām ar kāju garuma starpību līdz 1.5 cm: 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Starpsezonas, vīriešu modelis 2095 (Ortomediplus) 

 

 
 

 

 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.2. Apavi personām ar kāju garuma starpību līdz 1.5 cm: 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Starpsezonas, vīriešu modelis 2128 (Ortomediplus) 

 

 
 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.2. Apavi personām ar kāju garuma starpību līdz 1.5 cm: 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Starpsezonas, vīriešu modelis 0006 (Ortomediplus) 

 

 
 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.2. Apavi personām ar kāju garuma starpību līdz 1.5 cm: 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Vasaras, unisex modelis T74 (Protetika) 

 

 
 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.2. Apavi personām ar kāju garuma starpību līdz 1.5 cm: 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Vasaras, sieviešu modelis 0548 (Ortomediplus) 

 

 
 

 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.2. Apavi personām ar kāju garuma starpību līdz 1.5 cm: 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Vasaras, vīriešu modelis 2148 (Ortomediplus) 

 

 
 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.2. Apavi personām ar kāju garuma starpību līdz 1.5 cm: 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Vasaras, vīriešu modelis 3052 (Ortomediplus) 

 

 
 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.2. Apavi personām ar kāju garuma starpību līdz 1.5 cm: 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Vasaras, unisex modelis Rio Biomehanics (Health and Fashion Shoes Italia) 

 

 
  



 

IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.3. Iegūtas pēdas, potītes un pirkstu deformācijas.  

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

 

Ziemas, sieviešu modelis 0684 (Ortomediplus) 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.3. Iegūtas pēdas, potītes un pirkstu deformācijas.  

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

 

Ziemas, sieviešu modelis 212-32 (New-Feet) 

 

 
 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

 

Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.3. Iegūtas pēdas, potītes un pirkstu deformācijas.  

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

 

Ziemas, sieviešu modelis 212-26 (New-Feet) 

 

 
 

 



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

 

Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.3. Iegūtas pēdas, potītes un pirkstu deformācijas.  

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

 

Ziemas, sieviešu modelis 212-28 (New-Feet) 

 

 
 

 



 

IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.3. Iegūtas pēdas, potītes un pirkstu deformācijas.  

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

 

Ziemas, vīriešu modelis 2112 (Ortomediplus) 

 

 
  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.3. Iegūtas pēdas, potītes un pirkstu deformācijas.  

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

 

Ziemas, unisex modelis 4144 (Ortomediplus) 

 

 
 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.3. Iegūtas pēdas, potītes un pirkstu deformācijas.  

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

 

Starpsezonas, sieviešu modelis 0488 (Ortomediplus) 

 

 
 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

1.3. Iegūtas pēdas, potītes un pirkstu deformācijas.  

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Starpsezonas, unisex modelis 4116/4117 (Ortomediplus) 

 

 

 

 
 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

1.3. Iegūtas pēdas, potītes un pirkstu deformācijas.  

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Starpsezonas, unisex modelis 79.512 (Mendivil) 

 

 

 

 

 

 

 



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.3. Iegūtas pēdas, potītes un pirkstu deformācijas.  

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

 

Starpsezonas, vīriešu modelis 2146 (Ortomediplus) 

 

 
 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

1.3. Iegūtas pēdas, potītes un pirkstu deformācijas.  

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

 

Starpsezonas, vīriešu modelis 2101 (Ortomediplus) 

 

 
 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.3. Iegūtas pēdas, potītes un pirkstu deformācijas.  

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

 

Starpsezonas, vīriešu modelis 2091 (Ortomediplus) 

 

 
 

 

 

  



 

IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.3. Iegūtas pēdas, potītes un pirkstu deformācijas.  

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

 

Vasaras, vīriešu modelis 2099 (Ortomediplus) 

 

 
 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.3. Iegūtas pēdas, potītes un pirkstu deformācijas.  

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

 

Vasaras, sieviešu modelis 0634 (Ortomediplus) 

 

 
 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.3. Iegūtas pēdas, potītes un pirkstu deformācijas.  

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

 

Vasaras, vīriešu modelis 0281 (Ortomediplus) 

 

 
 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.3. Iegūtas pēdas, potītes un pirkstu deformācijas.  

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

 

Vasaras, sieviešu modelis 0596-N (Ortomediplus) 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.3. Iegūtas pēdas, potītes un pirkstu deformācijas.  

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

 

Vasaras, sieviešu modelis 0545-B (Ortomediplus) 

 

 
 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.3. Iegūtas pēdas, potītes un pirkstu deformācijas.  

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

 

Vasaras, sieviešu modelis 0661 (Ortomediplus) 

 

 
  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.4. Apavi personām ar kāju garuma starpību līdz 3cm: 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Ziemas, unisex  modelis 0452 (Ortomediplus) 

 

 
 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.4. Apavi personām ar kāju garuma starpību līdz 3cm: 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Ziemas, sieviešu  modelis 0649 (Ortomediplus) 

 

 
 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.4. Apavi personām ar kāju garuma starpību līdz 3cm: 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Ziemas, sieviešu  modelis Ottawa (Florett) 

 

 
 

  



 

IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.4. Apavi personām ar kāju garuma starpību līdz 3cm: 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Ziemas, vīriešu modelis 2134 (Ortomediplus) 

 

 
 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.4. Apavi personām ar kāju garuma starpību līdz 3cm: 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Ziemas, vīriešu modelis 2104 (Ortomediplus) 

 

 
 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.4. Apavi personām ar kāju garuma starpību līdz 3cm: 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Starpsezonas, vīriešu modelis 2128 (Ortomediplus) 

 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.4. Apavi personām ar kāju garuma starpību līdz 3cm: 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Starpsezonas, sieviešu modelis 0570 (Ortomediplus) 

 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.4. Apavi personām ar kāju garuma starpību līdz 3cm: 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Starpsezonas, sieviešu modelis 0571 (Ortomediplus) 

 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.4. Apavi personām ar kāju garuma starpību līdz 3cm: 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Starpsezonas, sieviešu modelis 0635-N (Ortomediplus) 

 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.4. Apavi personām ar kāju garuma starpību līdz 3cm: 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Starpsezonas, vīriešu modelis 2095 (Ortomediplus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.4. Apavi personām ar kāju garuma starpību līdz 3cm: 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Starpsezonas, sieviešu modelis 0006 (Ortomediplus) 

 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.4. Apavi personām ar kāju garuma starpību līdz 3cm: 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Vasaras, unisex modelis T74 (Protetika) 

 

 

 

 
 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.4. Apavi personām ar kāju garuma starpību līdz 3cm: 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Vasaras, sieviešu modelis 0662 (Ortomediplus) 

 

 
 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.4. Apavi personām ar kāju garuma starpību līdz 3cm: 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Vasaras, vīriešu modelis 2148 (Ortomediplus) 

 

 
 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.4. Apavi personām ar kāju garuma starpību līdz 3cm: 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Vasaras, vīriešu modelis 3052 (Ortomediplus) 

 

 
 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.4. Apavi personām ar kāju garuma starpību līdz 3cm: 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Vasaras, unisex modelis Rio Biomehanics (Health and Fashion Shoes Italia) 

 

 
  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.5. Vieglas un vidēji smagas iegūtas vai iedzimtas pēdas, potītes un pirkstu 

deformācijas: 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Ziemas, sieviešu modelis 0646 (Ortomediplus) 

 

 
 

 

  



 

IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

1.5. Vieglas un vidēji smagas iegūtas vai iedzimtas pēdas, potītes un pirkstu 

deformācijas: 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Ziemas, sieviešu modelis 0684 (Ortomediplus) 

 

 

 
 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

1.5. Vieglas un vidēji smagas iegūtas vai iedzimtas pēdas, potītes un pirkstu 

deformācijas: 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Ziemas, sieviešu modelis 192-82 (New-Feet) 

 

 

 
 

 



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

1.5. Vieglas un vidēji smagas iegūtas vai iedzimtas pēdas, potītes un pirkstu 

deformācijas: 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Ziemas, sieviešu modelis 172-21 (New-Feet) 

 

 

 
 

 



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

1.5. Vieglas un vidēji smagas iegūtas vai iedzimtas pēdas, potītes un pirkstu 

deformācijas: 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Ziemas, vīriešu modelis 222-12 (New-Feet) 

 

 

 
 

 



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

1.5. Vieglas un vidēji smagas iegūtas vai iedzimtas pēdas, potītes un pirkstu 

deformācijas: 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Ziemas, vīriešu modelis 4044 (Ortomediplus) 

 

 

 
 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

1.5. Vieglas un vidēji smagas iegūtas vai iedzimtas pēdas, potītes un pirkstu 

deformācijas: 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Ziemas, vīriešu modelis 2112 (Ortomediplus) 

 

 

 
 

 

  

  



 IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.5. Vieglas un vidēji smagas iegūtas vai iedzimtas pēdas, potītes un pirkstu 

deformācijas: 

 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

 

Starpsezonas, sieviešu modelis Ibis (Protetika) 

 

 
 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.5. Vieglas un vidēji smagas iegūtas vai iedzimtas pēdas, potītes un pirkstu 

deformācijas: 

 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

 

Starpsezonas, unisex modelis 4116/4117 (Ortomediplus) 

 

 

 
 

 



 

IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.5. Vieglas un vidēji smagas iegūtas vai iedzimtas pēdas, potītes un pirkstu 

deformācijas: 

 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

 

Starpsezonas, sieviešu modelis 0683-0 (Ortomediplus) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.5. Vieglas un vidēji smagas iegūtas vai iedzimtas pēdas, potītes un pirkstu 

deformācijas: 

 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

 

Starpsezonas, vīriešu modelis Fleo (Protetika) 

 

 

 
  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

1.5. Vieglas un vidēji smagas iegūtas vai iedzimtas pēdas, potītes un pirkstu 

deformācijas: 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Vasaras sieviešu modelis 0588-M (Ortomediplus) 

 

 
 



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.5. Vieglas un vidēji smagas iegūtas vai iedzimtas pēdas, potītes un pirkstu 

deformācijas: 

 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Vasaras, sieviešu modelis 0662-B (Ortomediplus) 

 

 
 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.5. Vieglas un vidēji smagas iegūtas vai iedzimtas pēdas, potītes un pirkstu 

deformācijas: 

 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Vasaras, vīriešu  modelis 2108-M (Ortomediplus) 

 

 
 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, 

kuru izmērs ir lielāks par Nr. 35 

 

 

1.5. Vieglas un vidēji smagas iegūtas vai iedzimtas pēdas, potītes un pirkstu 

deformācijas: 

 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar vieglām un vidēji smagām 

deformācijām, pēdas kustību ierobežojums, apasiņošanas, inervācijas, t.sk. jušanas 

traucējumiem, kas rada palielinātu pēdu traumēšanas vai bojājumu risku un/vai, kuriem 

nav piemeklējami standarta apavi: 

 

Vasaras, vīriešu  modelis 2116 (Ortomediplus) 

 

 
 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

2.1. Apavi personām ar pēdas deformācijām, apasiņošanas un inervācijas t.sk. 

jušanas traucējumiem: 

 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

• Apavi personām ar augstu riska pakāpi pēdas bojājumiem un esošiem 

apasiņošanas un jušanas traucējumiem, kuriem nav pielāgojami 

rehabilitācijas/profilaktiskie apavi; 

• Iedzimtas balsta un kustību sistēmas anomālijas un deformācijas, kurām nav 

pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi; 

• Apavi personām ar smagas pakāpes kājas un pirkstu deformācijām, kurām nav 

pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi. 

 

Ziemas, sieviešu modelis 0640 (Ortomediplus) 

 

 
 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

2.1. Apavi personām ar pēdas deformācijām, apasiņošanas un inervācijas t.sk. 

jušanas traucējumiem: 

 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

• Apavi personām ar augstu riska pakāpi pēdas bojājumiem un esošiem 

apasiņošanas un jušanas traucējumiem, kuriem nav pielāgojami 

rehabilitācijas/profilaktiskie apavi; 

• Iedzimtas balsta un kustību sistēmas anomālijas un deformācijas, kurām nav 

pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi; 

• Apavi personām ar smagas pakāpes kājas un pirkstu deformācijām, kurām nav 

pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi. 

 

 

Ziemas, sieviešu modelis 0776 (Ortomediplus) 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

2.1. Apavi personām ar pēdas deformācijām, apasiņošanas un inervācijas t.sk. 

jušanas traucējumiem: 

 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

• Apavi personām ar augstu riska pakāpi pēdas bojājumiem un esošiem 

apasiņošanas un jušanas traucējumiem, kuriem nav pielāgojami 

rehabilitācijas/profilaktiskie apavi; 

• Iedzimtas balsta un kustību sistēmas anomālijas un deformācijas, kurām nav 

pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi; 

• Apavi personām ar smagas pakāpes kājas un pirkstu deformācijām, kurām nav 

pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi. 

 

 

Ziemas, unisex modelis Innsbruck (Florett) 

 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

2.1. Apavi personām ar pēdas deformācijām, apasiņošanas un inervācijas t.sk. 

jušanas traucējumiem: 

 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

• Apavi personām ar augstu riska pakāpi pēdas bojājumiem un esošiem 

apasiņošanas un jušanas traucējumiem, kuriem nav pielāgojami 

rehabilitācijas/profilaktiskie apavi; 

• Iedzimtas balsta un kustību sistēmas anomālijas un deformācijas, kurām nav 

pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi; 

• Apavi personām ar smagas pakāpes kājas un pirkstu deformācijām, kurām nav 

pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi. 

 

 

Ziemas, vīriešu modelis 4044 (Ortomediplus) 

 

 
 

  



 

IEPIRKUMA 3. DAĻA 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

2.1. Apavi personām ar pēdas deformācijām, apasiņošanas un inervācijas t.sk. 

jušanas traucējumiem: 

 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

• Apavi personām ar augstu riska pakāpi pēdas bojājumiem un esošiem 

apasiņošanas un jušanas traucējumiem, kuriem nav pielāgojami 

rehabilitācijas/profilaktiskie apavi; 

• Iedzimtas balsta un kustību sistēmas anomālijas un deformācijas, kurām nav 

pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi; 

• Apavi personām ar smagas pakāpes kājas un pirkstu deformācijām, kurām nav 

pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi. 

 

 

Ziemas, vīriešu modelis 2152 (Ortomediplus) 

 

 
 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

2.1. Apavi personām ar pēdas deformācijām, apasiņošanas un inervācijas t.sk. 

jušanas traucējumiem: 

 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

• Apavi personām ar augstu riska pakāpi pēdas bojājumiem un esošiem 

apasiņošanas un jušanas traucējumiem, kuriem nav pielāgojami 

rehabilitācijas/profilaktiskie apavi; 

• Iedzimtas balsta un kustību sistēmas anomālijas un deformācijas, kurām nav 

pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi; 

• Apavi personām ar smagas pakāpes kājas un pirkstu deformācijām, kurām nav 

pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi. 

 

Starpsezonas, sieviešu modelis 0644 (Ortomediplus) 

 

 
 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

2.1. Apavi personām ar pēdas deformācijām, apasiņošanas un inervācijas t.sk. 

jušanas traucējumiem: 

 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

• Apavi personām ar augstu riska pakāpi pēdas bojājumiem un esošiem 

apasiņošanas un jušanas traucējumiem, kuriem nav pielāgojami 

rehabilitācijas/profilaktiskie apavi; 

• Iedzimtas balsta un kustību sistēmas anomālijas un deformācijas, kurām nav 

pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi; 

• Apavi personām ar smagas pakāpes kājas un pirkstu deformācijām, kurām nav 

pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi. 

 

Starpsezonas, sieviešu modelis 4139 (Ortomediplus) 

 

 
 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

2.1. Apavi personām ar pēdas deformācijām, apasiņošanas un inervācijas t.sk. 

jušanas traucējumiem: 

 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

• Apavi personām ar augstu riska pakāpi pēdas bojājumiem un esošiem 

apasiņošanas un jušanas traucējumiem, kuriem nav pielāgojami 

rehabilitācijas/profilaktiskie apavi; 

• Iedzimtas balsta un kustību sistēmas anomālijas un deformācijas, kurām nav 

pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi; 

• Apavi personām ar smagas pakāpes kājas un pirkstu deformācijām, kurām nav 

pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi. 

 

Starpsezonas, sieviešu modelis Calgary (Florett) 

 

 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

2.1. Apavi personām ar pēdas deformācijām, apasiņošanas un inervācijas t.sk. 

jušanas traucējumiem: 

 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

• Apavi personām ar augstu riska pakāpi pēdas bojājumiem un esošiem 

apasiņošanas un jušanas traucējumiem, kuriem nav pielāgojami 

rehabilitācijas/profilaktiskie apavi; 

• Iedzimtas balsta un kustību sistēmas anomālijas un deformācijas, kurām nav 

pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi; 

• Apavi personām ar smagas pakāpes kājas un pirkstu deformācijām, kurām nav 

pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi. 

 

Starpsezonas, unisex modelis 0252 (Ortomediplus) 

 

 
 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

2.1. Apavi personām ar pēdas deformācijām, apasiņošanas un inervācijas t.sk. 

jušanas traucējumiem: 

 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

• Apavi personām ar augstu riska pakāpi pēdas bojājumiem un esošiem 

apasiņošanas un jušanas traucējumiem, kuriem nav pielāgojami 

rehabilitācijas/profilaktiskie apavi; 

• Iedzimtas balsta un kustību sistēmas anomālijas un deformācijas, kurām nav 

pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi; 

• Apavi personām ar smagas pakāpes kājas un pirkstu deformācijām, kurām nav 

pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi. 

 

Starpsezonas, vīriešu modelis Detroit (Florett) 

 

 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

2.1. Apavi personām ar pēdas deformācijām, apasiņošanas un inervācijas t.sk. 

jušanas traucējumiem: 

 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

• Apavi personām ar augstu riska pakāpi pēdas bojājumiem un esošiem 

apasiņošanas un jušanas traucējumiem, kuriem nav pielāgojami 

rehabilitācijas/profilaktiskie apavi; 

• Iedzimtas balsta un kustību sistēmas anomālijas un deformācijas, kurām nav 

pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi; 

• Apavi personām ar smagas pakāpes kājas un pirkstu deformācijām, kurām nav 

pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi. 

 

Starpsezonas, vīriešu modelis 2153 (Ortomediplus) 

 

 
 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

2.1. Apavi personām ar pēdas deformācijām, apasiņošanas un inervācijas t.sk. 

jušanas traucējumiem: 

 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

• Apavi personām ar augstu riska pakāpi pēdas bojājumiem un esošiem 

apasiņošanas un jušanas traucējumiem, kuriem nav pielāgojami 

rehabilitācijas/profilaktiskie apavi; 

• Iedzimtas balsta un kustību sistēmas anomālijas un deformācijas, kurām nav 

pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi; 

• Apavi personām ar smagas pakāpes kājas un pirkstu deformācijām, kurām nav 

pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi. 

 

Starpsezonas, vīriešu modelis 2125 (Ortomediplus) 

 

 
 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

2.1. Apavi personām ar pēdas deformācijām, apasiņošanas un inervācijas t.sk. 

jušanas traucējumiem: 

 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

• Apavi personām ar augstu riska pakāpi pēdas bojājumiem un esošiem 

apasiņošanas un jušanas traucējumiem, kuriem nav pielāgojami 

rehabilitācijas/profilaktiskie apavi; 

• Iedzimtas balsta un kustību sistēmas anomālijas un deformācijas, kurām nav 

pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi; 

Apavi personām ar smagas pakāpes kājas un pirkstu deformācijām, kurām nav 

pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi. 

 

 

Vasaras, sieviešu modelis 0705 (Ortomediplus) 

 

 
 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

2.1. Apavi personām ar pēdas deformācijām, apasiņošanas un inervācijas t.sk. 

jušanas traucējumiem: 

 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

• Apavi personām ar augstu riska pakāpi pēdas bojājumiem un esošiem 

apasiņošanas un jušanas traucējumiem, kuriem nav pielāgojami 

rehabilitācijas/profilaktiskie apavi; 

• Iedzimtas balsta un kustību sistēmas anomālijas un deformācijas, kurām nav 

pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi; 

Apavi personām ar smagas pakāpes kājas un pirkstu deformācijām, kurām nav 

pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi. 

 

 

Vasaras, unisex modelis 0422 (Ortomediplus) 

 

 
 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

2.1. Apavi personām ar pēdas deformācijām, apasiņošanas un inervācijas t.sk. 

jušanas traucējumiem: 

 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

• Apavi personām ar augstu riska pakāpi pēdas bojājumiem un esošiem 

apasiņošanas un jušanas traucējumiem, kuriem nav pielāgojami 

rehabilitācijas/profilaktiskie apavi; 

• Iedzimtas balsta un kustību sistēmas anomālijas un deformācijas, kurām nav 

pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi; 

Apavi personām ar smagas pakāpes kājas un pirkstu deformācijām, kurām nav 

pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi. 

 

 

Vasaras, vīriešu modelis 2161 (Ortomediplus) 

 

 
 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

2.1. Apavi personām ar pēdas deformācijām, apasiņošanas un inervācijas t.sk. 

jušanas traucējumiem: 

 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

• Apavi personām ar augstu riska pakāpi pēdas bojājumiem un esošiem 

apasiņošanas un jušanas traucējumiem, kuriem nav pielāgojami 

rehabilitācijas/profilaktiskie apavi; 

• Iedzimtas balsta un kustību sistēmas anomālijas un deformācijas, kurām nav 

pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi; 

Apavi personām ar smagas pakāpes kājas un pirkstu deformācijām, kurām nav 

pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi. 

 

 

Vasaras, vīriešu modelis Tokyo (Florett) 

 

 
  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.2. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu ortožu nēsāšanai. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 

deformācijām, sekām pēc slimībām un traumām, kas izpaužas ar apakšējās 

ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai ir nepieciešama ortožu 

nēsāšana. 

 

 

Ziemas, sieviešu modelis 0612 (Ortomediplus) 

 

 
 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.2. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu ortožu nēsāšanai. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 

deformācijām, sekām pēc slimībām un traumām, kas izpaužas ar apakšējās 

ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai ir nepieciešama ortožu 

nēsāšana. 

 

 

Ziemas, sieviešu modelis Nordika (Protetika) 

 

 
  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.2. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu ortožu nēsāšanai. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 

deformācijām, sekām pēc slimībām un traumām, kas izpaužas ar apakšējās 

ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai ir nepieciešama ortožu 

nēsāšana. 

 

 

Ziemas, vīriešu modelis Polar (Protetika) 

 

 
  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.2. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu ortožu nēsāšanai. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 

deformācijām, sekām pēc slimībām un traumām, kas izpaužas ar apakšējās 

ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai ir nepieciešama ortožu 

nēsāšana. 

 

 

Ziemas, unisex modelis 0452 (Ortomediplus) 

 

 
 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.2. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu ortožu nēsāšanai. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 

deformācijām, sekām pēc slimībām un traumām, kas izpaužas ar apakšējās 

ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai ir nepieciešama ortožu 

nēsāšana. 

 

 

Starpsezonas vīriešu modelis 2000 (Ortomediplus) 

 

 
 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.2. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu ortožu nēsāšanai. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 

deformācijām, sekām pēc slimībām un traumām, kas izpaužas ar apakšējās 

ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai ir nepieciešama ortožu 

nēsāšana. 

 

Starpsezonas unisex modelis 4118/4119 (Ortomediplus) 

 

 

 



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.2. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu ortožu nēsāšanai. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 

deformācijām, sekām pēc slimībām un traumām, kas izpaužas ar apakšējās 

ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai ir nepieciešama ortožu 

nēsāšana. 

 

Starpsezonas sieviešu modelis 0650 (Ortomediplus) 

 

 
  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.2. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu ortožu nēsāšanai. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 

deformācijām, sekām pēc slimībām un traumām, kas izpaužas ar apakšējās 

ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai ir nepieciešama ortožu 

nēsāšana. 

 

Starpsezonas unisex modelis 4123 (Ortomediplus) 

 

 
  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.2. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu ortožu nēsāšanai. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 

deformācijām, sekām pēc slimībām un traumām, kas izpaužas ar apakšējās 

ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai ir nepieciešama ortožu 

nēsāšana. 

 

 

Starpsezonas sieviešu modelis Adelinda Biomehanics (Health and Fashion Shoes 

Italia) 

 

 
 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.2. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu ortožu nēsāšanai. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 

deformācijām, sekām pēc slimībām un traumām, kas izpaužas ar apakšējās 

ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai ir nepieciešama ortožu 

nēsāšana. 

 

 

Starpsezonas vīriešu modelis Murol Biomehanics (Health and Fashion Shoes Italia) 

 

 
 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.2. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu ortožu nēsāšanai. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 

deformācijām, sekām pēc slimībām un traumām, kas izpaužas ar apakšējās 

ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai ir nepieciešama ortožu 

nēsāšana. 

 

Starpsezonas vīriešu modelis New sprinter Biomehanics (Health and Fashion Shoes 

Italia) 

 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.2. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu ortožu nēsāšanai. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 

deformācijām, sekām pēc slimībām un traumām, kas izpaužas ar apakšējās 

ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai ir nepieciešama ortožu 

nēsāšana. 

 

Vasaras unisex modelis Capri (MDH) 

 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.2. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu ortožu nēsāšanai. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 

deformācijām, sekām pēc slimībām un traumām, kas izpaužas ar apakšējās 

ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai ir nepieciešama ortožu 

nēsāšana. 

 

Vasaras unisex modelis Helios (MDH) 

 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.2. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu ortožu nēsāšanai. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 

deformācijām, sekām pēc slimībām un traumām, kas izpaužas ar apakšējās 

ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai ir nepieciešama ortožu 

nēsāšana. 

 

Vasaras unisex modelis 2161 (Ortomediplus) 

 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.2. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu ortožu nēsāšanai. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 

deformācijām, sekām pēc slimībām un traumām, kas izpaužas ar apakšējās 

ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai ir nepieciešama ortožu 

nēsāšana. 

 

Vasaras unisex modelis 3051 (Ortomediplus) 

 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.3. Apavi personām ar apakšējās ekstremitātes perifēru parēzi „Krītošā pēda”. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

 

Indikācijas: 

Neiroloģiski traucējumi ar pēdas deformācijām un funkcionēšanas traucējumiem, 

kurām nav pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi. 

 

 

Ziemas sieviešu modelis Nordika (Protetika) 

 

 
  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.3. Apavi personām ar apakšējās ekstremitātes perifēru parēzi „Krītošā pēda”. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

 

Indikācijas: 

Neiroloģiski traucējumi ar pēdas deformācijām un funkcionēšanas traucējumiem, 

kurām nav pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi. 

 

 

 

Ziemas, vīriešu modelis Polar (Protetika) 

 

 
 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.3. Apavi personām ar apakšējās ekstremitātes perifēru parēzi „Krītošā pēda”. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

 

Indikācijas: 

Neiroloģiski traucējumi ar pēdas deformācijām un funkcionēšanas traucējumiem, 

kurām nav pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi. 

 

 

 

Ziemas vīriešu modelis 2001 (Ortomediplus) 

 

 

 



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.3. Apavi personām ar apakšējās ekstremitātes perifēru parēzi „Krītošā pēda”. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

 

Indikācijas: 

Neiroloģiski traucējumi ar pēdas deformācijām un funkcionēšanas traucējumiem, 

kurām nav pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi. 

 

 

 

Ziemas sieviešu modelis 0713 (Ortomediplus) 

 

 
 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.3. Apavi personām ar apakšējās ekstremitātes perifēru parēzi „Krītošā pēda”. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

 

Indikācijas: 

Neiroloģiski traucējumi ar pēdas deformācijām un funkcionēšanas traucējumiem, 

kurām nav pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi. 

 

 

 

Ziemas sieviešu modelis Oregon 3595 (Schein) 

 

 
 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.3. Apavi personām ar apakšējās ekstremitātes perifēru parēzi „Krītošā pēda”. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

 

Indikācijas: 

Neiroloģiski traucējumi ar pēdas deformācijām un funkcionēšanas traucējumiem, 

kurām nav pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi. 

 

Starpsezonas, unisex modelis Polo (MDH) 

 

 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.3. Apavi personām ar apakšējās ekstremitātes perifēru parēzi „Krītošā pēda”. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

 

Indikācijas: 

Neiroloģiski traucējumi ar pēdas deformācijām un funkcionēšanas traucējumiem, 

kurām nav pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi. 

 

Starpsezonu unisex modelis Phoenix 3634 (Schein) 

 

 
 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.3. Apavi personām ar apakšējās ekstremitātes perifēru parēzi „Krītošā pēda”. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

 

Indikācijas: 

Neiroloģiski traucējumi ar pēdas deformācijām un funkcionēšanas traucējumiem, 

kurām nav pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi. 

 

Starpsezonu sieviešu modelis 0506-N (Ortomediplus) 

 

 
 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.3. Apavi personām ar apakšējās ekstremitātes perifēru parēzi „Krītošā pēda”. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

 

Indikācijas: 

Neiroloģiski traucējumi ar pēdas deformācijām un funkcionēšanas traucējumiem, 

kurām nav pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi. 

 

Vasaras unisex modelis Basic (MDH) 

 

 
 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.3. Apavi personām ar apakšējās ekstremitātes perifēru parēzi „Krītošā pēda”. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

 

Indikācijas: 

Neiroloģiski traucējumi ar pēdas deformācijām un funkcionēšanas traucējumiem, 

kurām nav pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi. 

 

Vasaras unisex modelis Carbon 3619 (Schein) 

 

 
  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.3. Apavi personām ar apakšējās ekstremitātes perifēru parēzi „Krītošā pēda”. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

 

Indikācijas: 

Neiroloģiski traucējumi ar pēdas deformācijām un funkcionēšanas traucējumiem, 

kurām nav pielāgojami rehabilitācijas/profilaktiskie apavi. 

 

Vasarasas unisex modelis Helios (MDH) 

 

 

 
  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.4. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu palielināta pēdas daļas apjoma 

ortožu nēsāšanai. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 

deformācijām, sekām pēc slimībām un traumām, kas izpaužas ar apakšējās 

ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai ir nepieciešama ortožu 

nēsāšana ar palielinātu pēdas daļas apjomu, kas veidojies papildus konstruktīvā vai 

koriģējošā materiāla iestrādāšanas rezultātā, kā, piemēram, pie ogļšķiedru atsperes 

veida pēdas locītavas konstrukcijas, koriģējošā un/vai saīsinājumu kompensējošā 

materiāla iestrādāšanas ortozes plantārajā virsmā un citos gadījumos, kad ir būtiski 

palielinājies ortozes apjoms pēdas plantārajā un sānu virsmā. 

 

Ziemas unisex modelis Nevis/Julian (Schein Orthopaedi Service) 

 

 
  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.4. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu palielināta pēdas daļas apjoma 

ortožu nēsāšanai. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 

deformācijām, sekām pēc slimībām un traumām, kas izpaužas ar apakšējās 

ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai ir nepieciešama ortožu 

nēsāšana ar palielinātu pēdas daļas apjomu, kas veidojies papildus konstruktīvā vai 

koriģējošā materiāla iestrādāšanas rezultātā, kā, piemēram, pie ogļšķiedru atsperes 

veida pēdas locītavas konstrukcijas, koriģējošā un/vai saīsinājumu kompensējošā 

materiāla iestrādāšanas ortozes plantārajā virsmā un citos gadījumos, kad ir būtiski 

palielinājies ortozes apjoms pēdas plantārajā un sānu virsmā. 

 

 

Ziemas unisex modelis Felix / Berni 3625 (Schein Orthopaedi Service) 

 

 
 

 

 



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.4. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu palielināta pēdas daļas apjoma 

ortožu nēsāšanai. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 

deformācijām, sekām pēc slimībām un traumām, kas izpaužas ar apakšējās 

ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai ir nepieciešama ortožu 

nēsāšana ar palielinātu pēdas daļas apjomu, kas veidojies papildus konstruktīvā vai 

koriģējošā materiāla iestrādāšanas rezultātā, kā, piemēram, pie ogļšķiedru atsperes 

veida pēdas locītavas konstrukcijas, koriģējošā un/vai saīsinājumu kompensējošā 

materiāla iestrādāšanas ortozes plantārajā virsmā un citos gadījumos, kad ir būtiski 

palielinājies ortozes apjoms pēdas plantārajā un sānu virsmā. 

 

 

Ziemas unisex modelis 79.504 (Mendivil) 

 

 

 

 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.4. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu palielināta pēdas daļas apjoma 

ortožu nēsāšanai. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 

deformācijām, sekām pēc slimībām un traumām, kas izpaužas ar apakšējās 

ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai ir nepieciešama ortožu 

nēsāšana ar palielinātu pēdas daļas apjomu, kas veidojies papildus konstruktīvā vai 

koriģējošā materiāla iestrādāšanas rezultātā, kā, piemēram, pie ogļšķiedru atsperes 

veida pēdas locītavas konstrukcijas, koriģējošā un/vai saīsinājumu kompensējošā 

materiāla iestrādāšanas ortozes plantārajā virsmā un citos gadījumos, kad ir būtiski 

palielinājies ortozes apjoms pēdas plantārajā un sānu virsmā. 

 

 

Ziemas unisex modelis Mountain / Colima (Schein Orthopaedi Service) 

 

 

 

 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.4. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu palielināta pēdas daļas apjoma 

ortožu nēsāšanai. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 

deformācijām, sekām pēc slimībām un traumām, kas izpaužas ar apakšējās 

ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai ir nepieciešama ortožu 

nēsāšana ar palielinātu pēdas daļas apjomu, kas veidojies papildus konstruktīvā vai 

koriģējošā materiāla iestrādāšanas rezultātā, kā, piemēram, pie ogļšķiedru atsperes 

veida pēdas locītavas konstrukcijas, koriģējošā un/vai saīsinājumu kompensējošā 

materiāla iestrādāšanas ortozes plantārajā virsmā un citos gadījumos, kad ir būtiski 

palielinājies ortozes apjoms pēdas plantārajā un sānu virsmā. 

 

Starpsezonas unisex modelis Paco/Maya 3667 (Schein Orthopaedi Service) 

 

 
 



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.4. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu palielināta pēdas daļas apjoma 

ortožu nēsāšanai. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 

deformācijām, sekām pēc slimībām un traumām, kas izpaužas ar apakšējās 

ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai ir nepieciešama ortožu 

nēsāšana ar palielinātu pēdas daļas apjomu, kas veidojies papildus konstruktīvā vai 

koriģējošā materiāla iestrādāšanas rezultātā, kā, piemēram, pie ogļšķiedru atsperes 

veida pēdas locītavas konstrukcijas, koriģējošā un/vai saīsinājumu kompensējošā 

materiāla iestrādāšanas ortozes plantārajā virsmā un citos gadījumos, kad ir būtiski 

palielinājies ortozes apjoms pēdas plantārajā un sānu virsmā. 

 

Starpsezonas unisex modelis Tuvato 3671 (Schein Orthopaedi Service) 

 

 

 



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.4. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu palielināta pēdas daļas apjoma 

ortožu nēsāšanai. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 

deformācijām, sekām pēc slimībām un traumām, kas izpaužas ar apakšējās 

ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai ir nepieciešama ortožu 

nēsāšana ar palielinātu pēdas daļas apjomu, kas veidojies papildus konstruktīvā vai 

koriģējošā materiāla iestrādāšanas rezultātā, kā, piemēram, pie ogļšķiedru atsperes 

veida pēdas locītavas konstrukcijas, koriģējošā un/vai saīsinājumu kompensējošā 

materiāla iestrādāšanas ortozes plantārajā virsmā un citos gadījumos, kad ir būtiski 

palielinājies ortozes apjoms pēdas plantārajā un sānu virsmā. 

 

Starpsezonas sieviešu modelis Alina 3682 (Schein Orthopaedi Service) 

 

 

 



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.4. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu palielināta pēdas daļas apjoma 

ortožu nēsāšanai. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 

deformācijām, sekām pēc slimībām un traumām, kas izpaužas ar apakšējās 

ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai ir nepieciešama ortožu 

nēsāšana ar palielinātu pēdas daļas apjomu, kas veidojies papildus konstruktīvā vai 

koriģējošā materiāla iestrādāšanas rezultātā, kā, piemēram, pie ogļšķiedru atsperes 

veida pēdas locītavas konstrukcijas, koriģējošā un/vai saīsinājumu kompensējošā 

materiāla iestrādāšanas ortozes plantārajā virsmā un citos gadījumos, kad ir būtiski 

palielinājies ortozes apjoms pēdas plantārajā un sānu virsmā. 

 

Starpsezonas vīriešu modelis Noel 3697 (Schein Orthopaedi Service) 

 

 

 
  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.4. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu palielināta pēdas daļas apjoma 

ortožu nēsāšanai. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 

deformācijām, sekām pēc slimībām un traumām, kas izpaužas ar apakšējās 

ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai ir nepieciešama ortožu 

nēsāšana ar palielinātu pēdas daļas apjomu, kas veidojies papildus konstruktīvā vai 

koriģējošā materiāla iestrādāšanas rezultātā, kā, piemēram, pie ogļšķiedru atsperes 

veida pēdas locītavas konstrukcijas, koriģējošā un/vai saīsinājumu kompensējošā 

materiāla iestrādāšanas ortozes plantārajā virsmā un citos gadījumos, kad ir būtiski 

palielinājies ortozes apjoms pēdas plantārajā un sānu virsmā. 

 

Starpsezonas vīriešu modelis Parkstreet (Fior & Gentze) 

  
 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.4. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu palielināta pēdas daļas apjoma 

ortožu nēsāšanai. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 

deformācijām, sekām pēc slimībām un traumām, kas izpaužas ar apakšējās 

ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai ir nepieciešama ortožu 

nēsāšana ar palielinātu pēdas daļas apjomu, kas veidojies papildus konstruktīvā vai 

koriģējošā materiāla iestrādāšanas rezultātā, kā, piemēram, pie ogļšķiedru atsperes 

veida pēdas locītavas konstrukcijas, koriģējošā un/vai saīsinājumu kompensējošā 

materiāla iestrādāšanas ortozes plantārajā virsmā un citos gadījumos, kad ir būtiski 

palielinājies ortozes apjoms pēdas plantārajā un sānu virsmā. 

 

Starpsezonas unisex modelis Leto 3623 (Schein Orthopaedi Service) 

 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.4. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu palielināta pēdas daļas apjoma 

ortožu nēsāšanai. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 

deformācijām, sekām pēc slimībām un traumām, kas izpaužas ar apakšējās 

ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai ir nepieciešama ortožu 

nēsāšana ar palielinātu pēdas daļas apjomu, kas veidojies papildus konstruktīvā vai 

koriģējošā materiāla iestrādāšanas rezultātā, kā, piemēram, pie ogļšķiedru atsperes 

veida pēdas locītavas konstrukcijas, koriģējošā un/vai saīsinājumu kompensējošā 

materiāla iestrādāšanas ortozes plantārajā virsmā un citos gadījumos, kad ir būtiski 

palielinājies ortozes apjoms pēdas plantārajā un sānu virsmā. 

 

Starpsezonas unisex modelis 4118/4119 (Ortomediplus) 

 

 

 
  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.4. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu palielināta pēdas daļas apjoma 

ortožu nēsāšanai. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 

deformācijām, sekām pēc slimībām un traumām, kas izpaužas ar apakšējās 

ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai ir nepieciešama ortožu 

nēsāšana ar palielinātu pēdas daļas apjomu, kas veidojies papildus konstruktīvā vai 

koriģējošā materiāla iestrādāšanas rezultātā, kā, piemēram, pie ogļšķiedru atsperes 

veida pēdas locītavas konstrukcijas, koriģējošā un/vai saīsinājumu kompensējošā 

materiāla iestrādāšanas ortozes plantārajā virsmā un citos gadījumos, kad ir būtiski 

palielinājies ortozes apjoms pēdas plantārajā un sānu virsmā. 

 

 

Starpsezonas unisex modelis 4123 (Ortomediplus) 

 

 
  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.4. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu palielināta pēdas daļas apjoma 

ortožu nēsāšanai. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 

deformācijām, sekām pēc slimībām un traumām, kas izpaužas ar apakšējās 

ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai ir nepieciešama ortožu 

nēsāšana ar palielinātu pēdas daļas apjomu, kas veidojies papildus konstruktīvā vai 

koriģējošā materiāla iestrādāšanas rezultātā, kā, piemēram, pie ogļšķiedru atsperes 

veida pēdas locītavas konstrukcijas, koriģējošā un/vai saīsinājumu kompensējošā 

materiāla iestrādāšanas ortozes plantārajā virsmā un citos gadījumos, kad ir būtiski 

palielinājies ortozes apjoms pēdas plantārajā un sānu virsmā. 

 

Starpsezonas unisex modelis Sprint (MDH) 

 

 
 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.4. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu palielināta pēdas daļas apjoma 

ortožu nēsāšanai. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 

deformācijām, sekām pēc slimībām un traumām, kas izpaužas ar apakšējās 

ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai ir nepieciešama ortožu 

nēsāšana ar palielinātu pēdas daļas apjomu, kas veidojies papildus konstruktīvā vai 

koriģējošā materiāla iestrādāšanas rezultātā, kā, piemēram, pie ogļšķiedru atsperes 

veida pēdas locītavas konstrukcijas, koriģējošā un/vai saīsinājumu kompensējošā 

materiāla iestrādāšanas ortozes plantārajā virsmā un citos gadījumos, kad ir būtiski 

palielinājies ortozes apjoms pēdas plantārajā un sānu virsmā. 

 

Vasaras unisex modelis Carbon 3619 (Schein Orthopaedi Service) 

 

 

 

 

 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.4. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu palielināta pēdas daļas apjoma 

ortožu nēsāšanai. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 

deformācijām, sekām pēc slimībām un traumām, kas izpaužas ar apakšējās 

ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai ir nepieciešama ortožu 

nēsāšana ar palielinātu pēdas daļas apjomu, kas veidojies papildus konstruktīvā vai 

koriģējošā materiāla iestrādāšanas rezultātā, kā, piemēram, pie ogļšķiedru atsperes 

veida pēdas locītavas konstrukcijas, koriģējošā un/vai saīsinājumu kompensējošā 

materiāla iestrādāšanas ortozes plantārajā virsmā un citos gadījumos, kad ir būtiski 

palielinājies ortozes apjoms pēdas plantārajā un sānu virsmā. 

 

Vasaras unisex modelis Alaska / Conny 3694 (Schein Orthopaedi Service) 

 

 

 

 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.4. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu palielināta pēdas daļas apjoma 

ortožu nēsāšanai. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 

deformācijām, sekām pēc slimībām un traumām, kas izpaužas ar apakšējās 

ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai ir nepieciešama ortožu 

nēsāšana ar palielinātu pēdas daļas apjomu, kas veidojies papildus konstruktīvā vai 

koriģējošā materiāla iestrādāšanas rezultātā, kā, piemēram, pie ogļšķiedru atsperes 

veida pēdas locītavas konstrukcijas, koriģējošā un/vai saīsinājumu kompensējošā 

materiāla iestrādāšanas ortozes plantārajā virsmā un citos gadījumos, kad ir būtiski 

palielinājies ortozes apjoms pēdas plantārajā un sānu virsmā. 

 

Vasaras unisex  modelis Helios (MDH) 

 

 
 

 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.4. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu palielināta pēdas daļas apjoma 

ortožu nēsāšanai. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 

deformācijām, sekām pēc slimībām un traumām, kas izpaužas ar apakšējās 

ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai ir nepieciešama ortožu 

nēsāšana ar palielinātu pēdas daļas apjomu, kas veidojies papildus konstruktīvā vai 

koriģējošā materiāla iestrādāšanas rezultātā, kā, piemēram, pie ogļšķiedru atsperes 

veida pēdas locītavas konstrukcijas, koriģējošā un/vai saīsinājumu kompensējošā 

materiāla iestrādāšanas ortozes plantārajā virsmā un citos gadījumos, kad ir būtiski 

palielinājies ortozes apjoms pēdas plantārajā un sānu virsmā. 

 

Vasaras unisex modelis Basic (MDH) 

 

 
 

  



IEPIRKUMA 3. DAĻA 

 

2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem, kuru izmērs ir 

lielāks par Nr. 35 

 

2.4. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu palielināta pēdas daļas apjoma 

ortožu nēsāšanai. 

Preces ISO kods: 06 33 03 (1) 

 

Apavi, kuru lietošana paredzēta personām ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 

deformācijām, sekām pēc slimībām un traumām, kas izpaužas ar apakšējās 

ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai ir nepieciešama ortožu 

nēsāšana ar palielinātu pēdas daļas apjomu, kas veidojies papildus konstruktīvā vai 

koriģējošā materiāla iestrādāšanas rezultātā, kā, piemēram, pie ogļšķiedru atsperes 

veida pēdas locītavas konstrukcijas, koriģējošā un/vai saīsinājumu kompensējošā 

materiāla iestrādāšanas ortozes plantārajā virsmā un citos gadījumos, kad ir būtiski 

palielinājies ortozes apjoms pēdas plantārajā un sānu virsmā. 

 

Vasaras unisex modelis 3051 (Ortomediplus) 

 

 
 

 

 


