
Lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumā  
„Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieka pakalpojumu sniegšana Valsts SIA 

“Autotransporta direkcija””   

(iepirkuma id. Nr. ATD 2016/12)  

  
Rīgā,  2016. gada 7. novembrī 

  

  

Pasūtītāja nosaukums: Valsts SIA “Autotransporta direkcija”  

  

Iepirkuma identifikācijas numurs: ATD 2016/12  

  

Iepirkuma priekšmets: ir informācijas sistēmu drošības pārvaldnieka pakalpojumu 

sniegšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Instrukcijas 

2.pielikums).   

Iepirkuma metode:  Iepirkums veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu  

  

Iepirkuma komisijas sastāvs:  

  

Komisijas priekšsēdētājs:       Kristiāns Godiņš – Valdes priekšsēdētājs;  

  

Komisijas locekļi:  Vizma Ļeonova – Juridiskās daļas vadītāja; 

Sanita Mince – Juridiskās daļas vadītāja vietniece;  

Alvis Balodis – Galvenās grāmatvedes vietnieks; 

Māris Vaics – Licencēšanas daļas vadītājs; 

Ilze Brice – Sabiedriskā transporta plānošanas daļas vadītāja 

vietniece informācijas sistēmas jautājumos; 

  

Komisijas sekretāre:  Rita Grantiņa – juriste  

    

Iepirkuma komisija ir izveidota un darbojas, pamatojoties uz Valsts SIA 

“Autotransporta direkcija” valdes locekļa M. Jaunupa 2016. gada 13. septembra 

rīkojumu Nr.1-3/29 „Par iepirkuma komisijas izveidi”. 

  

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums: 07.10.2016.  

  

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18.10.2016. plkst. 11:00.  

  

Pretendentam noteiktās prasības:  

1.  Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un veic komercdarbību 

likumā noteiktā kārtībā. 

2. Pretendents var būt fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība 

jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus. 

3. Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās 

daļas 1., 2. vai 3.punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi. 



4. Pretendentam ir profesionālā pieredze vismaz 3 (trīs) projektos pēdējo 3 (trīs) 

gadu laikā, kuros veikta informācijas sistēmu drošības pārvaldības pakalpojumu 

sniegšana, no kuriem vismaz viena projekta ietvaros drošības pārvaldības 

nodrošināšana ir veikta attiecībā uz informācijas sistēmām, kurām ir piešķirts 

valsts informācijas sistēmas statuss.  

5. Pretendents pakalpojuma sniegšanā apņemas nodrošināt šāda speciālista 

piesaisti, kuram ir nepieciešamā profesionālā kvalifikācijas pakalpojuma 

izpildei:  

5.1.Vadošais drošības pārvaldības eksperts, kurš ir ieguvis: 

5.1.1. augstāko izglītību datorzinībās, vadības zinībās, ekonomikā vai finansēs;  

5.1.2. latviešu valodas zināšanas sapratnē, runāšanā un rakstīšanā ne zemākas kā C1 

līmenī, atbilstoši Eiropas valodas līmeņu novērtējuma metodikai; 

5.1.3. starptautiski atzītu sertifikāciju informācijas sistēmu drošības pārvaldības 

jomā CISM (Certified information security manager), CISSP (Certified 

Information Systems Security Professional) vai ekvivalentu sertifikāciju;  

5.1.4. starptautiski atzītu sertifikāciju informācijas sistēmu drošības pārvaldības 

jomā atbilstoši standarta LVS ISO 27001 vai LVS ISO 27002 prasībām.  

5.1.5. vismaz 3 (trīs) gadu pieredzi valsts informācijas sistēmu drošības pārvaldnieka 

amata pienākumu izpildē, šajā laika periodā pildot  informācijas sistēmu 

drošības pārvaldnieka pienākumus vismaz 3 (trīs) institūcijās, kuru pārziņā 

atrodas valsts informācijas sistēmas.  

5.1.6. pēdējo 3 (trīs) gadu laikā, kā drošības prasību definēšanas eksperts, ir ieguvis 

pieredzi elektronisko pakalpojumu ieviešanā, piedaloties vismaz 1 (viena) 

projekta realizācijā, kura ietvaros ir izstrādāti un ieviesti elektroniskie 

pakalpojumi.  

5.1.7. pēdējo 3 (trīs) gadu laikā, kā drošības prasību definēšanas eksperts, ir ieguvis 

zināšanas par informācijas sistēmu darbības nodrošinājumu Eiropas 

Savienības mērogā piedaloties vismaz 1 (viena) ar informācijas sistēmu 

izstrādi, ieviešanu vai pārvaldību saistīta projekta realizācijā, kurā attiecīgā 

informācijas sistēma ir savienota ar Eiropas Savienības pārvaldībā esošu 

centrālo informācijas sistēmu. 

5.1.8. pēdējo 3 (trīs) gadu laikā, kā drošības prasību definēšanas eksperts, ir ieguvis 

pieredzi transporta jomas informācijas sistēmu drošības izvērtēšanā vai 

pārvaldībā, piedaloties vismaz 1 (viena) projekta realizācijā, kura ietvaros ir 

tikusi nodrošināta informācijas sistēmu drošības izvērtēšana vai pārvaldība 

organizācijā, kura darbojas transporta jomā.  

 

 

Piedāvājumu iesniegušie pretendenti un piedāvātās cenas:  

  

Nr.  

p.k.  

Pretendents  Cena kopā EUR 

bez PVN  

1.  
SIA “BRI”  

35100.00  

 

Piedāvājuma vērtēšana:   

  

Iepirkuma komisija konstatēja, ka SIA BRI iesniegtais piedāvājums atbilst 

visām iepirkuma instrukcijā izvirzītajām prasībām. Attiecībā uz pretendenta iesniegto 



starptautiski atzītu sertifikāciju informācijas sistēmu drošības pārvaldības jomā 

CISM, iepirkuma komisijas konstatēja, kā sertifikāta derīguma termiņš ir 2018. gada 

31. janvāris. Iepirkuma komisija 2016.gada 7.novembra sanāksmes sēdē (protokols 

Nr. 2016/12-5) nolēma iekļaut līgumā punktu, ka starptautiski atzītu sertifikāciju 

informācijas sistēmu drošības pārvaldības jomā CISM ir jābūt spēkā visā līguma 

laikā. Iepirkuma komisija 2016. gada 7. novembrī lēma, ka SIA BRI būtu piešķiramas 

līguma slēgšanas tiesības. 2016. gada 7. novembrī iepirkuma komisija atbilstoši 

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītajā daļā noteiktajam veica pārbaudi, lai 

pārliecinātos, vai uz SIA BRI nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 

piektajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi. Pārbaudes rezultātā iepirkuma komisija 

konstatēja, ka uz SIA BRI nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 

piektajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.  

 

  

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums:  

  

 Ņemot vērā piedāvājumu vērtēšanas gaitā konstatēto, iepirkuma komisija lemj, ka 

iepirkuma „Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieka pakalpojumu sniegšana Valsts 

SIA “Autotransporta direkcija” vajadzībām” (id. Nr. ATD 2016/12) līguma slēgšanas 

tiesības ir piešķiramas SIA BRI par piedāvāto līgumcenu 35100.00 EUR bez PVN. 

Līgumā ir jāiekļauj punkts, ka starptautiski atzītu sertifikāciju informācijas sistēmu 

drošības pārvaldības jomā CISM ir jābūt spēkā visā līguma laikā.  

  

  

Komisijas priekšsēdētājs:                                             K. Godiņš  

Komisijas locekļi:                                                         V. Ļeonova   

                                                                                       S. Mince 

 

A. Balodis 

 

              M. Vaics 

 

              I. Brice  

  

  

 


