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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

darbinieku pārvadājumi 

 

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”, 

reģistrācijas Nr. 40003619950 (turpmāk – Pasūtītājs). 

Vispārējais iepirkuma priekšmeta apraksts: Pasūtītāja darbinieku pārvadāšana Rīgas, 

Jūrmalas pilsētas vai 50 km rādiusā no Rīgas pilsētas robežas administratīvās teritorijas ietvaros. 

Iepirkuma līguma veids: līgums. 

Iepirkuma līguma termiņš: pieci (5) gadi. 

Pakalpojuma sniegšanas laiks: saskaņā ar Tehniskās specifikācijas pielikumu „grafiks” 

katrai lotie jeb pārvadājumi tiek nodrošināti katras lotes maršrutu aprakstos norādītājos laikos 

Iepirkuma lotes (daļu) skaits: 3 (trīs). 

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Pārvadājumi notiek saskaņā ar Pasūtītāja izstrādāto 

maršrutu shēmām, grafikiem un provizoriskajiem nobraukumiem. Maršrutu apraksti un izpildes 

laiki pievienoti Tehniskās specifikācijai un atrodas tās pielikumos. Ja notiek maršrutu shēmas, 

grafika vai provizoriskā nobraukuma izmaiņas, Pasūtītāja pilnvarotā persona informē Izpildītāju 

ne vēlāk kā līdz iepriekšējās dienas plkst. 18.00. 

Pakalpojuma nodrošināšanas kārtība: 

1. Izpildītāja transports ierodas attiecīgajā maršruta sākuma punktā attiecīgā maršruta 

apraksta norādītajā laikā un veic maršrutu (sk. Tehniskās specifikācijas 

pielikumus). 

2. Pakalpojuma sniegšanas sākuma un beigu vieta var mainīties pārvadājuma izpildes 

teritorijas ietvaros. 

3. Tehniskās specifikācijas pielikumā norādīts nobraukums maršrutos, nobraukums 

no pakalpojuma sniedzēja bāzes vietas līdz maršruta sākuma un beigu punktam 

netiek uzskaitīts.  

4. Pasažieru iekāpšana un izkāpšana tiek organizēta Tehniskās specifikācijas 

pielikumos norādītajos punktos, sabiedriskā transporta pieturvietās vai, ja tuvumā 

tādu nav, vietās kur iespējama droša pasažieru apkalpošana. 

5. Pārvadājumi tiek nodrošināti atbilstoši augstas apkalpošanas kultūras standartiem 

(jānodrošina mašīnas virsbūves un salona tīrība, smēķēšanas aizliegums salonā 

u. c.). 

6. Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jānodrošina pārvadāto darbinieku 

uzskaite, sniedzot datus elektroniskā formātā: 

a. par pārvadātajiem darbiniekiem maršrutā; 

b. darbinieku to iekāpšanas un izkāpšanas vietu. 

Norēķinu kārtība: Katru mēnesi Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītāja pilnvarotajai 

personai pārskatu par darbiniekiem sniegto pakalpojumu iepriekšējā mēnesī, atšifrējot visus 

braucienus par katru konkrēto darba uzdevumu saistībā ar konkrēto maršrutu, norādot katra 

brauciena datumu, sākuma un beigu laiku, nobraukto attālumu, brauciena maršrutu un laiku. 



2 no 2 

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt pārskatam pievienot atskaites no Globālā pozicionēšanas sistēmas 

(GPS). Samaksa par pakalpojumu tiek veikta ar pēcapmaksu pēc tam, kad pušu pilnvarotās 

personas ir parakstījušas pārskatu par saņemto pakalpojumu iepriekšējā mēnesī un pakalpojuma 

sniedzējs ir iesniedzis rēķinu. 

Pakalpojuma nodrošinātāji: Izpildītāja sabiedriskā transportlīdzekļa vadītājiem ir jābūt 

Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām atbilstošajai kvalifikācijai (sk. Ministru kabineta 

2015. gada 2. jūnija noteikumus Nr. 279 „Ceļu satiksmes noteikumi” vai to tiesību aktu, kurš 

aizstāj iepriekš minēto tiesību aktu). 

Pakalpojuma pieejamība: 

1. Izpildītājam jānodrošina, ka pakalpojums tiek sniegts tikai Pasūtītāja darbiniekiem.  

2. Nepiederošu personu pārvadāšana ir aizliegta 

Transportlīdzekļi: 

1. Transportlīdzekļiem ir jābūt nav vecākiem par 8 (astoņiem) gadiem no 

transportlīdzekļa ražošanas brīža. 

2. Transportlīdzekļiem ir jābūt visiem normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem 

(tehniskās apskates uzlīme, licences kartītes, u. c.) atbilstoši ceļu satiksmi 

reglamentējošajiem, citiem normatīvajiem aktiem un tehniskajiem standartiem. 

3. Transportlīdzekļiem ir jābūt aprīkotiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām par 

pasažieru pārvadājumiem (sk. Autopārvadājumu likumu vai citu tiesību aktu, kurš 

aizstāj iepriekš minēto tiesību aktu); 

4. Transportlīdzekļiem ir jābūt bez fiziskajiem defektiem. 

5. Transportlīdzekļu pasažieru ietilpībai ir jābūt atbilstoši katras daļas maršrutu 

provizoriskajam pasažieru apjomam. 

6. Transportlīdzekļiem ir jābūt tehniskai iespējai un vietai uzstādīt Pasūtītāja 

elektroniskās biļešu sistēmas aprīkojumu (e-biļešu sistēmas terminālis un 

elektroniskais kartes lasītājs). Minēto iekārtu uzstādīšanu veiks Pasūtītājs. 

Transportlīdzekļu papildus aprīkojums: 

1. Transportlīdzekļos jābūt uzstādītiem GPS uztvērējiem, lai Pasūtītājam būtu 

iespējams kontrolēt (pārliecināties) par transportlīdzekļa pārvietošanos attiecīgajā 

maršrutā. Izpildītājam GPS datus jāglabā ne mazāk kā 3 mēnešus. 

2. Transportlīdzekļa salonā redzamā vietā jābūt izvietotai informācijai ar 

transportlīdzekļa vadītāja vārdu/ uzvārdu/ fotogrāfiju. 

 

Pielikumā:  

1. Pirmās (1) lotes grafiks, provizoriskais nobraukums un shēma; 

2. Otrās (2) lotes grafiks, provizoriskais nobraukums un shēma; 

3. Trešās (3) lotes grafiks, provizoriskais nobraukums un shēma. 


