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1. Iepirkuma identifik ācijas Nr. LPR/2011/14 
2. Pasūtītājs: 

Pasūtītāja nosaukums Latgales plānošanas reģions 
Adrese Atbr īvošanas aleja 95, Rēzekne, LV 4601 
Reģistrācijas Nr. 90002181025 
Kontaktpersona Vladislavs Stankevičs 
Tālruņa nr. 26511047 
Faksa nr. 65440862 
E - pasta adrese vladislavs.stankevics@latgale.lv 
Darba laiks No 9.00 līdz 17.00 
 
3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārt ība. 

3.1. Atklāta konkursa (turpmāk tekstā “Konkursa”) nolikumā norādītajā vietā un laikā 
pretendents iesniedz piedāvājumu, kas sagatavots konkursa nolikumā norādītajā veidā. 
Piedāvājumi jāiesniedz Latgales plānošanas reģiona Daugavpils birojā, Saules ielā 15, 
Daugavpils LV- 5401, nodrošinot, ka piedāvājums tiek saņemts Latgales plānošanas reģiona 
Daugavpils birojā ne vēlāk kā līdz 2014.gada 3.martam plkst. 10:00. Piedāvājums tiek 
iesniegts personīgi šī punkta norādītajā vietā un termiņā vai nosūtīts pa pastu. 

3.2. Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti pēc piedāvājumu iesniegšanas noteiktā termiņa, netiks atvērti 
un izskatīti, bet tiks atgriezti atpakaļ iesniedzējam neatvērti. 

3.3. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto 
piedāvājumu. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukums jāiesniedz rakstiskā formā līdz 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nodrošinot, lai grozījumi vai atsaukums tiktu 
saņemts Latgales plānošanas reģiona Daugavpils birojā ne vēlāk kā līdz 2014.gada 
3.martam plkst. 10:00, aizlīmētā aploksnē. Uz aploksnes jābūt 5.7.punktā norādītai 
informācijai un papildu norādei - “GROZĪJUMI” vai “ATSAUKUMS”. 

3.4. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendenta tālāku līdzdalību konkursā. 
3.5. Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs reģistrē pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā. 
3.6. Ja tiek grozīts nolikums, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto.  
3.7. Iepirkuma komisija atver iesniegtos piedāvājumus atvēršanas sanāksmē - 2014.gada 3.martā  

plkst. 10:00, Latgales plānošanas reģiona Daugavpils birojā, Saules ielā 15, Daugavpils, 
LV 5401. 

3.8. Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas vai to pārstāvji, uzrādot 
pilnvaras. 

3.9. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā. Pēc piedāvājuma atvēršanas komisija no sējuma 
„Oriģināls” nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto viena 
kilometra pašizmaksu līguma darbības periodā katrā iepirkuma daļā. 

3.10. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta. 
 

4. Piedāvājuma derīguma termiņš. 
4.1. Piedāvājuma derīguma termiņam jābūt 90 (deviņdesmit) dienas pēc piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām. 
4.2. Piedāvājuma derīguma termiņš var tikt pagarināts pēc Pasūtītāja rakstiska lūguma. 
 

5. Iesniedzamie dokumenti un prasības attiecībā uz piedāvājumu un iesniedzamo dokumentu 
noformējumu.  

5.1. Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar šī nolikuma (turpmāk- Nolikums) 
prasībām, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus. Visi piedāvājuma dokumenti ir 
jāsagatavo un jānoformē atbilstoši nolikuma un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra 
noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. 

5.2. Pretendenta piedāvājums sastāv no sekojošiem dokumentiem: 
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5.2.1. Iesnieguma dalībai atklātajā konkursā, kas sagatavots un aizpildīts uz 
Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (Nolikuma 
1.pielikums) un ko parakstījis Pretendents, vai tā pilnvarotā persona un Pretendenta 
piedāvājuma nodrošinājuma, kas atbilst Nolikuma 6.punkta prasībām; 

5.2.2. Tehniskā piedāvājuma, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta 
veidlapas atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (Nolikuma 3.pielikums) un 
kuru paraksta tā pati persona, kas parakstījusi pieteikumu, un dokumentiem, kuri ir 
norādīti šajā nolikumā un nepieciešami, lai apliecinātu Pretendenta tehniskās spējas; 

5.2.3. Finanšu piedāvājuma, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas 
atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (Nolikuma 4.pielikums) un kuru paraksta 
tā pati persona, kas parakstījusi pieteikumu, un pārskata par sabiedriskā 
transporta pakalpojuma peļņu vai zaudējumiem (Nolikuma 5.pielikums); 

5.2.4. Pilnvaras (oriģināls), ja pretendents ir pilnvarojis kādu personu pretendenta 
vārdā parakstīt šim konkursam iesniedzamo dokumentāciju; 

5.2.5. Pasažieru pārvadājumu veicēja speciālās atļaujas (licences) Pretendenta 
apliecinātas kopijas;  

5.2.6. Dokumentus, kas apliecina, ka pretendenta uzņēmumā ir ieviesta un 
funkcionē kvalitātes vadības sistēma, saskaņā ar nolikuma 15.1.6.apakšpunta 
prasībām, kā arī 15.1.7.apakšpunktā minēto dokumentu; 

5.2.7. Pretendenta pieredzes raksturojuma brīvas formas apraksta veidā par 
pieredzi regulāro pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniegšanā (vietējas nozīmes 
maršrutos, tālsatiksmē un/vai pilsētas nozīmes maršrutos), tai skaitā informācija par 
sniegto pasažieru pārvadājumu pakalpojumu veidu un laiku. Pretendentam 
jāpievieno vismaz 3 (trīs) pozitīvas atsauksmes no pasūtītājiem. 

5.2.8. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrētam 
komersantam - Uzņēmumu reģistra reģistrācijas apliecības Pretendenta 
apliecinātas kopijas, bet ārvalstu komersantam - kompetentas attiecīgās valsts 
institūcijas izsniegta dokumenta (oriģināls vai Pretendenta apliecināta kopija), kas 
apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu 
prasībām;  

5.2.9. Izziņas par amatpersonām, kurām ir pārstāvības tiesības uz piedāvājuma 
iesniegšanas brīdi, ko izsniedzis LR Uzņēmumu reģistrs vai analoga iestāde 
ārvalstīs; 

5.2.10. ja Piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu grupa (apvienība), 
vai tiek piesaistīti apakšuzņēmēji, Piedāvājumam jāpievieno visu dalībnieku 
parakstīti apliecinājumi (saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumu). 

5.2.11. Dokumentiem, kas apliecina, ka uz Pretendentu neattiecas Publisko 
iepirkumu likuma 39.panta pirmaj ā daļā minētie izslēgšanas noteikumi. Ja 
piedāvājumu iesniedz grupa (apvienība) vai ir piesaistīti apakšuzņēmēji, uz 
kuru iespējām savas kvalifikācijas apliecināšanai balstās Pretendents, 
inform ācija tiek sniegta arī par katru no tiem:  

5.2.11.1. Pretendenta apliecinājums, ka personas, kurām ir Pretendenta pārstāvības 
tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo 
Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš 
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura 
noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā pēdējo 3 (trīs) gadu 
laikā, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas dienas;  

5.2.11.2. Pretendenta apliecinājums, kas apliecina, ka Pretendents − Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēts komersants vai 
ārvalstu komersants  
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1) ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies 
spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura 
noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā pēdējo 3 (trīs) gadu 
laikā, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas dienas;  
2) ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību 
pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot 
pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, 
izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību 
pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda 12 (divpadsmit) mēnešu 
laikā, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas dienas; 

5.2.11.3. Dokuments, kas pierāda, ka attiecībā uz Pretendentu nav pasludināts 
maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, 
uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu. Laika periods no dokumenta 
izsniegšanas brīža līdz iesniegšanas brīdim Komisijai nedrīkst būt lielāks par 1 
(vienu) mēnesi; Vienlaicīgi Pretendents ir tiesīgs neiesniegt šajā apakšpunktā 
minēto dokumentu, kas apliecina, ka attiecībā uz Pretendentu nav pasludināts 
maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, 
uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu, tādā gadījumā Komisija rīkosies 
saskaņā ar Nolikuma 5.2.11.8.apakšpunkta noteikumiem. 

5.2.11.4. Dokuments, kas apliecina, ka Pretendentam (ja tas nav reģistrēts Latvijā), 
nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
parādu, kas  kopsummā pārsniedz 100 (viens simts) latus:  

5.2.11.4.1. Ārvalstu komersants – kompetentas attiecīgās valsts institūcijas 
izsniegts dokuments (oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina, ka 
Pretendentam valstī, kurā tas reģistrēts un Latvijā nav nodokļu parādu, tajā 
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 
kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 (viens simts) latus. Laika periods no 
izziņas izsniegšanas brīža līdz iesniegšanas brīdim Komisijai nedrīkst būt 
lielāks par 1 (vienu) mēnesi.  
Vienlaicīgi ārvalstu komersants ir tiesīgs neiesniegt šajā apakšpunktā 
minētos dokumentus, tādā gadījumā Komisija rīkosies saskaņā ar Nolikuma 
5.2.11.8. apakšpunkta noteikumiem.  

5.2.11.5. Augstāk minētie dokumenti (Nolikuma 5.2.11.1., 5.2.11.2, 5.2.11.3., 
5.2.11.4. apakšpunktos noteiktie) jāiesniedz visiem personu grupas vai 
personālsabiedrības dalībniekiem kā Pretendenta dalībniekiem, kā arī par 
apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām savas kvalifikācijas apliecināšanai balstās 
pretendents;  

5.2.11.6. Ja ir tādi dokumenti, ar kuriem Pretendents var apliecināt, ka uz viņu un uz 
Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, neattiecas 
Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas noteikumi, 
netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz 
Pretendentu un uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents 
balstās, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie 
izslēgšanas noteikumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta 
došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, − ar paša Pretendenta vai 
norādītās personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājumu 
kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai 
kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās 
dzīvesvietas) valstī.  



 5 

5.2.11.7. Lai izvērtētu Pretendenta un norādīto personu, uz kuru iespējām Pretendents 
balstās (Pretendenta grupas dalībnieku un apakšuzņēmēju), atbilstību, Pasūtītājs 
no Valsts darba inspekcijas iegūst informāciju par to, vai Pretendents un norādītās 
personas, Latvijā vai ārvalstī ir sodīta par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas 
saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas:  
1) vai pēdējo 3 (trīs) gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas termiņa 

Pretendentam nav konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar viena vai vairāku tādu 
valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšanu, kuri nav Eiropas Savienības 
dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā 
uzturas nelikumīgi;  
2) vai pēdējo 18 (astoņpadsmit) mēnešu laikā no piedāvājuma iesniegšanas 

termiņa Pretendentam nav konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar vienas personas 
nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti 
gada laikā, vai 2 (divu) vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez 
rakstveida darba līguma noslēgšanas;  

5.2.11.8. Ja Pretendents izmantos tiesību neiesniegt Nolikuma 5.2.11.3. un 5.2.11.4. 
apakšpunktā noteiktos dokumentus, Komisija rīkosies saskaņā ar Publisko 
iepirkumu likuma 39.pantā astotajā daļā noteikto un pieprasīs iesniegt attiecīgos 
minētos dokumentus tikai tam Pretendentam, kuram atbilstoši citām Nolikumā 
noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 

5.2.11.9. Komisija patstāvīgi Valsts ieņēmumu dienesta datubāzē pārbauda vai 
pretendentiem un norādītajām personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās - 
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrētiem 
komersantiem, Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu 
parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 
kopsummā pārsniedz 100 latus. Ja Komisija konstatē pretendentam, kuram būtu 
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nodokļu parādu, tas paziņo tam par to un 
nosaka saprātīgu termiņu tādas izziņas vai cita dokumenta iesniegšanai, kas 
apstiprina, ka pretendentam nav nodokļu parāda. Komisija pieņem un atzīst tikai 
tādu izziņu vai citu dokumentu, kurā ir iekļauta aktuālāka informācija par to, ko 
Komisija ir ieguvusi datubāzē. Komisija ir tiesīga veikt šādu pārbaudi vienu vai 
vairākas reizes.  
 

5.3. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par vienu iepirkuma daļu vai par vairākām 
daļām, vai par visu apjomu. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 

5.4. Pieteikumā jābūt norādītiem Pretendenta bankas rekvizītiem. 
5.5. Piedāvājums ir jāiesniedz latviešu valodā. Piedāvājumam ir jābūt cauršūtam (caurauklotam), 

lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, lapām ir jābūt sanumurētām. Piedāvājums ir 
ievietojams aploksnē (liela dokumentu apjoma gadījumā var tikt lietots cits iepakojums, 
piemēram, kaste), uz kuras ir norādīta nolikuma 5.7.punktā noteiktā informācija. 
Dokumentiem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Iesniegto dokumentu kopijām jābūt 
apliecinātām tādā kārtībā un veidā, kā noteikts LR normatīvajos aktos. Ja kāds no 
iesniedzamajiem dokumentiem sastādīts citā valodā, tam jāpievieno Pretendenta apliecināts 
tulkojums latviešu valodā. Ja kādam dokumentam nav pievienots tulkojums latviešu valodā, 
Pasūtītājs ir tiesīgs uzskatīt, ka šis dokuments nav iesniegts. 

5.6. Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un viena kopija, piedāvājuma oriģināls 
un kopija jāiesien atsevišķi. Uz oriģināla iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls”, uz 
kopijas – „Kopija”. Tehniskais un finanšu piedāvājums jāiesniedz arī CD-ROM (DVD) 
formātā, izmantojot Microsoft Word un Excel programmas. Elektroniskajam datu nesējam 
CD-ROM (DVD) jābūt ievietotam piedāvājuma iesaiņojumā. 

5.7. Piedāvājuma oriģinālu un kopiju Pretendents iesaiņo kopā un iesniedz aizlīmētā aploksnē 
(liela dokumentu apjoma gadījumā var tikt lietots cits iepakojums, piemēram, kaste). Ja 
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aploksne (liela dokumentu apjoma gadījumā var tikt lietots cits iepakojums, piemēram, kaste) ar 
piedāvājumu nav aizlīmēta vai nav noformēta atbilstoši Nolikumā minētajām prasībām, 
piedāvājums netiek vērtēts. Uz aploksnes jānorāda: pretendenta nosaukums, adrese, norāde: 
Atklātam konkursam „Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai 
ar autobusiem reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos” (iepirkuma identifikācijas Nr. 
LPR/2011/14), neatvērt līdz 2014.gada 3.martam plkst. 10.00. 

5.8. Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona, kurai ir pārstāvības tiesības, vai minētās 
personas pilnvarota persona. 

5.9. Piedāvājumu drīkst iesniegt personu grupa (apvienība). Piedāvājumam jāpievieno katra 
grupas dalībnieka apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē (saskaņā ar 
Nolikuma 6.pielikumu). Ja piedāvājumu iesniedz pretendentu grupa, tad nolikumā minētie 
atlases, tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma dokumenti (tai skaitā, pārskats par 
pārskats par sabiedriskā transporta pakalpojuma peļņu vai zaudējumiem) iesniedzami par 
katru pretendentu apvienībā ietilpstošu personu (izņemot norādīto informāciju, kura ir 
iesniedzama par visu grupu kopā). 

5.10. Pretendents drīkst nodot apakšuzņēmējam pakalpojuma daļas veikšanu. Piedāvājumā  
jāuzrāda visi apakšuzņēmēji un jāpievieno viņu apliecinājums par gatavību iesaistīties 
līguma izpildē (saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumu). Ja pretendents darba uzdevuma izpildei 
piesaistīs apakšuzņēmējus, tad nolikumā minētie atlases un tehniskā piedāvājuma dokumenti 
iesniedzami par katru apakšuzņēmēju. 

 
6. Piedāvājuma nodrošinājums 

6.1. Piedāvājuma nodrošinājums ir iesniedzams par katru iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi. 
Piedāvājuma nodrošinājums ir noteikts sekojošā apmērā: 

- par I iepirkuma priekšmeta daļu 5250 Ls; 
- par II iepirkuma priekšmeta daļu 3375 Ls; 
- par III iepirkuma priekšmeta daļu 3750 Ls. 
6.2. Piedāvājuma nodrošinājums ir kredītiestādes galvojums par noteikto summu. 
6.3. Pretendentu grupa (apvienība) par vienu iepirkuma priekšmeta daļu var iesniegt vienu 

kopīgu piedāvājuma nodrošinājumu 6.1.punktā norādītajā apmērā vai katra pretendentu 
grupā ietilpstošā persona atsevišķu piedāvājumu nodrošinājumu proporcionāli savai 
piedāvājuma daļai tā, lai kopējā piedāvājumu nodrošinājuma summa būtu atbilstoša 
6.1.punktā noteiktajam piedāvājuma nodrošinājuma apmēram. Par katru iepirkuma 
priekšmeta daļu tiek iesniegts atsevišķs nodrošinājums. 

6.4. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 
6.4.1. līdz piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jebkuram piedāvājuma 

derīguma termiņa pagarinājumam, kuram rakstveidā piekritis pretendents un 
galvotājs; 

6.4.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. 
6.5. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja: 

6.5.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma 
nodrošinājums; 

6.5.2. izraudzītais pretendents neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā 
termiņā. 

6.6. Piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams kopā ar piedāvājumu kā atsevišķs neiešūts 
dokuments. 

6.7. Piedāvājuma nodrošinājumu, pēc attiecīgā pretendenta pieprasījuma saņemšanas, Pasūtītājs 
nosūtīs pretendentam pēc iepirkuma līguma noslēgšanas vai piedāvājuma derīguma termiņa 
beigām. 

 
7. Cita vispār īgā informācija. 
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7.1. Atklāts konkurss notiek atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, kā arī citiem normatīvajiem 
aktiem un šim Nolikumam. To organizē ar Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes 
apstiprināta iepirkumu komisija. 

7.2. Konkursa piedāvājumā sniegto ziņu parakstītāji atbild par sniegto ziņu patiesīgumu un 
precizitāti. 

7.3. Pretendentiem jāsedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un 
iesniegšanu pasūtītājam. 

7.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 
7.5. Iesniegtie konkursa piedāvājumi, izņemot Nolikuma 3.2.punktā noteikto gadījumu, ir 

pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 
7.6. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, lai precizētu datus par 

iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem un piedāvājumiem, kā arī pieprasīt 
pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus. 

7.7. Ar Nolikumu visas ieinteresētās personas var iepazīties Pasūtītāja mājas lapā www.latgale.lv 
un Daugavpils biroja telpās - Saules ielā 15 (3.stāvs), Daugavpils, LV 5401, darba dienās no 
plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00. 

7.8. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā. 
7.9. Izsniedzot Nolikumu, Pasūtītājs reģistrē Nolikuma saņēmēju, norādot: nosaukumu (juridiskai 

personai), tās adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī nolikuma izsniegšanas 
datumu un laiku. 

7.10. Ja ieinteresētais piegādātājs vēlas Nolikumu ar visiem pielikumiem saņemt elektroniski, 
viņam uz e-pasta adresi: vladislavs.stankevics@latgale.lv jānosūta Pasūtītājam pieprasījums 
atsūtīt Nolikumu ar visiem pielikumiem elektroniski, norādot nosaukumu (juridiskai 
personai), tās adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru. Pasūtītājs nosūta Nolikumu ar 
visiem pielikumiem uz norādīto e-pasta adresi divu darba dienu laikā no pieprasījuma 
saņemšanas dienas, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

7.11. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā 
veidā, pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam triju darbdienu laikā pēc tam, kad 
saņemts šo dokumentu rakstisks pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu 
pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.  

7.12. Iepirkuma komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem var izdarīt 
grozījumus konkursa nolikumā, par tiem nosūtot paziņojumus LR Iepirkumu uzraudzības 
birojam un informējot par to visus līdz tam brīdim zināmos pretendentus. 

7.13. Iepirkuma gaita tiek protokolēta. 
 
 

8. Inform ācija par iepirkuma priekšmetu  
8.1. Iepirkuma priekšmets sastāv no 3 (trīs) daļām: 
- Iepirkuma priekšmeta I daļa- Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana ar autobusiem 

reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos Daugavpils maršrutu tīklā saskaņā ar tehniskajā 
specifikācijā (darba uzdevumā) ietverto raksturojumu (2.pielikums); 

- Iepirkuma priekšmeta II daļa- Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana ar autobusiem 
reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos Krāslavas maršrutu tīklā saskaņā ar tehniskajā 
specifikācijā (darba uzdevumā) ietverto raksturojumu (2.pielikums); 

- Iepirkuma priekšmeta III daļa- Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana ar autobusiem 
reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos Preiļu maršrutu tīklā saskaņā ar tehniskajā 
specifikācijā (darba uzdevumā) ietverto raksturojumu (2.pielikums). 

 
8.2. Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana jāuzsāk ne vēlāk kā 90.dienā no iepirkuma 

līguma parakstīšanas dienas. Pakalpojumu nodrošināšanas laiks ir līdz 2015.gada 
31.decembrim. 
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8.3. Iepirkuma CPV kods: 60112000-6 
 

9. Gadījumi, kad Pasūtītājs neizskata Pretendenta piedāvājumu un izslēdz Pretendentu no 
turpm ākas dalības iepirkumā: 

9.1. Uz pretendentu (grupas dalībnieku vai apakšuzņēmēju, uz kura iespējām savas kvalifikācijas 
apliecināšanai balstās pretendents) attiecas kaut viens nosacījums, kas ir norādīts Publisko 
iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 10.punktā. 

10. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi  
10.1. Iepirkuma komisija ir tiesīga: 

10.1.1. pieprasīt no pretendentiem, kas piedalās konkursā, rakstiskus precizējumus 
par iesniegtajiem dokumentiem un piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu 
atlasei un tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei. Pretendents sniedzot 
precizējumus, nav tiesīgs veikt izmaiņas savā piedāvājumā; 

10.1.2. veikt labojumus pretendentu piedāvājumos, ja tajos konstatētas aritmētiskas 
kļūdas; 

10.1.3. noteikt termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde, ja komisija 
pieprasa, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu; 

10.1.4. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēju 
tiesībām; 

10.1.5. neizskatīt un noraidīt piedāvājumus, ja pretendents nav iesniedzis šim 
nepieciešamus dokumentus vai piedāvājuma dokumenti neatbilst šajā nolikumā 
noteiktajām prasībām, kā arī ja iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums. Lai izvērtētu, 
vai piedāvājums nav nepamatoti lēts, iepirkumu komisija rīkojas saskaņā ar Publisko 
iepirkumu likumu, pieprasot Pretendenta paskaidrojumu; 

10.1.6. lemt par konkursa termiņa pagarināšanu; 
10.1.7. likumā paredzētajos gadījumos izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu 

piedāvājumu; 
10.1.8. noteikt konkursa uzvarētāju; 
10.1.9. citas tiesības saskaņā ar Nolikumu un normatīvajiem aktiem. 

10.2. Iepirkuma komisijai ir pienākumi: 
10.2.1. izskatīt un izvērtēt saskaņā ar konkursa nolikumu iesniegtos pretendentu 

piedāvājumus; 
10.2.2. likumā paredzētajos gadījumos sniegt paskaidrojumus pretendentiem par 

pieņemtajiem lēmumiem; 
10.2.3. citi pienākumi saskaņā ar Nolikumu un normatīvajiem aktiem. 

11. Pretendentu tiesības un pienākumi  
11.1. Katram pretendentam ir tiesības likumā un nolikumā paredzētajā kārtībā iepazīties un 

saņemt Konkursa nolikumu, pieprasīt pasūtītājam sniegt paskaidrojumus par konkursa 
nolikumu un komisijas pieņemtajiem lēmumiem, grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu 
pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, piedalīties piedāvājumu atvēršanas 
sanāksmē, apstrīdēt iepirkuma komisijas rīcību vai pieņemto lēmumu, kā arī citas tiesības 
saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem. 

11.2. Katram pretendentam ir pienākums ievērot konkursa nolikuma, Publisko iepirkumu likuma, 
kā arī Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma noteikumus, iesniedzot piedāvājumu un 
izpildot pasūtījumu, sniegt patiesu informāciju, konkursa komisijas noteiktajā termiņā sniegt 
atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem, segt visas izmaksas, kas saistītas ar 
piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu, kā arī citi pienākumi saskaņā ar Nolikumu un 
normatīvajiem aktiem. 

11.3. Katrs pretendents, līdz ar piedāvājuma iesniegšanu, piekrīt visiem konkursa nolikumā 
minētajiem nosacījumiem un apņemas ievērot visus konkursa nolikumā minētos nosacījumus 
kā pamatu iepirkuma līguma izpildei. 

12. Tehniskais piedāvājums 
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12.1. Tehnisko piedāvājumu iesniedz katrai iepirkuma priekšmeta daļai, izmantojot 3.pielikumā 
paredzēto formu un Piedāvājumā iekļauj: 

12.1.1. informāciju par tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma) izpildē 
iesaistītajiem autobusiem, autobusu skaitu. Ja uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi 
tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma) izpildē iesaistītie autobusi nav 
pretendenta valdījumā, Pretendentam jāiesniedz dokuments, kas apliecina šo 
autobusu esamību un to atbilstību tehniskajā piedāvājumā pretendenta norādītajām 
tehniskajām prasībām (piemēram, vienošanās, nodomu protokols). Visiem 
piedāvājumā norādītajiem tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma) izpildē 
iesaistītajiem autobusiem jābūt pretendenta valdījumā uz pakalpojuma uzsākšanas 
brīdi, tas ir, ne vēlāk, ka uz 90.dienu no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža; 

12.1.2. informāciju par reģionālās vietējas nozīmes maršrutu tīkla maršrutiem, kurus 
apkalpos pretendents. Ja piedāvājumu iesniedz pretendentu grupa (apvienība) par 
maršrutiem, kurus apkalpos katrs pārvadātājs; 

12.1.3. informāciju par sabiedriskā transporta pakalpojuma atbilstību tehniskajā 
specifikācijā paredzētajām prasībām; 

13. Finanšu piedāvājums 
13.1. Finanšu piedāvājumu katrai iepirkuma priekšmeta daļai iesniedz, izmantojot 4.pielikumā 

paredzēto formu. Iesniedzot finanšu piedāvājumu Pretendentam jāaizpilda arī Nolikuma 
5.pielikuma tabula (pārskats par sabiedriskā transporta pakalpojuma peļņu vai zaudējumiem); 

13.2. Finanšu piedāvājumā iekļautie finanšu aprēķini ir jānorāda latos (LVL) bez pievienotās 
vērtības nodokļa (PVN) ar ne vairāk kā diviem cipariem aiz komata. 

 
14. Piedāvājumu noform ējuma pārbaude: 
14.1. Komisija izvērtē piedāvājumu noformējuma atbilstību Nolikumā noteiktajām 

piedāvājuma noformējuma prasībām, kā arī, vai iesniegtie dokumenti ir sagatavoti un noformēti 
atbilstoši nolikuma un LR normatīvo aktu prasībām; 

14.2. Komisija ir tiesīga lemt par tādu Pretendentu izslēgšanu no turpmākās dalības 
iepirkumā, kuru piedāvājumu noformējums būtiski neatbilst konkursa nolikumā izvirzītajām 
prasībām. 

15. Pretendentu atlase: 
15.1. Pretendentu atlasei izvirzītās prasības: 

15.1.1. Pretendents ir piekritis piedalīties konkursā un ir pieņēmis visus konkursa 
noteikumus; 

15.1.2. Pretendenta darbībā nav konstatēti Publisko iepirkumu likuma 39.panta 
pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. vai 10.punktā norādītie gadījumi, kuros pasūtītājs ir 
tiesīgs izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā; 

15.1.3. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā 
un veic komercdarbību likumā noteiktajā kārtībā 

15.1.4. Pretendentam (katram pavadātājam, kurš tiks iesaistīts pārvadājumu 
veikšanā) ir pasažieru pārvadājumus veicēja speciālā atļauja (licence); 

15.1.5. Pretendentam (katrai no pretendentu grupā (apvienībā) ietilpstošām 
personām) ir trīs gadu pieredze pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniegšanā 
(vietējas nozīmes maršrutos, tālsatiksmē un/vai pilsētas nozīmes maršrutos), bet ja 
pretendents dibināts vēlāk, tam ir attiecīgā pieredze tā darbības periodā. Ir 
pievienotas vismaz 3 (trīs) pozitīvas atsauksmes no pasūtītājiem. 

15.1.6. Pretendenta uzņēmumā ir ieviesta un funkcionē kvalitātes vadības sistēma, 
kura atbilst šī punkta prasībām. 

15.1.6.1. Kvalitātes vadības sistēmai ir jāatbilst sekojošām prasībām: 
- Uzņēmumā jābūt izstrādātai un jāfunkcionē kārtībai, kura paredz iekšējo un ārējo 
dokumentu izveidošanu, apstiprināšanu, apriti un saglābšanu; 
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- Uzņēmumā jābūt izstrādātai un definētai kvalitātes politikai un mērķiem, kvalitātes 
vadības principiem un ieviešanas plānam; 
- Uzņēmumā jābūt izstrādātai un jāfunkcionē kārtībai, kura paredz rīcību neatbilstošā 
pakalpojuma rašanās gadījumā; 
- Uzņēmumā jābūt izstrādātai un jāfunkcionē kārtībai, kura paredz rīcību konstatēto 
problēmu gadījumā (korektīvās darbības) un rīcību iespējamo problēmu gadījumā 
(preventīvas darbības); 
- Uzņēmumā jābūt izstrādātai un jāfunkcionē iekšējā audita kārtībai; 
- Uzņēmumā, saskaņā ar iekšējā audita kārtību, regulāri jāveic iekšējais audits; 
- Uzņēmumā regulāri jāveic darbības rezultātu (mērķu sasniegšanas) analīze un tālākās 
attīstības plānošana; 
- Uzņēmumā jābūt izstrādātai un jāfunkcionē kārtībai, kura paredz personāla, kura darbs ir 
tieši saistīts ar pakalpojuma sniegšanu, kvalifikācijas prasības, kā arī uzņēmuma rīcību 
personāla kvalifikācijas paaugstināšanai; 
- Uzņēmumā jābūt izstrādātām un piemērotām prasībām darba videi; 
- Uzņēmumam jābūt tendētam uz pastāvīgu pakalpojuma kvalitātes uzlabošanu un 
komunikācijas ar klientiem veicināšanu; 
- Uzņēmumā jābūt izstrādātai un jāfunkcionē kārtībai, kura paredz monitoringa un 
mērīšanas iekārtu vadību; 
- Uzņēmumā jābūt izstrādātai un jāfunkcionē kārtībai, kura paredz iepirkšanas procesu. 
 
15.1.6.2. Pretendents sava uzņēmumā esošās sistēmas atbilstību 15.1.6.1.apakšpunkta 
prasībām var apliecināt vienā no sekojošiem veidiem: 
 
15.1.6.2.1. iesniedzot derīgā ISO 9001:2008 sertifikāts, kurš attiecas uz regulārajiem 
iekšējiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem, apliecinātu kopiju; 
15.1.6.2.2. iesniedzot ISO 9001:2008 sertifikātam ekvivalentu sertifikātu, kurš attiecas uz 
regulārajiem iekšējiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem, ko izdevušas institūcijas 
citās Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās valstīs, kuras nav Eiropas Savienības 
dalībvalstis; 
15.1.6.2.3. gadījumā, ja Pretendenta rīcībā nav 15.1.6.2.1. vai 15.1.6.2.2.apakšpunktā 
norādīto dokumentu, tas var apliecināt savu atbilstību, iesniedzot parakstītu apliecinājumu 
par kvalitātes vadības sistēmas atbilstību nolikuma 15.1.6.1.apakšpunkta prasībām. Šajā 
gadījumā, tam obligāti jāpievieno arī sekojošie dokumenti: 
 
- Dokumentēta kārtība, kura paredz uzņēmuma iekšējo un ārējo dokumentu izveidošanu, 
apstiprināšanu, apriti un saglābšanu; 
- Dokuments, kurš atspoguļo konkrēta uzņēmuma kvalitātes politiku un mērķus, 
kvalitātes vadības principus un ieviešanas plānu; 
- Dokumentēta kārtība, kura paredz rīcību neatbilstošā pakalpojuma rašanās gadījumā; 
- Dokumentēta kārtība, kura paredz rīcību konstatēto problēmu gadījumā (korektīvās 
darbības) un rīcību iespējamo problēmu gadījumā (preventīvas darbības); 
- Dokumentēta iekšējā audita kārtība; 
- Iekšējo auditu plāns un dokumentēti pēdējā iekšējā audita rezultāti; 
- Dokuments, kurā, kvalitātes vadības ietvaros, tiek atspoguļota darbības rezultātu (mērķu 
sasniegšanas) analīze un tālākās attīstības plāns (piemēram, vadības pārskats par 
iepriekšējo periodu); 
- Dokumentēta kārtība, kura paredz personāla, kura darbs ir tieši saistīts ar pakalpojuma 
sniegšanu, kvalifikācijas prasības, kā arī uzņēmuma rīcību kvalifikācijas paaugstināšanai; 
- Dokumentētas prasības darba videi; 
- Dokuments, kas apliecina, ka uzņēmuma notiek pastāvīga pakalpojuma kvalitātes 
uzlabošana un komunikācijas ar klientiem veicināšana; 
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- Dokumentēta kārtība, kura nosaka monitoringa un mērīšanas iekārtu vadību. 
- Dokumentēta kārtība, kura nosaka iepirkšanas procesu uzņēmumā. 
 
15.1.6.2.4.  nolikuma 15.1.6.2.3. apakšpunktā paredzētajā gadījumā, pasūtītājs ir tiesīgs, 
piesaistot ekspertus vai patstāvīgi,  iepriekš sazinoties ar pretendentu, veikt kvalitātes 
vadības sistēmas nodrošināšanas saskaņā ar nolikuma 15.1.6.1.apakšpunkta prasībām 
atbilstības pārbaudi uzņēmumā. Pretendents nav tiesīgs atteikt pasūtītājam veikt šādu 
pārbaudi, kā arī pārbaudes laikā tam jāpiestāda pasūtītājam visi nepieciešamie dokumenti. 
 
15.1.7. Pretendenta uzņēmumā ir izstrādāta un funkcionē grāmatvedības dokumentu 

sagatavošanas, sakārtošanas un uzglabāšanas kārtība. Kārtība jāpievieno piedāvājumam. 
 

15.2. Pretendentu atlases nosacījumi:  
15.2.1. Pretendentu atlasi komisija veic slēgtā sanāksmē saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma prasībām; 
15.2.2. Komisija pārbauda, vai iesniegti visi Pretendentu atlases dokumenti 

pēc 5.2.punkta prasībām; 
15.2.3. Ja Pretendents nav iesniedzis kādu no Nolikuma 5.2.punktā 

norādītajiem atlases dokumentiem, komisija ir tiesīga lemt par tādu Pretendentu 
izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā; 

15.2.4. Pretendentu atlases laikā komisija pārbauda katra pretendenta 
atbilstību Nolikuma 15.1.punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām; 

15.2.5. Ja pretendents neatbilst kādai no nolikuma 15.1.punktā noteiktajām 
pretendentu atlases prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības konkursa 
procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata. 
 

16. Tehnisko piedāvājumu vērt ēšana: 
 

16.1.  Tehniskā piedāvājuma vērtēšanu komisija veic slēgtā sanāksmē saskaņā ar Publisko 
iepirkumu likumu; 

16.2.  Tehniskā piedāvājuma vērtēšanas laikā komisija noskaidro, vai tehniskais piedāvājums katrai 
iepirkuma daļai, par kuru tiek iesniegts piedāvājums atbilst šādām prasībām: 

 
N.p.k. Tehniskā piedāvājuma prasības Atbilst Neatbilst 

1. Piedāvājums atbilst tehniskajā specifikācijā 
(darba uzdevumā) noteiktam apjomam 
(maršruti, reisi, kilometri). 

  

2. Piedāvājumā norādītais autobusu skaits nav 
lielāks par tehniskā specifikācijā (darba 
uzdevumā) noteikto nepieciešamo autobusu 
skaitu. 

  

3. Piedāvājumā norādīto autobusu ietilpība katrā 
maršrutā ir ne mazāka, ka norādītajam 
pārvadāto pasažieru skaitam katrā 2010.gada 
ceturksnī (atbilstoši  2.pielikumam). 

  

4. Piedāvājumā norādīto autobusu (katra 
autobusa) vecums nav lielāks par 25 gadiem no 
autobusa pirmās reģistrācijas datuma . 
 

  

5. Visi autobusi ir atbilstoši aprīkoti un tādā 
tehniskā stāvoklī, lai saskaņā ar Latvijas 
normatīvajiem aktiem, tie varētu piedalīties 
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ceļu satiksmē un ar tiem varētu pārvadāt 
pasažierus. 
 
 

6. Autobusa salonā pasažieriem redzamā vietā ir 
informācija par Pārvadātāju - nosaukums, 
adrese un kontakttālruņa numurs, kā arī 
informācijai par autobusa apkalpi (vadītāju, 
konduktoru). Autobusa apkalpei ir atpazīstama. 

 

  

7. Pārvadātājam pakalpojuma sniegšanas laikā ir 
nodrošināta pasažieru drošība. Autobusa 
apkalpei ir izstrādāts darbību apraksts (ētikas 
kodeksam vai tamlīdzīgi), kurā detalizēti 
aprakstītas darbības: 

• sagatavojoties 
reisam, reisa laikā un pēc reisa; 

• rīcībai nelaimes 
gadījumos un ārkārtas situācijās, 
tostarp, pasažieru aizsardzībai 
no noziedzības vai ja kāds 
pasažieris traucē sabiedrisko 
kārtību; 

• pirmās palīdzības 
sniegšanā;  

• rīcībai ar 
ugunsdzēšamo aparātu.  

  

8. Autobusa apkalpei jāpārzina attiecīgais 
maršruts un jāspēj sniegt informācija par to. 

  

9. Pārvadātāja uzņēmumā tiek veiktas darbinieku 
ikdienas medicīniskās pārbaudes un uzraudzība, 
kas ietver arī alkoholu un citu apreibinošo vielu 
neesamības darbinieka organismā pārbaudi. 

  

10. Visi piedāvājumā norādītie autobusi ir aprīkoti 
ar kases aparātiem. 

  

11. Nodrošinot pakalpojumu, Pārvadātājs ievēros 
LR normatīvo aktu prasības, kuras attiecas uz 
globālās pozicionēšanas un telemātikas iekārtu 
uzstādīšanu, savienošanu ar Vienoto biļešu 
tirdzniecības sistēmu tiešsaistes režīmā un 
izmantošanu visos autobusos. Ievērojot šī 
punkta nosacījumus, arī visi kases aparāti tiks 
savieti ar Vienoto biļešu tirdzniecības sistēmu. 
 

  

12. Pārvadātāja uzņēmumā ir izveidots biļešu 
kontroles dienests, kurš regulāri veiks pasažieru 
braukšanas biļešu pārbaudi. 
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13. Ja pakalpojumu nodrošināšanā pretendents ir 
paredzējis piesaistīt apakšuzņēmējus, 
pretendents pats nodrošina pakalpojumu ne 
mazāk kā 50 % no attiecīgās iepirkuma 
priekšmeta daļas maršrutu skaita. 
 

  

 
 

16.3. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības konkursā, ja tiek konstatēta pretendenta 
piedāvājuma neatbilstība kādai no šī nolikuma tehniskam piedāvājumam izvirzītajām 
prasībām. 

16.4. Ja ir paredzēts, ka prasību nodrošināšanas apliecināšanai ir nepieciešams pievienot 
dokumentus un Pretendents tos nav pievienojis, Pasūtītājs ir tiesīgs uzskatīt, ka prasība nav 
izpildīta. 

 
17. Finanšu piedāvājumu vērt ēšana: 

17.1. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkumu komisija ņem viena kilometra pašizmaksu bez 
pievienotās vērtības nodokļa katrā iepirkuma daļā (Nolikuma 4.pielikuma tabulas 5.aile). 

17.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad tiek vērtēta vidēja viena kilometra pašizmaksa 
bez PVN, kura tiek aprēķināta, summējot visu grupas dalībnieku paredzētas kopējas 
izmaksas, kuras ir norādītas Nolikuma 4.pielikuma tabulas 4.ailē un dalot ar visu grupas 
dalībnieku paredzēto kopējo nobraukumu (km). Kopējais nobraukums (km) tiks aprēķināts, 
summējot visu grupas dalībnieku paredzēto nobraukumu, kurš ir norādīts Nolikuma 
4.pielikuma tabulas 1.ailē. 

 
18. Lēmuma par atklāta konkursa rezultātiem pieņemšana 
18.1. Komisija izvēlas vienu piedāvājumu katrā iepirkuma daļā. 
18.2. Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, ja izpildās abas prasības: 
18.2.1. kura piedāvājums atbilst visām Nolikumā prasībām; 
18.2.2. kura piedāvājums ir ar viszemāko cenu. 
18.3. Ja vairāku piedāvājumu cenas (viena kilometra pašizmaksas) ir vienādas, Komisija pieņem 

lēmumu slēgt līgumu ar to pretendentu, kura piedāvāto autobusu vidējais vecums ir mazāks. 
Autobusu vidējais vecums tiks aprēķināts saskaitot kopā visu pretendenta (tai skaitā, visu 
grupas dalībnieku un apakšuzņēmēju, ja tādi ir) piedāvāto autobusu vecumu un izdalot ar 
piedāvāto autobusu skaitu. 

18.4. Pirms lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas Pasūtītājs pieprasa no Pretendenta Nolikumā 
5.2.11.8.punktā minētos dokumentus, ja tie netika iesniegti kopā ar piedāvājumu.  

18.5. Komisija lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar pretendentu, kurš atzīts par konkursa 
uzvarētāju, pieņem slēgtā sēdē. 

18.6. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt 
līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt atklāto konkursu, 
neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo zemākās cenas 
piedāvātāju, bet tas atsakās slēgt līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt atklāto konkursu, 
neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

 
19. Paziņojums par atklāta konkursa rezultātiem 
19.1. Komisija trīs darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums, vienlaikus nosūta paziņojumu 

par iepirkuma procedūras rezultātiem Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem. 
Komisija paziņo izraudzītā pretendenta nosaukumu vai arī norāda visus iemeslus, kāpēc 
lēmums par uzvarētāju nav pieņemts vai iepirkuma procedūra tiek pārtraukta. 

 
20. Iepirkuma līgums 
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20.1. Iepirkuma līgumā nosaka visas tiesiskās attiecības starp Pasūtītāju un Izpildītāju. 
20.2 Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar izraudzītiem pretendentiem, pamatojoties uz pretendenta 

piedāvājumu, nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (Nolikuma 7.pielikums). 
20.3. Slēdzot iepirkuma līgumu, ņemot vērā Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 8.panta 

desmitās daļas nosacījumus, tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) paredzētais sabiedriskā 
transporta pakalpojumu pasūtījuma apjoms var tikt palielināts vai samazināts. 

20.4. Pārvadātājs uzsāk Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ne vēlāk kā 90.dienā no 
iepirkuma līguma parakstīšanas dienas. Pārvadātājam savlaicīgi, vismaz 10 (desmit) dienas 
iepriekš, ir jāpaziņo pasūtītājam par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu. 
Pakalpojumu nodrošināšanas laiks ir līdz 2015.gada 31.decembrim. 

20.5. Ja komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu apvienību, kas 
iesniegusi kopīgu piedāvājumu, iepirkuma līgumu slēdz ar katru pretendentu apvienībā 
ietilpstošo personu atsevišķi saskaņā ar šīs personas un kopīgo pretendentu apvienības 
piedāvājumu. Ja iepirkuma līguma darbības termiņā ar kādu pretendentu apvienībā ietilpstošo 
personu līgumattiecības tiek izbeigtas, pārējie pretendenti pārņem šīs personas saistības. Ja 
pasūtītāja norādītajā termiņā saistības netiek pārņemtas, pasūtītājs lauž līgumus ar visām 
pretendentu apvienībā ietilpstošām personām, kas iesniegušas kopīgo piedāvājumu. 

20.6. Pārvadātāja pienākums 7 (septiņu) dienu laikā pēc Līguma abpusējās parakstīšanas, bet pirms 
Pakalpojuma uzsākšanas, iesniegt Pasūtītājam līguma nodrošinājumu – bankas galvojuma 
oriģinālu šādā apmērā: 

- par I iepirkuma priekšmeta daļu 51000,00 Ls; 
- par II iepirkuma priekšmeta daļu 33000,00 Ls; 
- par III iepirkuma priekšmeta daļu 36000,00 Ls. 
20.7. Ja līgumi tiek slēgti ar pretendentu grupu, katrs grupas dalībnieks iesniedz atsevišķu 

nodrošinājumu proporcionāli savai piedāvājuma daļai tā, lai kopējā nodrošinājuma summa 
būtu atbilstoša 20.6.punktā noteiktajam līguma nodrošinājuma apmēram. Par katru iepirkuma 
priekšmeta daļu tiek iesniegts atsevišķs nodrošinājums. 

 
 
 
Komisijas paraksti: 
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Iepirkuma Nr. LPR/2011/14 nolikuma 

1. pielikums 

IESNIEGUMS 
dalībai publiskā iepirkumā  

„Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem 
reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos” Id.Nr. LPR/2011/14 

 
Latgales plānošanas reģiona iepirkumu komisijai  
 
Saskaņā ar publiskā iepirkuma Nolikumu, apakšā parakstījies apliecinu, ka: 
 
1. ____________(pretendenta nosaukums) piekrīt publiskā iepirkuma Nr. LPR/2011/14 Nolikuma 

noteikumiem un garantē Nolikuma prasību izpildi. Publiskā iepirkuma noteikumi ir skaidri un 
saprotami.  

2. Pilnībā piekrīt līgumprojekta nosacījumiem.  
3. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.  
4. Šis piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām.  
5. Pretendents apņemas uzsākt sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ne vēlāk kā 90.dienā 

no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas un nodrošināt pakalpojumu līdz 2015.gada 
31.decembrim. 

6. _______________ (pretendenta nosaukums) apņemas līguma noslēgšanas gadījumā pildīt visus 
Nolikumā izklāstītos nosacījumus un strādāt pie līguma izpildes.  

7. ____________(pretendenta nosaukums) ir pietiekami finanšu resursi pakalpojuma veikšanai.  
 
Pretendenta nosaukums: 
Reģistrēts _________________________   
  (kur, kad, reģistrācijas Nr.) 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ______________ . 
Juridiskā adrese:  Biroja adrese:   Bankas rekvizīti: 
     
Telefons:    Fakss:    E-pasta adrese: 
 
Datums 
Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs 
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Iepirkuma Nr. LPR/2011/14 nolikuma 

2. pielikums 

 

TEHNISK Ā SPECIFIKĀCIJA I  IEPIRKUMA PRIEKŠMETA DA ĻAI 
„Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana ar autobusiem reģionālajos vietējās 

nozīmes maršrutos Daugavpils maršrutu tīklā” 
 

(DARBA UZDEVUMS) 
 

 

1. Pakalpojumu (pasūtījuma) apjoms: 

Pārvadātājam jāsniedz sabiedriskā transporta pakalpojumi ar autobusiem: 

• tādā apjomā un intensitātē, kāds noteikts pievienotajā maršrutu un 
kustības sarakstā (Nolikuma 8.pielikums); 

• atbilstoši sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas 
raksturojumam, kas ietver arī pasūtītāja noteiktās minimālās pakalpojuma kvalitātes 
prasības; 

• ievērojot visas sabiedriskā transporta pakalpojumu nozari 
reglamentējošo normatīvo aktu prasības. 

Tehniskajā specifikācijā paredzētais sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma apjoms 
var tikt palielināts vai samazināts, ņemot vērā Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā, kā arī 
citos normatīvajos aktos ietvertos nosacījumus. 

Ja pakalpojumu nodrošināšanā pretendents ir paredzējis piesaistīt apakšuzņēmējus, 
pretendents pašam jānodrošina pakalpojums ne mazāk kā 50 % no attiecīgās iepirkuma priekšmeta 
daļas maršrutu skaita. 

 

2. Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas raksturojums: 

 Autobusa salonā pasažieriem redzamā vietā jābūt informācijai par Pārvadātāju - 
nosaukums, adrese un kontakttālruņa numurs, kā arī informācijai par autobusa apkalpi (vadītāju, 
konduktoru). Autobusa apkalpei ir jābūt atpazīstamai. 

Pārvadātājam pakalpojuma sniegšanas laikā ir jānodrošina pasažieru drošība. Autobusa 
apkalpei ir jābūt izstrādātam darbību aprakstam (ētikas kodeksam vai tamlīdzīgi), kurā detalizēti 
aprakstītas darbības: 

• sagatavojoties reisam, reisa laikā un pēc reisa; 

• rīcībai nelaimes gadījumos un ārkārtas situācijās, tostarp, pasažieru 
aizsardzībai no noziedzības vai ja kāds pasažieris traucē sabiedrisko kārtību; 

• pirmās palīdzības sniegšanā;  

• rīcībai ar ugunsdzēšamo aparātu.  

Autobusa apkalpei jāpārzina attiecīgais maršruts un jāspēj sniegt informācija par to. 

Pārvadātāja uzņēmumā ir jāveic darbinieku ikdienas medicīniskās pārbaudes un uzraudzība, 
kas ietver arī alkoholu un citu apreibinošo vielu neesamības darbinieka organismā pārbaudi. 
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Pārvadātāja uzņēmumā ir jābūt atbilstoši izveidotam biļešu kontroles dienestam, kuram 
regulāri jāveic pasažieru braukšanas biļešu pārbaudi. 

 

3. Prasības pakalpojumu nodrošināšanā iesaistītajiem autobusiem: 

• I iepirkuma daļas tehniskā specifikācijā (darba uzdevumā) norādīto maršrutu apkalpošanai 
jāiesaista ne vairāk kā 62 autobusi; 

• visiem autobusiem ir jābūt aprīkotiem ar kases aparātiem; 
• autobusu ietilpībai katrā maršrutā jābūt ne mazākai, ka katrā atsevišķa ceturksnī norādītajam 

pārvadāto pasažieru skaitam katrā 2010.gada ceturksnī (atbilstoši zemāk norādītajai tabulai); 
• Piedāvājumā norādītu autobusu (katra autobusa) vecums nav lielāks par 25 gadiem no 

autobusa pirmās reģistrācijas datuma; 
• Visiem autobusiem ir jābūt atbilstoši aprīkotiem un tādā tehniskā stāvoklī, lai saskaņā ar 

Latvijas normatīvajiem aktiem, tie varētu piedalīties ceļu satiksmē un ar tiem varētu 
pārvadāt pasažierus; 

• nodrošinot pakalpojumu, Pārvadātājam jāievēro LR normatīvo aktu prasības, kuras attiecas 
uz globālās pozicionēšanas un telemātikas iekārtu uzstādīšanu, savienošanu ar Vienoto 
biļešu tirdzniecības sistēmu tiešsaistes režīmā un izmantošanu visos autobusos. Ievērojot šī 
punkta nosacījumus, arī visiem kases aparātiem ir jābūt savietojamiem ar Vienoto biļešu 
tirdzniecības sistēmu. 

 
 

Pārvadāto pasažieru skaits Daugavpils maršrutu tīklā 2010.gadā pa ceturkšņiem 
1.ceturksnis    2.ceturksnis    

2010 2010 

Maršruts 
Pasažieru 

skaits 
reisos 

Veikto 
reisu 
skaits 

Vidējais 
pasažieru 

skaits  
Maršruts 

Pasažieru 
skaits 
reisos 

Veikto 
reisu 
skaits 

Vidējais 
pasažieru 

skaits  

        5099 3010 176 17,10 
5102 1502 251 5,98 5102 604 92 6,57 
5104 1450 178 8,15 5104 1082 142 7,62 
5320 4285 306 14,00 5320 5453 302 18,06 
5325 2397 126 19,02 5325 2500 120 20,83 
5326 6007 305 19,70 5326 5192 262 19,82 

        5502 2139 172 12,44 
5503 7612 360 21,14 5503 10175 404 25,19 
5505 7083 180 39,35 5505 7590 182 41,70 
5506 6227 331 18,81 5506 7625 338 22,56 

        6154 22649 1134 19,97 
6155 343 50 6,86 6155 205 24 8,54 
6157 15041 996 15,10 6157 16971 994 17,07 
6159 5457 153 35,67 6159 6034 151 39,96 
6161 10432 538 19,39 6161 12935 546 23,69 
6165 45842 3125 14,67 6165 55294 2861 19,33 
6166 553 52 10,63 6166 615 40 15,38 
6167 5482 590 9,29 6167 7695 570 13,50 
6169 13366 790 16,92 6169 15003 786 19,09 
6172 7133 537 13,28 6172 8834 546 16,18 
6173 9459 664 14,25 6173 12674 666 19,03 
6175 1571 76 20,67 6175 2004 78 25,69 
6176 5198 665 7,82 6176 9430 715 13,19 
6177 11621 845 13,75 6177 12113 670 18,08 
6178 4751 430 11,05 6178 7655 522 14,66 
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        6182 2631 88 29,90 
6183 14645 844 17,35 6183 18793 848 22,16 
6184 4292 152 28,24 6184 4596 151 30,44 
6187 10802 742 14,56 6187 13806 744 18,56 
6189 690 126 5,48 6189 280 46 6,09 

        6190 2806 176 15,94 
6193 702 116 6,05 6193 258 44 5,86 
6200 1391 88 15,81 6200 1207 91 13,26 
6203 2334 252 9,26 6203 1840 240 7,67 
6207 4391 360 12,20 6207 4340 364 11,92 
6216 1443 102 14,15 6216 2064 104 19,85 
6295 8367 486 17,22 6295 8493 484 17,55 

6308 10949 1116 9,81 6308 5163 506 10,20 

5575 1671 180 9.28 5575 1713 182 9.41 

5573 40332 4344 9.28 5573 41068 4364 9.41 

5572 79885 8604 9.28 5572 80237 8530 9.41 

5574 3342 360 9.28 5574 3426 364 9.41 

3.ceturksnis    4.ceturksnis    

2010 2010 

Maršruts 
Pasažieru 

skaits 
reisos 

Veikto 
reisu 
skaits 

Vidējais 
pasažieru 

skaits  
Maršruts 

Pasažieru 
skaits 
reisos 

Veikto 
reisu 
skaits 

Vidējais 
pasažieru 

skaits  

5099 3679 208 17,69 5099 498 32 15,56 
5104 680 106 6,42 5104 1443 156 9,25 
5320 5714 316 18,08 5320 4976 310 16,05 
5325 2598 132 19,68 5325 2682 126 21,29 
5326 4139 228 18,15 5326 5892 310 19,01 
5502 2794 208 13,43 5502 276 32 8,63 
5503 11035 456 24,20 5503 8656 368 23,52 
5505 7637 184 41,51 5505 7378 184 40,10 
5506 7699 348 22,12 5506 7314 338 21,64 
6154 28172 1362 20,68 6154 3190 184 17,34 
6157 16102 1028 15,66 6157 16253 1008 16,12 
6159 5382 158 34,06 6159 5728 153 37,44 
6161 12153 552 22,02 6161 11472 552 20,78 
6165 53714 2681 20,04 6165 51615 2674 19,30 
6166 727 26 27,96 6166 709 26 27,27 
6167 7387 552 13,38 6167 5956 546 10,91 
6169 14075 816 17,25 6169 14333 804 17,83 
6172 8207 552 14,87 6172 7266 551 13,19 
6173 12644 684 18,49 6173 11636 678 17,16 
6175 1829 78 23,45 6175 1753 76 23,07 
6176 9587 736 13,03 6176 5854 524 11,17 
6177 10977 618 17,76 6177 10185 652 15,62 
6178 7121 552 12,90 6178 5557 452 12,29 
6182 3137 104 30,16 6182 387 16 24,19 
6183 18399 868 21,20 6183 16974 862 19,69 
6184 4226 158 26,75 6184 4461 155 28,78 
6187 13496 764 17,66 6187 11731 751 15,62 
6190 3396 208 16,33 6190 490 32 15,31 
6200 1243 92 13,51 6200 1351 92 14,68 
6203 1935 264 7,33 6203 2154 252 8,55 
6207 4217 368 11,46 6207 4628 368 12,58 
6216 2032 104 19,54 6216 1542 104 14,83 
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6295 7770 500 15,54 6295 8335 494 16,87 

6308 1927 132 14,60 6308 2204 126 17,49 

5575 1674 184 9.10 5575 1693 182 9.30 

5573 40911 4498 9.10 5573 40939 4402 9.30 

5572 79947 8790 9.10 5572 80364 8641 9.30 

5574 3348 368 9.10 5574 3385 364 9.30 

 
 
 
 
 
 
 
 

TEHNISK Ā SPECIFIKĀCIJA II  IEPIRKUMA PRIEKŠMETA DA ĻAI 
„Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana ar autobusiem reģionālajos vietējās 

nozīmes maršrutos Kr āslavas maršrutu t īklā” 
 

(DARBA UZDEVUMS) 
1. Pakalpojumu (pasūtījuma) apjoms: 

Pārvadātājam jāsniedz sabiedriskā transporta pakalpojumi ar autobusiem: 

• tādā apjomā un intensitātē, kāds noteikts pievienotajā maršrutu un 
kustības sarakstā (Nolikuma 8.pielikums); 

• atbilstoši sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas 
raksturojumam, kas ietver arī pasūtītāja noteiktās minimālās pakalpojuma kvalitātes 
prasības; 

• ievērojot visas sabiedriskā transporta pakalpojumu nozari 
reglamentējošo normatīvo aktu prasības. 

Tehniskajā specifikācijā paredzētais sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma apjoms 
var tikt palielināts vai samazināts, ņemot vērā Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā, kā arī 
citos normatīvajos aktos ietvertos nosacījumus. 

Ja pakalpojumu nodrošināšanā pretendents ir paredzējis piesaistīt apakšuzņēmējus, 
pretendents pašam jānodrošina pakalpojums ne mazāk kā 50 % no attiecīgās iepirkuma priekšmeta 
daļas maršrutu skaita 

2. Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas raksturojums: 

 Autobusa salonā pasažieriem redzamā vietā jābūt informācijai par Pārvadātāju - 
nosaukums, adrese un kontakttālruņa numurs, kā arī informācijai par autobusa apkalpi (vadītāju, 
konduktoru). Autobusa apkalpei ir jābūt atpazīstamai. 

Pārvadātājam pakalpojuma sniegšanas laikā ir jānodrošina pasažieru drošība. Autobusa 
apkalpei ir jābūt izstrādātam darbību aprakstam (ētikas kodeksam vai tamlīdzīgi), kurā detalizēti 
aprakstītas darbības: 

• sagatavojoties reisam, reisa laikā un pēc reisa; 

• rīcībai nelaimes gadījumos un ārkārtas situācijās, tostarp, pasažieru 
aizsardzībai no noziedzības vai ja kāds pasažieris traucē sabiedrisko kārtību; 

• pirmās palīdzības sniegšanā;  

• rīcībai ar ugunsdzēšamo aparātu.  
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Autobusa apkalpei jāpārzina attiecīgais maršruts un jāspēj sniegt informācija par to. 

Pārvadātāja uzņēmumā ir jāveic darbinieku ikdienas medicīniskās pārbaudes un uzraudzība, 
kas ietver arī alkoholu un citu apreibinošo vielu neesamības darbinieka organismā pārbaudi. 

Pārvadātāja uzņēmumā ir jābūt atbilstoši izveidotam biļešu kontroles dienestam, kuram 
regulāri jāveic pasažieru braukšanas biļešu pārbaudi. 

 

3. Prasības pakalpojumu nodrošināšanā iesaistītajiem autobusiem: 

• II iepirkuma daļas tehniskā specifikācijā (darba uzdevumā) norādīto maršrutu apkalpošanai 
jāiesaista ne vairāk kā 33 autobusi; 

• visiem autobusiem ir jābūt aprīkotiem ar kases aparātiem; 
• autobusu ietilpībai katrā maršrutā jābūt ne mazākai, ka katrā atsevišķa ceturksnī norādītajam 

pārvadāto pasažieru skaitam katrā 2010.gada ceturksnī (atbilstoši zemāk norādītajai tabulai); 
• Piedāvājumā norādītu autobusu (katra autobusa) vecums nav lielāks par 25 gadiem no 

autobusa pirmās reģistrācijas datuma; 
• Visiem autobusiem ir jābūt atbilstoši aprīkotiem un tādā tehniskā stāvoklī, lai saskaņā ar 

Latvijas normatīvajiem aktiem, tie varētu piedalīties ceļu satiksmē un ar tiem varētu 
pārvadāt pasažierus; 

• nodrošinot pakalpojumu, Pārvadātājam jāievēro LR normatīvo aktu prasības, kuras attiecas 
uz globālās pozicionēšanas un telemātikas iekārtu uzstādīšanu, savienošanu ar Vienoto 
biļešu tirdzniecības sistēmu tiešsaistes režīmā un izmantošanu visos autobusos. Ievērojot šī 
punkta nosacījumus, arī visiem kases aparātiem ir jābūt savietojamiem ar Vienoto biļešu 
tirdzniecības sistēmu. 

 
 
Pārvadāto pasažieru skaits Krāslavas maršrutu tīklā 2010.gadā pa ceturkšņiem 
 
1.ceturksnis    2.ceturksnis    

2010 2010 

Maršruts 
Pasažieru 

skaits 
reisos 

Veikto 
reisu 
skaits 

Vidējais 
pasažieru 

skaits  
Maršruts 

Pasažieru 
skaits 
reisos 

Veikto 
reisu 
skaits 

Vidējais 
pasažieru 

skaits  

5100 838 62 13,52 5100 275 22 12,50 
5507 2758 89 30,99 5507 3080 90 34,22 
5855 1318 100 13,18 5855 1362 104 13,10 
5856 3600 180 20,00 5856 3855 182 21,18 
6144 5163 464 11,13 6144 5358 428 12,52 
6211 5645 358 15,77 6211 6165 358 17,22 
6212 2941 354 8,31 6212 2152 280 7,69 
6213 11492 842 13,65 6213 12200 869 14,04 
6215 3579 358 10,00 6215 4026 362 11,12 
6218 4146 360 11,52 6218 4616 364 12,68 
6225 208 25 8,32 6225 226 26 8,69 
6226 577 100 5,77 6226 634 104 6,10 
6231 5202 510 10,20 6231 4906 480 10,22 
6233 304 25 12,16 6233 275 26 10,58 
6236 6630 382 17,36 6236 5880 388 15,15 
6237 5190 269 19,29 6237 5640 272 20,74 

6362 839 100 8,39 6362 758 104 7,29 

 
3.ceturksnis    4.ceturksnis    
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2010 2010 

Maršruts 
Pasažieru 

skaits 
reisos 

Veikto 
reisu 
skaits 

Vidējais 
pasažieru 

skaits  
Maršruts 

Pasažieru 
skaits 
reisos 

Veikto 
reisu 
skaits 

Vidējais 
pasažieru 

skaits  

                
5507 2840 92 30,87 5507 2824 92 30,70 
5855 1271 108 11,77 5855 1456 108 13,48 
5856 3559 184 19,34 5856 3567 184 19,39 
6144 5127 420 12,21 6144 4770 422 11,30 
6211 5908 368 16,05 6211 5765 368 15,67 
6212 1301 160 8,13 6212 2619 268 9,77 
6213 11241 866 12,98 6213 11020 868 12,70 
6215 4176 368 11,35 6215 4010 368 10,90 
6218 4523 368 12,29 6218 4047 368 11,00 
6225 273 26 10,50 6225 214 27 7,93 
6226 724 104 6,96 6226 673 108 6,23 
6231 4482 474 9,46 6231 6123 474 12,92 
6233 295 26 11,35 6233 311 27 11,52 
6236 5022 394 12,75 6236 8179 396 20,65 
6237 4799 276 17,39 6237 5460 276 19,78 

6362 656 104 6,31 6362 776 108 7,19 

 
 
1.ceturksnis     2.ceturksnis    

2010  2010 

Maršruts 
Pasažieru 

skaits 
reisos 

Veikto 
reisu 
skaits 

Vidējais 
pasažieru 

skaits    
Maršruts 

Pasažieru 
skaits 
reisos 

Veikto 
reisu 
skaits 

Vidējais 
pasažieru 

skaits  

5500 5145 126 40,83   5500 3929 106 37,07 

6293 406 74 5,49   6293 526 76 6,92 

 
3.ceturksnis    4.ceturksnis    

2010 2010 

Maršruts 
Pasažieru 

skaits 
reisos 

Veikto 
reisu 
skaits 

Vidējais 
pasažieru 

skaits  
Maršruts 

Pasažieru 
skaits 
reisos 

Veikto 
reisu 
skaits 

Vidējais 
pasažieru 

skaits  

5500 2017 44 45,84 5500 5359 130 41,22 

6293 550 78 7,05 6293 548 78 7,03 

 
         
1.ceturksnis     2.ceturksnis    

2010  2010 

Maršruts 
Pasažieru 

skaits 
reisos 

Veikto 
reisu 
skaits 

Vidējais 
pasažieru 

skaits    
Maršruts 

Pasažieru 
skaits 
reisos 

Veikto 
reisu 
skaits 

Vidējais 
pasažieru 

skaits  

5153 3959 248 15,96   5153 2876 208 13,83 

5154 2861 108 26,49   5154 2202 78 28,23 

 
3.ceturksnis    4.ceturksnis    

2010 2010 

Maršruts 
Pasažieru 

skaits 
reisos 

Veikto 
reisu 
skaits 

Vidējais 
pasažieru 

skaits  
Maršruts 

Pasažieru 
skaits 
reisos 

Veikto 
reisu 
skaits 

Vidējais 
pasažieru 

skaits  

5153 1278 88 14,52 5153 3608 189 19,09 
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5154 1123 44 25,52 5154 3216 94 34,21 
         
1.ceturksnis     2.ceturksnis    

2010  2010 

Maršruts 
Pasažieru 

skaits 
reisos 

Veikto 
reisu 
skaits 

Vidējais 
pasažieru 

skaits   
Maršruts 

Pasažieru 
skaits 
reisos 

Veikto 
reisu 
skaits 

Vidējais 
pasažieru 

skaits  

6460 3338 140 23,84   6460 2392 111 21,55 

 
3.ceturksnis    4.ceturksnis    

2010 2010 

Maršruts 
Pasažieru 

skaits 
reisos 

Veikto 
reisu 
skaits 

Vidējais 
pasažieru 

skaits  
Maršruts 

Pasažieru 
skaits 
reisos 

Veikto 
reisu 
skaits 

Vidējais 
pasažieru 

skaits  

6460 1499 52 28,83 6460 3880 145 26,76 

 
 

TEHNISK Ā SPECIFIKĀCIJA III  IEPIRKUMA PRIEKŠMETA DA ĻAI 
„Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana ar autobusiem reģionālajos vietējās 

nozīmes maršrutos Preiļu maršrutu t īklā” 
 

(DARBA UZDEVUMS) 
 

1. Pakalpojumu (pasūtījuma) apjoms: 

Pārvadātājam jāsniedz sabiedriskā transporta pakalpojumi ar autobusiem: 

• tādā apjomā un intensitātē, kāds noteikts pievienotajā maršrutu un 
kustības sarakstā (Nolikuma 8.pielikums); 

• atbilstoši sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas 
raksturojumam, kas ietver arī pasūtītāja noteiktās minimālās pakalpojuma kvalitātes 
prasības; 

• ievērojot visas sabiedriskā transporta pakalpojumu nozari 
reglamentējošo normatīvo aktu prasības. 

Tehniskajā specifikācijā paredzētais sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma apjoms 
var tikt palielināts vai samazināts, ņemot vērā Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā, kā arī 
citos normatīvajos aktos ietvertos nosacījumus. 

Ja pakalpojumu nodrošināšanā pretendents ir paredzējis piesaistīt apakšuzņēmējus, 
pretendents pašam jānodrošina pakalpojums ne mazāk kā 50 % no attiecīgās iepirkuma priekšmeta 
daļas maršrutu skaita. 

2. Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas raksturojums: 

 Autobusa salonā pasažieriem redzamā vietā jābūt informācijai par Pārvadātāju - 
nosaukums, adrese un kontakttālruņa numurs, kā arī informācijai par autobusa apkalpi (vadītāju, 
konduktoru). Autobusa apkalpei ir jābūt atpazīstamai. 

Pārvadātājam pakalpojuma sniegšanas laikā ir jānodrošina pasažieru drošība. Autobusa 
apkalpei ir jābūt izstrādātam darbību aprakstam (ētikas kodeksam vai tamlīdzīgi), kurā detalizēti 
aprakstītas darbības: 

• sagatavojoties reisam, reisa laikā un pēc reisa; 
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• rīcībai nelaimes gadījumos un ārkārtas situācijās, tostarp, pasažieru 
aizsardzībai no noziedzības vai ja kāds pasažieris traucē sabiedrisko kārtību; 

• pirmās palīdzības sniegšanā;  

• rīcībai ar ugunsdzēšamo aparātu.  

Autobusa apkalpei jāpārzina attiecīgais maršruts un jāspēj sniegt informācija par to. 

Pārvadātāja uzņēmumā ir jāveic darbinieku ikdienas medicīniskās pārbaudes un uzraudzība, 
kas ietver arī alkoholu un citu apreibinošo vielu neesamības darbinieka organismā pārbaudi. 

Pārvadātāja uzņēmumā ir jābūt atbilstoši izveidotam biļešu kontroles dienestam, kuram 
regulāri jāveic pasažieru braukšanas biļešu pārbaudi. 

 

3. Prasības pakalpojumu nodrošināšanā iesaistītajiem autobusiem: 

• I iepirkuma daļas tehniskā specifikācijā (darba uzdevumā) norādīto 
maršrutu apkalpošanai jāiesaista ne vairāk kā 30 autobusi; 

• visiem autobusiem ir jābūt aprīkotiem ar kases aparātiem; 
• autobusu ietilpībai katrā maršrutā jābūt ne mazākai, ka katrā atsevišķa ceturksnī 

norādītajam pārvadāto pasažieru skaitam katrā 2010.gada ceturksnī (atbilstoši zemāk 
norādītajai tabulai); 

• Piedāvājumā norādītu autobusu (katra autobusa) vecums nav lielāks par 25 gadiem 
no autobusa pirmās reģistrācijas datuma; 

• Visiem autobusiem ir jābūt atbilstoši aprīkotiem un tādā tehniskā 
stāvoklī, lai saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem, tie varētu piedalīties ceļu 
satiksmē un ar tiem varētu pārvadāt pasažierus; 

• nodrošinot pakalpojumu, Pārvadātājam jāievēro LR normatīvo aktu prasības, kuras 
attiecas uz globālās pozicionēšanas un telemātikas iekārtu uzstādīšanu, savienošanu 
ar Vienoto biļešu tirdzniecības sistēmu tiešsaistes režīmā un izmantošanu visos 
autobusos. Ievērojot šī punkta nosacījumus, arī visiem kases aparātiem ir jābūt 
savietojamiem ar Vienoto biļešu tirdzniecības sistēmu. 

 
 

Pārvadāto pasažieru skaits Preiļu maršrutu t īklā 2010.gadā pa ceturkšņiem 
1.ceturksnis    2.ceturksnis    

2010 2010 

Maršruts 
Pasažier
u skaits 
reisos 

Veikto 
reisu 
skaits 

Vidējais 
pasažieru 

skaits  
Maršruts 

Pasažieru 
skaits 
reisos 

Veikto 
reisu 
skaits 

Vidējais 
pasažier
u skaits  

5054 3050 118 25,85 5054 2497 100 24,97 
5476 930 58 16,03 5476 523 39 13,41 
5484 4262 115 37,06 5484 2890 78 37,05 
5487 300 13 23,08 5487 432 28 15,43 
5564 6090 116 52,50 5564 4912 78 62,97 
5711 356 64 5,56 5711 384 65 5,91 
5712 3190 181 17,62 5712 3612 182 19,85 
5713 8553 280 30,55 5713 8434 284 29,70 
5714 1184 179 6,61 5714 1544 181 8,53 
5715 6181 179 34,53 5715 6257 181 34,57 
5716 5849 180 32,49 5716 6057 182 33,28 
6651 2634 116 22,71 6651 1810 78 23,21 
6652 741 76 9,75 6652 724 78 9,28 
6653 738 38 19,42 6653 777 35 22,20 
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6657 2311 128 18,05 6657 2452 132 18,58 
6805 259 13 19,92 6805 235 13 18,08 
6882 2267 126 17,99 6882 1539 116 13,27 
6884 4234 252 16,80 6884 2569 232 11,07 
6885 820 63 13,02 6885 437 58 7,53 
6886 1337 122 10,96 6886 1289 130 9,92 
6897 1027 179 5,74 6897 914 169 5,41 
6898 22256 1114 19,98 6898 18280 1162 15,73 
6900 4363 306 14,26 6900 1503 118 12,74 
6917 1461 106 13,78 6917 788 51 15,45 
6924 8293 333 24,90 6924 9171 330 27,79 
6926 943 103 9,16 6926 704 50 14,08 
6928 623 87 7,16 6928 359 50 7,18 
6943 1516 65 23,32 6943 1463 65 22,51 
6949 1851 126 14,69 6949 1964 130 15,11 
6950 210 50 4,20 6950 245 52 4,71 
6956 5092 101 50,42 6956 4859 103 47,17 
6958 2140 100 21,40 6958 2009 102 19,70 
6959 3851 126 30,56 6959 3473 128 27,13 
6960 444 52 8,54 6960 419 52 8,06 
6961 2913 90 32,37 6961 3227 91 35,46 
6962 14000 538 26,02 6962 13806 544 25,38 
6963 8136 270 30,13 6963 7710 273 28,24 
6964 25280 985 25,66 6964 26188 971 26,97 
6965 208 104 2,00 6965 118 78 1,51 
6968 6563 115 57,07 6968 6243 117 53,36 
6972 4280 208 20,58 6972 4929 208 23,70 
6976 7101 332 21,39 6976 5672 314 18,06 
6977 2397 242 9,90 6977 2001 206 9,71 
6981 3177 128 24,82 6981 2678 117 22,89 
6982 3038 293 10,37 6982 3553 297 11,96 
6987 5152 250 20,61 6987 4796 238 20,15 

6988 1382 202 6,84 6988 1167 194 6,02 

 
        
3.ceturksnis    4.ceturksnis    

2010 2010 

Maršruts 
Pasažieru 

skaits 
reisos 

Veikto 
reisu 
skaits 

Vidējais 
pasažieru 

skaits  
Maršruts 

Pasažier
u skaits 
reisos 

Veikto 
reisu 
skaits 

Vidējais 
pasažieru 

skaits  

5054 1233 80 15,41 5054 2585 118,8 21,76 
5476 256 22 11,64 5476 845 55 15,36 
5484 1520 44 34,55 5484 3683 110 33,48 
5487 531 25,3 20,99 5487 586 26 22,54 
5564 2293 44 52,11 5564 5785 110 52,59 
5711 414 66 6,27 5711 304 66,9 4,54 
5712 3360 183 18,36 5712 3141 186 16,89 
5713 7796 290 26,88 5713 8103 292,4 27,71 
5714 1735 184 9,43 5714 1049 183,9 5,70 
5715 5944 184 32,30 5715 5928 184 32,22 
5716 5459 184 29,67 5716 5553 182 30,51 
6651 1134 44 25,77 6651 2759 108 25,55 
6652 593 80 7,41 6652 751 78 9,63 
6653 893 39 22,90 6653 695 40 17,38 
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6657 2210 132 16,74 6657 2560 134 19,10 
6805 210 13 16,15 6805 158 14,9 10,60 
6882 1119 132 8,48 6882 1759 126 13,96 
6884 2591 264 9,81 6884 4085 252 16,21 
6885 553 66 8,38 6885 686 63 10,89 
6886 927 130 7,13 6886 956 137,2 6,97 
6897 776 184 4,22 6897 691 184 3,76 
6898 15186 1212 12,53 6898 20440 1176 17,38 
6900 1098 132 8,32 6900 1302 126 10,33 
6917 829 52 15,94 6917 682 63 10,83 
6924 9073 342,7 26,48 6924 8128 339 23,98 
6926 743 54 13,76 6926 542 52 10,42 
6928 312 54 5,78 6928 295 52 5,67 
6943 1365 65 21,00 6943 1407 67 21,00 
6949 1945 130,3 14,93 6949 1788 134 13,34 
6950 326 52 6,27 6950 233 52 4,48 
6956 4094 105 38,99 6956 4653 106 43,90 
6958 1986 108 18,39 6958 2129 104 20,47 
6959 3004 132 22,76 6959 3345 133,8 25,00 
6960 482 52 9,27 6960 509 56 9,09 
6961 3278 92 35,63 6961 2875 92 31,25 
6962 11904 552 21,57 6962 15184 552 27,51 
6963 7553 276 27,37 6963 7724 276 27,99 
6964 24547 988 24,85 6964 24120 991 24,34 
6965 615 96 6,41 6965 86 80 1,08 
6968 5515 119 46,34 6968 5794 118 49,10 
6972 4935 207,6 23,77 6972 3987 212 18,81 
6976 4377 316 13,85 6976 6357 322 19,74 
6977 1362 176 7,74 6977 2193 240 9,14 
6981 2689 117 22,98 6981 2783 123 22,63 
6982 3566 305 11,69 6982 3117 300,4 10,38 
6987 3794 219,6 17,28 6987 4037 256 15,77 

6988 1047 212 4,94 6988 1217 208 5,85 
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Iepirkuma Nr. LPR/2011/14 nolikuma 

3.pielikums 

 
 

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA 

I  IEPIRKUMA PRIEKŠMETA DA ĻAI 
„Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana ar autobusiem reģionālajos vietējās 

nozīmes maršrutos Daugavpils maršrutu tīklā” 
 

 
Informācija par katra pārvadātāja apkalpojamiem reģionālajiem vietējās nozīmes maršrutiem 
Daugavpils maršrutu tīklā un pakalpojumu nodrošināšanā iesaistīto autobusu ietilpību*: 
 

Nr.p.k. 

 
Pārvadātāja 
nosaukums 

Maršruta 
numurs 

Maršruta 
nosaukums 

Reisu 
skaits 

maršrutā 

Paredzētais 
nobraukums  

līguma 
darbības 

periodā (km) 

Piedāvāto 
autobusu 
ietilp ība 

       
 
 

      

Kopā X X X X  X 
 
Darba uzdevuma izpildē iesaistītais kopējais autobusu skaits:___________________. 
 
*- šo pielikuma tabulu aizpilda tikai pretendentu apvienība (grupa), kas iesniedz kopīgu 
piedāvājumu, kā arī gadījumā, ja tiks piesaistīti apakšuzņēmēji. 
 
 
Informācija par pretendenta apkalpojamiem reģionālajiem vietējās nozīmes maršrutiem Daugavpils 
maršrutu tīklā un pakalpojumu nodrošināšanā iesaistīto autobusu ietilpību:  
 

Nr.p.k. Maršruta 
numurs 

Maršruta 
nosaukums Reisu 

skaits 
maršrutā 

Paredzētais 
nobraukums 

līguma 
darbības 

periodā (km)  

Piedāvāto 
autobusu 
ietilp ība 

 
     

Kopā X X X  X 

 
 
Darba uzdevuma izpildē iesaistīto autobusu skaits:____________________. 
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Darba uzdevuma izpildē iesaistīto autobusu uzskaitījums  
 

Nr.p.k. Autobusa marka, 
modelis 

Reģistrācijas 
numurs 

Pirmās 
reģistrācijas 

datums 

Ietilp ība Kases aparāts 

 
     

 
Aizpildīšanas kārtība: 
1.Tabula tiek aizpildīta par katru sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanā iesaistīto autobusu. 
2. Par tabulas ailē „Kases aprāts” minēto nosacījumu esamību autobusā atzīmē ar „+”, neesamību „-
”. 
 
Sabiedriskā transporta pakalpojuma atbilstība tehniskajā specifikācijā paredzētajām 

prasībām 
 
N.p.k. Tehniskā piedāvājuma prasības Pretendenta piedāvātais 

(aizpilda pretendents) 
1. Visi autobusi ir atbilstoši aprīkoti un tādā tehniskā 

stāvoklī, lai saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem, tie 
varētu piedalīties ceļu satiksmē un ar tiem varētu pārvadāt 
pasažierus. 
 
 

 

2. Autobusa salonā pasažieriem redzamā vietā ir informācija 
par Pārvadātāju - nosaukums, adrese un kontakttālruņa 
numurs, kā arī informācijai par autobusa apkalpi (vadītāju, 
konduktoru). Autobusa apkalpei ir atpazīstama. 

 

 

3. Pārvadātājam pakalpojuma sniegšanas laikā ir nodrošināta 
pasažieru drošība. Autobusa apkalpei ir izstrādāts darbību 
apraksts (ētikas kodeksam vai tamlīdzīgi), kurā detalizēti 
aprakstītas darbības: 

• sagatavojoties reisam, reisa 
laikā un pēc reisa; 

• rīcībai nelaimes gadījumos 
un ārkārtas situācijās, tostarp, pasažieru 
aizsardzībai no noziedzības vai ja kāds 
pasažieris traucē sabiedrisko kārtību; 

• pirmās palīdzības sniegšanā;  

• rīcībai ar ugunsdzēšamo 
aparātu.  

 



 29 

4. Autobusa apkalpe pārzina attiecīgo maršrutu un spēj 
sniegt informāciju par to. 

 

5. Pārvadātāja uzņēmumā tiek veiktas darbinieku ikdienas 
medicīniskās pārbaudes un uzraudzība, kas ietver arī 
alkoholu un citu apreibinošo vielu neesamības darbinieka 
organismā pārbaudi. 

 

6. Nodrošinot pakalpojumu, Pārvadātājs ievēros LR 
normatīvo aktu prasības, kuras attiecas uz globālās 
pozicionēšanas un telemātikas iekārtu uzstādīšanu, 
savienošanu ar Vienoto biļešu tirdzniecības sistēmu 
tiešsaistes režīmā un izmantošanu visos autobusos. 
Ievērojot šī punkta nosacījumus, arī visi kases aparāti tiks 
savieti ar Vienoto biļešu tirdzniecības sistēmu. 
 

 

7. Pārvadātāja uzņēmumā ir izveidots biļešu kontroles 
dienests, kurš regulāri veiks pasažieru braukšanas biļešu 
pārbaudi. 

 

 
 
 
Pretendenta paraksts ____________________ 
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TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA 

II  IEPIRKUMA PRIEKŠMETA DA ĻAI 
„Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana ar autobusiem reģionālajos vietējās 

nozīmes maršrutos Krāslavas maršrutu tīklā” 
 
 

Informācija par katra pārvadātāja apkalpojamiem reģionālajiem vietējās nozīmes maršrutiem 
Krāslavas maršrutu tīklā un pakalpojumu nodrošināšanā iesaistīto autobusu ietilpību*: 
 

Nr.p.k. 

 
Pārvadātāja 
nosaukums 

Maršruta 
numurs 

Maršruta 
nosaukums 

Reisu 
skaits 

Paredzētais 
nobraukums 

līguma 
darbības 

periodā (km) 

Piedāvāto 
autobusu 
ietilp ība 

       
 
 

      

Kopā X X X X   X 
 
Darba uzdevuma izpildē iesaistītais kopējais autobusu skaits:___________________. 
 
*- šo pielikuma tabulu aizpilda tikai pretendentu apvienība (grupa), kas iesniedz kopīgu 
piedāvājumu, kā arī gadījumā, ja tiks piesaistīti apakšuzņēmēji. 
 
 
Informācija par pretendenta apkalpojamiem reģionālajiem vietējās nozīmes maršrutiem Krāslavas 
maršrutu tīklā un pakalpojumu nodrošināšanā iesaistīto autobusu ietilpību:  
 
Nr.p.k. Maršruta 

numurs 
Maršruta 

nosaukums 
Reisu 
skaits 

maršrutā 

Paredzētais 
nobraukums 

līguma 
darbības 

periodā (km)  

Piedāvāto 
autobusu 
ietilp ība 

      
Kopā X X X  X 

 
 
Darba uzdevuma izpildē iesaistīto autobusu skaits:____________________. 
 

 
Darba uzdevuma izpildē iesaistīto autobusu uzskaitījums  

 

Nr.p.k. 
Autobusa 

marka, modelis 
Reģistrācijas 

numurs 
Pirmās 

reģistrācijas 
Ietilp ība Kases aparāts 
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datums 

 
     

 
Aizpildīšanas kārtība: 
1.Tabula tiek aizpildīta par katru sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanā iesaistīto autobusu. 
2. Par tabulas ailē „Kases aprāts” minēto nosacījumu esamību autobusā atzīmē ar „+”, neesamību „-
”. 
 
Sabiedriskā transporta pakalpojuma atbilstība tehniskajā specifikācijā paredzētajām 

prasībām 
 
N.p.k. Tehniskā piedāvājuma prasības Pretendenta piedāvātais 

(aizpilda pretendents) 
1. Visi autobusi ir atbilstoši aprīkoti un tādā tehniskā 

stāvoklī, lai saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem, tie 
varētu piedalīties ceļu satiksmē un ar tiem varētu pārvadāt 
pasažierus. 
 
 

 

2. Autobusa salonā pasažieriem redzamā vietā ir informācija 
par Pārvadātāju - nosaukums, adrese un kontakttālruņa 
numurs, kā arī informācijai par autobusa apkalpi (vadītāju, 
konduktoru). Autobusa apkalpei ir atpazīstama. 

 

 

3. Pārvadātājam pakalpojuma sniegšanas laikā ir nodrošināta 
pasažieru drošība. Autobusa apkalpei ir izstrādāts darbību 
apraksts (ētikas kodeksam vai tamlīdzīgi), kurā detalizēti 
aprakstītas darbības: 

• sagatavojoties reisam, reisa 
laikā un pēc reisa; 

• rīcībai nelaimes gadījumos 
un ārkārtas situācijās, tostarp, pasažieru 
aizsardzībai no noziedzības vai ja kāds 
pasažieris traucē sabiedrisko kārtību; 

• pirmās palīdzības sniegšanā;  

• rīcībai ar ugunsdzēšamo 
aparātu.  

 

4. Autobusa apkalpe pārzina attiecīgo maršrutu un spēj 
sniegt informāciju par to. 

 

5. Pārvadātāja uzņēmumā tiek veiktas darbinieku ikdienas 
medicīniskās pārbaudes un uzraudzība, kas ietver arī 
alkoholu un citu apreibinošo vielu neesamības darbinieka 
organismā pārbaudi. 
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6. Nodrošinot pakalpojumu, Pārvadātājs ievēros LR 
normatīvo aktu prasības, kuras attiecas uz globālās 
pozicionēšanas un telemātikas iekārtu uzstādīšanu, 
savienošanu ar Vienoto biļešu tirdzniecības sistēmu 
tiešsaistes režīmā un izmantošanu visos autobusos. 
Ievērojot šī punkta nosacījumus, arī visi kases aparāti tiks 
savieti ar Vienoto biļešu tirdzniecības sistēmu. 
 

 

7. Pārvadātāja uzņēmumā ir izveidots biļešu kontroles 
dienests, kurš regulāri veiks pasažieru braukšanas biļešu 
pārbaudi. 

 

 
 
 
Pretendenta paraksts ____________________ 
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TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA 

III  IEPIRKUMA PRIEKŠMETA DA ĻAI 
„Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana ar autobusiem reģionālajos vietējās 

nozīmes maršrutos Preiļu maršrutu t īklā” 
 

 
Informācija par katra pārvadātāja apkalpojamiem reģionālajiem vietējās nozīmes maršrutiem Preiļu 
maršrutu tīklā un pakalpojumu nodrošināšanā iesaistīto autobusu ietilpību*: 
 

Nr.p.k. 

 
Pārvadātāja 
nosaukums 

Maršruta 
numurs 

Maršruta 
nosaukums 

Reisu 
skaits 

Paredzētais 
nobraukums 

līguma 
darbības 

periodā (km) 

Piedāvāto 
autobusu 
ietilp ība 

       
 
 

      

Kopā X X X X   X 
 
Darba uzdevuma izpildē iesaistītais kopējais autobusu skaits:___________________. 
 
*- šo pielikuma tabulu aizpilda tikai pretendentu apvienība (grupa), kas iesniedz kopīgu 
piedāvājumu, kā arī gadījumā, ja tiks piesaistīti apakšuzņēmēji. 
 
 
 
Informācija par pretendenta apkalpojamiem reģionālajiem vietējās nozīmes maršrutiem Preiļu 
maršrutu tīklā un pakalpojumu nodrošināšanā iesaistīto autobusu ietilpību:  
 

Nr.p.k. 
Maršruta 
numurs 

Maršruta 
nosaukums 

Reisu 
skaits 

maršrutā 

Paredzētais 
nobraukums 

līguma 
darbības 

periodā (km)  

Piedāvāto 
autobusu 
ietilp ība 

 
     

Kopā X X X  X 

 
Darba uzdevuma izpildē iesaistīto autobusu skaits:____________________. 
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Darba uzdevuma izpildē iesaistīto autobusu uzskaitījums  
 

Nr.p.k. 
Autobusa 

marka, modelis 
Reģistrācijas 

numurs 

Pirmās 
reģistrācijas 

datums 

Ietilp ība Kases aparāts 

 
     

 
Aizpildīšanas kārtība: 
1.Tabula tiek aizpildīta par katru sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanā iesaistīto autobusu. 
2. Par tabulas ailē „Kases aprāts” minēto nosacījumu esamību autobusā atzīmē ar „+”, neesamību „-
”. 
 
Sabiedriskā transporta pakalpojuma atbilstība tehniskajā specifikācijā paredzētajām 

prasībām 
 
N.p.k. Tehniskā piedāvājuma prasības Pretendenta piedāvātais 

(aizpilda pretendents) 
1. Visi autobusi ir atbilstoši aprīkoti un tādā tehniskā 

stāvoklī, lai saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem, tie 
varētu piedalīties ceļu satiksmē un ar tiem varētu pārvadāt 
pasažierus. 
 
 

 

2. Autobusa salonā pasažieriem redzamā vietā ir informācija 
par Pārvadātāju - nosaukums, adrese un kontakttālruņa 
numurs, kā arī informācijai par autobusa apkalpi (vadītāju, 
konduktoru). Autobusa apkalpei ir atpazīstama. 

 

 

3. Pārvadātājam pakalpojuma sniegšanas laikā ir nodrošināta 
pasažieru drošība. Autobusa apkalpei ir izstrādāts darbību 
apraksts (ētikas kodeksam vai tamlīdzīgi), kurā detalizēti 
aprakstītas darbības: 

• sagatavojoties reisam, reisa 
laikā un pēc reisa; 

• rīcībai nelaimes gadījumos 
un ārkārtas situācijās, tostarp, pasažieru 
aizsardzībai no noziedzības vai ja kāds 
pasažieris traucē sabiedrisko kārtību; 

• pirmās palīdzības sniegšanā;  

• rīcībai ar ugunsdzēšamo 
aparātu.  

 

4. Autobusa apkalpe pārzina attiecīgo maršrutu un spēj 
sniegt informāciju par to. 

 

5. Pārvadātāja uzņēmumā tiek veiktas darbinieku ikdienas 
medicīniskās pārbaudes un uzraudzība, kas ietver arī 
alkoholu un citu apreibinošo vielu neesamības darbinieka 
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organismā pārbaudi. 

6. Nodrošinot pakalpojumu, Pārvadātājs ievēros LR 
normatīvo aktu prasības, kuras attiecas uz globālās 
pozicionēšanas un telemātikas iekārtu uzstādīšanu, 
savienošanu ar Vienoto biļešu tirdzniecības sistēmu 
tiešsaistes režīmā un izmantošanu visos autobusos. 
Ievērojot šī punkta nosacījumus, arī visi kases aparāti tiks 
savieti ar Vienoto biļešu tirdzniecības sistēmu. 
 

 

7. Pārvadātāja uzņēmumā ir izveidots biļešu kontroles 
dienests, kurš regulāri veiks pasažieru braukšanas biļešu 
pārbaudi. 

 

 
 
 
Pretendenta paraksts ____________________ 
 
 



Iepirkuma Nr. LPR/2011/14 nolikuma 

4. pielikums 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA 
 

Piezīmes: Katrai iepirkuma daļai tiek aizpildīta atsevišķa finanšu piedāvājuma tabula, norādot to daļu par kuru tiek iesniegts 
piedāvājums. 
Ja piedāvājumu iesniedz pretendentu grupa (apvienība), katrs grupas dalībnieks aizpilda atsevišķu tabulu. 

 
 
Kam Latgales plānošanas reģionam 
Pretendents  
Adrese  
Datums  
Pretendenta kontaktpersona 
(vārds, uzvārds, amats, telefons) 

 

Citi uzņēmēji 
(uz kuru iespējām konkrētā līguma izpildei balstās 
Pretendents) 

 

 Piedāvājam sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumu ar autobusiem vietējās nozīmes maršrutos ..... (norādīt maršrutu tīkla nosaukumu) 
maršrutu tīklā saskaņā ar šādām cenām: 

 
 

Periods Nobraukum
s (km) 

Prognozētie 
ieņēmumi 

(LVL) 

Prognozētie 
pasažieru 
kilometri 

Izmaksas 
(LVL) 

1 km 
pašizmaksa 

(LVL) 

Zaudējumu 
summa 
(LVL) 

Pretendenta 
braukšanas  

maksa 
(tarifs)      

(bez PVN) 

Tehniskais 
nobraukums 

(km) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Līguma 
darbības 
periodā 
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Norādījumi finanšu piedāvājuma tabulas aizpildīšanai 

 

1.aile – pretendenta paredzētais nobraukums (kilometri) atbilstoši kustības sarakstiem, ko paredzēts veikt ar noteiktas ietilpības autobusiem; 
2.aile – līguma darbības periodam prognozētie ieņēmumi no sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas; 
3.aile – līguma darbības periodam prognozētie pasažieru kilometri; 
4.aile – pretendenta aprēķinātās izmaksas atbilstoši paredzētajai autobusu ietilpībai, ievērojot Ministru kabineta 2009.gada 26.oktobra noteikumos 

Nr.1226 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa 
noteikšanas kārtība” noteikto atsevišķās uzskaites un izmaksu sadales metodiku; 

5.aile – pretendenta aprēķinātā viena kilometra pašizmaksa (4.aile / 1.aile). 
6.aile –līguma darbības periodam prognozētie zaudējumi; 
7.aile – pretendenta paredzētā braukšanas maksa (tarifs); 
8.aile – pretendenta paredzētais tehniskais nobraukums jeb nulles nobraukums, kas nepieciešams maršruta reisa sākšanai un beigšanai, kā 

arī transportlīdzekļa tehniskās uzturēšanas un apkopes vajadzībām. 
 

 
 
Pretendenta paraksts ______________________________________________________ 
                                                                                            /paraksts, paraksta atšifrējums, amats/ 
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Iepirkuma Nr. LPR/2011/14 nolikuma 

5. pielikums 
 

Pārskats par sabiedriskā transporta pakalpojumu  
 peļņu vai zaudējumiem ______________ maršrutu t īklā. 

 
Piezīme: Katrai iepirkuma daļai tiek aizpildīta atsevišķa tabula. Ja piedāvājumu iesniedz pretendentu grupa (apvienība) vai tiek piesaistīti 
apakšuzņēmēji, katrs grupas dalībnieks un katrs apakšuzņēmējs aizpilda atsevišķu tabulu. 

 
 

Nr. 
p.k. 

Rādītāja nosaukums Sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniegšana 

reģionālajos vietējās 
nozīmes maršrutos 
2014.gada III un IV 

ceturksnī                      

Sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniegšana 

reģionālajos vietējās 
nozīmes maršrutos           
/Līguma darbības 

periodā/ 
1. Ieņēmumi    
2. Iepriekšējos gados saņemtais un ietaupītais valsts finansējums   
3. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi   
4. Ieņēmumi kopā (1.+2.+3.)   
5. Materiālu izmaksas kopā (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.+5.5.)   
5.1. Izejvielas, materiāli    
5.2. Rezerves daļas un citi ekspluatācijai nepieciešamie materiāli    
5.3. Degviela (energoresursi)   
5.4. Riepas/riteņu pāri   
6. Personāla izmaksas kopā (6.1.+6.2.+6.3.+6.4.+6.5.)   
6.1. Atlīdzība par darbu transportlīdzekļu vadītājiem   
6.2. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas transportlīdzekļu 

vadītājiem  
  

6.3. Atlīdzība par darbu citiem darbiniekiem    
6.4. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas citiem darbinie-   
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kiem  
6.5. Citas sociālās nodrošināšanas izmaksas   
7. Pārējās sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas izmaksas 

kopā (7.1.+7.2.+7.3.+7.4.+7.5.+7.6.+7.7.) 
  

7.1. Sabiedrisko transportlīdzekļu apdrošināšana, licences, transport-
līdzekļa reģistrēšana  

  

7.2. Uzturēšanas izmaksas    
7.3. Remonta izmaksas    
7.4. Maksājumi par biļešu izplatīšanu    
7.5. Maksājumi par iebraukšanu autoostās   
7.6. Citas saimnieciskās darbības izmaksas   
7.7. Citi pakalpojumi   
8. Līdzekļu vērtību norakstīšana un procentu maksājumi kopā 

(8.1.+8.2.+8.3.+8.4.) 
  

8.1. Sabiedriskie transportlīdzekļi   
8.2. Sabiedriskajā transportlīdzeklī izmantojamais inventārs   
8.3. Citi pamatlīdzekļi   
8.4. Procentu maksājumi par aizņemtajiem līdzekļiem   
9. Administrācijas izmaksas kopā 

(9.1.+9.2.+9.3.) 
  

9.1. Atlīdzība par darbu administrācijas personālam un administrācijai    
9.2. Sociālās nodrošināšanas izmaksas administrācijas personālam un 

administrācijai  
  

9.3. Pārējās administrācijas izmaksas   
10. Procentu maksājumi un līdzīgas izmaksas   
11. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi  

(4.-5.-6.-7.-8.-9.-10.) 
  

 Maršrutu tīklā veiktais nobraukums (kilometri)   
 Tehniskais nobraukums   
 Patērētais (norakstītais) degvielas daudzums litros   
 
Aizpildīšanas kārtība: 
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Pretendents ievēro Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumu Nr.341 „Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu 
sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu” 5.pielikumā dotā pārskata par sabiedriskā 
transporta pakalpojumu peļņu vai zaudējumiem aizpildīšanas kārtību. 
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Iepirkuma Nr. LPR/2011/14 nolikuma 

6.pielikums 
 
 

Pretendenta personu grupā ietilpstošā dalībnieka/apakšuzņēmēja 
apliecinājums 

par gatavību iesaistīties līguma izpildē 
Ar šo ________________________________ (<personu apvienībā ietilpstošā 

dalībnieka/apakšuzņēmēja nosaukums >)apņemas 
 
strādāt pie iepirkuma līguma „___” nosaukums ID numurs” izpildes kā pretendenta 
<Pretendenta nosaukums> personu apvienības dalībnieks / vai / apakšuzņēmējs 
<atstāt vajadzīgo>, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. 

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav 
iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem 
_________________________________________ (<personu apvienībā ietilpstošā 
dalībnieka/apakšuzņēmēja nosaukums > (<atstāt vajadzīgo>)) apņemas nekavējoties 
informēt pasūtītāju. 
Personu apvienībā ietilpstošā 
uzņēmuma/apakšuzņēmēja 
nosaukums (<atstāt vajadzīgo>) 

 

1Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, 
amats 

 
 

Paraksts  
 

Datums  
 

Pretendenta vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, paraksts 
  _________________________________________________________ 

Datums  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Attiecas uz personu apvienības dalībniekiem un apakšuzņēmējiem - juridiskām personām. 
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Iepirkuma Nr. LPR/2011/14 nolikuma 

7.pielikums 
L īgums Nr. ____ 

Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem 
reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos ............. maršrutu tīklā  

 
Daugavpilī            2011.gada 

___._______         
Latgales plānošanas reģions, tā __________ personā, kas darbojas uz 

nolikuma pamata, turpmāk tekstā - "Pasūtītājs" , no vienas puses un  
__________________, tās ______________personā, kas darbojas uz 

__________ pamata, turpmāk tekstā - "Pārvadātājs" , no otras puses, abas kopā 
līguma tekstā sauktas „Puses”,  

 
pamatojoties uz Latgales plānošanas reģiona atklāta konkursa Nr. LPR/2011/14 

rezultātiem (turpmāk – konkurss), rezultātiem un Pārvadātāja iesniegto 
piedāvājumu, 

 
noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS  
 

1.1.Pasūtītājs uzdod, bet Pārvadātājs apņemas sniegt sabiedriskā transporta 
pakalpojumu ar autobusiem reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos (turpmāk- 
maršruti) (__.pielikums) .......... maršrutu tīklā, šajā Līgumā un tā pielikumos 
noteiktajā kārtībā un apjomā (turpmāk – Pakalpojums).  

 
2.LĪGUMA DARB ĪBAS TERMIŅŠ 

 
2.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Pušu saistību 

pilnīgai izpildei. 
2.2. Pakalpojuma nodrošināšana jāuzsāk ne vēlāk kā 90.dienā no Līguma 

parakstīšanas dienas un jānodrošina līdz 2015.gada 31.decembrim. 
2.3. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa Līguma 8.nodaļā noteiktajos 

gadījumos un kārtībā. 
 

3. NORĒĶINI 
 

 3.1. Pasūtītājs apņemas Pārvadātājam kompensēt starpību starp izmaksām, kas 
saistītas ar Pakalpojumu sniegšanu Līguma __.pielikumā norādītajos maršrutos, un 
ieņēmumiem par šo Pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – zaudējumu kompensācija) 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no valsts budžeta šim mērķim piešķirto līdzekļu 
apmērā.  

 
 3.2. Pārvadātāja 1 kilometra pašizmaksa, kura tiks ņemta vērā, aprēķinot 

izmaksas, ir __________ Ls. 
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 3.3. Zaudējumu kompensācijas apmēru Pasūtītājs aprēķina, pamatojoties uz 

Pārvadātāja iesniegto pārskatu (pārskata saturs ir noteikts normatīvajos aktos) par 
Sabiedriskā transporta pakalpojumu peļņu vai zaudējumiem. 

  
3.4. Pasūtītājs zaudējumu kompensāciju veic pamatojoties uz 2009.gada 

26.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1226 „Sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un 
sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība” un tā rīcībā esošo 
budžeta līdzekļu ietvaros. 

 
3.5. Gadījumā, ja pārskata periodā no Pārvadātāja neatkarīgu iemeslu dēļ 

Pārvadātāja kopējās izmaksas ir mainījušās vairāk nekā par 5 % (piemēram, krasas 
degvielas (elektroenerģijas) cenu izmaiņas, nozīmīgas pasažieru pārvadājumu apjoma 
izmaiņas), Pārvadātājs iesniedz Pasūtītājam precizētu viena kilometra pašizmaksas 
aprēķinu kopā ar attiecīgu pamatojumu. Pasūtītājs pamatojoties uz minēto informāciju 
ir tiesīgs pārskatīt šī Līguma nosacījumus. 

 
4. PĀRVADĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 
4.1. Pārvadātājam ir tiesības: 
 
4.1.1. saņemt zaudējumu kompensāciju;  
 
4.1.2. sniegt Pasūtītājam priekšlikumus par grozījumiem Līgumā (maršrutā 

(reisā), kustības sarakstos, tarifa izmaiņām u.c.). 
 
4.2. Pārvadātājam ir pienākums: 
 
4.2.1. sniegt Pakalpojumus maršrutos saskaņā ar Līguma, tai skaitā, tā 

__.pielikuma nosacījumiem, un ievērojot Līguma __.pielikumā noteikto tarifu 
(braukšanas maksu); 

 
4.2.2. nodrošināt Pakalpojumu sniegšanu atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktām Pakalpojumu sniegšanas prasībām; 
 
4.2.3. nodrošināt Pakalpojumu sniegšanas regularitāti, intensitāti un precizitāti 

saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto autobusu kustības sarakstu (__.pielikums), ja to 
neietekmē ceļa stāvoklis, sastrēgumi un citi no Pārvadātāja neatkarīgi apstākļi;  

 
4.2.4. sniegt Pasūtītājam informāciju par Pārvadātāja faktiski veikto 

nobraukumu ceturksnī. Šo informāciju Pārvadātājs iesniedz 20 (divdesmit) dienu laikā 
pēc ceturkšņa beigām; 

 
4.2.5. izmantot Pakalpojumu sniegšanai __.pielikumā norādītos autobusus. 

Izņēmuma gadījumos, lai nodrošinātu Pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību un 
efektivitāti, saskaņojot ar Pasūtītāju, Pārvadātājs Pakalpojumu sniegšanā var izmantot 
___.pielikumā norādītajiem līdzvērtīgus autobusus. Uz Pakalpojuma sniegšanas 
uzsākšanas brīdi, ievērojot Līguma 2.2.apakšpunktā paredzēto termiņu, visiem 
__.pielikumā noradītiem autobusiem ir jābūt Pārvadātāja valdījumā. 
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4.2.6. savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju par apstākļiem, kas var ietekmēt vai ietekmē 

Līguma izpildi (piemēram, samazināt pakalpojumu apjomu un intensitāti, 
pakalpojumu sniegšanas kvalitāti u.c.). Veikt visas iespējamās darbības seku 
novēršanai vai mazināšanai, ko radījuši vai var radīt iepriekš minētie apstākļi;  

 
4.2.7. sniegt Pasūtītājam Līgumā un normatīvajos aktos noteikto informāciju 

(piemēram, pārskatus, atskaites u.c.), kā arī citu Pasūtītāja pieprasīto informāciju, kas 
saistīta ar Līguma izpildi un Pakalpojumu sniegšanu; 

 
 4.2.8. nodrošināt Pasūtītājam vai tā pilnvarotām personām pieeju visai ar 

Līgumu saistītai dokumentācijai, tai skaitā, finanšu informācijai kontroles veikšanas 
nolūkā; 

 
 4.2.9. nodrošināt Pasūtītājam vai tā pilnvarotām personām piekļuvi jebkurām 

ar Pakalpojumu sniegšanu saistītām vietām (piemēram, administrācijas telpām, 
remontdarbnīcām, autobusu depo, u.c.), kā arī maršrutos norīkotajiem autobusiem; 

  
4.2.10. pēc Pasūtītāja pieprasījuma tā norādītajos termiņos sniegt informāciju 

par saņemtajām sūdzībām no Pakalpojuma saņēmējiem;  
   
 4.2.11. nekavējoties (mutiski un rakstveidā) sniegt Pasūtītājam informāciju par 

ārkārtas gadījumiem (piemēram, ceļu satiksmes negadījums, pasažieru, darbinieku vai 
citu personu miesas bojājumu, nāves gadījumi u.c.), kas radušies, sniedzot 
Pakalpojumus, kā rezultātā netiek pabeigts viens vai vairāki reisi vai tiek pārtraukta 
viena vai vairāku reisu izpilde; 

 
 4.2.12. nekavējoties paziņot Pasūtītājam par Līgumā paredzēto termiņu 

kavējumiem, kā arī citiem Līgumā paredzēto pienākumu neizpildes gadījumiem, 
norādot saistību neizpildes iemeslus, kā arī iespējas un nepieciešamo laiku to izpildei; 

 
 4.2.13. veikt visus iespējamos pasākumus, lai palielinātu ieņēmumus maršrutā 

(piesaistot pasažierus, sniedzot papildus pakalpojumus u.tml.), kā Pārvadātājs būtu 
rīkojies, ja sniegtu Pakalpojumus pamatojoties uz komerciāliem principiem; 

 
4.2.14. nodrošināt braukšanas biļešu un bagāžas biļešu tirdzniecību atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām un, veicot braukšanas biļešu tirdzniecību, nodrošināt 
braukšanas biļešu un bagāžas biļešu izsniegšanu pasažieriem; 

 
4.2.15. ievērot LR normatīvo aktu prasības, kuras attiecas uz globālās 

pozicionēšanas un telemātikas iekārtu uzstādīšanu, savienošanu ar Vienoto biļešu 
tirdzniecības sistēmu tiešsaistes režīmā un izmantošanu visos autobusos. Ievērojot šī 
punkta nosacījumus, arī visiem kases aparātiem ir jābūt savietojamiem ar Vienoto 
biļešu tirdzniecības sistēmu; 

 
4.2.16. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu attiecībā uz 

pārvadājumu veikšanai nepieciešamajiem dokumentiem (transportlīdzekļa vadītāja 
apliecības, licences, licences kartītes u.c.); 
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4.2.17. nodrošināt Pakalpojumu atsevišķu saimnieciskās darbības uzskaiti, ja 
Pārvadātājs veic arī citu saimniecisko darbību.  Atsevišķu uzskaiti Pārvadātājs veic arī 
par katru pārvadājumu veidu (reģionālie starppilsētu nozīmes maršruti, reģionālās 
vietējās nozīmes maršruti, vai pilsētas nozīmes maršruti), un pa maršrutiem attiecīgajā 
pārvadājumu veidā, uzskaitot nobraukto kilometru skaitu; 

  
 4.2.18. veikt jebkuru ar Līgumu saistītu dokumentu uzglabāšanu. Visi ar 

Līgumu saistītie dokumenti ir uzglabājami visā Līguma darbības laikā izdrukātā vai 
elektroniskā veidā, nodrošinot atbilstību normatīvajos aktos noteiktām elektronisko 
dokumentu noformēšanas, aprites un glabāšanas prasībām; 

 
4.2.19. veikt autobusiem tehnisko apskati normatīvos noteiktajā kārtībā visā 

Līguma darbības laikā; 
 
4.2.20. nenodot no šī Līguma izrietošās saistības trešajām personām, izņemot 

tiem, kas uzrādīti kā Apakšuzņēmēji Pārvadātāja piedāvājumā, un vēlāk Pasūtītāja 
apstiprinātajiem apakšuzņēmējiem. Pārvadātājam ir rakstiski jāsaskaņo 
apakšuzņēmēja maiņa ar Pasūtītāju vismaz 30 dienas iepriekš. 

 
4.2.21. uzsākt Pakalpojuma sniegšanu ne vēlāk kā 90.dienā no iepirkuma 

līguma parakstīšanas dienas. Pārvadātājam savlaicīgi, vismaz 10 (desmit) dienas 
iepriekš, ir jāpaziņo Pasūtītājam par Pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu. 

 
4.2.22. 7 (septiņu) dienu laikā pēc Līguma abpusējās parakstīšanas, bet pirms 

Pakalpojuma uzsākšanas, iesniegt Pasūtītājam līguma nodrošinājumu – bankas 
galvojuma oriģinālu par summu Ls..............................., kas atbilst šī punkta prasībām: 

4.2.22.1. līguma nodrošinājumu var izdot Latvijas Republikā reģistrēta banka 
vai ārvalstu bankas filiāle, kura ir attiecīgi reģistrēta un neatrodas maksātnespējas, 
sanācijas, likvidācijas vai bankrota procesā; 

4.2.22.2. līguma nodrošinājumam jābūt spēkā 6 (sešus) mēnešus no tā 
iesniegšanas Pasūtītajam dienas; 

4.2.22.3. līguma nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot šajā Līgumā 
paredzētajos gadījumos; 

4.2.22.4. līguma nodrošinājumam jābūt bez nosacījuma raksturam un 
neatsaucamam; 

4.2.22.5. līguma nodrošinājumā jābūt paredzētam, ka nodrošinājuma devējs 
apņemas izmaksāt Pasūtītajam nodrošinājuma summu ne vēlāk, ka 30 (trīsdesmit) 
dienu laikā no pirmā rakstiska pieprasījuma saņemšanas. 

 
4.2.23. pirms līguma nodrošinājuma iesniegšanas, saskaņot ar Pasūtītāju tā 

saturu. 
 
 

5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
 

5.1. Pasūtītājam ir tiesības: 
 
5.1.1. veikt jebkāda veida Līguma izpildes kontroli un uzraudzību, kā arī 

kontrolēt, kā Pārvadātājs ievēro normatīvos aktus sabiedriskā transporta nozarē. 
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Pasūtītājs minēto kontroli un uzraudzību var veikt gan iepriekš Pārvadātājam par to 
paziņojot, gan nepaziņojot; 

 
5.1.2. izteikt brīdinājumu un uzdot Pārvadātājam Pasūtītāja noteiktajā termiņā 

novērst konstatētos Līguma un normatīvo aktu pārkāpumus; 
 
5.1.3. aizturēt zaudējumu kompensācijas izmaksu, ja Pārvadātājs nepilda šo 

Līgumu un Pārvadātāja darbībā ir konstatēti Līguma vai normatīvo aktu pārkāpumi; 
 
5.1.4. piemērot Pārvadātājam soda sankcijas Līgumā minētajos gadījumos un 

apmērā, kā arī Līgumā paredzētajos gadījumos izmantot līguma nodrošinājumu; 
 
 5.1.5. veicot Līguma un normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli, 

iepazīties ar Pārvadātāja uzņēmumā veikto ieņēmumu un izmaksu, kas saistītas ar 
Pakalpojumu sniegšanu, atsevišķo uzskaiti, Pārvadātāja grāmatvedības un citiem ar 
aprēķiniem un maksājumiem saistītajiem dokumentiem, kas pamato saimnieciskās 
darbības un ieņēmumus un izdevumus, kā arī citu informāciju un dokumentiem, kas 
attiecas uz Pārvadātāja darbību Pakalpojumu jomā; 

 
 5.1.6. piekļūt jebkurām ar Pakalpojumu sniegšanu saistītām vietām 

(administrācijas telpām, remontdarbnīcām, autobusu depo, u.c.), kā arī maršrutos 
norīkotajiem autobusiem; 

 

5.1.7. palielināt vai samazināt Līguma __.pielikumā paredzēto sabiedriskā 
transporta pakalpojumu pasūtījuma apjomu, ņemot vērā Sabiedriskā transporta 
pakalpojumu likumā, kā arī citos normatīvajos aktos ietvertos nosacījumus. 

 
 
5.2. Pasūtītājam ir pienākums: 
 
5.2.1. nodrošināt Pārvadātājam pienākošās zaudējumu kompensācijas 

izmaksāšanu Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 
 
5.2.2. informēt Pārvadātāju par maršruta grozījumiem ne vēlāk kā 21 dienas 

pirms attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās dienas; 
 
5.2.3. informēt Pārvadātāju par zaudējumu kompensācijas izmaksas aizturēšanu 

ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, kā arī par citiem 
jautājumiem, kas saistīti ar zaudējumu kompensāciju; 

 
5.2.4. informēt Pārvadātāju par Līguma 5.1.1.punktā minētās kontroles un 

uzraudzības veikšanu vismaz 24 stundas iepriekš, ja kontrole un uzraudzība tiek 
veikta Pārvadātājam iepriekš par to paziņojot. 

 
6. PUŠU ATBILDĪBA, LĪGUMA PĀRKĀPUMI UN SEKAS  

 
6.1. Par Līguma nosacījumu pilnīgu vai daļēju neizpildi Puses ir atbildīgas 

Līgumā noteiktajā kārtībā.  
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6.2. Katra no Līguma Pusēm atlīdzina otrai ar Līguma nosacījumu pilnīgu vai 
daļēju neizpildi radītos zaudējumus. Pusei, kurai pilnīgas vai daļējas Līguma 
nosacījumu neizpildes rezultātā nodarīti zaudējumi, jāpierāda, ka tie radušies otras 
Puses darbības vai bezdarbības rezultātā, jāpierāda šo zaudējumu esamība un 
zaudējumu apmērs. 

6.3. Par atsevišķiem Līguma pārkāpumiem Pārvadātājs apņemas samaksāt 
Pasūtītājam līgumsodu šādā apmērā:  

6.3.1. par katru Pārvadātāja vainas dēļ neizpildītu reisu, ja mēnesī plānoto reisu 
izpilde ir mazāka par 98% - Ls 50,00 (piecdesmit latu 00 santīmu) apmērā; 

6.3.2. par maršruta/ reisa apkalpošanai norīkotajā autobusā konstatēto biļešu 
tirdzniecības noteikumu pārkāpumu, tai skaitā biļešu neizsniegšanas faktu un 
pasažiera atrašanos autobusā bez biļetes, nederīgu biļešu vai citu braukšanas tiesības 
apliecinošo dokumentu izmantošanu, Vienotās biļešu tirdzniecības nosacījumu 
pārkāpumiem, ja to pieļāvusi autobusa apkalpe: 

6.3.2.1. Ls 50,00 (piecdesmit latu 00 santīmu) apmērā; 
6.3.2.2. ja sešu mēnešu laikā Līguma 6.3.3.punktā norādītais pārkāpums tiek 

konstatēts atkārtoti – Ls 100 (simts latu 00 santīmu) apmērā; 
6.3.3. par autobusos izmantojamo kases aparātu, globālās pozicionēšanas un 

telemātikas iekārtu savietojamības ar Vienoto biļešu tirdzniecības sistēmu 
nenodrošināšanu – Ls 50,00 (piecdesmit latu 00 santīmu) apmērā par katru konstatēto 
gadījumu; 

6.3.4. par katru atkārtoti konstatēto gadījumu, kad Pārvadātājs pārkāpis 
normatīvajos aktos noteikto pasažieru kategoriju ar braukšanas maksas 
atvieglojumiem pārvadāšanas kārtību- Ls 50,00 (piecdesmit latu 00 santīmu)apmērā; 

6.3.5. par Pakalpojumu sniegšanā neatbilstoša autobusa izmantošanu, arī 
neatbilstošas ietilpības autobusa izmantošanu: 

6.3.5.1. Ls 50,00 (piecdesmit latu 00 santīmu) apmērā; 
6.3.5.2. ja sešu mēnešu laikā Līguma 6.3.5.punktā norādītais pārkāpums tiek 

konstatēts atkārtoti - Ls 100 (simts latu 00 santīmu) apmērā; 
6.3.7. par saimnieciskās darbības atsevišķās uzskaites neveikšanu pa 

saimnieciskās darbības veidiem – Ls 100 (simts latu, 00 santīmu) apmērā; 
6.3.8. par saimnieciskās darbības atsevišķās uzskaites neveikšanu pa 

pārvadājumu veidiem un maršrutiem- Ls 100 (simts latu 00 santīmu apmērā; 
6.3.9. par tiešo izmaksu neattiecināšanu pret maršrutu tīklā veiktajiem 

kilometriem – Ls 75 (septiņdesmit pieci lati, 00 santīmi) apmērā; 
6.3.10. par netiešo izmaksu nesadalīšanu starp saimnieciskās darbības veidiem 

un neattiecināšanu pret tajos gūtajiem ieņēmumiem un netiešo izmaksu daļas, kas 
noteikta Pakalpojumu sniegšanā, neattiecināšanu pret maršrutu tīklā veiktajiem 
kilometriem - Ls 100 (simts latu 00 santīmu) apmērā; 

6.3.11.par nepamatotu izmaksu iekļaušanu Pakalpojumu izmaksās- Ls 100 
(simts latu 00 santīmu) apmērā; 

6.3.12. par Pakalpojumu sniegšanas nenodrošināšanu atbilstoši Pasūtītāja 
apstiprinātiem autobusu kustības sarakstiem - Ls 50,00 (piecdesmit latu 00 santīmu) 
apmērā; 

6.3.13. par apakšuzņēmuma iesaistīšanu Pakalpojumu sniegšanā, neinformējot 
Pasūtītāju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā- Ls 150,00 (viens simts piecdesmit 
lati, 00 santīmi) apmērā; 

6.3.14. par katru konstatēto gadījumu, kad Pārvadātāja darbībā konstatēti citi 
Pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpumi un ir noteikti normatīvajos aktos vai 
Līgumā - Ls 50,00 (piecdesmit latu 00 santīmu) apmērā; 



 48

6.3.15. gadījumā, ja Pārvadātājs Līguma darbības laikā nepamatoti (bez 
Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas) pārtrauc Pakalpojumu sniegšanu atsevišķā maršrutā, 
Pārvadātājs apņemas samaksāt Pasūtītājam līgumsodu Ls 10000,00 apmērā par katru 
konstatēto gadījumu; 

6.3.16. gadījumā, ja Pārvadātājs Līguma darbības laikā nepamatoti (bez 
Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas) pārtrauc Pakalpojumu sniegšanu visos tā 
apkalpotajos maršrutos, Pārvadātājs apņemas samaksāt Pasūtītājam līgumsodu Ls 
100000,00 apmērā; 

 
6.4. Par kontroles veikšanu Pakalpojumu sniegšanas laikā (t.sk. autobusā), kā 

arī par konstatētajiem 6.3.punktā minētajiem Līguma pārkāpumiem, izņemot Līguma 
6.3.15. un 6.3.16.apakšpunktu, Pasūtītājs sastāda aktu. Aktu sastāda Pasūtītāja 
noteiktā formā divos eksemplāros un to paraksta autobusa apkalpe (autobusa vadītājs, 
konduktors) un Pasūtītājs vai tā pilnvarota persona. Vienu akta eksemplāru izsniedz 
Pārvadātājam, otrs akta eksemplārs paliek pie Pasūtītāja. Ja autobusa apkalpe vai 
Pārvadātājs vai tā pilnvarota persona atsakās parakstīt aktu, autobusa apkalpe 
(Pārvadātājs vai tā pilnvarota persona) vai Pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona aktā 
fiksē autobusa apkalpes vai Pārvadātāja viedokli. 

6.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pārvadātāju no saistību izpildes. 
6.6. Līguma 6.3.punktā minēts Pārvadātājam piemērots līgumsods nav 

ieskaitāms zaudējumu kompensācijas aprēķina Pārvadātāja izdevumu daļā. 
6.7. Saskaņā ar Līguma 6.3.punktu Pārvadātājam piemērotās soda naudas 

Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no aprēķinātās zaudējumu kompensācijas, veicot kalendārā 
gada gala norēķinu, kā arī piedzīt no nodrošinājuma sniedzēja – galvotāja attiecīgā 
nodrošinājuma summu. 

6.8. Pārvadātājs atbild par apakšlīguma izpildi un apakšuzņēmēja darbu, ja 
izmantojot šajā līgumā piešķirtās tiesības un ievērojot noteikto kārtību, Pārvadātājs ir 
noslēdzis apašlīgumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu maršrutos. 

6.9. Pasūtītājs nav atbildīgs par Pārvadātāja nodarīto kaitējumu trešajām 
personām. Gadījumā, ja Pārvadātāja vai personu, kuras Pārvadātājs iesaista 
Pakalpojuma sniegšanā, darbības vai bezdarbības rezultātā tiek nodarīts kaitējums 
trešajai personai un/vai tās mantai, Pārvadātāja pienākums atlīdzināt visus 
zaudējumus.  

6.10. Gadījumā, ja Pārvadātājs Līguma 4.2.22.apakšpunktā paredzētajā termiņā 
neiesniedz Pasūtītajam līguma nodrošinājumu vai iesniegtais nodrošinājums neatbilst 
Līguma nosacījumiem, Pārvadātājs apņemas maksāt Pasūtītājam līgumsodu 1% 
(viena procenta) apmērā no paredzētās nodrošinājuma summas par katru nokavēto 
atbilstoša nodrošinājuma iesniegšanas dienu. 

 
7. STRĪDU IZSKAT ĪŠANA 

 
7.1.Strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, Puses risina 

pārrunu ceļā, savstarpēji vienojoties. 
7.2. Ja Puses nepanāk vienošanos, strīdus risina vispārējās jurisdikcijas tiesā 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
 

8. LĪGUMA GROZ ĪŠANA UN IZBEIGŠANA   
 

8.1. Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līgumā, savstarpēji par to vienojoties. 
Grozījumi stājas spēkā pēc to noformēšanas rakstveidā un abu Pušu parakstīšanas, 
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izņemot gadījumus, kad Līguma grozījumos tiek noteikts cits spēkā stāšanās termiņš. 
Līguma grozījumi pievienojami Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. 

8.2. Īslaicīgas (līdz 3 mēnešiem) izmaiņas Līguma nosacījumos (piemēram, 
svētku dienas, ceļu remonti, autobusa aizstāšana) var tikt izdarītas bez atsevišķas 
rakstveida vienošanās noslēgšanas. Šādas izmaiņas starp Pasūtītāju un Pārvadātāju 
tiek savstarpēji rakstveidā saskaņotas. 

 
8.3. Puses ir tiesīgas jebkurā laikā izbeigt Līgumu pirms noteiktā termiņa 

savstarpēji par to rakstveidā vienojoties.  
8.4. Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu sešus mēnešus iepriekš 

paziņojot par to otrai Pusei, ja kāda no Pusēm nespēj izpildīt Līguma nosacījumus. 
 
8.5. Pārvadātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu sešus mēnešus iepriekš 

paziņojot Pasūtītājam, ja:  
8.5.1. Pasūtītājs nepamatoti neizmaksā zaudējumu kompensāciju;  
8.5.2. Pasūtītājs nepamatoti aizkavē Pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu vai 

Pakalpojumu sniegšanu maršrutos. 
 
8.6. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt Līgumu, ja: 
8.6.1. Pārvadātājs neuzsāk Pakalpojumu sniegšanu Līguma 2.2.apakšpunktā 

paredzētajā termiņā; 
8.6.2. ja Pasūtītājs un Pārvadātāja nevar vienoties par Līguma 3.2.punktā 

paredzētās 1 kilometra pašizmaksas grozījumiem; 
8.6.3. ja Pārvadātājs neiesniedz Līgumā noteiktajā laikā un kārtībā Pasūtītājam 

Līguma izpildes nodrošinājumu; 
8.6.4. ja uz Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas brīdi, ievērojot Līguma 

2.2.apakšpunktā paredzēto termiņu, Pārvadātājs nenodrošina Līguma 
4.2.5.apakšpunkta prasību izpildi un nenodrošina visus __.pielikumā norādītos 
autobusus savā valdījumā. 

8.6.5. ja Pārvadātājs Līguma darbības termiņā nepamatoti (bez Pasūtītāja 
rakstiskas piekrišanas) pārtrauc pakalpojumu sniegšanu maršrutu tīklā vai atsevišķā 
maršrutā. 

 
8.7. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu 3 (trīs) mēnešus iepriekš 

par to paziņojot Pārvadātājam, ja: 
8.7.1. valsts budžetā netiek paredzēts finansējums sabiedriskā Pakalpojumu 

sniedzēju zaudējumu kompensēšanai; 
8.7.2. Pārvadātājs pēc Pasūtītāja brīdinājuma nenovērš un turpina Līguma 

un/vai normatīvo aktu pārkāpuma izdarīšanu vai izdara jaunus pārkāpumus; 
8.7.3. Pārvadātājs nepamatoti rada šķēršļus Līguma uzraudzības un kontroles 

veikšanai; 
8.7.4. Pārvadātājs nepilda vai nepilda pienācīgi Līguma noteikumus vai 

Pārvadātāja darbība tiek izbeigta vai pārtraukta. 
 
 8.8. Ja viena vai otra Puse pirms termiņa izbeidz Līgumu, ar Līguma 

izbeigšanas brīdi Pārvadātājs zaudē tiesības saņemt zaudējumu kompensāciju. 
 
8.9. Izbeidzot Līgumu 8.6.1., 8.6.4. vai 8.6.5.apakšpunkta gadījumā, Pasūtītājs 

ir tiesīgs piedzīt no nodrošinājuma sniedzēja – galvotāja attiecīgā līguma 
nodrošinājuma summu pilnā apmērā. 
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9. NEPĀRVARAMA VARA 

 
9.1. Pušu pienākums ir nodrošināt Līguma izpildes nepārtrauktību, izņemot 

nepārvaramas varas gadījumus. 
 
 9.2. Par nepārvaramu varu šī Līguma ietvaros tiek uzskatīts jebkurš notikums, 

kas nav atkarīgs no Pušu gribas, tieši attiecas uz Līguma izpildi, kuru nevarēja un 
nevajadzēja paredzēt Līguma slēgšanas brīdī un kuru Puses nespēj novērst. Ar šādiem 
apstākļiem saprotami tajā skaitā, bet ne tikai - dabas katastrofas, ugunsgrēks, 
epidēmija, karš, nemieri, mobilizācija, valsts varas vai pārvaldes institūciju lēmumi 
vai rīcība, vai citi notikumi, kas nepieļauj Līguma izpildi.  

 
 9.3. Puse, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, bet ne 

vēlāk kā vienas dienas laikā no nepārvaramas varas gadījuma iestāšanās brīža, 
informē par to otru Pusi, kā arī veic nepieciešamos pasākumus nepārvaramas varas 
apstākļu radīto seku novēršanai, tai skaitā, izskatīta iespēju maršrutu apkalpošanā 
iesaistīt citus pārvadātājus. 

 
9.4. Ja nepārvaramas varas gadījums ilgst vairāk par trīsdesmit kalendārām 

dienām, vienai vai otrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu bez pienākuma atlīdzināt 
zaudējumus. 

 
10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

 
10.1. Informācijas apmaiņa saistībā ar Līgumu Pušu starpā notiek rakstveidā, 

nosūtot pa pastu, elektroniski vai iesniedzot personiski Pušu pārstāvjiem pret parakstu 
par saņemšanu.  

 
10.2. Pušu pienākums ir savlaicīgi informēt otru Pusi par Līgumā norādītās 

informācijas (piemēram, adrese, rekvizīti u.c.) izmaiņām. 
 
10.3. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu 

gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos. Šādā gadījumā Pusēm ir 
pienākums piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

 
10.4. Pušu reorganizācija vai to amatpersonu maiņa nevar būt par pamatu 

Līguma izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek 
spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses tiesību un saistību pārņēmējam. 

 
10.5. Mutiskas vienošanās, diskusijas vai argumenti, kas izteikti Līguma 

sastādīšanas laikā un nav iekļauti Līguma noteikumos un pielikumos, netiek uzskatīti 
par Līguma noteikumiem. 

 
10.6. Līguma nodaļu nosaukumi ir paredzēti tikai ērtībai, nevis Līguma 

nosacījumu interpretācijai. 
 
10.7. Par Līguma izpildes jautājumiem Pasūtītāja atbildīgā kontaktpersona ir 

_____________, tālrunis ____________, mob. ____________, fakss ____________, 
e-pasts:_________________; Pārvadātāja atbildīgā kontaktpersona ir_____________, 
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tālrunis_________, mob.____________, fakss__________, e-pasts: 
__________________. 

 
10.8. Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros latviešu valodā uz 

________ lapām, kuriem ir vienāds juridiskais spēks; katra Puse saņem vienu Līguma 
eksemplāru. 

 
10.9. Līgumam ir pievienots un ir tā neatņemama sastāvdaļa: 
_________________________________________________________ 

 
 
 
 

12. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
 
  
 Pasūtītājs      Pārvadātājs 
 
 
 
 
 
(līgums tiks papildināts ar attiecīgajiem pielikumiem, pamatojoties uz 

pretendentu piedāvājumiem) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


