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2016. gada 21.aprīlī                   Nr. AD 2016/6-5 

 

Piedalās: 

Komisijas priekšsēdētājs:     - K.Godiņš 

 

Komisijas locekļi: 

Licencēšanas daļas vadītājs    - M.Vaics 

Galvenā grāmatveža vietnieks    - A.Balodis 

Sabiedriskā transporta plānošanas daļas vadītāja vietniece  

informācijas sistēmu jautājumos    - I.Brice 

Jurists    - J.A.Vaivods 

 

Dienas kārtība: 

Iepirkuma "Braukšanas biļešu un citu braukšanas tiesības apliecinošo dokumentu, kas 

apliecina pasažiera tiesības braukt sabiedriskajā transporta bez maksas vai uz atvieglotiem 

noteikumiem, kontroles pakalpojumi reģionālās nozīmes maršrutu autobusos" (iepirkuma 

identifikācijas Nr. AD 2016/6) (turpmāk - iepirkums) pārtraukšana. 

 

Iepirkuma komisijas sanāksmi vada – K.Godiņš 

 

Iepirkuma komisijas sanāksmi protokolē – J.A.Vaivods 

 

Sanāksmes sākums – plkst. 14.45. 

 

Iepirkuma priekšmets ir biļešu un citu braukšanas tiesības apliecinošo dokumentu, kas 

apliecina pasažiera tiesības braukt sabiedriskajā transporta bez maksas vai uz atvieglotiem 

noteikumiem, kontroles veikšana reģionālās nozīmes maršrutu autobusos (turpmāk – biļešu 

kontrole).  

Valsts SIA “Autotransporta direkcija” (turpmāk – Pasūtītājs) mērķis, izsludinot 

2016.gada 22.janvārī iepirkumu "Braukšanas biļešu un citu braukšanas tiesības apliecinošo 

dokumentu, kas apliecina pasažiera tiesības braukt sabiedriskajā transporta bez maksas vai uz 

atvieglotiem noteikumiem, kontroles pakalpojumi reģionālās nozīmes maršrutu autobusos" 
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(iepirkuma identifikācijas Nr. AD 2016/2), bija veikt vismaz 800 biļešu kontroles paredzamās 

līguma summas 13390,00 EUR (neieskaitot PVN) ietvaros līdz 2016.gada 31.decembrim.  

Iepirkums tika izsludināts, lai pārliecinātos par biļešu tirdzniecības noteikumu 

ievērošanu reģionālās nozīmes visā maršruta tīklā.  

Iepirkums Nr. AD 2016/2 tika pārtraukts, jo iesniegtie piedāvājumi bija neatbilstoši 

iepirkuma instrukcijas prasībām.  

2016.gada 11.martā tika no jauna izsludināts iepirkums "Braukšanas biļešu un citu 

braukšanas tiesības apliecinošo dokumentu, kas apliecina pasažiera tiesības braukt 

sabiedriskajā transporta bez maksas vai uz atvieglotiem noteikumiem, kontroles pakalpojumi 

reģionālās nozīmes maršrutu autobusos" (iepirkuma identifikācijas Nr. AD 2016/6). Ar 

iepirkuma komisijas 2016. gada 24.marta lēmumu tika nolemts atzīt pretendentu SIA “LAP 

serviss” par iepirkuma uzvarētāju.  

Uz 2016.gada 19.aprīlī Pasūtītājs ir veicis 131 biļešu kontroli un tādējādi vairs nav 

nepieciešamība pēc 800 biļešu kontrolēm. Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 2.pantā 

noteikto mērķi - nodrošināt valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli 

samazinot pasūtītāja risku, ir konstatējama būtiska iepirkuma priekšmeta apjoma 

samazināšanās attiecībā uz biļešu kontroles reižu kopējo apjomu un attiecīgi paredzamo 

līguma summu.  

Iepirkuma instrukcijas 12.1.punkts nosaka, ka “Iepirkumu komisija var pieņemt 

lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez līguma noslēgšanas, ja nav iesniegti 

piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst instrukcijas vai tā pielikumos noteiktajām 

prasībām, ja Pasūtītājam nav pietiekami finanšu resursi, vai nav vairs nepieciešamības pēc 

preču piegādes, kā arī citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.” Saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 82. panta vienpadsmitās daļas otro teikumu Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt 

iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.  

Ņemot vērā augstākminēto, Iepirkuma komisija konstatē, ka ir būtiskas izmaiņas 

iepirkuma priekšmeta apjomā un Pasūtītājs nevar saņemt tā vajadzībām atbilstošu 

pakalpojumu. Tas ir objektīvs iemesls iepirkuma pārtraukšanai un līguma neslēgšanai ar 

pretendentu SIA “LAP serviss”. 

Iepirkuma komisija, visiem komisijas locekļiem balsojot "par", vienbalsīgi 

nolemj:  

1. pārtraukt iepirkumu "Braukšanas biļešu un citu braukšanas tiesības 

apliecinošo dokumentu, kas apliecina pasažiera tiesības braukt sabiedriskajā transporta 

bez maksas vai uz atvieglotiem noteikumiem, kontroles pakalpojumi reģionālās nozīmes 
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maršrutu autobusos" (iepirkuma identifikācijas Nr. AD 2016/6) saskaņā ar iepirkuma 

instrukcijas 12.1.punktu un Publisko iepirkumu likuma 82. panta vienpadsmitās daļas 

otro teikumu; 

2. Valsts SIA „Autotransporta direkcija” mājaslapā internetā nodrošināt brīvu 

un tiešu elektronisko pieeju pieņemtajam lēmumam, ar kuru tiek pārtraukta iepirkuma 

procedūra; 

3. Iesniegt publicēšanai paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 

par iepirkuma procedūras pārtraukšanu. 

4. Informēt pretendentu SIA “LAP serviss” par iepirkuma pārtraukšanu. 

 

Sanāksmes noslēgums – plkst. 15.30. 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs       K.Godiņš 

 

 

Komisijas locekļi   M.Vaics 

 

 

   I.Brice 

 

 

   A.Balodis 

 

 

    J.A.Vaivods 

 

 

Protokolēja    J.A.Vaivods 


