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APSTIPRINĀTS: 
SIA „Jūrmalas autobusu satiksme” 

Iepirkuma komisijas sēdē 
2018. gada 04. janvārī 

Protokols Nr. JAS-ORG-2018-1 
 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 
 

_______________________ Zigmunds Pavlovskis 
 

 
 

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS NOLIKUMS 
„Videi draudzīgu sabiedrisko transportlīdzekļu, kuru dzinējs darbojas ar elektrību, 

iegāde”  
 

 
1. Informācija par iepirkuma procedūru 

1.1 Iepirkuma procedūra tiek rīkota saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk - MK) 2017. gada 
28. februāra noteikumiem Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas 
kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”, MK 2016. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 
848 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa 
„Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2. pasākuma „Attīstīt 
videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" īstenošanas noteikumi” 
(turpmāk – MK noteikumi Nr. 848) un citiem ES un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem 
par struktūrfondu vadību. 

1.2 Iepirkuma procedūra tiek rīkota SIA „Jūrmalas autobusu satiksme” projekta 
Nr. 4.5.1.2/17/I/002 „Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde”, 
kas iesniegts Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta 
mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma 
„Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” ietvaros. 

1.3 Iepirkuma procedūras nolikums, tai skaitā tehniskā specifikācija, ir publicēts pasūtītāja          
tīmekļa vietnē www.jurmalassatiksme.lv un ir brīvi saņemams arī elektroniskā veidā 
Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē www.iub.gov.lv. 

 
2. Pasūtītājs:   SIA „Jūrmalas autobusu satiksme” 

Vienotais reģistrācijas Nr. 40103483381 Komercreģistrā 
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 5A, Jūrmala, LV-2011 
Adrese korespondencei: Dzirnavu iela 5A, Jūrmala, LV-2011 
Kontaktpersona: izpilddirektors Jevgēņijs Ļegostajevs,  
mob.tālr. +371 24118903, e-pasts: info@jurmalassatiksme.lv 

 
3. Iepirkuma priekšmets: Videi draudzīgu sabiedrisko transportlīdzekļu, kuru dzinējs 

darbojas ar elektrību, iegāde 
 

4. Iepirkuma identifikācijas numurs:   JAS-2018-1 
 

5. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018. gada 16. februārim, plkst. 17:00 
(piedāvājumi, kas tiks saņemti pēc piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām, netiks vērtēti, un 

pretendents saņems pasūtītāja paziņojumu 

par atteikumu vērtēt piedāvājumu) 
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6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Dzirnavu iela 5A, Jūrmala, LV-2011 vai 

elektroniski uz e-pastu 
info@jurmalassatiksme.lv  

 
7. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība: 

 
7.1. Piedāvājums jāiesniedz vienā no šādiem veidiem: 
 

7.1.1. Personīgi katru darba dienu līdz 2018. gada 16. februārim ieskaitot no plkst. 08.00. līdz 
plkst. 17.00 Dzirnavu ielā 5A, Jūrmalā. 

7.1.2. Nosūtot pa pastu. Par piedāvājuma iesniegšanas laiku uzskatāms brīdis, kad 
piedāvājums saņemts piedāvājumu iesniegšanas vietā Dzirnavu ielā 5A, Jūrmalā. Pasta 
sūtījumam jābūt nogādātam līdz 2018. gada 16. februārim, plkst. 17.00. 

7.1.3. Elektroniskā dokumenta formātā nosūtot uz pasūtītāja elektroniskā pasta adresi 
info@jurmalassatiksme.lv. Par piedāvājuma iesniegšanas laiku uzskatāms brīdis, kad 
piedāvājums saņemts pasūtītāja elektroniskā pasta adresē. 

 
8. Prasības piedāvājuma noformējamam: 

 
8.1. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. 
 
8.2. Ja piedāvājumu sagatavo elektroniska dokumenta formātā, piedāvājumu un papildus 

iesniedzamos dokumentus: 
 

8.2.1. Paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu; 
8.2.2. Piegādātājs ir tiesīgs parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu ar vienu drošu 

elektronisko parakstu. 
 
8.3. Ja piedāvājumu sagatavo papīra formā: 
 

8.3.1. Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina 
auklu. Uz uzlīmes jābūt rakstītam lapu skaitam, pretendenta zīmoga nospiedumam un 
tās personas parakstam, kura paraksta piedāvājumu. 

8.3.2. Piedāvājumu sagatavo datorrakstā, jāiesniedz 2 (divus) piedāvājuma oriģinālu 
eksemplārus.  

8.3.3. Pretendents piedāvājumu iesniedz aizlīmētā iepakojumā, uz kuras norāda: 
 Pasūtītāja nosaukumu un juridisko adresi; 
 Pretendenta nosaukumu un juridisko adresi; 
 Atzīmi: 

„Piedāvājums iepirkuma procedūrai  
„Videi draudzīgu sabiedrisko transportlīdzekļu, kuru dzinējs darbojas ar elektrību, iegāde” 

Identifikācijas Nr. JAS-2018-1 
Neatvērt līdz 2018. gada 16. februārim plkst. 17:00” 

 
9. Piedāvājuma derīguma termiņš:  2018. gada 30. aprīlis (ieskaitot) 

 
10. Tehniskā specifikācija: 

 
Projekta ietvaros ir paredzēts iegādāties 2 (divus) jaunus videi draudzīgus sabiedriskos 
transportlīdzekļus, kuru dzinējs darbojas ar elektrību. Detalizētā iepirkuma priekšmeta tehniskā 
specifikācija ir norādīta nolikuma 2. pielikumā. 
 
Ar tehnisko specifikāciju var arī iepazīties un papildus informācija ir pieejama Dzirnavu ielā 5A, 
Jūrmalā katru darba dienu no plkst. 08.00. līdz plkst. 17.00. Pretendentam par konkrēto vizītes laiku 
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jāvienojas ar SIA „Jūrmalas autobusu satiksme” izpilddirektoru Jevgēņiju Ļegostajevu, vismaz 
iepriekšējā dienā piezvanot pa tālruņa Nr. +371 24118903.  
 
Nolikums, tai skaitā tehniskā specifikācija, ir publicēts pasūtītāja tīmekļa vietnē 
www.jurmalassatiksme.lv un ir brīvi saņemama arī elektroniskā veidā. 
 

11. Preces piegādes vieta:   Dzirnavu iela 5A, Jūrmala 
 

12. Piegādes līguma izpildes termiņš:  ne vēlāk kā līdz 2018. gada 31. augustam  
 

13. Garantijas laiks:  vismaz 2 (divi) gadi pēc transportlīdzekļu 
nodošanas ekspluatācijā dienas bez kilometru 
nobraukuma limita 

 
14. Atlases (kvalifikācijas) prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti: 

 
Nr. Prasība Iesniedzamais dokuments 
1. Pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības 

iepirkumā gadījumā, ja ir pasludināts 
pretendenta maksātnespējas process 
(izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 

procesā tiek piemērots uz parādnieka 

maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu 

kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība 
vai pretendents tiek likvidēts.  
 

Pieteikums – Finanšu piedāvājums dalībai 
iepirkuma procedūrā atbilstoši nolikuma 1. 
pielikumam (iekļauts attiecīgs apliecinājums). 

2. Personu apvienības dalībniekiem, ja 
pretendents ir personu apvienība, jābūt 
noteiktai solidārai atbildībai dalībniekiem 
iepirkuma līguma izpildē. 

Personu apvienības dalībnieku, ja pretendents ir 
personu apvienība, parakstīts saistību raksts 
(protokols, vienošanās, līgums vai cits 

dokuments), kurā norādīts apvienības 
dalībnieku atbildības sadalījums dalībai 
Iepirkuma procedūrā un iepirkuma līguma 
izpildē, kā arī noteikta solidāra atbildība 
dalībniekiem iepirkuma līguma izpildē. 
 

3. Piedāvājuma dokumentus jāparaksta 
pretendenta pārstāvim ar pārstāvības 
tiesībām vai tā pilnvarotai personai. 

Izziņa par pretendenta, personu apvienības 
katra dalībnieka, ja pretendents ir personu 
apvienība, amatpersonām, kurām ir pārstāvības 
tiesības uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, ko 
izsniedzis Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistrs vai analoga iestāde ārvalstīs. 
 
Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām 
izsniegta pilnvara pilnvarotai personai 
piedāvājuma dokumentu parakstīšanai, ja 
nepieciešams.  
 

4. Pretendents ir transportlīdzekļu 
izgatavotājs vai to oficiālais pārstāvis, kas ir 
komersants un ko izgatavotājs ir oficiāli 
pilnvarojis pārstāvēt savas intereses 
(prasība izvirzīta atbilstoši MK Noteikumu 

Nr. 848  punktam 32.15.1.) 

 

Dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir 
transportlīdzekļu izgatavotājs vai 
transportlīdzekļa izgatavotāja izsniegts 
dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir 
transportlīdzekļu izgatavotāja oficiālais 
pārstāvis, kas ir komersants un ko izgatavotājs 
ir oficiāli pilnvarojis pārstāvēt savas intereses. 
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5. Piedāvātajiem transportlīdzekļiem ir veikta 
transportlīdzekļa atbilstības novērtēšana 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par 
mehānisko transportlīdzekļu un to 
sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu vai, ja 
transportlīdzeklis pārbūvēts, tā pārbūve 
veikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par 
transportlīdzekļu pārbūvi, saskaņojot 
attiecīgo dokumentāciju ar valsts akciju 
sabiedrību „Ceļu satiksmes drošības 
direkcija”.  
(prasība izvirzīta atbilstoši MK Noteikumu 

Nr. 848  punktam 32.15.2.). 
 

Pieteikums – Finanšu piedāvājums dalībai 
iepirkuma procedūrā atbilstoši nolikuma 
1. pielikumam (iekļauts attiecīgs apliecinājums). 

6. Pretendentam ir vismaz 1 (viena) gada 
darbības pieredze pirms piedāvājuma 
iesniegšanas iepirkuma priekšmeta 
ražošanā vai tirdzniecībā un piegādē. 
(prasība izvirzīta atbilstoši MK Noteikumu 

Nr. 598  punktam 6.5.4.). 
 

Līdzīga rakstura preču piegāžu (t.i., videi 

draudzīgu sabiedrisko transportlīdzekļu, kuru 

dzinējs darbojas ar elektrību) saraksts, norādot 
šādu informāciju – pasūtītāja nosaukums, 
reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, 
pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds, 
tālruņa numurs un e-pasta adrese, piegādāto 
transportlīdzekļu vienību skaits un piegādāto 
transportlīdzekļu modeļi, vismaz par 1 (vienu) 
gadu iepriekšējo trīs gadu laikā no piedāvājuma 
iesniegšanas brīža (2015., 2016., 2017. un 2018. 

gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim).  
 

 
 

15. Tehniskais piedāvājums 
 

15.1 Tehnisko piedāvājumu sagatavo un iesniedz atbilstoši nolikuma 2. pielikumā (Tehniskā 

specifikācija) izvirzītajām prasībām, par pamatu ņemot nolikuma 2. pielikuma (Tehniskā 

specifikācija) tabulu, pievienojot aili ar informāciju par pretendenta piedāvājumu. 
 

16. Finanšu piedāvājums 
 
16.1 Finanšu piedāvājumu sagatavo un iesniedz, izmantojot 1. pielikumā (Pieteikums – Finanšu 

piedāvājums) paredzēto formu.  
 
16.2 Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi, kā arī visus ar 

līguma izpildi maksājamos nodokļus. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj šādas izmaksas (atsevišķi 

norādot PVN): 
 

16.2.1. Preces iegādes cenu; 
16.2.2. Preces piegādes cenu līdz piegādes līguma izpildes vietai; 
16.2.3. Visus nodokļus un valsts nodevas, kas saistītas ar preces pirmreizējo reģistrāciju CSDD, 

numurzīmes saņemšanu, tehniskās apskates uzlīmes saņemšanu. 
16.2.4. Visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvātās preces atbilstības novērtēšanu saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par mehānisko transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības 
novērtēšanu un attiecīgas dokumentācijas saskaņošanu ar valsts akciju sabiedrību „Ceļu 
satiksmes drošības direkcija”.   
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16.3 Finanšu piedāvājumā jānorāda cenas euro un centos bez PVN, PVN un ar PVN ar precizitāti divas 
zīmes aiz komata.  

 
 

17. Piedāvājumu vērtēšana un izvēle: 
 
17.1 Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma apjomu un nedrīkst iesniegt 

piedāvājuma variantus. 
 
17.2 Pasūtītājs ir tiesīgs: 
 

17.2.1. Sarunās ar pretendentiem saskaņot savas vajadzības ar pretendentu iespējām. 
17.2.2. Sarunu gaitā lūgt pretendentus izskaidrot, papildināt un uzlabot piedāvājumus. 
17.2.3. Pirms sarunu uzsākšanas vai sarunu gaitā nolemt sarunas organizēt secīgos posmos, tai 

skaitā uz nākamo posmu uzaicinot tikai tos pretendentus, kuru aktuālie piedāvājumi 
pasūtītājam tehniski vai finansiāli ir potenciāli visizdevīgākie. 

17.2.4. Atsākt sarunas ar pretendentu, kas kādā no iepriekšējiem sarunu posmiem nav 
uzaicināts uz nākamo sarunu posmu, ja sarunu gaitā atzīst to par nepieciešamu. 

17.2.5. Sarunu gaitā nenoraidīt pretendenta piedāvājumu tikai tādēļ, ka piedāvājums neatbilst 
noteiktajiem standartiem, ja pretendents ar ražotāja tehnisko dokumentāciju vai 
kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem pierāda, ka 
piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības. 

17.2.6. Neveikt vai neturpināt sarunas ar pretendentu, kurš iesniedzis pasūtītāja prasībām 
atbilstošu piedāvājumu, bet norādījis, ka piedāvājums ir galīgs un netiks pārskatīts, vai 
no kura secināms, ka piedāvājums ir galīgs un netiks pārskatīts. 

17.2.7. Lūgt pretendentus, ar kuriem notikušas sarunas, apstiprināt savu galīgo piedāvājumu, ja 
uzskata, ka ir iegūts tā vajadzībām atbilstošs piedāvājums. Apstiprinājuma sniegšanai 
nosaka termiņu, kas nav īsāks par trim darbdienām no dienas, kad pretendenti saņēmuši 
lūgumu apstiprināt savus galīgos piedāvājumus. 

 
17.3 Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda vai pretendenta piedāvājumā nav aritmētisku 

kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto 
piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. 
Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā iepirkuma komisijas veikto aritmētisko 
kļūdu labojumus. 

 
17.4 Pasūtītājs piešķirs līguma slēgšanas tiesības tam pretendentam, kurš atbilst visām iepirkuma 

procedūras nolikumā, tai skaitā tehniskajā specifikācijā, izvirzītajām prasībām, un kurš ir 
piedāvājis zemāko cenu. 

 
18. Piegādes līguma apmaksas nosacījumi: 

 
18.1 Piegādes līguma ietvaros netiks izmaksāts avansa maksājums.  
 
18.2 Pasūtītājs samaksā piegādātājam par piegādātajiem transportlīdzekļiem 15 (piecpadsmit) darba 

dienu laikā pēc transportlīdzekļu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina 
saņemšanas.  
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Pielikums Nr.1 
Iepirkuma procedūras, 
identifikācijas Nr. JAS-2018-1, 
nolikumam 

 
 
 

 
P I E T E I K U M S -  F I N A N Š U  P I E D Ā V Ā J U M S  

 
Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā 

 
Iepirkums: Videi draudzīgu sabiedrisko transportlīdzekļu, kuru dzinējs darbojas 

ar elektrību, iegāde  
 
Identifikācijas Nr. JAS-2018-1 
 
Kam: SIA „Jūrmalas autobusu satiksme” 

Dzirnavu iela 5A, Jūrmala,  
LV-2011, LV-1046, Latvija  

Godātā komisija, 
 
1. Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu, mēs, ______________________________, (nosaukums) apakšā 

parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma procedūras nolikumam. Piedāvājam veikt 
preces piegādi saskaņā ar nolikuma prasībām par šādu cenu: 

 

Izmaksu detalizācija 
Kopējais 
apjoms 

Cena par 1 (vienu) 
vienību EUR bez 

PVN 

Piedāvājuma 
cena EUR bez 

PVN 
Preces iegādes cena 2   
Preces piegādes cena līdz piegādes līguma 
izpildes vietai 

2   

Visi nodokļi un valsts nodevas, kas saistītas ar 
preces pirmreizējo reģistrāciju CSDD, 
numurzīmes saņemšanu, tehniskās apskates 
uzlīmes saņemšanu 

2 
 

  

Visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvātās 
preces atbilstības novērtēšanu saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par mehānisko 
transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības 
novērtēšanu un attiecīgas dokumentācijas 
saskaņošanu ar valsts akciju sabiedrību „Ceļu 
satiksmes drošības direkcija” 

2   

  Kopā EUR bez PVN  
  PVN   
  Kopā EUR ar PVN  

 
2. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība: 

Nr. 
p.k. 

Personas, kuras veido 
piegādātāju apvienību 

nosaukums 

Reģistrācijas 
Nr. 

Juridiskā adrese 
Atbildības apjoms 

% 
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3. Mēs apliecinām, ka mums nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 

maksātspējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērstu pasākumu 

kopums), nav apturēta saimnieciskā darbība un mēs netiekam likvidēti. 
 
4. Mēs apliecinām, ka apņemamies izpildīt MK Noteikumu Nr. 848 punktā 32.15.2 izvirzīto prasību. 
 
5. Mēs apliecinām, ka preces piegādes vieta būs Dzirnavu iela 5A, Jūrmala. 
 
6. Mēs apliecinām, ka preces piegādes termiņš būs ne vēlāk kā līdz 201__. gada ____._________________ 

(vismaz atbilstoši Nolikuma 12. punkta prasībām). 
 
7. Mēs apliecinām, ka piedāvātais garantijas laiks ir _____________ un garantijas nosacījumi ir šādi: 

_______________________ (vismaz atbilstoši Nolikuma 13. punkta prasībām). 
 
8. Mēs apliecinām, ka piedāvājuma derīguma termiņš ir 2018. gada 30. aprīlis (ieskaitot). 

 
9. Mēs apliecinām, ka piekrītam noslēgt piegādes līgumu ar iepirkuma procedūras nolikuma 18. 

punktā minētajiem piegādes līguma apmaksas nosacījumiem. 
 
10. Mēs apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu. 
 
11. Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkuma 

procedūrā: 
 
Pretendenta nosaukums  
Reģistrēts ar Nr.   

Juridiskā adrese  
Biroja adrese  

Kontaktpersona                                                
(vārds, uzvārds, amats) 

 

Telefons  
E-pasta adrese  

Nodokļu maksātāja 
reģistrācijas Nr. 

 

Banka  
Kods  
Konts  

 
Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkuma procedūrā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos 
ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir 
patiesi. 
 

Paraksts: __________________________________ 
Vārds, uzvārds: ____________________________ 
Amats: ___________________________________ 

 

Pieteikums – finanšu piedāvājums sastādīts un parakstīts 2018. gada _________________________________  
z.v. 
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Pielikums Nr.2 
Iepirkuma procedūras, 
identifikācijas Nr. JAS-2018-1, 
nolikumam 

 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 
N.p.k. Parametrs Prasība 
1. Jauni videi draudzīgi sabiedriskie 

transportlīdzekļi, kuru dzinējs darbojas ar 
elektrību 

2 (divas) jaunas vienības 

2. Transportlīdzekļu tips   Transportlīdzekļiem jābūt sertificētiem atbilstoši 
2007. gada. 5. septembra Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2007/46/ EK prasībām. 
 
M3CE kategorijas autobusi, kuros aprīkotas ne mazāk 
kā 25 pasažieru sēdvietas, vismaz 1 vieta personām 
ar īpašām vajadzībām, ar ratiņu stiprinājumiem 
(stiprinājuma jostas, sliedes vai cits ratiņu stiprinājuma 

aprīkojums).  
3. Autobusu izmēri: 

- Garums 
- Platums 
- Augstums (ar A/C) 

 
Ne mazāk kā 8 600mm 
Ne mazāk kā 2 400 mm 
Ne mazāk kā 3 000 mm  

4. Pasažieru ietilpība: 
- Sēdvietu skaits 
- Stāvvietu skaits 
- Vieta ratiņkrēslam 

 
Ne mazāk kā 25 sēdvietas 
Ne mazāk kā 30 stāvvietas  
Vismaz 1 vieta ratiņkrēslam  

5. Autobusa pilna masa Ne vairāk par 15 000 kg 
6. Dzinējs: 

- Elektrība 
- Jauda nominālā 

 
Jā 
Ne mazāk kā 150 kW 

7. Prasības trokšņa līmenim Ārpus autobusa emitētais troksnis nedrīkst pārsniegt 
80 dB (Direktīva 2007/34/EB) 

8. Stūres pastiprinātāja tips Hidraulisks 
9. Krāsa  Balta 
10. Grīdas augstums Zemā grīda pretī katrām iekāpšanas/izkāpšanas durvīm. 

Transportlīdzekļu augstums iekāpšanas/izkāpšanas 
vietās, kur grīdas plaknes augstums līdz ceļa virsmai ir ne 
vairāk kā 320 mm. 

11. Durvis 1+2, 2+2, ar iespēju pasažieriem atvērt no ārpuses 
pieturvietā ar vadītāja kontroli, kur vienas no tām 
ar ne mazāku kā 1 090 mm platu atveri.  
 
Piemērotas pasažieriem ar īpašām vajadzībām, 
kā arī mehāniskiem un motorizētiem un invalīdu ratiņiem 
iekāpt/izkāpt. 
 
Durvis atveramas kā pa vienai, tā visas vienlaicīgi. 
Veramas uz iekšu.  
 
Atlokāma rampa invalīdu ratiņu 
uzbraukšanai/nobraukšanai otrajām durvīm, jābūt 
iekāpšanas/izkāpšanas vietas apgaismojumam. 
Brīdinājuma poga ārpusē un salonā par invalīdu ratiņu 
iebraukšanu. 

12. Sēdekļi, salona noformējums Pasažieru, individuāli, sintētisku vai  ekvivalentu 

materiālu, sēdvieta un atzveltne apvilkti.  
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Prioritāro pasažieru sēdekļu sēdvietas apdrukātas 
ar speciālām zīmēm.  
 
Iekšējais transportlīdzekļa krāsojums tiks precizēts 
piegādes līguma parakstīšanas laikā.  
 
Ne mazāk kā 3 gab. usb konnektori pasažieru salonā. 

13. Stikli Salona sānu logi – stikla pakešu ar iemontētām 
ventilācijas atverēm (ne mazāk kā 3 ventilācijas atveres).  
Elektriski apsildāms priekšējais stikls. 

14. Vadītāja darba vieta Vadītāja darba vietai jābūt norobežotai no pasažieru 
salona.  
 
Vadītāja krēsls ar pneimo amortizāciju. 
 
Mikrofons paziņojuma sniegšanai pasažieru salonā 
un/vai ārpus autobusa. 

15. Salons Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar ventilācijas un 
kondicionēšanas un apkures iekārtām pasažieru salonā.  
 
Transportlīdzekļa salonā uzturama temperatūra robežās 
no + 14°C līdz + 26°C (atbilstoši sezonai). 
 
Pie katrām durvīm ierīkoti ventilatori-pūtēji.  

16. Klīrensa maiņas iespēja ar sagāšanos Jā 
17. Digitālais tahogrāfs ar ātruma 

ierobežotāju 100km/h 
Jā 

18. Atpakaļ skata spoguļi ar apsildi Jā 
19. Video novērošana Nodrošināt tiešsaistes videonovērošanu.  

 
Iekšējās novērošanas kamera ar montēšanu griestos 
un ar sensoru, kura attēla kvalitāte ir ne mazāka kā 
3 megapikseļi.  
 
Darba temperatūras diapazons vismaz no -30°C līdz  
+35 °C. 
 
Kamerai jābūt izturīgai pret ārējās vides ietekmēm 
(putekļi, vibrācija, temperatūras maiņas). IP65 standarts 
vai ekvivalents. 
 
Kamerai jāatbilst NE 55022, CISPR 22, EN 55024, 
EN 61000-6-1/2, FCC part15B, CFR 47, AS/NZS 3548 
vai ekvivalentiem standartiem.  
 
Kamerai vai kamerām jābūt ar 360° objektīvu, 
lai nodrošinātu novērošanu visā autobusa salonā, 
bez aklās zonas (autobusa konstrukcijas elementu, 

piemēram sēdekļi nosegtā telpā  nav uzskatāma par aklo 

zonu). 
 
Jābūt iespējai veikt incidenta ierakstu, redzēt un dzirdēt 
notiekošo tieši no kameras. 
 
Vismaz viena kamera uz priekšu braukšanas virzienā. 
 
Vismaz viena kamera pasažieru salona videonovērošanai. 
 
Atpakaļ skata kamera pie atpakaļgaitas kustības.  

20. Elektroniskā pasažieru informācijas 
sistēma  

Elektroniskai pasažieru informācijas sistēmai (borta 

dators) pieturu paziņošanai jābūt sinhronizētai ar salonā 
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esošā elektronisko ekrāna darbību, kura izmērs ir vismaz 
18 collas.  
 
Iekšējo tablo skaitam jābūt  ne mazāk kā 1 (vienam). 
 
Iekšējam tablo jābūt ar iespēju uzrādīt esošo un nākamo 
pieturu. 
 
Ārējie maršruta tablo ar maršruta numura un braukšanas 
virziena norādēm izvietojami autobusa priekšējā daļā 
un labajā sānā, bet autobusa aizmugurē – maršruta 
numurs.  
 
Visu sistēmu pārvalda un programmē borta dators. 
 
Elektroniskai pasažieru informācijas sistēmai jānodrošina 
tiešsaistes pieeju maršrutu izmaiņu veikšanai. 

21. Alkohola autobloķētāji Transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar alkohola 
autobloķētājiem. Alkohola autobloķētājiem jāatbilst 
LR standartam LVS EN 50436-1 ,”Alkometriski 
autobloķētāji. Testēšanas metodes un veiktspējas 
prasības. 1.daļa: Tehniskie līdzekļi profilakses darbam 
ar iereibušiem autovadītājiem” vai ekvivalentam 
standartam.  

22. SOS poga pie vadītāja vai ekvivalenta 
pasažieru drošību paaugstinoša iekārta 
 

Transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar drošības 
iekārtām – ierīkotu SOS pogu pie vadītāja vai ekvivalentu 
pasažieru drošību paaugstinošu iekārtu. 
 
SOS pogai jāļauj vadītājam fiksēt incidentus autobusa 
salonā. Piespiežot pogu (slēdzi), kamera nosuta trauksmes 
signālu uz vietu, kas saskaņota ar Pasūtītāju. Operatoram 
jābūt iespējai veikt incidenta ierakstu, tiešsaistē redzēt un 
dzirdēt notiekošo tieši no kameras.  

 
 
  
 


