
 

 

Grozījumi Latgales plānošanas reģiona atklāta konkursa „Par tiesību piešķiršanu 
sabiedriska transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālajos vietējas 

nozīmes maršrutos”, iepirkuma identifikācijas Nr. LPR/2011/14, nolikumā 
 
2013.gada 21.maijā 
 
Izdarīt Latgales plānošanas reģiona atklāta konkursa „Par tiesību piešķiršanu sabiedriska 
transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālajos vietējas nozīmes maršrutos”, 
iepirkuma identifikācijas Nr. LPR/2011/14, nolikumā (turpmāk – Konkursa nolikums) šādus 
grozījumus: 
 
1. Izteikt Konkursa nolikuma 3.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 
 
„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 2013.gada 29.novembrim plkst. 10:00. Piedāvājums tiek 
iesniegts personīgi šī punkta norādītajā vietā un termiņā vai nosūtīts pa pastu.” 
 
2. Izteikt Konkursa nolikuma 3.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 
 
„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 2013.gada 
29.novembrim plkst. 10:00, aizlīmētā aploksnē. Uz aploksnes jābūt 5.7.punktā norādītai 
informācijai un papildu norādei - “GROZĪJUMI” vai “ATSAUKUMS”.” 
 
3. Izteikt Konkursa nolikuma 3.7.apakšpunktu šādā redakcijā: 
 
„3.7. Iepirkuma komisija atver iesniegtos piedāvājumus atvēršanas sanāksmē - 2013.gada 
29.novembrī plkst. 10:00, Latgales plānošanas reģiona Daugavpils birojā, Saules ielā 15, 
Daugavpils, LV 5401.” 
 
4. Izteikt Konkursa nolikuma 5.2.11.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 
 
„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. Papildināt Konkursa nolikumu ar 5.2.11.9.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„5.2.11.9. Komisija patstāvīgi Valsts ieņēmumu dienesta datubāzē pārbauda vai 
pretendentiem un norādītajām personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās - Latvijas 
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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.”  
 
6. Izteikt Konkursa nolikuma 5.7.apakšpunktu šādā redakcijā: 
 
„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 
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 2013.gada 29.novembrim plkst. 10.00.”  
 
7. Izteikt Konkursa nolikuma 5.pielikuma „Pārskats par sabiedriskā transporta pakalpojumu 
peļņu vai zaudējumiem ______________ maršrutu tīklā” trešās ailes nosaukumu šādā 
redakcijā: 
 
„Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos 
2014.gada II, III un IV ceturksnī” 


