
 

ATKLĀTA KONKURSA 

Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar 

autobusiem 

reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļās 

“Alūksne”, “Daugavpils”, “Gulbene”, “Jēkabpils”, “Limbaži”, “Ludza”, 

“Madona”, “Preiļi”, “Rēzekne”, “Ziemeļkurzeme”  

 

ZIŅOJUMS 

Rīgā, 2017.gada 24. oktobrī 

1. Pasūtītājs:  

Pasūtītājs Valsts SIA „Autotransporta direkcija” 

Juridiskā adrese Vaļņu iela 30, Rīga, LV-1050 

Reģistrācijas Nr. LV 40003429317 

Kontakti Tālr.:67356018, e-pasts: atd@atd.lv  

Bankas rekvizīti AS „Swedbank”, LV57HABA0001408047027, 

kods:HABALV22 

Kontaktpersona VSIA „Autotransporta direkcija” valdes loceklis Modris 

Jaunups, tālr.: 67686433; e-pasts: atd@atd.lv  

2. Iepirkuma identifikācijas numurs, procedūras veids, iepirkuma 

priekšmets: 

2.1.Iepirkuma identifikācijas Nr. AD2017/3. 

2.2.Atklāts konkurss. 

2.3.Iepirkuma priekšmets ir sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana ar 

autobusiem tehniskajā specifikācijā norādītajā reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā 

“Alūksne”, “Daugavpils”, “Gulbene”, “Jēkabpils”, “Limbaži”, “Ludza”, “Madona”, 

“Preiļi”, “Rēzekne” vai “Ziemeļkurzeme”  atbilstoši normatīvajiem aktiem un 

Iepirkuma līgumam. Reģionālās nozīmes maršrutu tīkls sastāv no šādām daļām: 

“Alūksne”, “Daugavpils”, “Gulbene”, “Jēkabpils”, “Limbaži”, “Ludza”, “Madona”, 

“Preiļi”, “Rēzekne” vai “Ziemeļkurzeme”. 

3. Publikācijas: 

3.1. Paziņojuma reģistrācijas numurs un nosūtīšanas datums: OV 2017/S094-

184110 (12.05.2017.) 

3.2. Paziņojuma publicēšanas datums IUB tīmekļa vietnē: 14.05.2017. 

4. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:  

mailto:atd@atd.lv
mailto:atd@atd.lv


Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: 

Valdes loceklis      M. Jaunups 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks: 

Valdes priekšsēdētājs      K.Godiņš 

Komisijas locekļi: 

Juridiskās daļas vadītāja     V. Ļeonova 

Sabiedriskā transporta audita 

nodaļas vadītāja      I. Puķīte 

Sabiedriskā transporta plānošanas nodaļas  

vadošais maršrutu tīkla plānotājs    J.Lagzdons 

Galvenais grāmatvedis     A.Balodis 

Sabiedriskā transporta finanšu analīzes 

 nodaļas vadītājs       L. Dravants 

Komisijas sekretārs: 

Juridiskās daļas juriste     R. Grantiņa 

Komisijas izveidota ar Valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes 

priekšsēdētāja 2016.gada 16.augusta rīkojumu Nr. 1-3/25. 

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 

 5.1. Sākotnējais 2017.gada 19.jūnijs; 

 5.2. 2017.gada 14. jūlijs; 

 5.3. 2017.gada 14.augusts; 

 5.4. 2017.gada 14.septembris. 

 6. Piedāvājuma atvēršanas vieta datums un laiks: 

 6.1.Sākotnējais 2017.gada 19. jūnijs plkst.11.00, Rīgā, Vaļņu iela 30; 

 6.2. 2017.gada 14. jūlijā plkst.11.00, Rīgā, Vaļņu iela 30; 

 6.3. 2017.gada 14.augustā plkst.11.00, Rīgā, Vaļņu iela 30; 

 6.4. 2017.gada 14.septembrī plkst.11.00, Rīgā, Vaļņu iela 30.  

Piedāvājuma atvēršana 2017.gada 14.septembrī plkst.11.00, tika atcelta, jo 

Iepirkumu uzraudzības birojā tika iesniegts potenciālo pretendentu iesniegums attiecībā 

uz prasībām, kas iekļautas konkursa nolikumā. Iepirkuma komisija saskaņā ar 

2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūras un 

metu konkursa norises kārtība” 14. punktu piedāvājumu atvēršanu nerīko līdz 

Iepirkuma uzraudzības biroja lēmuma saņemšanai.  



 7.Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu 

pārtraukt vai izbeigt iepirkuma procedūru: Saskaņā ar Sabiedriskā transporta 

pakalpojumu likuma (turpmāk – Likums) 5.panta pirmās daļas 3.punktu, lēmumus par 

sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu – tiesību piešķiršanu pārvadātājam 

sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus pieņem Sabiedriskā transporta padome. 

Valsts SIA “Autotransporta direkcija” saskaņā ar Likuma 5.panta trešās daļas 3.punktu 

Sabiedriskā transporta padomes uzdevumā organizē sabiedriskā pakalpojumus 

reģionālās nozīmes maršrutos, savukārt saskaņā ar Likuma 5.panta trešās daļas 

1.punktu- Autotransporta direkcija ir Sabiedriskā transporta padomes pieņemto 

lēmumu izpildinstitūcija. 

Sabiedriskā transporta padome 2017.gada 17.oktobra sēdē, pamatojoties uz 

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 2.pantu, 5.panta pirmās daļas 3.punktu, 

8.panta trešo daļu, Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 23.oktobra regulā (EK) 

Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot 

dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes 

regulu (EEK) Nr. 1107/70 5.panta 5.punktu,  un 2013.gada 17.decembra Ministru 

kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6. un 

21.punktu, nolūkā nodrošināt  nepārtrauktus un pieejamus sabiedriskā transporta 

pakalpojumus maršrutu tīkla daļas “Alūksne”, “Daugavpils”, “Gulbene”, “Jēkabpils”, 

“Limbaži”, “Ludza”, “Madona”, “Preiļi”, “Rēzekne”, “Ventspils”’  un “Talsi” 

maršrutos, pieņēma Lēmumu Nr. 3 (prot. Nr. 10§3), ar kuru: 

1. Uzdeva Autotransporta direkcijai uz diviem gadiem slēgt līgumus ar šādiem 

pārvadātājiem (Sabiedriskā transporta padomes 2017.gada 17.oktobra lēmums nr.3 

3.2.punkts):  

1.1. SIA „Sabiedriskais autobuss” (reģ.nr. 48503004916) – par sabiedriskā 

transporta pakalpojumu nodrošināšanu maršrutu tīkla daļā “Alūksne” un maršrutu tīkla 

daļā “Ventspils”; 

1.2. SIA „Gulbenes autobuss” (reģ.nr. 43203003672) – par sabiedriskā 

transporta pakalpojumu nodrošināšanu maršrutu tīkla daļā “Gulbene”; 

1.3. SIA „Madonas ceļu būves SIA” (reģ. nr. 47103000017) – par sabiedriskā 

transporta pakalpojumu nodrošināšanu maršrutu tīkla daļā “Madona”; 

1.4. SIA „Ceļavējš -ATP” (reģ.nr.47103000182) – par sabiedriskā transporta 

pakalpojumu nodrošināšanu maršrutu tīkla daļā “Madona”; 

1.5. SIA „Daugavpils autobusu parks” (reģ.nr.LV41503007196), – par 



sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu maršrutu tīkla daļā “Daugavpils”; 

1.6. SIA „Jēkabpils autobusu parks” (reģ. nr. 45403003245)– par sabiedriskā 

transporta pakalpojumu nodrošināšanu maršrutu tīkla daļā “Jēkabpils” un maršrutu 

tīkla daļā “Preiļi”; 

1.7. AS „Rēzeknes autobusu parks” (reģ.nr.400003012603)– par sabiedriskā 

transporta pakalpojumu nodrošināšanu maršrutu tīkla daļā “Rēzekne”; 

1.8. AS “Talsu autotransports” (reģ. nr.40003009139) - par sabiedriskā 

transporta pakalpojumu nodrošināšanu maršrutu tīkla daļā “Talsi”; 

1.9. AS “CATA” (reģ.nr.40003016840) - par sabiedriskā transporta 

pakalpojumu nodrošināšanu maršrutu tīkla daļā “Limbaži”; 

1.10. SIA “Ludzas autotransporta uzņēmums” (reģ.nr.42403007095) - par 

sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu maršrutu tīkla daļā “Ludza”.  

2. Uzdeva Autotransporta direkcijai pārtraukt izsludināto iepirkumu “Par 

tiesībām sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar autobusiem reģionālās nozīmes 

maršrutu tīkla daļā “Alūksne”, “Daugavpils”, “Gulbene”, “Jēkabpils”, “Limbaži”, 

“Ludza”, “Madona”, “Preiļi”, “Rēzekne” un “Ziemeļkurzeme” (Sabiedriskā transporta 

padomes 2017.gada 17.oktobra lēmums nr.3 3.5.punkts). 

Autotransporta direkcijas iepirkuma komisija, pamatojoties uz Likuma 5.panta 

trešās daļas 1.punktu un 2017.gada 28. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.107 

“Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtībā” 230. punktu,  izpildot 

Sabiedriskā transporta padomes 2017.gada 17. oktobra Lēmumu Nr.3  3.5.punktu 

pārtrauc atklātu konkursu “Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļās “Alūksne”, 

“Daugavpils”, “Gulbene”, “Jēkabpils”, “Limbaži”, “Ludza”, “Madona”, “Preiļi”, 

“Rēzekne”, “Ziemeļkurzeme” (atklāta konkursa identifikācijas Nr. AD2017/3).  

Vienlaikus Autotransporta direkcijas iepirkumu komisija konstatē, ka ņemot 

vērā Sabiedriskā transporta padomes 2017.gada 17.oktobra Lēmuma Nr.3 3.2.punktā 

Autotransporta direkcijai doto uzdevumu par tiešo līgumu par sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanu reģionālas nozīmes maršruta tīkla maršrutos slēgšanu,  ir 

zudusi nepieciešamība pēc šāda veida iepirkuma veikšanas, jo Sabiedriskā transporta 

padomes  2017.gada 17.oktobra Lēmuma Nr.3 3.2.punktā minētās maršrutu tīkla daļas, 

par kurām ir uzdots slēgt līgumus, pilnībā aptver tās maršruta tīkla daļas (iepirkuma 

priekšmetu), kas ir minēti atklāta konkursa  “Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā 



transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla 

daļās “Alūksne”, “Daugavpils”, “Gulbene”, “Jēkabpils”, “Limbaži”, “Ludza”, 

“Madona”, “Preiļi”, “Rēzekne”, “Ziemeļkurzeme” (atklāta konkursa identifikācijas Nr. 

AD2017/3) nolikumā. 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:    M. Jaunups 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks:   K.Godiņš 

 

Komisijas locekļi:                  V. Ļeonova 

 

         I. Puķīte 

 

         J.Lagzdons 

 

         A.Balodis 

 

 

         L. Dravants 

 

Komisijas sekretārs:       R. Grantiņa 


