
Pielikums Nr. 2 Elektronisko pierādījumu (e-pastu) apkopojums1  

Iepirkums Nr.1-Nr.5 

Nr.p.k Nr.p.k. 

hronolo

ģiski 

Datums/ laiks Sūtītājs Saņēmējs 
Nosaukums un 

pielikums 
E-pasta teksts 

1. 

1. 
12.08.2019. 

20.44 
[BB]<[BB]@nordeka.lv> 

[AA]<[AA]@nordeka.lv>; 

[HH]@nordeka.lv  

Cc: [NN]@nordeka.lv 

Nosaukums: 

(no subject) 

Pielikums: 

Lotes_Nordeka

+Sab.aut_.xlsx 

Sveiki, kolēģi! 

 

Pielikumā Excel fails ar vadības minētajiem sadarbības izvēršanas virzieniem. [AA] pārziņā palika Pierīga. No šīs tabulas 

derīgs jums var būt vien apjoms, kas 4 lotēs (“Rēzekne, Ludza”, “Alūksne, Balvi, Gulbene”, “Kuldīga, Saldus” un “Ventspils” 

veido 7.618 miljonus. 

 

Rīt turpināšu pētīt Madonas loti, kā arī sagatavošu materiālu par Liepājas loti, lai [NN] var dalīties ar reāliem skaitļiem. 

 

Ar cieņu, 

 

[BB] 

Pasažieru pārvadājumu daļas vadītājs 

 

AS „Nordeka” 

Dzirciema iela 121, Rīga, LV-1055 

 

Tālrunis: [NUMURS] 

 

E-pasts: [BB]@nordeka.lv 

www.nordeka.lv 

2. 

2. 

13.08.2019. 

15.32 [AA] <[AA]@nordeka.lv> 

[NN] <[NN]@nordeka.lv> 

Cc: ' [BB]' 

<[BB]@nordeka.lv> 

Nosaukums: 

Pierīga 

Pielikums: 

Pierīga_sadalīj

ums.xlsx 

Pierīgas sadalījuma projekts. 

Cieņā, 

[AA] 

3. 

3.10 

13.08.2019. 

19.44 

 

 

 

 

 

[ČČ] <[ČČ]@uvk.lv> 

[FV] <[FV]@uvk.lv>;                                                      

Cc: [PP] <[PP]@adltd.eu>; 

[OO] <[OO]@lap.lv> 

 Nosaukums: 

RE: par vēl 

vienu klientu 

Esošie nav drauds, bet igauņi var sagādāt nepatīkamus pārsteigumus( Hansabuss, Lux Express). 

 

[ČČ] 

 
1 Tabulā apkopotā veidā norādītas tās e-pastu sarakstes, kas pievienotas lietas Nr. KL\2.2-3\21\1 materiāliem. E-pasti un/vai to pielikumi atspoguļoti Paziņojumā par 

Konkurences padomes lēmuma pieņemšanai nepieciešamo faktu konstatēšanu un par uzaicinājumu iepazīties ar lietā Nr. KL\2.2-3\21\1 esošajiem pierādījumiem un viedokļa 

izteikšanu un/vai šajā pielikumā. 
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From: [FV] [mailto:[FV]@uvk.lv]  

Sent: Tuesday, August 13, 2019 7:41 PM 

To: '[ČČ]' 

Cc: '[PP]'; '[OO]' 

Subject: RE: par vēl vienu klientu 

 

Kungi,  

 

Vienalga tas ir jautājums par koordināciju.  

Ko tad īsti un cik grib no bankām ? Tad apstrīdēs nolikumu jeb nē ? Utt., utt. 

 

Mans viedoklis:  

1) Ja būsim vienīgie, kas apstrīd nolikumu, tad nedomāju, ka iegūsim kādu labumu.  

Vai tikai LAPam tas nolikums slikts ? Un ja gadījumā citi gatavi to paciest, tad vai tieši LAPa iecerētajās lotēs un tieši ar 

LAPam ar tā kapacitāti, tas nolikums būs vienīgi LAPam nepārvarams ? 

2) Ja nu ir skaidra LAPa ambīcija un aptuveni arī finanšu atbalsta vajadzība no bankām/līzinga kompānijām, tad darbs ar tām 

ir jāturpina vienalga un nepārtraukti. Nav tie laiki, kad tādas summas izsniedz tikai ar vietējo banku vadoņu atļauju. Tam būs 

vajadzīgs krietns laiks un rūpīgs pamatojums.  

 

[FV] 

3.9     

From: [ČČ] [mailto:[ČČ]@uvk.lv]  

Sent: Tuesday, August 13, 2019 7:30 PM 

To: '[PP]'; '[FV]'; '[OO]' 

Subject: RE: par vēl vienu klientu 

 

Labvakar, biju sapratis, ka mēs apstrīdēsim konkursa nolikumu. 

 

[ČČ] 

3.8     

From: [PP] [mailto:[PP]@adltd.eu]  

Sent: Tuesday, August 13, 2019 7:24 PM 

To: [FV]; '[OO]' 

Cc: '[ČČ]' 

Subject: Re: par vēl vienu klientu 

 

Sveiki! 

 

Domāju, ka ir jāizdara savs mājas darbs, proti, ir jāsagatavo pieprasītie dokumenti – ATD nolikums ar pielikumiem (saite uz 

dokumentiem) un kvalitatīvs biznesa plāns (t.sk., 10 gadu PZA, bilances, naudas plūsmas aprēķini) pa lotēm, kurās plānojam 

piedalīties.  

 

[OO], cik dienās LAP var kvalitatīvi sagatavot pieprasīto informāciju? To pirms nosūtīšanas gribam izskatīt un saskaņot. 

 

Pirms sūtīt esošo prezentāciju citiem potenciālajiem finansētājiem, gribu saprast: 

1.ar kurām personām no konkrētām bankām LAP ir komunicējis līdz šim? 

2.kāda informācija ir tikusi nosūtīta bankām indikatīvo piedāvājumu sagatavošanai? 

3.kādi ir līdzšinējie banku indikatīvie piedāvājumi? 

 

Ņemot vērā šī konkursa nozīmi, priekšlikums šādu jautājumu risināt bankās un ar citiem potenciālajiem finansētājiem 

visaugstākajā iespējamā līmenī. 

 

Cieņā, 

[PP] 
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3.7     

From: [FV] <[FV]@uvk.lv> 

Date: Tuesday, 13 August 2019 at 18:18 

To: [OO] <[OO]@lap.lv> 

Cc: [ČČ] <[ČČ]@uvk.lv>, [PP] <[PP]@adltd.eu> 

Subject: RE: par vēl vienu klientu 

 

[OO], sveiks.  

  

Tad jau jautājums ir vairāk par koordināciju LAP vadībā. 

Man tika teikts, ka ar (*) iet slikti un derētu vēl kādas bankas piedāvājums. Es momentāni atsaucos un sazinājos ar (*) vadību 

un atbildīgo par mūsu grupu. 

  

Es tiku nosūtījis sekojošu prezentāciju, kura ir pielikumā. Pēc Tevis atsūtītās (*) atbildes man šķiet, ka LAP ir sniedzis (*) citu 

prezentāciju un lūdzis cita veida finanšu piedāvājumu. 

  

Ja man nav tālāk jāpalīdz ar saviem kontaktiem (*), tad lūdzu to darīt man nepārprotami zināmu. 

  

[FV]  

3.6     

From: [OO] [mailto:[OO]@lap.lv]  

Sent: Tuesday, August 13, 2019 6:06 PM 

To: [FV]; '[ČČ]'; [PP]@adltd.eu 

Subject: Re: par vēl vienu klientu 

  

Labdien  

Gribēju informēt , ka  LAP ir  saņēmis  idikatīvu piedāvājumu no (*) uz  (*) EUR ar likmi  (*) % . Ja likme  var pieaugt līdz  

(*) % , tad to  derētu   zināt max ātri . 

[OO] 

3.5     

On 13.08.2019 17:51, [FV] wrote: 

Kungi,  

  

Pašu līdzdalības daļu vēlāk varēsim nokoriģēt. Tas ir mazākais... Viņu indikācijas saprātīgos lielumus lieciet savos aprēķinos. 

Vajag bankai biznesa plānu, naudas plūsmu, utt. Šodien bankas, kas vispār atsaucas 1 (!!) dienas laikā nav daudz. 

  

Un viss tas vēl paralēli varētu derēt arī (*). 

  

[FV] 

3.4     

From: [ČČ] [mailto:[ČČ]@uvk.lv]  

Sent: Tuesday, August 13, 2019 5:21 PM 

To: '[FV]'; [PP]@adltd.eu 

Cc: '[OO]' 

Subject: RE: par vēl vienu klientu 

  

Investīcijas ir nepieciešamas autobusu iegādē, faktiski ir nepieciešams līzings, pirmā iemaksa virs (*) % būtu par daudz. 

  

[ČČ] 

3.3     

From: [FV] [mailto:[FV]@uvk.lv]  

Sent: Tuesday, August 13, 2019 5:07 PM 

To: [PP]@adltd.eu 

Cc: '[OO]'; [ČČ]@uvk.lv 

Subject: FW: par vēl vienu klientu 
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[PP],  

  

Puiši no (*) gana ātri ir reaģējuši. Bet kā jau varēja gaidīt, tad uz ļoti vispārējās prezentācijas pamata, viņi šobrīd var iedot tikai 

konceptuālu piekrišanu. Bet , kā saprotu, tad tas bija arī tās prezentācijas mērķis. 

  

Lūdzu Tevi pārņemt tālāko sarunu procesa vadību ar (*) par šo tēmu. Aicinu [OO] + [ČC] palīdzēt ar kvalitatīvu materiālu. Es 

uz atbildēšu viņiem pozitīvā veidā, ar cc arī [OO] + Tev.  

  

[FV]  

3.2     

From: (*) 

Sent: Tuesday, August 13, 2019 4:56 PM 

To: [FV]@uvk.lv 

Subject: RE: par vēl vienu klientu 

  

[FV], 

  

Esmu iepazinies ar atsūtīto prezentāciju par LAP. 

Konceptuāli mēs protams esam gatavi šādu darījumu izskatīt, bet lai runātu par kaut kādiem konkrētākiem nosacījumiem šī 

informācija ir par īsu. 

Lai iedotu jau konkrētāku indikāciju, nepieciešamas sekojošas lietas: 

1. Jaunais konkursa nolikums (pašiem neizdevās atrast); 

2. Biznesa plāns konkrētajām lotēm un apjomiem. 

  

Ņemot vērā, ka nākamo 10 gadu operacionālā darbība tad balstītos uz šiem aprēķiniem (vēsture šo īsti vairs nereprezentē!), tad 

šī informācija ir absolūtais minimums, kas nepieciešams, lai vērtētu… un tad jau izvērtējot šos dokumentus var runāt par 

detaļām un indikatīvāku piedāvājumu. 

  

Šobrīd, balstoties uz šā brīža informācijas paku, varam pateikt, ka mēs būtu gatavi skatīties, bet jebkādus detalizētus 

nosacījumus (cena, termiņš, pašu līdzdalība, utt.) diemžēl nebūs iespējams iedot.  

Saprotu, ka daļa no šī informācijas nepieciešama Jūsu konkursa piedāvājuma jeb biznesa plāna sagatavošanai. Šādām 

vajadzībām tad ieteiktu izmantot mainīgus lielumus ar iespēju tos vēl procesa laikā koriģēt: 

• Pašu līdzdalība  (*) %- (*) %  no summas (bez PVN). 

• Grafiks  (*) - (*) gadi; juridiskais termiņš var atšķirties. 

• Cena: + (*)% līdz (*) %robežās. Bet šo šobrīd ir visgrūtāk prognozēt! 

• Menedžmenta komisija varētu būt (*)% līdz (*)%  robežās (vienreizēja). 

• Summas ziņā neredzu problēmas ar Jūsu indicētajiem apjomiem. 

• Pārējie nosacījumi jau lielā mērā balstīti un pielāgoti biznesa plānam, nolikumam utt. 

  

Ar cieņu, 

(*) 

(*)  

(*) 

(*) 

(*) 

(*) 

3.1     

From: [FV] [mailto:[FV]@uvk.lv]  

Sent: Monday, August 12, 2019 5:31 PM 

To: (*) 

Cc: (*)  

Subject: par vēl vienu klientu 

  

CAUTION: External email. Please do not click on links/attachments unless you recognize the sender. 

Labdien, (*) 
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Gribēju vēl vienu tēmu Jums pieteikt, kura prasa gana ātru konceptuālu atbildi. 

  

PAP grupai ir netiešs, bet balsu ziņā noteicošs, finanšu ieguldījums AS “Liepājas autobusu parks” (LAP). Uzņēmumam 

darbības joma ir saistībā ar pasažieru pārvadājumiem dažādās jomās. 

  

Vienā no tām – reģionālie pasažieru pārvadājumi, ir izsludināts valsts iepirkums, kurā LAP plāno piedalīties. Bet kopumā būs 

vajadzīgi ~150 jauni autobusi. Prasības pret pārvadātājiem ir ļoti augstas.  

  

Šobrīd LAP ir sarunās ar vairākiem par finansējumu, tai skaitā - ar autobusu ražotājiem. 

  

Aicinu Jūs izvērtēt šo LAP vajadzību konceptuāli, bet ja iespējams, tad samērā ātri. Ja tā Jums šķitīs interesanta, tad valdes pr-

js [OO] un Padomes pr-js [PP] ar Jums tiktos, atbildētu uz jautājumiem,  papildinātu pamatinformāciju ar nepieciešamo bankas 

piedāvājuma izteikšanai. 

  

Pielikumā īsa prezentācija. 

  

Visu labu,  

[FV] 

-- 

4 

4.10 
15.08.2019. 

09.01 
[OO] <[OO]@lap.lv> 

[FV] <[FV]@uvk.lv>; '[PP]' 

<[PP]@adltd.eu>  

Cc: '[ČČ]' <[ČČ]@uvk.lv> 

Nosaukums: 

Re: par vēl 

vienu klientu 

Labrīt . 

Varu rīt no 13.00  līdz 14.30 . 

[OO] 

On 15.08.2019 08:53, [FV] wrote: 

Labrīt,  

  

Manas iespējas nākošnedēļ būs ierobežotas satikties. Pirmdiena un otrdiena jau pilnas. 

Ja pirmajai konceptuālai koordinācija sapulcei der rīt, piektdiena, tad varu no 13:00 līdz 19:00. 

  

[FV] 

4.9     

From: [PP] [mailto:[PP]@adltd.eu]  

Sent: Wednesday, August 14, 2019 4:25 PM 

To: [OO]; [FV] 

Cc: '[ČČ]' 

Subject: RE: par vēl vienu klientu 

  

Sveiki! 

  



6 
 

Lai koordinēti turpinātu, priekšlikums: 

  

1.mēs ar [OO] tuvākajās dienās tiekamies ar potenciālajiem partneriem (Nordeka, SA, u.c.), saprotam LAP iespējamo ķm 

apjomu un aptuveno investīciju lielumu. 

2.LAP menedžments strādā pie biznesa plānu izstrādes katrai lotei, kuras šobrīd esam iezīmējuši kā LAP interesējošas, paturot 

prātā gan iespējamo samazinājumu, gan palielinājumu nobraucamajiem km un lotēm, kurās LAP plāno piedalīties. 

3.tiekamies nākošās nedēļas laikā klātienē statusa ziņojumam par to, kāda ir informācija no potenciālajiem partneriem, kas ir 

ar iespējamo finansējumu, kurš un kā ved sarunas ar finansētājiem.  

  

[OO], lūgums līdz tikšanās apzināt, kādas ir autobusu ražotāju indikācijas par finansējumu. 

  

Man šobrīd piejami laiki ir 19.08. no plkst.14.00-18.00, 20.08. no plkst.13.00-18.00, 22.08. no plkst.15.00-18.00, 23.08. no 

plkst.9.00-18.00. 

  

Cieņā, 

[PP] 

4.8     

From: [OO] [mailto:[OO]@lap.lv]  

Sent: trešdiena, 2019. gada 14. augustā 12:45 

To: [FV] <[FV]@uvk.lv> 

Cc: '[ČČ]' <[ČČ]@uvk.lv>; [PP] <[PP]@adltd.eu> 

Subject: Re: par vēl vienu klientu 

  

Labdien  

Piedāvājumu no (*)   saņēmu  sakarā ar LAP  nosūtīto 15.jūlija vēstuli . Šādas vēstules 

esmu  izsūtijis  saviem  kontaktiem   bankās (*), (*)  ,  (*)  . Mani kontakti nav banku vadībā . Man svarīgi bija saprast,  cik 

LAP ir gatavi aizdot un uz kādiem nosacījumiem  , lai  izveidotu piedāvājuma viedošanas stratēģiju.  (*)  operatīvi paziņoja , 

ka  LAP ir gatavi aizdot (*) EUR  , (*) šķiet vispār nav atbildējusi . Jāņem vērā , ka ATD nolikums tika  publicēts  17.07 , tā ka 

manas zināšanas par  nepieciešamo finansējuma apjomu mainās , iepazīstoties dziļāk  ar nolikuma detaļām un niansēm  . LAP 

padomes sēdē  informēju , ka  valdes ieskatā  prioritātes ir Liepājas Lote , Saldus Lote un vēlams kopā ar partneriem 

piedalities Rigas lotē . Nepieciešamais finansējuma apjoms  tika rēķināts no nepieciešamo  auobusu skaita  , operatīvi 

saliekot   izlaides  ,ņemot vērā ATD norādīto pasažieru skaitu  ( papildus  tika ņemts vērā , ka 45 %  autobusu 

jābūt  pielāgotiem invalīdu pārvadājumiem ) . Prezentācijā ir norādīts aptuveni maksimāli nepieciešamais , lai izpildītu   ATD 

prasības  ,iegūstot max punktu skaitu par    vecumu un  iespējām pārvadāt  invalīdus    Liepājas , Saldus un Rigas Lotēs .Ar 

partneriem  nekas īsti vēl nav izrunāts , tā ka   nepieciešamies  finansējuma apjoms var  mainīties  .  Ir iespējamas divas 

stratēģijas -  piedalīties iepirkumā ar veciem  vai  jauniem autobusiem  .   Līguma slēgšanas tiesības  iegūst , tas kam vairāk 

punktu . Cena par km 40 punktu tiek rēķināta    zemākā cena/ pretendenta * 40  , savukārt      par autobusu vecumu un  45% 

invalīdu pārvadāšanai pielāgotiem autobusiem iegūstam 8 puntu   priekšrocību . 
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Lai arī uz   piedāvājuma  iesniegšanu  nav vajadzīgas bankas garantijas , tomēr aprēķiniem ir  nepieciešams zināt 

objektīvas  līzinga likmes . 

Kontrakta retabilitāti  iespējams palielināt , izpildot vairāk reisus ar M2 klases autobusiem ,ja maksā  vidējo svēto no M2un 

M3 nobrauktajiiem km .Ssavukārt  vērtē vidējo svērto cenu  par  3 periodiem .  

Nepieciešamības gadījumā esmu gatavs sniegt  papildus info klātienē . 

[OO] 

4.7     

On 13.08.2019 18:18, [FV] wrote: 

[OO], sveiks.  

  

Tad jau jautājums ir vairāk par koordināciju LAP vadībā. 

Man tika teikts, ka ar (*)  iet slikti un derētu vēl kādas bankas piedāvājums. Es momentāni atsaucos un sazinājos ar (*) vadību 

un atbildīgo par mūsu grupu. 

  

Es tiku nosūtījis sekojošu prezentāciju, kura ir pielikumā. Pēc Tevis atsūtītās (*) atbildes man šķiet, ka LAP ir sniedzis (*) citu 

prezentāciju un lūdzis cita veida finanšu piedāvājumu. 

  

Ja man nav tālāk jāpalīdz ar saviem kontaktiem (*), tad lūdzu to darīt man nepārprotami zināmu. 

  

[FV]  

4.6     

From: [OO] [mailto:[OO]@lap.lv]  

Sent: Tuesday, August 13, 2019 6:06 PM 

To: [FV]; '[ČČ]'; [PP]@adltd.eu 

Subject: Re: par vēl vienu klientu 

  

Labdien  

Gribēju informēt , ka  LAP ir  saņēmis  idikatīvu piedāvājumu no uz (*)EUR ar likmi (*) % . Ja likme  var pieaugt līdz (*)% , 

tad to  derētu   zināt max ātri . 

[OO] 
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4.5     

On 13.08.2019 17:51, [FV] wrote: 

Kungi,  

  

Pašu līdzdalības daļu vēlāk varēsim nokoriģēt. Tas ir mazākais... Viņu indikācijas saprātīgos lielumus lieciet savos aprēķinos. 

Vajag bankai biznesa plānu, naudas plūsmu, utt. Šodien bankas, kas vispār atsaucas 1 (!!) dienas laikā nav daudz. 

  

Un viss tas vēl paralēli varētu derēt arī (*). 

  

[FV] 

4.4     

From: [ČČ] [mailto:[ČČ]@uvk.lv]  

Sent: Tuesday, August 13, 2019 5:21 PM 

To: '[FV]'; [PP]@adltd.eu 

Cc: '[OO]' 

Subject: RE: par vēl vienu klientu 

  

Investīcijas ir nepieciešamas autobusu iegādē, faktiski ir nepieciešams līzings, pirmā iemaksa virs (*) % būtu par daudz. 

  

[ČČ] 
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4.3     

From: [FV] [mailto:[FV]@uvk.lv]  

Sent: Tuesday, August 13, 2019 5:07 PM 

To: [PP]@adltd.eu 

Cc: '[OO]'; [ČČ]@uvk.lv 

Subject: FW: par vēl vienu klientu 

[PP],  

  

Puiši no (*) gana ātri ir reaģējuši. Bet kā jau varēja gaidīt, tad uz ļoti vispārējās prezentācijas pamata, viņi šobrīd var iedot tikai 

konceptuālu piekrišanu. Bet , kā saprotu, tad tas bija arī tās prezentācijas mērķis. 

  

Lūdzu Tevi pārņemt tālāko sarunu procesa vadību ar (*) par šo tēmu. Aicinu [OO] + [ČČ] palīdzēt ar kvalitatīvu materiālu. Es 

uz atbildēšu viņiem pozitīvā veidā, ar cc arī [OO] + Tev.  

  

[FV]  

4.2     

From: (*) 

Sent: Tuesday, August 13, 2019 4:56 PM 

To: [FV]@uvk.lv 

Subject: RE: par vēl vienu klientu 

[FV], 

  

Esmu iepazinies ar atsūtīto prezentāciju par LAP. 

Konceptuāli mēs protams esam gatavi šādu darījumu izskatīt, bet lai runātu par kaut kādiem konkrētākiem nosacījumiem šī 

informācija ir par īsu. 

Lai iedotu jau konkrētāku indikāciju, nepieciešamas sekojošas lietas: 

1)      Jaunais konkursa nolikums (pašiem neizdevās atrast); 

2)      Biznesa plāns konkrētajām lotēm un apjomiem. 

  

Ņemot vērā, ka nākamo 10 gadu operacionālā darbība tad balstītos uz šiem aprēķiniem (vēsture šo īsti vairs nereprezentē!), tad 

šī informācija ir absolūtais minimums, kas nepieciešams, lai vērtētu… un tad jau izvērtējot šos dokumentus var runāt par 

detaļām un indikatīvāku piedāvājumu. 

  

Šobrīd, balstoties uz šā brīža informācijas paku, varam pateikt, ka mēs būtu gatavi skatīties, bet jebkādus detalizētus 

nosacījumus (cena, termiņš, pašu līdzdalība, utt.) diemžēl nebūs iespējams iedot.  
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Saprotu, ka daļa no šī informācijas nepieciešama Jūsu konkursa piedāvājuma jeb biznesa plāna sagatavošanai. Šādām 

vajadzībām tad ieteiktu izmantot mainīgus lielumus ar iespēju tos vēl procesa laikā koriģēt: 

-          Pašu līdzdalība (*)%-(*)% no summas (bez PVN). 

-          Grafiks (*)-(*) gadi; juridiskais termiņš var atšķirties. 

-          Cena: +(*)% līdz (*)% robežās. Bet šo šobrīd ir visgrūtāk prognozēt! 

-          Menedžmenta komisija varētu būt (*)% līdz (*)% robežās (vienreizēja). 

-          Summas ziņā neredzu problēmas ar Jūsu indicētajiem apjomiem. 

-          Pārējie nosacījumi jau lielā mērā balstīti un pielāgoti biznesa plānam, nolikumam utt. 

  

Ar cieņu, 

 (*) 

(*) 

(*) 

(*) 

(*) 

(*) 

 (*) 

4.1     

From: [FV] [mailto:[FV]@uvk.lv]  

Sent: Monday, August 12, 2019 5:31 PM 

To: (*) 

Cc: (*) 

Subject: par vēl vienu klientu 

  

CAUTION: External email. Please do not click on links/attachments unless you recognize the sender. 

Labdien, (*) 

  

Gribēju vēl vienu tēmu Jums pieteikt, kura prasa gana ātru konceptuālu atbildi. 

  

PAP grupai ir netiešs, bet balsu ziņā noteicošs, finanšu ieguldījums AS “Liepājas autobusu parks” (LAP). Uzņēmumam 

darbības joma ir saistībā ar pasažieru pārvadājumiem dažādās jomās. 

  

Vienā no tām – reģionālie pasažieru pārvadājumi, ir izsludināts valsts iepirkums, kurā LAP plāno piedalīties. Bet kopumā būs 

vajadzīgi ~150 jauni autobusi. Prasības pret pārvadātājiem ir ļoti augstas.  

  

Šobrīd LAP ir sarunās ar vairākiem par finansējumu, tai skaitā - ar autobusu ražotājiem. 
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Aicinu Jūs izvērtēt šo LAP vajadzību konceptuāli, bet ja iespējams, tad samērā ātri. Ja tā Jums šķitīs interesanta, tad valdes pr-

js [OO] un Padomes pr-js [PP] ar Jums tiktos, atbildētu uz jautājumiem,  papildinātu pamatinformāciju ar nepieciešamo bankas 

piedāvājuma izteikšanai. 

  

Pielikumā īsa prezentācija. 

  

Visu labu,  

[FV] 

5. 

5.2 
16.08.2019. 

08.51 
[NN]<[NN]@nordeka.lv> 

[FC]' <[FC]@nordeka.lv>; 

nordeka@nordeka.lv; 

[FD]@nordeka.lv; ' [BB]' 

<[BB]@nordeka.lv>; ' [AA]' 

<[AA]@nordeka.lv>;  

[HH]@nordeka.lv; 

[FE]@nordeka.lv; 

[FG]@nordeka.lv; 

[II]@nordeka.lv  

Cc: nordeka@nordeka.lv 

Nosaukums: 

RE: 

Priekšlikums 

par konkursu 

Labdien, visiem! 

Tas ir labi, ka mēs šo jautājumu spriežam un domājām. [FC] teiktajam jāpiekrīt, it  īpaši pēc Rēzeknes AP blēdīšanas manevra. 

Taču šodien notiks nozīmīga (izšķiroša) tikšanas ar minētiem potenciāliem partneriem. Un no šīs tikšanas rezultātiem radīsies 

skaidrība – vai mēs iesim kopā, vai iesim atsevišķi, vai kā… 

Par atsevišķiem 2 lotēm tiešam ir jādomā, un ne tikai no pašizmaksu viedokļa, bet, pirmkārt, no loģistikās apsvēruma un 

autobusu struktūras viedokļa, arī no iespējamām investīcijām. Šeit priekšrocība tomēr būtu dota PPD, tad ekonomisti varēs 

rēķināt ciparos… 

Vel viena patiesība – jāuzsāk piedāvājuma salikšanu, jāsāk konkrētu rakstīšanu neatkarīgi no lotēm, partneriem, utt., jāvāc 

materiāli (atsauksmes, nodomu protokolu paraugi, apraksti un citu, kas apzīmēts Nolikumā).  Cerība uz katru struktūru un 

cilvēku, kurš ko var un redz – publiskot, savā starpā saskaņojot – īstenot. 

Laiks koncentrēties un strādāt komandā! 

Par visiem jauninājumiem informēsim viens otru un novēlēsim veiksmi! 

 

Cieņā, 

[NN] 

 

 

 

5.1     

From: [FC] <[FC]@nordeka.lv>  

Sent: Friday, August 16, 2019 8:03 AM 

To: nordeka@nordeka.lv; [FD]@nordeka.lv; ' [BB]' <[BB]@nordeka.lv>; ' [AA]' < [AA]@nordeka.lv>;  [HH]@nordeka.lv; 

[FE]@nordeka.lv; [NN]<[NN]@nordeka.lv>; [FG]@nordeka.lv; [II]@nordeka.lv 

Subject: Priekšlikums par konkursu 

 

Sveiki, 

Vakar savā starpā sanāca aprunāties un daži no mums uzskata, ka Nordeka būtu spējīga atsevišķās lotēs startēt viena pati, es 

tam viedoklim  arī piekrītu. 

Tā kā nevienam no potenciālajiem sadarbības partneriem nevar pilnībā uzticēties un katram savas intereses ir svarīgākas, mēs 

varam nokļūt ļoti sliktā situācijā, ja Liepāja vai Sabiedriskais autobuss pēdējā brīdī kaut ko izdomās un mūs “uzmetīs”. 

Tā pati Liepāja ir teikusi, ka ir gatava visur iet kopā ar Nordeku, bet tikai ne Liepājā, domāju, ka mums ir jādara tas pats. 

[HH], ja Tu vari pateikt no pašizmaksu viedokļa, kurās lotēs mēs vislabāk izskatāmies, es uzskatu, ka būtu jāaizvēlās vismaz 2 

lotes, kur Nordekai ir japiedalās vienai pašai, bez sadarbības partneriem un jāsāk veikt aprēķini un gatavot dokumentāciju. 

[FC] 
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5a 

5a.2 
06.09.2019. 

12.32 
[NN]<[NN]@nordeka.lv> 

'FH]' <[FH]@dobele.lv> 

Cc: '[FJ]' <[FJ]@jap.lv> 

'[FK]' <[FK]@jap.lv> 

Nosaukums: 

RE: Apvienība 

Pielikums: 

VIENOŠANĀS_

Apvienība_Dob

ele_Jelgava.doc

x 

Labdien! 

Cienījamie partneri, man par to rūgti teikt, bet ētiskā apsvēruma dēļ Nordeka nevar piedalīties kopā ar jums vienā Apvienībā 

pretendējot uz loti “Jelgava, Dobele”. 

Mēs neplānojam startēt cīņā par jūsu loti, bet nevēlamies kļūt par komercnoslēpuma nodevējiem kādai trešajai personai par 

jums un otrādi. 

Tāpēc paziņoju par mūsu lēmumu iziet no dalības konkursā, kamēr neesam iegājuši procesā pārāk dziļi.  

 Pielikumā atradīsiet Vienošanas variantu par apvienības izveidošanu. Lai tā būtu mazā kompensācija par mūsu iziešanos no 

projekta. 

Paldies par sapratni un veiksmi vēlot, 

 

Cieņā, 

[NN] 

Valdes priekšsēdētājs 

************************************ 

A/S "NORDEKA" 

Dzirciema iela 121, 

Rīga, LV - 1055, Latvija 

mob. +371 [NUMURS] 

tālr. +371 67464620 

fakss: +371 67468702 

e-pasts: [NN]@nordeka.lv 

www.nordeka.lv 

5a.1     

From: [FH]<[FH]@dobele.lv>  

Sent: Friday, September 06, 2019 9:24 AM 

To: [NN]<[NN]@nordeka.lv> 

Cc: [FJ] <[FJ]@jap.lv>; [FK] <[FK]@jap.lv> 

Subject: Apvienība 

 

Sveiks, [NN]! 

Kā mums iet ar dokumentu par apvienības izveidošanu? Vai atradāt? 

Es no savas puses apjautājos kolēģim un apsolījās pameklēt, bet garantijas nav. 

 

[FH] 

Valdes priekšsēdētājs 

 

__________________________________________ 

SIA "DOBELES AUTOBUSU PARKS" 

Uzvaras iela 12a, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 

Mob.tālr. +371 [NUMURS] 

e-pasts: [FH]@dobele.lv 

www.dobelesautobusuparks.lv 

6. 

6. 
06.09.2019. 

13.10 
[MM] <[MM]@bbus.lv> 

[NN]@nordeka.lv, 

[OO]@lap.lv 

Nosaukums: 

(no subject) 

Pielikums: 

cenas izmainas 

atakriba no 

Ar cienu, /Best regards, 

[MM] 

Valdes priekssedetajs/ Chairman of the Board SIA B-Bus 

Email: [MM]@bbus.lv 

Phone: +371 [NUMURS] 

http://www.nordeka.lv/
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vecuma un 

elektro.xlsx  

Address: Viskalu iela 13, RIGA, Latvia, www.bbus.lv 

  

7. 

7.2 
06.09.2019. 

14.46 
[NN]<[NN]@nordeka.lv> 

 [HH]@nordeka.lv; ' [AA]' < 

[AA]@nordeka.lv> 

Nosaukums: 

FW:  

Pielikums: 

cenas izmainas 

atkariba no 

vecuma un 

elektro.xlsx 

 

7.1     

From: [MM] <[MM]@bbus.lv>  

Sent: Friday, September 06, 2019 1:10 PM 

To: [NN]@nordeka.lv; [OO]@lap.lv 

Subject:  

 

 

 

Ar cienu, /Best regards, 

[MM] 

Valdes priekssedetajs/ Chairman of the Board SIA B-Bus 

Email: [MM]@bbus.lv 

Phone: +371 [NUMURS] 

Address: Viskalu iela 13, RIGA, Latvia, www.bbus.lv 

8. 8. 
12.09.2019. 

11.00 
[NN]<[NN]@nordeka.lv> 

 [AA]' <[AA]@nordeka.lv>; ' 

[BB]' <[BB]@nordeka.lv> 

Nosaukums: 

lotes_projekts 

Pielikums: 

bb_4_60106409

3541979.xlsx 

Info saņemta no BB (bet pārformatēta). 

 

 

Cieņā, 

[NN] 

9. 9. 
12.09.2019. 

13.19 

 [AA] < 

[AA]@nordeka.lv> 

[NN]<[NN]@nordeka.lv> 

Cc: ' [BB]' < 

[BB]@nordeka.lv> 

Nosaukums: 

sadalījums 

Pielikums: 

bb_4_60102910

64093541979.xl

sx 

Izskatās, ka neiekļaujamies normās. 

Gan koalīcija, gan Nordeka. 

Cieņā, 

[AA] 

10 

10.2 
12.09.2019. 

16.02 
 [AA] <[AA]@gmail.com> [OO]@lap.lv 

Nosaukums: 

Fwd: km 

Pielikums: 

bb_4_60102910

64093541979.xl

sx 

 

10.1     

---------- Forwarded message --------- 

No:  [AA] <[AA]@gmail.com> 

Date: ceturtd., 2019. g. 12. sept., plkst. 15:57 

Subject: km 

To: <[MM]@bbus.lv> 

 

Sveicināti ! 

Pārskaitīju precizētos km lotēs 

izskatās, ka gan koalīcija, gan katrs atsevišķi neiekļaujas 15 milj.km  

Cieņā, 
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[AA] 

Nordeka 

11. 

11.3 
12.09.2019. 

16.28 
[OO] <[OO]@lap.lv> 

[EE]<[EE]@lap.lv> 

Cc: [DD]<[DD]@lap.lv> 

Nosaukums: 

Fwd: Fwd: km 

Pielikums: 

bb_4_60102910

64093541979.xl

sx 

Sveiks [EE]  

Lūdzu pārbaudi info zemāk . 

[OO] 

 

11.2     

-------- Forwarded Message --------  

Subject: Fwd: km 

Date: Thu, 12 Sep 2019 16:02:12 +0300 

From:  [AA] <[AA]@gmail.com>To: [OO]@lap.lv 

11.1     

---------- Forwarded message --------- 

No:  [AA] <[AA]@gmail.com> 

Date: ceturtd., 2019. g. 12. sept., plkst. 15:57 

Subject: km 

To: <[MM]@bbus.lv> 

 

Sveicināti !  

Pārskaitīju precizētos km lotēs 

izskatās, ka gan koalīcija, gan katrs atsevišķi neiekļaujas 15 milj.km  

Cieņā, 

[AA] 

Nordeka 

12. 

12. 
12.09.2019. 

19.27 
 [AA] <[AA]@gmail.com> 

[MM]@bbus.lv; 

[OO]@lap.lv 

Nosaukums: 

tas pats 

Pielikums: 

bb_4_60102910

64093541979.xl

sx 

atvainojos, vēl palaboju 

Cieņā, 

[AA] 

13. 

13. 
13.09.2019. 

08.14 
 [AA] <[AA]@gmail.com> 

[NN]<[NN]@nordeka.lv> 

Cc: ' [BB]' < 

[BB]@nordeka.lv> 

Nosaukums: 

km 

Pielikums:bb_4

_601029106409

3541979.xlsx 

Sveicināti ! 

Vēl precizēju 

Cieņā, 

[AA]  

14. 

14. 
13.09.2019. 

08.22 
[OO] <[OO]@lap.lv> 

[DD]<[DD]@lap.lv>; 

[EE]<[EE]@lap.lv> 

Nosaukums: 

Fwd: tas pats 

Pielikums: 

bb_4_60102910

64093541979.xl

sx 

Labrīt . 

Pēdējie labojumi . 

[OO] 

 

 

 

14.1     

-------- Forwarded Message --------  

Subject: tas pats 

Date: Thu, 12 Sep 2019 19:27:18 +0300 

From:  [AA] <[AA]@gmail.com>To: [MM]@bbus.lv, [OO]@lap.lv 
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atvainojos, vēl palaboju  

Cieņā, 

[AA] 

15. 

15. 
13.09.2019. 

08.55 
 [BB] <[BB]@nordeka.lv> 

[NN]' <[NN]@nordeka.lv>; 

 ' [AA]' <[AA]@nordeka.lv>;  

[HH]@nordeka.lv 

Nosaukums: 

FW: km  

Pielikums: 

bb_4_60102910

64093541979.xl

sx; 

bb_4_60102910

64093541979-

labots.xlsx 

Labrīt, kolēģi! 

 

Reaģējot uz [AA] ziņu par apjomu nesakritību, man radās doma, ar ko, lūdzu, iepazīstieties pirms sanāksmes plkst. 10.00. 

Būtiskākais, uz ko šeit norādu, ir palikšana pie savas daļas Liepājas lotē un atteikšanās no dalības Cēsu lotē. Savu daļu mēs 

prasītu arī Kuldīgas, Saldus lotē, bet tas viss jau būtu rēķināms. Tas, protams, nozīmē, ka neejam uz maksimuma maksimumu, 

taču iekļaujamies apjomā, noturam reālākas izredzes un samazinām nepieciešamā finansējuma daudzumu.  

 

Ar cieņu, 

[BB] 

15.1     

From:  [AA] <[AA]@nordeka.lv>  

Sent: Friday, September 13, 2019 8:14 AM 

To: [NN]<[NN]@nordeka.lv> 

Cc: ' [BB]' <[BB]@nordeka.lv> 

Subject: km 

 

Sveicināti ! 

Vēl precizēju 

Cieņā, 

[AA] 

16. 

16. 
22.09.2019.  

11.15 
[NN]<[NN]@nordeka.lv> 

 [BB]' <[BB]@nordeka.lv>; ' 

[HH] ' < [HH]@nordeka.lv>; 

' [AA]' < [AA]@nordeka.lv> 

Nosaukums: 

24.09. koalicija 

Sveicināti! 

Kolēģi, tiekamies ar SA otrdien plkst. 14.00, lai apspriestu LAUS A,B,G un Ventspils. 

Plkst.15.00 kopā ar LAP vel reiz Pierīga un iespējams, Liepāja. 

 

Cieņā, 

[NN] 

17. 

17. 
24.09.2019. 

14.35 
[MM] <[MM]@bbus.lv>                                             

 [AA] <[AA]@gmail.com>, 

[NN]@nordeka.lv, [PP] 

<[PP]@adltd.eu>, 

[OO]@lap.lv 

Cc: [UU] <[UU]@bbus.lv>, 

[ŽŽ] <[ŽŽ]@bbus.lv>, [KK] 

<[KK]@bbus.lv>, [CC] 

<[CC]@bbus.lv>, [SS] 

<[SS]@bbus.lv>, 

[RR]@bbus.lv       

 Nosaukums: 

korigētas lotes 

pēc KM 

korekcijas 2022 

gadā. 

Pielikums: B 

group tender 

plan 2020- 2030 

labots 

Rezekne.xlsx 

Kolēģi, 

Lai neparsniegt 15 m km: 

1. SA un Nordeka atsakas no Daugavpils un startē Rēzeknē; 

2. Liepaja jauzņemās vairāķ km Bauskā lai atslagot Nordeku, vai Dobelē lai atslogotu SA. (tiks precizēts velāk)  

 

Ar cienu, /Best regards, 

[MM] 

Valdes priekssedetajs/ Chairman of the Board SIA B-Bus 

Email: [MM]@bbus.lv 

Phone: +371 [NUMURS] 

Address: Viskalu iela 13, RIGA, Latvia, www.bbus.lv 

  

 

18. 

18.2 
25.09.2019. 

10.54 
 [AA] <[AA]@gmail.com> 

 [BB]@nordeka.lv; 

[NN]@nordeka.lv;  

[HH]@nordeka.lv 

Nosaukums:  

Fwd: korigētas 

lotes pēc KM 

korekcijas 2022 
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gadā. 

Pielikums: B 

group tender 

plan 2020- 2030 

labots 

Rezekne.xlsx 

18.1     

---------- Forwarded message --------- 

No: [MM] <[MM]@bbus.lv> 

Date: otrd., 2019. g. 24. sept., plkst. 14:35 

Subject: korigētas lotes pēc KM korekcijas 2022 gadā.  

To:  [AA] <[AA]@gmail.com>, <[NN]@nordeka.lv>, [PP] <[PP]@adltd.eu>, <[OO]@lap.lv> 

Cc: [UU] <[UU]@bbus.lv>, [ŽŽ] <[ŽŽ]@bbus.lv>, [KK] <[KK]@bbus.lv>, [CC] <[CC]@bbus.lv>, [SS] <[SS]@bbus.lv>, 

<[RR]@bbus.lv> 

 

Kolēģi, 

Lai neparsniegt 15 m km: 

1.       SA un Nordeka atsakas no Daugavpils un startē Rēzeknē; 

2.       Liepaja jauzņemās vairāķ km Bauskā lai atslagot Nordeku, vai Dobelē lai atslogotu SA. (tiks precizēts velāk)  

  

Ar cienu, /Best regards, 

[MM] 

Valdes priekssedetajs/ Chairman of the Board SIA B-Bus 

Email: [MM]@bbus.lv 

Phone: +371 [NUMURS] 

Address: Viskalu iela 13, RIGA, Latvia, www.bbus.lv 

19. 

19.2 
25.09.2019. 

13.35 
[NN]<[NN]@nordeka.lv> 

 [AA]' <[AA]@gmail.com>;  

[BB]@nordeka.lv;  

[HH]@nordeka.lv; '[PP]' 

<[PP]@adltd.eu>; 

[OO]@lap.lv; '[UU]' 

<[UU]@bbus.lv>; '[ŽŽ]' 

<[ŽŽ]@bbus.lv>; '[KK]' 

<[KK]@bbus.lv>; '[CC]' 

<[CC]@bbus.lv>; '[SS]' 

<[SS]@bbus.lv>; 

[RR]@bbus.lv 

Nosaukums:  

RE: korigētas 

lotes pēc KM 

korekcijas 2022 

gadā. 

Pielikums: 

BLN group 

tender plan 

2020- 2030 

labots_2.xlsx 

Sveicināti! 

Kolēģi, no manas puses koriģēts projekts. Stāvoklis uz 20.09. plkst.13.00. 

Labojumi attiecas LAP un Nordeka. Atļaujos arī izteikt viedokli par drošības naudu un dokumentu iesniedzējiem (sk. tabula) 

 

Cieņā, 

[NN] 

Valdes priekšsēdētājs 

************************************ 

A/S "NORDEKA" 

Dzirciema iela 121, 

Rīga, LV - 1055, Latvija 

mob. +371 [NUMURS] 

tālr. +371 67464620 

fakss: +371 67468702 

e-pasts: [NN]@nordeka.lv 

www.nordeka.lv 

  

19.1     

From:  [AA] <[AA]@gmail.com>  

Sent: Wednesday, September 25, 2019 10:54 AM 

To:  [BB]@nordeka.lv; [NN]@nordeka.lv;  [HH]@nordeka.lv 

Subject: Fwd: korigētas lotes pēc KM korekcijas 2022 gadā. 

 

 

---------- Forwarded message --------- 
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No: [MM] <[MM]@bbus.lv> 

Date: otrd., 2019. g. 24. sept., plkst. 14:35 

Subject: korigētas lotes pēc KM korekcijas 2022 gadā.  

To:  [AA] <[AA]@gmail.com>, <[NN]@nordeka.lv>, [PP] <[PP]@adltd.eu>, <[OO]@lap.lv> 

Cc: [UU] <[UU]@bbus.lv>, [ŽŽ] <[ŽŽ]@bbus.lv>, [KK] <[KK]@bbus.lv>, [CC] <[CC]@bbus.lv>, [SS] <[SS]@bbus.lv>, 

<[RR]@bbus.lv> 

 

Kolēģi, 

Lai neparsniegt 15 m km: 

1.       SA un Nordeka atsakas no Daugavpils un startē Rēzeknē; 

2.       Liepaja jauzņemās vairāķ km Bauskā lai atslagot Nordeku, vai Dobelē lai atslogotu SA. (tiks precizēts velāk)  

  

Ar cienu, /Best regards, 

[MM] 

Valdes priekssedetajs/ Chairman of the Board SIA B-Bus 

Email: [MM]@bbus.lv 

Phone: +371 [NUMURS] 

Address: Viskalu iela 13, RIGA, Latvia, www.bbus.lv 

20. 

20.2 
26.09.2019. 

10.30 
[OO] <[OO]@lap.lv> [DD]<[DD]@lap.lv> 

Nosaukums: 

Fwd: RE: 

korigētas lotes 

pēc KM 

korekcijas 2022 

gadā. 

Pielikums: 

BLN group 

tender plan 

2020- 2030 

labots_2.xlsx 

 

 

 

-------- Forwarded Message --------  

Subject: RE: korigētas lotes pēc KM korekcijas 2022 gadā. 

Date: Wed, 25 Sep 2019 13:35:14 +0300 

From: [NN]<[NN]@nordeka.lv>To: ' [AA]' <[AA]@gmail.com>,  [BB]@nordeka.lv,  [HH]@nordeka.lv, '[PP]' 

<[PP]@adltd.eu>, [OO]@lap.lv, '[UU]' <[UU]@bbus.lv>, '[ŽŽ]' <[ŽŽ]@bbus.lv>, '[KK]' <[KK]@bbus.lv>, '[CC]' 

<[CC]@bbus.lv>, '[SS]' <[SS]@bbus.lv>, [RR]@bbus.lv 

 

 

Sveicināti! 

Kolēģi, no manas puses koriģēts projekts. Stāvoklis uz 20.09. plkst.13.00. 

Labojumi attiecas LAP un Nordeka. Atļaujos arī izteikt viedokli par drošības naudu un dokumentu iesniedzējiem (sk. tabula) 

  

Cieņā, 

[NN] 

Valdes priekšsēdētājs 

************************************ 

A/S "NORDEKA" 

Dzirciema iela 121, 

Rīga, LV - 1055, Latvija 

mob. +371 [NUMURS] 

tālr. +371 67464620 

fakss: +371 67468702 

e-pasts: [NN]@nordeka.lv 

www.nordeka.lv 

20.1     

From:  [AA] <[AA]@gmail.com>  

Sent: Wednesday, September 25, 2019 10:54 AM 

To:  [BB]@nordeka.lv; [NN]@nordeka.lv;  [HH]@nordeka.lv 

Subject: Fwd: korigētas lotes pēc KM korekcijas 2022 gadā. 
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---------- Forwarded message --------- 

No: [MM] <[MM]@bbus.lv> 

Date: otrd., 2019. g. 24. sept., plkst. 14:35 

Subject: korigētas lotes pēc KM korekcijas 2022 gadā.  

To:  [AA] <[AA]@gmail.com>, <[NN]@nordeka.lv>, [PP] <[PP]@adltd.eu>, <[OO]@lap.lv> 

Cc: [UU] <[UU]@bbus.lv>, [ŽŽ] <[ŽŽ]@bbus.lv>, [KK] <[KK]@bbus.lv>, [CC] <[CC]@bbus.lv>, [SS] <[SS]@bbus.lv>, 

<[RR]@bbus.lv> 

  

Kolēģi, 

Lai neparsniegt 15 m km: 

1.       SA un Nordeka atsakas no Daugavpils un startē Rēzeknē; 

2.       Liepaja jauzņemās vairāķ km Bauskā lai atslagot Nordeku, vai Dobelē lai atslogotu SA. (tiks precizēts velāk)  

  

Ar cienu, /Best regards, 

[MM] 

Valdes priekssedetajs/ Chairman of the Board SIA B-Bus 

Email: [MM]@bbus.lv 

Phone: +371 [NUMURS] 

Address: Viskalu iela 13, RIGA, Latvia, www.bbus.lv 

21. 

21.2 
27.09.2019. 

08.02 
[FC] <[FC]@nordeka.lv> 

[NN]' <[NN]@nordeka.lv>; ' 

[BB]' < [BB]@nordeka.lv>; ' 

[AA]' < [AA]@nordeka.lv> 

Cc:  [HH]@nordeka.lv; 

'[FD]' <[FD]@nordeka.lv>; 

'[II]' <[II]@nordeka.lv> 

Nosaukums: 

RE: apjomi 

[NN], 

Līdz manīm vakar nonāca ziņas, ka gan Talsu, gan Valmieras vadība esot izteikusies, ka Nordeka nav ar viņiem runājusi par 

kopēju piedalīšanos attiecīgajās lotēs, par Valmieru grūti pateikt, bet cik zinu, tad Talsiem būtu interese, kad Nordeka daļu 

maršrutu no viņiem paņemtu. Varbūt pazvani viņiem un paprasi vai tā ir taisnība? 

[FC] 

 

21.1     

From: [NN][mailto:[NN]@nordeka.lv]  

Sent: Thursday, September 26, 2019 5:47 PM 

To: ' [BB]'; ' [AA]'; '[FC]';  [HH]@nordeka.lv; '[FD]'; '[II]' 

Subject: apjomi 

 

Kolēģi! 

Jēkabpils un Daugavpils mums atteica. Tagad esam brīvi savā rīcībā (gandrīz). Vēl palikusi Liepāja. Uzzināsim pirmdien.  

Visu skaitām tapāt.                                                                  

 

Cieņā, 

[NN] 

22. 

22. 
27.09.2019. 

08.24 
[NN]<[NN]@nordeka.lv> nordeka@nordeka.lv 

Nosaukums: 

FW: apjomi 

Pielikums: 

BLN group 

tender plan 

2020- 2030 

labots_2.xlsx 

Kolēģi! 

Jēkabpils un Daugavpils mums atteica. Tagad esam brīvi savā rīcībā (gandrīz). Vēl palikusi Liepāja. Uzzināsim pirmdien.  

Visu skaitām tapāt.                                                                  

 

Cieņā, 

[NN] 

23. 

23.3 
27.09.2019. 

08.32 
 [BB] < [BB]@nordeka.lv> 

[FC]' <[FC]@nordeka.lv>; 

'[NN]' <[NN]@nordeka.lv>; ' 

[AA]' < [AA]@nordeka.lv> 

Cc:  [HH]@nordeka.lv; 

Nosaukums: 

RE: apjomi 

Labrīt, kolēģi! 

 

Mums, protams, būtu jāvērtē, cik patiesas ir šīs vēsmas, taču varbūt ir vērts mēģināt, ņemot vērā atteikumu no Jēkabpils un 

Daugavpils? Varbūt sanāk.  
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'[FD]' <[FD]@nordeka.lv>; 

'[II]' <[II]@nordeka.lv> 

Personīgi, es būtu ļoti priecīgs vismaz par mēģinājumu, jo, tā kā esam atteikušies no Aizkraukles un Ogres, tad vieta izaugsmei 

līdz 15 miljoniem mums vēl ir. 

 

Pārvadājumu daļa gaida [NN] norādījumus. 

 

Lai visiem saulaina piektdiena! 

 

Ar cieņu, 

 [BB] 

23.2     

From: [FC] <[FC]@nordeka.lv>  

Sent: Friday, September 27, 2019 8:02 AM 

To: '[NN]' <[NN]@nordeka.lv>; ' [BB]' < [BB]@nordeka.lv>; ' [AA]' < [AA]@nordeka.lv>;  [HH]@nordeka.lv; '[FD]' 

<[FD]@nordeka.lv>; '[II]' <[II]@nordeka.lv> 

Subject: RE: apjomi 

 

[NN], 

Līdz manīm vakar nonāca ziņas, ka gan Talsu, gan Valmieras vadība esot izteikusies, ka Nordeka nav ar viņiem runājusi par 

kopēju piedalīšanos attiecīgajās lotēs, par Valmieru grūti pateikt, bet cik zinu, tad Talsiem būtu interese, kad Nordeka daļu 

maršrutu no viņiem paņemtu. Varbūt pazvani viņiem un paprasi vai tā ir taisnība? 

[FC] 

23.1     

From: [NN][mailto:[NN]@nordeka.lv]  

Sent: Thursday, September 26, 2019 5:47 PM 

To: ' [BB]'; ' [AA]'; '[FC]';  [HH]@nordeka.lv; '[FD]'; '[II]' 

Subject: apjomi 

 

Kolēģi! 

Jēkabpils un Daugavpils mums atteica. Tagad esam brīvi savā rīcībā (gandrīz). Vēl palikusi Liepāja. Uzzināsim pirmdien.  

Visu skaitām tapāt.                                                                  

 

Cieņā, 

[NN] 

24. 

24. 
27.09.2019. 

10.01 
 [HH]@nordeka.lv  

 [BB]@nordeka.lv;  

[AA]@nordeka.lv 

Cc: [NN]@nordeka.lv 

Nosaukums: 

(no subject) 

Pielikums: 

BLN group 

tender plan 

2020 - 2030 

labots_2 

(1).xlsx 

Cienijāmie kolēģi! 

Lai manas domas sakrīt ar jūsu plāniem, lūdzi ierakstīt tabuliņa dažus ciparus.  

 

 

Cieņā, 

[HH] 

25. 

25.3 

 

27.09.2019. 

12.44 
 [AA] <[AA]@nordeka.lv>  [HH]@nordeka.lv 

Nosaukums: 

RE: 

Pielikums: 

BLN group 

tender plan 

2020 - 2030 

labots_2 (1) 

(003).xlsx 

Ko mācēju, ierakstīju. 

Cieņā, 

[AA] 

 

25.1     

 

-----Original Message----- 

From:  [HH]@nordeka.lv [mailto: [HH]@nordeka.lv]  
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Sent: Friday, September 27, 2019 10:01 AM 

To:  [BB]@nordeka.lv;  [AA]@nordeka.lv 

Cc: [NN]@nordeka.lv 

Subject:  

 

Cienijāmie kolēģi! 

Lai manas domas sakrīt ar jūsu plāniem, lūdzi ierakstīt tabuliņa dažus ciparus.  

 

 

Cieņā, 

 [HH] 

26. 

26.2 
27.09.2019. 

16.34 
[EE]<[EE]@lap.lv>                                          [OO]@lap.lv 

 Nosaukums: 

FW_ Jelgava, 

Dobele 

Pielikums: 

Jelgava,Dobele

_sadalījums.xls

x; 

Jelgava,Dobele

_sadalījums.xls

x 

Kā dalam Dobeli? 

 

 

26.1     

From: [FO]<[FO]@bbus.lv>  

Sent: Friday, September 27, 2019 4:14 PM 

To: [EE]@lap.lv 

Cc: '[MM]' <[MM]@bbus.lv>; '[UU]' <[UU]@bbus.lv> 

Subject: Jelgava, Dobele 

 

Tāpat arī jautājums par sadalījumu šajā daļā – 

 

Cik sapratu, plānots bija aptuveni dalīt uz pusēm, bet pēc teritoriāla principa (sadalot 7363. maršrutu “Dobele – Jelgava”)  

jums sanāk lielākā daļa – 2.3 milj., mums – 1.8 milj. km/gadā. Vai arī jums ir cits sadalījuma variants? 

 

Patiesā cieņā 

 

[FO] 

Maršrutu tīkla plānotājs 

SIA "B-Bus" 

Mob.tel.: +371 [NUMURS] 

Tālr.: +371 [NUMURS] 

e-pasts: [FO]@bbus.lv 

Adrese: Viskaļu iela 13, Rīga, Latvija, www.bbus.lv 

27. 

27.3 
27.09.2019. 

16.38 
[OO] <[OO]@lap.lv>                                             [DD] <[DD]@lap.lv> 

 Nosaukums: 

Fwd_ FW_ 

Jelgava, Dobele 

Pielikums: 

Jelgava,Dobele

_sadalījums.xls

x; 

Jelgava,Dobele

_sadalījums.xls

x 

Sveiks  

Vai sadalīts pareizi ?   Šķiet runa bija par 2,6 MKm . 

[OO] 
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27.2     

-------- Forwarded Message --------  

Subject: FW: Jelgava, Dobele 

Date: Fri, 27 Sep 2019 16:34:00 +0300 

From: [EE]<[EE]@lap.lv>To: [OO]@lap.lv 

 

 

Kā dalam Dobeli? 

27.1     

From: [FO]<[FO]@bbus.lv>  

Sent: Friday, September 27, 2019 4:14 PM 

To: [EE]@lap.lv 

Cc: '[MM]' <[MM]@bbus.lv>; '[UU]' <[UU]@bbus.lv> 

Subject: Jelgava, Dobele 

  

Tāpat arī jautājums par sadalījumu šajā daļā – 

  

Cik sapratu, plānots bija aptuveni dalīt uz pusēm, bet pēc teritoriāla principa (sadalot 7363. maršrutu “Dobele – Jelgava”)  

jums sanāk lielākā daļa – 2.3 milj., mums – 1.8 milj. km/gadā. Vai arī jums ir cits sadalījuma variants? 

  

Patiesā cieņā 

  

[FO] 

Maršrutu tīkla plānotājs 

SIA "B-Bus" 

Mob.tel.: +371 [NUMURS] 

Tālr.: +371 [NUMURS] 

e-pasts: [FO]@bbus.lv 

Adrese: Viskaļu iela 13, Rīga, Latvija, www.bbus.lv 

28. 

28.4 
30.09.2019. 

09.02 
[OO] <[OO]@lap.lv> [EE]<[EE]@lap.lv> 

Nosaukums: 

Fwd: RE: 

korigētas lotes 

pēc KM 

korekcijas 2022 

gadā. 

Pielikums: 

BLN group 

tender plan 

2020- 2030 

labots_2.xlsx 

 

  

 

28.3     

-------- Forwarded Message --------  

Subject: RE: korigētas lotes pēc KM korekcijas 2022 gadā. 

Date: Wed, 25 Sep 2019 13:35:14 +0300 

From: [NN]<[NN]@nordeka.lv>To: ' [AA]' <[AA]@gmail.com>,  [BB]@nordeka.lv,  [HH]@nordeka.lv, '[PP]' 

<[PP]@adltd.eu>, [OO]@lap.lv, '[UU]' <[UU]@bbus.lv>, '[ŽŽ]' <[ŽŽ]@bbus.lv>, '[KK]' <[KK]@bbus.lv>, '[CC]' 

<[CC]@bbus.lv>, '[SS]' <[SS]@bbus.lv>, [RR]@bbus.lv 

 

 

Sveicināti! 

Kolēģi, no manas puses koriģēts projekts. Stāvoklis uz 20.09. plkst.13.00. 

Labojumi attiecas LAP un Nordeka. Atļaujos arī izteikt viedokli par drošības naudu un dokumentu iesniedzējiem (sk. tabula) 
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Cieņā, 

[NN] 

Valdes priekšsēdētājs 

************************************ 

A/S "NORDEKA" 

Dzirciema iela 121, 

Rīga, LV - 1055, Latvija 

mob. +371 [NUMURS] 

tālr. +371 67464620 

fakss: +371 67468702 

e-pasts: [NN]@nordeka.lv 

www.nordeka.lv  

28.2     

From:  [AA] <[AA]@gmail.com>  

Sent: Wednesday, September 25, 2019 10:54 AM 

To:  [BB]@nordeka.lv; [NN]@nordeka.lv;  [HH]@nordeka.lv 

Subject: Fwd: korigētas lotes pēc KM korekcijas 2022 gadā. 

28.1     

 

---------- Forwarded message --------- 

No: [MM] <[MM]@bbus.lv> 

Date: otrd., 2019. g. 24. sept., plkst. 14:35 

Subject: korigētas lotes pēc KM korekcijas 2022 gadā.  

To:  [AA] <[AA]@gmail.com>, <[NN]@nordeka.lv>, [PP] <[PP]@adltd.eu>, <[OO]@lap.lv> 

Cc: [UU] <[UU]@bbus.lv>, [ŽŽ] <[ŽŽ]@bbus.lv>, [KK] <[KK]@bbus.lv>, [CC] <[CC]@bbus.lv>, [SS] <[SS]@bbus.lv>, 

<[RR]@bbus.lv> 

  

Kolēģi, 

Lai neparsniegt 15 m km: 

1.       SA un Nordeka atsakas no Daugavpils un startē Rēzeknē; 

2.       Liepaja jauzņemās vairāķ km Bauskā lai atslagot Nordeku, vai Dobelē lai atslogotu SA. (tiks precizēts velāk)  

  

Ar cienu, /Best regards, 

[MM] 

Valdes priekssedetajs/ Chairman of the Board SIA B-Bus 

Email: [MM]@bbus.lv 

Phone: +371 [NUMURS] 

Address: Viskalu iela 13, RIGA, Latvia, www.bbus.lv 

29. 

29.2 
03.10.2019. 

10.38 
[NN]<[NN]@nordeka.lv>  [HH]@nordeka.lv' 

Nosaukums:  

FW: 

Atšifrējums 

 

 

29.1     

From: [EE]<[EE]@lap.lv>  

Sent: Thursday, October 03, 2019 9:05 AM 

To: ' [BB]' < [BB]@nordeka.lv> 

Cc: '[NN]' <[NN]@nordeka.lv>; [OO]@lap.lv 

Subject: Atšifrējums 

 

Sveiki, 

 

Google drive nav pieejams Nordeka izmaksu atšifrējums Pierīgai.  

Kad tas būs pieejams? 
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Ar cieņu, 

 

[EE] 

Projektu vadītājs 

AS “Liepājas autobusu parks” 

Spilves iela 8b, Rīga, LV 1055 

Mob. Tālr. +371[NUMURS] 

Epasts: [EE]@lap.lv 

30. 

30. 
03.10.2019.  

21.04 
[CC] <[CC]@bbus.lv> 

To: [PP] <[PP]@adltd.eu>; 

[OO]@lap.lv 

Cc: [MM] 

<[MM]@bbus.lv>; [KK] 

<[KK]@bbus.lv>; [ŽŽ] 

<[ŽŽ]@bbus.lv> 

Nosaukums: 

Sabiedrības 

līgumi SA - 

LAP.eml 

Pielikumi: 

Sabiedribas 

ligums_LAP_SA

_ATD konkurss 

2019 lote 

Kuldiga, 

Saldus.doc; 

Pielikums Nr.1 

Sabiedribas 

ligumam 

Marsrutu 

sadalijums 

Kuldiga, 

Saldus.xlsx; 

Sabiedribas 

ligums_LAP_SA

_ATD konkurss 

2019 lote 

Limbazi, 

Sigulda.doc; 

Sabiedribas 

ligums_LAP_SA

_ATD konkurss 

2019 lote 

Jelgava, 

Dobele.doc; 

Pielikums Nr. 1 

Sabiedribas 

ligumam 

marsrutu 

sadalijums 

Jelgava, 

Dobele.xlsx  

Labvakar vēlreiz! 

 

Pielikumā starp SA un LAP slēdzamie Sabiedrības līgumi lotēm Kuldīga/Saldus, Jelgava/Dobele un Limbaži/Sigulda. Kā arī 

no maršrutu plānotājiem saņēmu maršrutu sadalījumus starp biedriem, kas pievienojams Sabiedrības līgumu pielikumos. 

Šobrīd vēl trūkst minētais pielikums Limbažu/Siguldas lotei, jo saprotu, ka attiecībā uz to rīt vēl nepieciešami precizējumi.  

Ceru, ka rīt būs trūkstošais pielikums, tad arī šo līgumu parakstīšanu rīt varam organizēt elektroniskā veidā. 

 

Jauku vakaru vēlot,  

[CC] 

 

 

[CC] 

Administratīvā direktore 

Mob.tel.: +371 [NUMURS] 

e-pasts: [CC]@bbus.lv 

Adrese: Viskaļu iela 13, Rīga, Latvija, www.bbus.lv 

31. 

31. 
05.10.2019.  

10.38 
[MM] <[MM]@bbus.lv> 

To: [NN] 

<[NN]@nordeka.lv>, 

[OO]@lap.lv 

Nosaukums: 

autobusui 6.4 

Pielikums: 

2.Aluksne 

autobusu maina 

6.4 

N+L+SA.xlsx 

Ar cienu, /Best regards, 

[MM] 

Valdes priekssedetajs/ Chairman of the Board SIA B-Bus 

Email: [MM]@bbus.lv 

Phone: +371 [NUMURS] 

Address: Viskalu iela 13, RIGA, Latvia, www.bbus.lv 
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32. 

32. 
05.10.2019. 

12.37 
[MM] <[MM]@bbus.lv> 

 [HH]@nordeka.lv; '[NN]' 

<[NN]@nordeka.lv>; 

[OO]@lap.lv; '[PP]' 

<[PP]@adltd.eu> 

Nosaukums:  

pierigas 

piedāvājums 

Pretendentu apvienības piedāvātā pakalpojumu cena visam līguma darbības termiņam maršrutu tīkla daļā "____________"  

 

  
2021.-

2024.gads 

2025.-

2027.gads 

2028.-

2030.gads 

 
A B C D 

 
Dalībnieks Nr.1 

 
Plānotais nobraukums 

(N1) 
8 352 095 6 264 072 6 264 072 

 
Piedāvātā pakalpojuma 

cena (PC1) 
1.2424 1.2513 1.2457 

1.2460 

Dalībnieks Nr.2 

 
Plānotais nobraukums 

(N2) 
8 069 425 6 052 068 6 052 068 

 
Piedāvātā pakalpojuma 

cena (PC2) 
1.2658 1.3041 1.3409 

1.2998 

Dalībnieks Nr.3 

 
Plānotais nobraukums 

(N2) 
7 896 738 5 922 553 5 922 553 

 
Piedāvātā pakalpojuma 

cena (PC2) 
1.3661 1.3413 1.3278 

1.3472 

Kopā apvienība 

 
Plānotais nobraukums 

(Nkop) 
24 318 258 18 238 693 18 238 693 

 
PCpvid – Piedāvātā 

pakalpojuma cena  
1.2903 1.298 1.3039 

 
PC – Vērtējamā 

pakalpojuma cena 

(EUR/km) 

(Bx4)+(Cx3)+(Dx3)/10) 

1.2967 

 
 

  

 

Ar cienu, /Best regards, 

[MM] 

Valdes priekssedetajs/ Chairman of the Board SIA B-Bus 

Email: [MM]@bbus.lv 
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Phone: +371 [NUMURS] 

Address: Viskalu iela 13, RIGA, Latvia, www.bbus.lv 

33. 

33.2 
05.10.2019. 

12.58 
[NN]<[NN]@nordeka.lv> 

[MM]' <[MM]@bbus.lv>;  

[HH]@nordeka.lv; ' [BB]' 

<[BB]@nordeka.lv>  

Cc: '[PP]' <[PP]@adltd.eu>; 

[OO]@lap.lv 

Nosaukums:  

RE: sadalijums 

 

Pielikums: 

BLN group 

tender plan 

2020- 2030 

labots_2.xlsx 

 

33.1     

From: [MM] <[MM]@bbus.lv>  

Sent: Saturday, October 05, 2019 12:41 PM 

To: '[NN]' <[NN]@nordeka.lv> 

Subject: sadalijums 

 

 

 

Ar cienu, /Best regards, 

[MM] 

Valdes priekssedetajs/ Chairman of the Board SIA B-Bus 

Email: [MM]@bbus.lv 

Phone: +371 [NUMURS] 

Address: Viskalu iela 13, RIGA, Latvia, www.bbus.lv 

34. 

34.2 
07.10.2019. 

10.50 
[EE]<[EE]@lap.lv> 

[GG]' <[GG]@lap.lv> 

Cc: [DD]@lap.lv; 

[OO]@lap.lv 

Nosaukums:  

FW: FIN 

formas Pierīga 

SA 

Pielikums:  

Pieriga_formas

_5.1._5.2._5.3_.

xlsx 

SA Aprēkins. 

 

 

34.1     

From: [CC] <[CC]@bbus.lv>  

Sent: Monday, October 7, 2019 10:37 AM 

To: '[EE]' <[EE]@lap.lv>; [BB]@nordeka.lv 

Cc: '[ŽŽ]' <[ŽŽ]@bbus.lv> 

Subject: FIN formas Pierīga SA 

 

Pielikumā nosūtu no mūsu puses sagatavotās FIN formas Pierīgai. 

 

Cieņā,  

[CC] 

 

 

[CC] 

Administratīvā direktore 

Mob.tel.: +371 [NUMURS] 

e-pasts: [CC]@bbus.lv 

Adrese: Viskaļu iela 13, Rīga, Latvija, www.bbus.lv 

35. 

35. 
10.10.2019. 

14.58 
[OO] <[OO]@lap.lv> [PP] <[PP]@adltd.eu> 

Nosaukums: 

Nolikuma 18,1 

punkts 

Sveiks [PP]  

Par Pierīgu  esam parakstījuši sadarbības līgumu  ar partneriem . Skatot pārējos sadarbības līgumus ,   esam vienojušies ar SA   
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Pielikums: 

4.3.forma 

pieredzes_aprak

sts_Pieriga-

1.docx 

pa sekojošem i kilometri  

  Dobele    1,845M 

  Kuldīga    1,06M  

  Sigulda    3,508M 

  Pierīga     2,083M 

Kopā          8,5M  

Gatavojot piedāvājumu  Pierīgai   SA ir  norādījis  3 gadu pieredzi 6,6 M km .  Nolikuma prasības pretendenta  

profesionālajām spējām punkts 18,1 par pieredzi kaut kā  ir izpildīts un es kaut ko nesaprotu . Drošības pēc  tomēr vajadzētu 

uzdot jautājumu  ? 

--  

36. 

36. 
22.10.2019. 

16.24 
[FP]<[FP]@pap.lv> 

 (*) 

Cc: [FF] <[FF]@lap.lv>; 

[OO] <[OO]@lap.lv>; [PP] 

<[PP]@adltd.eu> 

Nosaukums:  

Shēma Lotes 

Pielikums: 

Liepājas 

autobusu parks 

Maršrutu 

tīkls.pdf 

Labdien,  (*)! 

  

Pielikumā ilustratīva vizualizācija tam, kā teritoriāli plānots sadalīt lotes starp pretendentiem. 

Ja Jums tomēr nepieciešams citāds formāts, lūdzu dodiet ziņu. 

  

Informēju, ka no 23.-25.10. būšu ārpus biroja. Iespēju robežās epastiem sekošu, bet, ja ir kas steidzams un saistībā ar 

operatīvajiem datiem, tad droši sazinieties ar LAP valdi 

  

Paldies. 

  

Ar cieņu, 

  

[FP] 

  

SIA “Privāto aktīvu pārvalde” 

Tel. 00371 [NUMURS] 

Mob. (*) 

37. 

37.2 
28.10.2019. 

15.15 
(*) 

[FP]<[FP]@pap.lv> 

Cc: [FF] <[FF]@lap.lv>; 

[OO] <[OO]@lap.lv>; [PP] 

<[PP]@adltd.eu> 

Nosaukums:  

Atb.: Shēma 

Lotes 

Labdien, 

 

Šodien indikatīvi izrunājām iespēju finansēt autobusu iegādi. Principiālu iebildumu nebija, bet ir precizējoši jautājumi: 

1. Kas notiek ja partneris (ar ko jūs startēsiet kopā) nepilda savus līguma nosacījumus? Vai tiks izsludināts atkārtots iepirkums 

uz visu loti vai tikai viņu daļu? Vai tas var ietekmēt jūsu līgumus citās lotēs (vai ir cross default)?  Mēs noteikti par riskantāku 

vērtēsim struktūru, kur jūsu darbību var ietekmēt partneru līgumu izpilde vai partneru reputācija. 

2. Kāds ir esošais reģionu sadalījums pa konkurentiem tajās lotēs kur jūs plānojat startēt? 

3. Kas jums tagad nodrošina POS terminālu servisu Baltic Taxi atzarā? 

 

Ar cieņu,  

 

(*) 

 

(*) 

(*) 

(*) 

 

(*) 

(*) 

 

(*) 
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37.1     

No: [FP]<[FP]@pap.lv> 

Nosūtīts: otrdiena, 2019. gada 22. oktobris 16:23 

Kam: (*) 

Kopija: [FF] <[FF]@lap.lv>; [OO] <[OO]@lap.lv>; [PP] <[PP]@adltd.eu> 

Tēma: Shēma Lotes  

  

Labdien,  (*)! 

  

Pielikumā ilustratīva vizualizācija tam, kā teritoriāli plānots sadalīt lotes starp pretendentiem. 

Ja Jums tomēr nepieciešams citāds formāts, lūdzu dodiet ziņu. 

  

Informēju, ka no 23.-25.10. būšu ārpus biroja. Iespēju robežās epastiem sekošu, bet, ja ir kas steidzams un saistībā ar 

operatīvajiem datiem, tad droši sazinieties ar LAP valdi 

  

Paldies. 

  

Ar cieņu, 

  

[FP] 

  

SIA “Privāto aktīvu pārvalde” 

Tel. 00371 [NUMURS] 

Mob. (*) 

38. 

38.5 
20.11.2019. 

12.56 
[PP] <[PP]@adltd.eu> [OO] <[OO]@lap.lv> 

Nosaukums:  

RE: FW: (*) 

 

Sveiks! 

 

Domāju, ka sanāktu Liepāja, Talsi, Pierīga ar N un SA. 

Saldus/Kuldīga – nesanāks atsevišķi, bet gan ar SA. Vēl variants runāt atsevišķi Dobele/Jegava. 

 

Cieņā, 

[PP] 

38.4     

From: [OO] [mailto:[OO]@lap.lv]  

Sent: trešdiena, 2019. gada 20. novembrī 12:47 

To: [PP] <[PP]@adltd.eu> 

Subject: Re: FW:  (*) 

 

Sveiks  [PP] . 

Kā plānu B biju iedomājies  sekojošu variantu  LAP   - Liepāja , Kuldīga , Talsi  , bet Pierīga  ar  abiem partneriem  , kopā 

14,2M km  . 

Ja atsakamies no pārējā  , varbūt plāns par  Saldus -Kuldīgu ir iespējams . 

 

[OO] 

38.3     

On 20.11.2019 11:59, [PP] wrote: 

Sveiks! 

  

AS (*) ir gatavi palielināt summu, ja parādām loti, kurā startējam vieni paši. 

Domāju, ka ir jāgatavo plāns B, kurā piedāvājam, ka ņemam papildus vienu loti paši un neejam kautkur kopā. 

  

[PP]. 
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38.2     

From: (*) 

Sent: piektdiena, 2019. gada 8. novembrī 13:46 

To: [FP]<[FP]@pap.lv>; '[OO]' <[OO]@lap.lv> 

Cc: (*) [PP] <[PP]@adltd.eu> 

Subject: (*) 

 

  

Labdien, 

  

Nosūtu indikatīvo piedāvājumu un vēstules projektu. 

Mūsu piedāvājums sagatavots balstoties uz informāciju par lotēm, kur jūs plānojat startēt vieni paši.  

Ja jūs mainat savus plānus un nolemjat startēt vieni vai ar Nordeka citās lotēs, tad lūdzu dodiet ziņu un mēs atkārtoti 

izvērtēsim indikatīvā piedāvājuma summas palielināšanas iespējas. 

  

  

Ar cieņu, 

 

(*) 

 

(*)  

(*) 

(*) 

 

(*) 

(*) 

 

(*) 

38.1     

No: [FP]<[FP]@pap.lv> 

Nosūtīts: pirmdiena, 2019. gada 4. novembris 14:55 

Kam: (*) 

Kopija: (*); [PP]@adltd.eu <[PP]@adltd.eu>; [OO]@lap.lv <[OO]@lap.lv> 

Tēma: LAP papildus informācija  

  

Labdien, (*)! 

  

Paldies par šodienas tikšanos! 

  

Pielikumā nosūtu: 

1) sadarbības līguma projektu ar SIA Sabiedriskais autobuss; 

2) sadarbības partnera prezentāciju; 

3) bankas apliecinājuma projektu, kādu esam snieguši startējot citos konkursos. 

  

Gaidīsim no Jums ziņu rītdien. 

  

Ja vēl kas nepieciešams, lūdzu dodiet ziņu. 

  

Ar cieņu, 

  

[FP] 
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SIA “Privāto aktīvu pārvalde” 

Tel. 00371 [NUMURS] 

Mob. (*) 

39. 

39.6 
20.11.2019. 

13.39 
[OO] <[OO]@lap.lv> [DD] <[DD]@lap.lv> 

Nosaukums: 

Fwd: RE: FW: 

(*) 

Lūdzu organizēt izpildi , 

[OO] 

 

39.5     

-------- Forwarded Message --------  

Subject: RE: FW (*) 

Date: Wed, 20 Nov 2019 10:55:58 +0000 

From: [PP] <[PP]@adltd.eu>To: [OO] <[OO]@lap.lv> 

 

 

Sveiks! 

  

Domāju, ka sanāktu Liepāja, Talsi, Pierīga ar N un SA. 

Saldus/Kuldīga – nesanāks atsevišķi, bet gan ar SA. Vēl variants runāt atsevišķi Dobele/Jegava. 

  

Cieņā, 

[PP] 

39.4     

From: [OO] [mailto:[OO]@lap.lv]  

Sent: trešdiena, 2019. gada 20. novembrī 12:47 

To: [PP] <[PP]@adltd.eu> 

Subject: Re: FW: (*) 

  

Sveiks  [PP] . 

Kā plānu B biju iedomājies  sekojošu variantu  LAP   - Liepāja , Kuldīga , Talsi  , bet Pierīga  ar  abiem partneriem  , kopā 

14,2M km  . 

Ja atsakamies no pārējā  , varbūt plāns par  Saldus -Kuldīgu ir iespējams . 

  

[OO] 

39.3     

On 20.11.2019 11:59, [PP] wrote: 

Sveiks! 

  

AS (*) ir gatavi palielināt summu, ja parādām loti, kurā startējam vieni paši. 

Domāju, ka ir jāgatavo plāns B, kurā piedāvājam, ka ņemam papildus vienu loti paši un neejam kautkur kopā. 

 

 

  

[PP]. 

39.2     

From: (*) 

Sent: piektdiena, 2019. gada 8. novembrī 13:46 

To: [FP]<[FP]@pap.lv>; '[OO]' <[OO]@lap.lv> 

Cc: (*); [PP] <[PP]@adltd.eu> 

Subject: (*) 

  

Labdien, 

  

Nosūtu indikatīvo piedāvājumu un vēstules projektu. 

Mūsu piedāvājums sagatavots balstoties uz informāciju par lotēm, kur jūs plānojat startēt vieni paši.  
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Ja jūs mainat savus plānus un nolemjat startēt vieni vai ar Nordeka citās lotēs, tad lūdzu dodiet ziņu un mēs atkārtoti 

izvērtēsim indikatīvā piedāvājuma summas palielināšanas iespējas. 

  

  

Ar cieņu, 

 

(*) 

 

(*) 

(*) 

(*) 

 

(*) 

(*) 

 

(*) 

39.1     

No: [FP]<[FP]@pap.lv> 

Nosūtīts: pirmdiena, 2019. gada 4. novembris 14:55 

Kam: (*) 

Kopija: (*); [PP]@adltd.eu <[PP]@adltd.eu>; [OO]@lap.lv <[OO]@lap.lv> 

Tēma: LAP papildus informācija  

  

Labdien, (*)! 

  

Paldies par šodienas tikšanos! 

  

Pielikumā nosūtu: 

1) sadarbības līguma projektu ar SIA Sabiedriskais autobuss; 

2) sadarbības partnera prezentāciju; 

3) bankas apliecinājuma projektu, kādu esam snieguši startējot citos konkursos. 

  

Gaidīsim no Jums ziņu rītdien. 

  

Ja vēl kas nepieciešams, lūdzu dodiet ziņu. 

  

Ar cieņu, 

  

[FP] 

  

SIA “Privāto aktīvu pārvalde” 

Tel. 00371 [NUMURS] 

Mob. (*) 

40. 

40. 
22.11.2019. 

07.53 
 [HH]@nordeka.lv 

 [BB]' < [BB]@nordeka.lv>; ' 

[AA]' < [AA]@nordeka.lv> 

Cc: '[NN]' 

<[NN]@nordeka.lv> 

Nosaukums: 

Par konkursu 

Labrīt, kolēģi! 

Atgādinu jums, ka esam apstiprinājuši 02.12.2019., ka datumu, kad notiks tikšanas ar Partneriem pa loti Pierīga un no 03.12.-

06.12.2019. tiks sarunātā tikšana par pārējiem Lotēm. No tā visa iziet, ka loģistisku informāciju, ka ari visu informāciju par 

autobusu parametriem gaidu no   jums vēlākais – 28.11.2019. dienas pirmajā pusē. 
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Ar cieņu, 

[HH] 

41. 

41.3 
17.12.2019. 

15.27 
[EE]<[EE]@lap.lv> 

[OO]@lap.lv; [DD]@lap.lv; 

[FF]@lap.lv; '[FR]' 

<[FR]@lap.lv> 

Nosaukums:  

FW: 

PierĪga_FP_Fin

al 

Pielikums: 

Pieriga_forma_

5.1._5.2._5.3._1

91217.xlsx  

41.2     

From: [ŽŽ] <[ŽŽ]@bbus.lv>  

Sent: Tuesday, December 17, 2019 3:23 PM 

To: '[EE]' <[EE]@lap.lv> 

Subject: FW: PierĪga_FP_Final 

 

Sveiks,  

Pielikumā finanšu piedāvājums no SA puses (Tabulā SA ir 1. Dalībnieks) 

 

Ar cieņu, 

 

[ŽŽ] 

Jurists/ iepirkumu speciālists 

Mob.tel.: +371 [NUMURS] 

e-pasts: [ŽŽ]@bbus.lv 

Adrese: Viskaļu iela 13, Rīga, Latvija, www.bbus.lv 

41.1     

From: [KK] <[KK]@bbus.lv>  

Sent: Tuesday, December 17, 2019 3:19 PM 

To: '[ŽŽ]' <[ŽŽ]@bbus.lv> 

Subject: RE: PierĪga_FP_Final 

 

Pielikumā Pierīgas fin formas final. 

42. 

42.4 
18.12.2019. 

10.01 
[EE]<[EE]@lap.lv> 

To: [ŽŽ] <[ŽŽ]@bbus.lv>, 

[KK]@bbus.lv 

Cc: [OO]@lap.lv, [MM] 

<[MM]@bbus.lv> 

 Nosaukums: 

RE: Pierīga 

 

Pielikums: 

Finanšu 

piedāvājums 

Pierīga.xlsx 

Labrīt, 

 

Lūdzu pārbaudīt vidējo stundas likmi (šoferi un citi), mūsu ieskatā nav pareizi aprēķināta.  

Nepieciešams labot nemainot cenu. 

 

AC 

[EE] 

42.3     

From: [ŽŽ] <[ŽŽ]@bbus.lv>  

Sent: Tuesday, December 17, 2019 5:14 PM 

To: '[EE]' <[EE]@lap.lv> 

Subject: RE: Pierīga 

 

[EE] vari atsūtīt mums savu 5.2. un 5.3. formu?  
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Ar cieņu, 

 

[ŽŽ] 

Jurists/ iepirkumu speciālists 

Mob.tel.: +371 [NUMURS] 

e-pasts: [ŽŽ]@bbus.lv 

Adrese: Viskaļu iela 13, Rīga, Latvija, www.bbus.lv 

42.2     

From: [EE]<[EE]@lap.lv>  

Sent: Tuesday, December 17, 2019 5:04 PM 

To: '[ŽŽ]' <[ŽŽ]@bbus.lv> 

Subject: RE: Pierīga 

 

Nodomu protokoli visi? 

42.1     

From: [ŽŽ] <[ŽŽ]@bbus.lv>  

Sent: Tuesday, December 17, 2019 5:01 PM 

To: '[EE]' <[EE]@lap.lv> 

Subject: Pierīga 

 

Pielikumā. Finanšu piedāvājums 

Un nodomu protokoli  

 

Ar cieņu, 

 

[ŽŽ] 

Jurists/ iepirkumu speciālists 

Mob.tel.: +371 [NUMURS] 

e-pasts: [ŽŽ]@bbus.lv 

Adrese: Viskaļu iela 13, Rīga, Latvija, www.bbus.lv 

43. 

43.2 
18.12.2019. 

10.11 
 [BB] <[BB]@nordeka.lv>  [HH]@nordeka.lv 

Nosaukums: 

FW: pielikumā 

Alūksne un 

Rēzekne 

finanšu 

piedāvājumi no 

SA puses 

Pielikums: 

Rezekne_formas

_5.1._5.2._5.3._

191217.xlsx; 

Aluksne_formas

_5.1._5.2._5.3._

191217_final.xl

sx;   

Sveika, [HH]! 

 

Šo pārsūtu Tev. Kolēģi arī lūdza, lai atsūti šo pašu formu par Ventspili. 

 

Ar cieņu, 

 [BB] 

43.1     

From: [ŽŽ] <[ŽŽ]@bbus.lv>  

Sent: Wednesday, December 18, 2019 10:08 AM 

To: ' [BB]' < [BB]@nordeka.lv> 

Subject: pielikumā Alūksne un Rēzekne finanšu piedāvājumi no SA puses 

 

Pielikumā Finanšu piedāvājumi  

 



33 
 

Ar cieņu, 

 

[ŽŽ] 

Jurists/ iepirkumu speciālists 

Mob.tel.: +371 [NUMURS] 

e-pasts: [ŽŽ]@bbus.lv 

Adrese: Viskaļu iela 13, Rīga, Latvija, www.bbus.lv 

44. 

44. 
18.12.2019. 

14.38 
 [HH]@nordeka.lv [ŽŽ]@bbus.lv 

 Nosaukums: 

Austrumi,Rēzek

ne,Ventspils_Fi

nal 

Pielikums: 

18.12.2019. 

Ventspils_Final.

xlsx; 

18.12.2019.Rēz

ekne_Final.xlsx

; 

18.12.2019.AB

G_Final.xlsx 

[ŽŽ], pielikumā FP. (Austrumi, Rēzekne,Ventspils).    

 

 

Cieņā, 

[HH] 

45. 

45.4 
18.12.2019. 

18.24 
[ŽŽ] <[ŽŽ]@bbus.lv>  [HH]@nordeka.lv 

Nosaukums: 

FW: par 

pārejām lotēm 

Pielikums: 

Aluksne_formas

_5.1._5.2._5.3._

191217_final.xl

sx; 

Rezekne_formas

_5.1._5.2._5.3._

191217.xlsx; 

Ventspils_forma

s_5.1._5.2._5.3.

_191217.xlsx 

Labvakar,  

Pielikumā nosūtu Jums informāciju par Alūksnes, Rēzeknes un Ventspils lotēm.  

 

Ar cieņu, 

 

[ŽŽ] 

Jurists/ iepirkumu speciālists 

Mob.tel.: +371 [NUMURS] 

e-pasts: [ŽŽ]@bbus.lv 

Adrese: Viskaļu iela 13, Rīga, Latvija, www.bbus.lv 

45.3     

From: [ŽŽ] <[ŽŽ]@bbus.lv>  

Sent: Wednesday, December 18, 2019 6:18 PM 

To: '[FS]@adazi.lv' <[FS]@adazi.lv> 

Cc: ' [BB]' < [BB]@nordeka.lv>; '[CC]' <[CC]@bbus.lv> 

Subject: FW: par pārejām lotēm 

 

Mūsu gala finanšu piedāvājumi Ventspils, Alūksne, Rēzekne 

 

Ar cieņu, 

 

[ŽŽ] 

Jurists/ iepirkumu speciālists 

Mob.tel.: +371 [NUMURS] 

e-pasts: [ŽŽ]@bbus.lv 

Adrese: Viskaļu iela 13, Rīga, Latvija, www.bbus.lv 

45.2     
From: [MM] <[MM]@bbus.lv>  

Sent: Wednesday, December 18, 2019 4:33 PM 
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To: '[ŽŽ]' <[ŽŽ]@bbus.lv> 

Subject: RE: par pārejām lotēm 

 

Labotie, man bija saglabāti atsevišķi, ne jūsu mapē, katram gadījumām.  

Ja vel irk as ar Nordeku vai LaP zvani man, [KK] ņemās ar Vlasavas fin piedāvjaumiem.  

 

Ar cienu, /Best regards, 

[MM] 

Valdes priekssedetajs/ Chairman of the Board SIA B-Bus 

Email: [MM]@bbus.lv 

Phone: +371 [NUMURS] 

Address: Viskalu iela 13, RIGA, Latvia, www.bbus.lv 

45.1     

From: [ŽŽ] <[ŽŽ]@bbus.lv>  

Sent: Wednesday, December 18, 2019 4:13 PM 

To: '[MM]' <[MM]@bbus.lv> 

Subject: par pārejām lotēm 

 

Par lotēm, Ventspils, Alūksne un Rēzekne mums nav kopēja vēl 

 

Ar cieņu, 

 

[ŽŽ] 

Jurists/ iepirkumu speciālists 

Mob.tel.: +371 [NUMURS] 

e-pasts: [ŽŽ]@bbus.lv 

Adrese: Viskaļu iela 13, Rīga, Latvija, www.bbus.lv 

46. 

46.2 
19.12.2019. 

08.58 
[BB] <[BB]@nordeka.lv> [HH]@nordeka.lv 

Nosaukums: 

FW: par 

pārejām lotēm 

Pielikums: 

Aluksne_formas

_5.1._5.2._5.3._

191217_final.xl

sx; 

Rezekne_formas

_5.1._5.2._5.3._

191217.xlsx; 

Ventspils_forma

s_5.1._5.2._5.3.

_191217.xlsx 

Sveika, [HH]! 

 

Saki, lūdzu, vai šis ir gala piedāvājums? 

 

Ar cieņu, 

 [BB] 

 

 

46.1     

From: [ŽŽ] <[ŽŽ]@bbus.lv>  

Sent: Wednesday, December 18, 2019 6:18 PM 

 

Cc: ' [BB]' < [BB]@nordeka.lv>; '[CC]' <[CC]@bbus.lv> 

Subject: FW: par pārejām lotēm 

 

Mūsu gala finanšu piedāvājumi Ventspils, Alūksne, Rēzekne 

 

Ar cieņu, 
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[ŽŽ] 

Jurists/ iepirkumu speciālists 

Mob.tel.: +371 [NUMURS] 

e-pasts: [ŽŽ]@bbus.lv 

Adrese: Viskaļu iela 13, Rīga, Latvija, www.bbus.lv 

47. 

47.2 
19.12.2019. 

09.30 
[BB] <[BB]@nordeka.lv> [HH]@nordeka.lv 

Nosaukums: 

FW: finanšu 

piedāvājums 

Pielikums: 

Copy of 

Ventspils_forma

s_5.1._5.2._5.3.

_191217.xlsx 

 

 

47.1     

From: [ŽŽ] <[ŽŽ]@bbus.lv>  

Sent: Thursday, December 19, 2019 9:28 AM 

To: ' [BB]' < [BB]@nordeka.lv> 

Subject: finanšu piedāvājums 

 

 

 

Ar cieņu, 

 

[ŽŽ] 

Jurists/ iepirkumu speciālists 

Mob.tel.: +371 [NUMURS] 

e-pasts: [ŽŽ]@bbus.lv 

Adrese: Viskaļu iela 13, Rīga, Latvija, www.bbus.lv 

48. 

48. 
19.12.2019. 

14.17 
[ŽŽ] <[ŽŽ]@bbus.lv> 

 [HH]@nordeka.lv 

Cc: ' [BB]' 

<[BB]@nordeka.lv>; '[CC]' 

<[CC]@bbus.lv> 

 Nosaukums: 

Alūksne 

Pielikums: 

Rezekne_5.1._5.

2._5.3._forma_

191219 

final.xlsx; 

Aluksne_formas

_5.1._5.2._5.3._

forma_191219 

final.xlsx 

Labdien,  

Pielikumā nosūtu precizētus finanšu piedāvājumu 

Rēzeknes un Alūksnes lotē SA daļā.  

 

Mums mazliet tika veikti precizējumi. 

 

Ar cieņu, 

 

[ŽŽ] 

Jurists/ iepirkumu speciālists 

Mob.tel.: +371 [NUMURS] 

e-pasts: [ŽŽ]@bbus.lv 

Adrese: Viskaļu iela 13, Rīga, Latvija, www.bbus.lv 

49. 

49. 
19.12.2019. 

15:03 
[ŽŽ] <[ŽŽ]@bbus.lv> 

 [HH]@nordeka.lv; ' [BB]' 

<[BB]@nordeka.lv> 

Cc: '[CC]' <[CC]@bbus.lv> 

Nosaukus: 

cenas Alūksne 

un Rēzekne 

Pielikums: 

Aluksne_formas

_5.1._5.2._5.3._

191219_final.xl

sx; 

Rezekne_formas

_5.1._5.2._5.3._

Sveiki,  

Vēl nelieli labojumi finanšu piedāvājumā Alūksnes un Rēzeknes lotē no SA puses.  

 

Ar cieņu, 

 

[ŽŽ] 

Jurists/ iepirkumu speciālists 

Mob.tel.: +371 [NUMURS] 
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191219_final.xl

sx 

e-pasts: [ŽŽ]@bbus.lv 

Adrese: Viskaļu iela 13, Rīga, Latvija, www.bbus.lv 

50. 

50.2 
19.12.2019. 

16.15 
 [BB]@nordeka.lv  [HH]@nordeka.lv 

Nosaukums: 

Fwd: cenas 

Alūksne un 

Rēzekne  

 

Pielikums: 

Aluksne_formas

_5.1._5.2._5.3._

191219_final.xl

sx; 

Rezekne_formas

_5.1._5.2._5.3._

191219_final.xl

sx  

50.1     

---------- Pārsūtīts ziņojums ---------- 

No: [ŽŽ] <[ŽŽ]@bbus.lv> 

Datums: 2019. gada 19. dec. 15:02 

Temats: cenas Alūksne un Rēzekne 

Kam:  [HH]@nordeka.lv, ' [BB]' <[BB]@nordeka.lv> 

Kopija: '[CC]' <[CC]@bbus.lv> 

 

Sveiki,  

Vēl nelieli labojumi finanšu piedāvājumā Alūksnes un Rēzeknes lotē no SA puses.  

  

Ar cieņu, 

  

[ŽŽ] 

Jurists/ iepirkumu speciālists 

Mob.tel.: +371 [NUMURS] 

e-pasts: [ŽŽ]@bbus.lv 

Adrese: Viskaļu iela 13, Rīga, Latvija, www.bbus.lv 

51. 

51. 
31.03.2020. 

15.45 
 [BB] <[BB]@nordeka.lv> 

[NN]' <[NN]@nordeka.lv>; ' 

[AA]' < [AA]@nordeka.lv>;  

[HH]@nordeka.lv 

Cc: '[II]' <[II]@nordeka.lv> 

Nosaukums: 

Pierīga 

Pielikums: 

Nordeka_Atbild

e ATD par 

piedāvājumu.Pi

erīga_31032020

_.doc 

Sveiki, kolēģi! 

 

Tad varu sūtīt LAP kolēģiem šo mūsu versiju? Prasu, jo tur norādīti skaitļi.  

 

Sūtot norādīšu, ka aicinām atsūtīt arī mums atbildes gala redakciju. 

 

Ar cieņu, 

 

 [BB] 

Pasažieru pārvadājumu daļas vadītājs 

 

AS „Nordeka” 

Dzirciema iela 121, Rīga, LV-1055 

 

Tālrunis: [NUMURS] 

http://www.bbus.lv/
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E-pasts:  [BB]@nordeka.lv 

www.nordeka.lv 

52. 

52.9 
 06.07.2020. 

17.16 
[OO] <[OO]@lap.lv> 

[FP]<[FP]@pap.lv>  

Cc: [PP]' <[PP]@adltd.eu>, 

[ČČ] <[ČČ]@uvk.lv> 

Nosaukums: 

Re: FW: 

Apkopojums 

ATD 

Labdien [FP] , 

Domāju , ka LAP ir jāpiedalās  arī   šajā ieprikumā .  Par stratēģiju vēl ir jāpadomā  .Saskaņā ar nolikumu LAP vēl var 

pretendēt uz 3,1M km gadā ( 15M  km ierobežojums  uz reģionālo pārvadājumu apjomu vienam pārvadātājam )  . Pēc apjoma 

LAP viens pats  var pretendēt tikai Ogres loti .   Tikšos   ar Talsiem   , varbūt   varam atrast kādu  risinājumu . Startējot ar kādu 

kopā apvienībā , neizbēgami ir lielāka km  cena , kas mazina izredzes uzvarēt . 

[OO] 

On 06.07.2020 09:58, [FP]wrote: 

Labdien! 

  

Lūdzu skat zemāk jautājumu. Vai mēs startējam uz kādu no šīm lotēm? 

  

Cieņā, 

[FP] 

52.8     

From: (*) 

Sent: Monday, July 6, 2020 9:55 AM 

To: '[FP]' <[FP]@pap.lv> 

Subject: RE: Apkopojums ATD 

  

Labrīt! 

  

Zemāk epastā bija minēts - “It kā  par atlikušajiem 15M km lotēs  Cēsis , Jēkabpils, Limbaži /Sigulda , Ogre tiks rīkots jauns 

iepirkums”. Šis iepirkums ir izsludināts 03/07/2020. 

Pieteikums uz konkursu jāiesniedz līdz 17.08.2020. 

  

Ja tas ir aktuāli, tad šeit links uz konkursa at 

Cieņā, 

(*) 

52.7     

From: [FP]<[FP]@pap.lv>  

Sent: trešdiena, 2020. gada 20. maijs 13:10 

To: (*) 

Subject: FW: Apkopojums ATD 

52.6     

From: [PP] <[PP]@adltd.eu>  

Sent: Tuesday, May 19, 2020 3:22 PM 

To: [ČČ] <[ČČ]@uvk.lv>; '[OO]' <[OO]@lap.lv>; '[FP]' <[FP]@pap.lv> 

Subject: RE: Apkopojums ATD 

  

Sveiki! 

  

Priekšlikums atjaunot binzesa planus pa lotēm pēc esošajime rezultātiem, kā arī sagaidu no valdes priekšlikumu par dalību 

konkursā uz atlikušajām lotēm – kurām konkrēti, cenas un tehnikas stratēģija (atkarībā no nolikuma), partner stratēģija. 

  

Priekšlikums apkopot visu informāciju un plānot tuvākajā laikā tikšanos. 

Gaidu ziņu no [OO], kad esat gatavi. 

  

Cieņā, 

[PP] 
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52.5     

From: [ČČ] [mailto:[ČČ]@uvk.lv]  

Sent: otrdiena, 2020. gada 19. maijā 14:55 

To: '[OO]' <[OO]@lap.lv>; [PP] <[PP]@adltd.eu>; '[FP]' <[FP]@pap.lv> 

Subject: RE: Apkopojums ATD 

  

Labdien vēlreiz, vai varētu atjaunot nepieciešamo investīciju plānu un potenciālo naudas plūsmu izejot no konkursa 

rezultātiem? 

  

[ČČ] 

52.4     

From: [OO] [mailto:[OO]@lap.lv]  

Sent: Tuesday, May 19, 2020 12:30 PM 

To: [PP]; [ČČ]; '[FP]' 

Subject: Re: Apkopojums ATD 

  

Labdien  

Tuvākajā  laikā  ATD iepazīstinās valdību ar informatīvo starpziņojumu  par konkursa  rezultātiem un ietekmi uz valsts 

budžetu 10 gadu griezumā . Lūdzu skatiet  linku uz ATD  lapu  http://www.atd.lv/lv/jaunumi/nosl%C4%93gusies-

pied%C4%81v%C4%81jumu-v%C4%93rt%C4%93%C5%A1ana-konkurs%C4%81-par-sabiedrisk%C4%81-transporta-

pakalpojumu .. 

  

Projektu  uzsākšanai ir vajadzīgi   gandrīz   21M EUR    un līgumu izpildes laikā   25M EUR  ( summas PVN )  . Sasakaņa ar  

iepirkuma procedūru  ( skat . zemāk ) , mums  jāgaida  , kad  ATD  uzaicinās  

slēgt līgumu. 

  

Zemāk  izkopēju procedūru no iepirkuma dokumnetācijas  . 

  

  

" Paredzamais iepirkuma līguma izpildes termiņš - 120 (viens simts divdesmit) mēneši[1]. Konkrēts pakalpojumu uzsākšanas 

datums tiks noteikts, vienojoties ar pretendentu, kura piedāvājums tiks atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, 

iepirkuma līguma noslēgšanas brīdī. Pasūtītājs bez pretendenta piekrišanas nenoteiks sagatavošanās laiku mazāku par  – 13 

(trīspadsmit)  mēnešiem no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. 

  

1.         IEPIRKUMA LĪGUMA slēgšana 

  

2.         Triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi Pretendenti rakstiski tiks informēti par pieņemto lēmumu. 

3.         Ar izraudzīto Pretendentu tiek slēgts iepirkuma līgums, ievērojot nolikuma 8. pielikumā pievienotajā iepirkuma līguma 

projektā, kas ir šā nolikuma neatņemama sastāvdaļa, ietvertās pamatprasības. 

4.         Pretendents, kura piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, paraksta iepirkuma līgumu ne vēlāk 

kā 5 (piecu) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi iepirkuma 

līguma noslēgšanai. 

5.         Ja izraudzītais Pretendents tā vainas dēļ neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā, Pasūtītājs to 

uzskata par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu. Šādā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, kura 

iesniegtais piedāvājums ir atzīts par nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās 

slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt atklāto konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

6.         Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš 

piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iepirkuma komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus 

dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, 

iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav 

uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par 
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vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt atklāto 

konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

7.         Pasūtītājs ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc dienas, kad stājas spēkā iepirkuma līgums, savā pircēja profilā ievieto 

iepirkuma līguma tekstu un iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē paziņojumu par līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanu. 

8.         Iepirkuma līguma grozījumi ir iespējami tikai PIL 61. panta un iepirkuma līgumā noteiktajos gadījumos.   "  

  

  

[OO] 

52.3     

On 19.05.2020 11:41, [PP] wrote: 

Labrīt! 

  

1.ATD lēmumu pārsūdzēšanas termiņš IUB – 10 dienas. 

Publisko ieprikumu likuma 60.panta 6.daļa un 7.daļa nosaka, ka iepirkuma līgumu ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc 

nogaidīšanas termiņa beigām, ja IUB noteiktajā kārtībā nav iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. 

Nogaidīšanas termiņš ir 10 dienas pēc dienas, kad šā likuma 37. panta otrajā daļā minētā informācija nosūtīta visiem 

pretendentiem elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu (18.05.2020.), un papildus viena darbdiena. Es saprotu 

29.05.2020. 

  

2.Pakalpojuma uzsākšana. 

Saskaņā ar Nolikuma 3.7.punktu konkrēts pakalpojumu uzsākšanas datums tiks noteikts, vienojoties ar pretendentu, bet 

sagatavošanās laiks nav mazāks par 13 mēnešiem no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.  

  

Cieņā, 

[PP] 

52.2     

From: [ČČ] [mailto:[ČČ]@uvk.lv]  

Sent: otrdiena, 2020. gada 19. maijā 9:29 

To: '[OO]' <[OO]@lap.lv>; [PP] <[PP]@adltd.eu>; '[FP]' <[FP]@pap.lv> 

Subject: RE: Apkopojums ATD 

  

Labrīt, pēc cik ilga laika jāuzsāk pakalpojums? Respektīvi cik mums ir laiks lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu, lai 

izpildītu pakalpojumu? 

  

[ČČ] 

52.1     

From: [OO] [mailto:[OO]@lap.lv]  

Sent: Monday, May 18, 2020 9:58 PM 

To: [PP]; [ČČ]; [FP] 

Subject: Fwd: Apkopojums ATD 

  

Labdien  

Ar šo informēju , saskaņā  ar ATD  2020. gada 15. maijā (iepirkumu komisijas protokols Nr. AD 2019/7-123) pieņemto 

lēmumu par iepirkums   rezultātiem , AS "Liepājas autobusu parks "   ir atzīts par uzvarētāju un pieņemts lēmums slēgt līgumu   

lotēs  Liepāja  ,  Jelgava/Dobele, lotē Pierīga  kopā ar apvienības  dalībniekiem  Nordeka un SA  . Summējot kopā, LAP ir 

piešķirtas tiesības slēgt līgumuu par 11,9M km .  Pavisam  ATD lēmums  ir pieņemts par 50M km . It kā  par atlikušajiem 15M 

km lotēs  Cēsis , Jēkabpils, Limbaži /Sigulda , Ogre tiks rīkots jauns iepirkums . Iespējams , ka  15M km ierobežojums vairs  

netiks piemērots dalībniekiem . Šķiet ,ka esam   pārcentušies  Jelgavas/Dobeles un Pierīgas lotēs apsteidzot otro vietu par 

attiecīgi 22,78 un 9.5 punktiem . Rezultātu apkopojums pielikumā  ( protokoli ir par 4 lotēm )  

Domāju ,ka mums    nav  slikts    rezultāts .    
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[OO] 

53. 

53. 
20.08.2020. 

11.04 
[NN]<[NN]@nordeka.lv> 

 [BB]@nordeka.lv;  

[AA]@nordeka.lv;  

[HH]@nordeka.lv 

Nosaukums:  

Lotes 

Labdien! 

1. Tikko pārrunāju situāciju ar DAP. Viņi ir gatavi veidot apvienību un sadalīt maršrutus attiecīgi esošajiem. 

Tāpēc, ņemot vērā mūsu pieredzi šajā procesā, mums vajadzēs sniegt viņiem metodisku palīdzību un kopīgi veikt aprēķinus. 

Jāuzsāk ar maršrutu sadali un nodomu protokolā (līguma) sagatavošanu. 

2. Vakar mēģināju sazināties ar Norma-A: šefs ir ārpus Latvijas (solīja atzvanīt); nosūtīju uz e-pastu jautājumu par iespēju 

sadarboties jaunajā konkursā (pagaidām ir klusums); 

3. Pirmdien 24.08. 16:00 notiks tikšanas ar LAP un SA – galvenais jautājums – Pierīga, bet blakus par sadarbību citas lotēs 

(attiecīgi sadalījumam). 

 

Cieņā, 

[NN] 

54. 

54.3 
25.08.2020. 

11.07 
nordeka@nordeka.lv [NN]' <[NN]@nordeka.lv> 

Nosaukums: 

RE: Konkurss 

AD 2020_9 

Pateicos par informāciju. 

 

[JJ] 

 

 

54.2     

From: [NN]<[NN]@nordeka.lv>  

Sent: Tuesday, August 25, 2020 9:40 AM 

To: nordeka@nordeka.lv 

Subject: FW: Konkurss AD 2020_9 

Info. 

[NN] 

54.1     

From: [NN]<[NN]@nordeka.lv>  

Sent: Tuesday, August 25, 2020 9:32 AM 

To: '[FE]@nordeka.lv' <[FE]@nordeka.lv>; ' [HH]@nordeka.lv' < [HH]@nordeka.lv>; ' [BB]@nordeka.lv' 

<[BB]@nordeka.lv>; ' [AA]@nordeka.lv' <[AA]@nordeka.lv> 

Subject: Konkurss AD 2020_9 

 

Labdien! 

Vakar notika tikšanas ar partneriem. 

Rezultātā bijā panākta vienošanās: 

1. Centrs 2 – mūsu. 

2. Centrs 1 – mēs rīkojamies paši bez LAP (Tīnūži, Vecumnieki); 

3. Dienvidrietumi – tiek saglabāts “status kvo” (sadalīts pēc esošas kārtības). Dokumentus iesniedz LAP; 

4. Liepāja – principā tiek saglabāts “status kvo”, taču izskanēja jautājums par reisu 11.05; Dokumentus iesniedz LAP 

5. Pierīga – mums būs: Olaine (8-9 auto), Baldone (5), Kalnciems (2). Visi autobusi lielie; Dokumentus iesniedz LAP 

6. Daugavpils, Krāslava – gaida mūsu atbildi par Madonu, Gulbeni. 

7. AUSTRUMI – iespējams, ka uzzināsim nedēļas nogalē vai pirmdien: vai veidos ar mums apvienību?. 

 

Vienojamies par komunikāciju “google drive” vidē. Būs jāprecizē maršruti un reisi ar partneriem un jāuzsāk aprēķināšanu… 

 

Cieņā, 

[NN] 

55. 

55. 
24.09.2020. 

13.58 
[NN]<[NN]@nordeka.lv> 

[EE]' <[EE]@lap.lv>; '[MM]' 

<[MM]@bbus.lv> 

Bcc:  [HH]@nordeka.lv 

Nosaukums: 

Kr_Kr 

Pielikums: 

Kr.krasts 

Sveicināti! 

Kolēģi pievilkām iespēju robežās savu jostu… rezultāts pielikumā. 
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lote_24.09.2020

..xlsx 

Cieņā, 

[NN] 

56. 

56.2 
24.09.2020.  

13.59 
[MM] <[MM]@bbus.lv> [KK]@bbus.lv 

Nosaukums: 

FW: Kr_Kr 

Pielikums: 

Kr.krasts 

lote_24.09.2020

..xlsx 

Tavas domas? 

 

Ar cienu, /Best regards, 

[MM] 

Valdes priekssedetajs/ Chairman of the Board SIA B-Bus 

Email: [MM]@bbus.lv 

Phone: +371 [NUMURS] 

Address: Viskalu iela 13, RIGA, Latvia, www.bbus.lv 

56.1     

From: [NN]<[NN]@nordeka.lv>  

Sent: Thursday, September 24, 2020 1:58 PM 

To: '[EE]' <[EE]@lap.lv>; '[MM]' <[MM]@bbus.lv> 

Subject: Kr_Kr 

 

Sveicināti! 

Kolēģi pievilkām iespēju robežās savu jostu… rezultāts pielikumā. 

 

Cieņā, 

[NN] 

57. 

57.2 
24.09.2020.  

14.29 
[KK]@bbus.lv' [MM]' <[MM]@bbus.lv> 

Nosaukums: 

RE: Kr_Kr 

Izskatās izņēmuši tos Citi darbinieki, kas arī bija lielākā pozīcija uz labošanu. 

Vēl varētu runāt par kādiem 0.03eur/ km uz mazgāšanu (jo viņi biežāk mazgāšanas ielikuši) un Maksājumi par biļešu 

izplatīšanu (starpniecību) – mums ir 0.001, N ir 0.026 eur/ km. 

 

Ja paliek kā tagad ir, tad kopā mums sanāk piedāvājums uz 1.015 eur/ km. 

57.1     

From: [MM] <[MM]@bbus.lv>  

Sent: Thursday, September 24, 2020 1:59 PM 

To: [KK]@bbus.lv 

Subject: FW: Kr_Kr 

 

Tavas domas? 

 

Ar cienu, /Best regards, 

[MM] 

Valdes priekssedetajs/ Chairman of the Board SIA B-Bus 

Email: [MM]@bbus.lv 

Phone: +371 [NUMURS] 

Address: Viskalu iela 13, RIGA, Latvia, www.bbus.lv 

     

From: [NN]<[NN]@nordeka.lv>  

Sent: Thursday, September 24, 2020 1:58 PM 

To: '[EE]' <[EE]@lap.lv>; '[MM]' <[MM]@bbus.lv> 

Subject: Kr_Kr 

 

Sveicināti! 

Kolēģi pievilkām iespēju robežās savu jostu… rezultāts pielikumā. 

 

Cieņā, 

[NN] 
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58. 

58.4 
24.09.2020.  

14.30 
[MM] <[MM]@bbus.lv> [KK]@bbus.lv 

Nosaukums: 

RE: Kr_Kr 

Nu lai paliek, rakstu ka piekritām viņu piedāvājumam un iesim ar cenu mazliet virs eiro, lai neteiktu ka pārāk leti esam. 

 

Ar cienu, /Best regards, 

[MM] 

Valdes priekssedetajs/ Chairman of the Board SIA B-Bus 

Email: [MM]@bbus.lv 

Phone: +371 [NUMURS] 

Address: Viskalu iela 13, RIGA, Latvia, www.bbus.lv 

58.3     

From: [KK]@bbus.lv <[KK]@bbus.lv>  

Sent: Thursday, September 24, 2020 2:29 PM 

To: '[MM]' <[MM]@bbus.lv> 

Subject: RE: Kr_Kr 

 

Izskatās izņēmuši tos Citi darbinieki, kas arī bija lielākā pozīcija uz labošanu. 

Vēl varētu runāt par kādiem 0.03eur/ km uz mazgāšanu (jo viņi biežāk mazgāšanas ielikuši) un Maksājumi par biļešu 

izplatīšanu (starpniecību) – mums ir 0.001, N ir 0.026 eur/ km. 

 

Ja paliek kā tagad ir, tad kopā mums sanāk piedāvājums uz 1.015 eur/ km. 

58.2     

From: [MM] <[MM]@bbus.lv>  

Sent: Thursday, September 24, 2020 1:59 PM 

To: [KK]@bbus.lv 

Subject: FW: Kr_Kr 

 

Tavas domas? 

 

Ar cienu, /Best regards, 

[MM] 

Valdes priekssedetajs/ Chairman of the Board SIA B-Bus 

Email: [MM]@bbus.lv 

Phone: +371 [NUMURS] 

Address: Viskalu iela 13, RIGA, Latvia, www.bbus.lv 

58.1     

From: [NN]<[NN]@nordeka.lv>  

Sent: Thursday, September 24, 2020 1:58 PM 

To: '[EE]' <[EE]@lap.lv>; '[MM]' <[MM]@bbus.lv> 

Subject: Kr_Kr 

 

Sveicināti! 

Kolēģi pievilkām iespēju robežās savu jostu… rezultāts pielikumā. 

 

Cieņā, 

[NN] 

59. 

59.2 
24.09.2020.  

14.31 
[MM] <[MM]@bbus.lv> 

[NN]' <[NN]@nordeka.lv>; 

'[EE]' <[EE]@lap.lv> 

Cc: [OO]@lap.lv; '[PP]' 

<[PP]@adltd.eu> 

Nosaukums: 

RE: Kr_Kr 

Mēs piekritām Nordekas cenai un tad kopējā sanāk 1.015 kas manuprāt ir labs piedāvājums.  

 

Ar cienu, /Best regards, 

[MM] 

Valdes priekssedetajs/ Chairman of the Board SIA B-Bus 

Email: [MM]@bbus.lv 

Phone: +371 [NUMURS] 

Address: Viskalu iela 13, RIGA, Latvia, www.bbus.lv 
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59.1     

From: [NN]<[NN]@nordeka.lv>  

Sent: Thursday, September 24, 2020 1:58 PM 

To: '[EE]' <[EE]@lap.lv>; '[MM]' <[MM]@bbus.lv> 

Subject: Kr_Kr 

 

Sveicināti! 

Kolēģi pievilkām iespēju robežās savu jostu… rezultāts pielikumā. 

 

Cieņā, 

[NN] 

60. 

60.3 
24.09.2020. 

14.50 
[OO] <[OO]@lap.lv> [MM] <[MM]@bbus.lv> 

Nosaukums: 

Re: Kr_Kr 

Sveiks  [MM] . 

Lūdzu atsūti  savu   km   cenu   uz Pierīgu .   

[OO] 

60.2     

On 24.09.2020 14:31, [MM] wrote: 

Mēs piekritām Nordekas cenai un tad kopējā sanāk 1.015 kas manuprāt ir labs piedāvājums.  

  

Ar cienu, /Best regards, 

[MM] 

Valdes priekssedetajs/ Chairman of the Board SIA B-Bus 

Email: [MM]@bbus.lv 

Phone: +371 [NUMURS] 

Address: Viskalu iela 13, RIGA, Latvia, www.bbus.lv 

60.1     

From: [NN]<[NN]@nordeka.lv>  

Sent: Thursday, September 24, 2020 1:58 PM 

To: '[EE]' <[EE]@lap.lv>; '[MM]' <[MM]@bbus.lv> 

Subject: Kr_Kr 

  

Sveicināti! 

Kolēģi pievilkām iespēju robežās savu jostu… rezultāts pielikumā. 

  

Cieņā, 

[NN] 

61. 

61.4 
24.09.2020.  

15.04 
[MM] <[MM]@bbus.lv> [KK]@bbus.lv 

Nosaukums: 

FW: Kr_Kr 

Vari atsūtīt, lūdzu [OO]. 

 

Ar cienu, /Best regards, 

[MM] 

Valdes priekssedetajs/ Chairman of the Board SIA B-Bus 

Email: [MM]@bbus.lv 

Phone: +371 [NUMURS] 

Address: Viskalu iela 13, RIGA, Latvia, www.bbus.lv 

61.3     

From: [OO] <[OO]@lap.lv>  

Sent: Thursday, September 24, 2020 2:50 PM 

To: [MM] <[MM]@bbus.lv> 

Subject: Re: Kr_Kr 

 

Sveiks  [MM] . 

Lūdzu atsūti  savu   km   cenu   uz Pierīgu .   

[OO] 
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61.2     

On 24.09.2020 14:31, [MM] wrote: 

Mēs piekritām Nordekas cenai un tad kopējā sanāk 1.015 kas manuprāt ir labs piedāvājums.  

  

Ar cienu, /Best regards, 

[MM] 

Valdes priekssedetajs/ Chairman of the Board SIA B-Bus 

Email: [MM]@bbus.lv 

Phone: +371 [NUMURS] 

Address: Viskalu iela 13, RIGA, Latvia, www.bbus.lv 

61.1     

From: [NN]<[NN]@nordeka.lv>  

Sent: Thursday, September 24, 2020 1:58 PM 

To: '[EE]' <[EE]@lap.lv>; '[MM]' <[MM]@bbus.lv> 

Subject: Kr_Kr 

  

Sveicināti! 

Kolēģi pievilkām iespēju robežās savu jostu… rezultāts pielikumā. 

  

Cieņā, 

[NN] 

62. 

62.5 
24.09.2020.  

15.13 
[KK]@bbus.lv 

[OO]' <[OO]@lap.lv> 

Cc: '[MM]' 

<[MM]@bbus.lv> 

Nosaukums: 

RE: Kr_Kr 

Sveiki, 

 

SA Pierīgas cena = 0.94 eur/ km. 

 

[KK] 

62.4     

From: [MM] <[MM]@bbus.lv>  

Sent: Thursday, September 24, 2020 3:04 PM 

To: [KK]@bbus.lv 

Subject: FW: Kr_Kr 

 

Vari atsūtīt, lūdzu [OO]. 

 

Ar cienu, /Best regards, 

[MM] 

Valdes priekssedetajs/ Chairman of the Board SIA B-Bus 

Email: [MM]@bbus.lv 

Phone: +371 [NUMURS] 

Address: Viskalu iela 13, RIGA, Latvia, www.bbus.lv 

62.3     

From: [OO] <[OO]@lap.lv>  

Sent: Thursday, September 24, 2020 2:50 PM 

To: [MM] <[MM]@bbus.lv> 

Subject: Re: Kr_Kr 

 

Sveiks  [MM] . 

Lūdzu atsūti  savu   km   cenu   uz Pierīgu .   

[OO] 

62.2     

On 24.09.2020 14:31, [MM] wrote: 

Mēs piekritām Nordekas cenai un tad kopējā sanāk 1.015 kas manuprāt ir labs piedāvājums.  

  

Ar cienu, /Best regards, 
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[MM] 

Valdes priekssedetajs/ Chairman of the Board SIA B-Bus 

Email: [MM]@bbus.lv 

Phone: +371 [NUMURS] 

Address: Viskalu iela 13, RIGA, Latvia, www.bbus.lv 

62.1     

From: [NN]<[NN]@nordeka.lv>  

Sent: Thursday, September 24, 2020 1:58 PM 

To: '[EE]' <[EE]@lap.lv>; '[MM]' <[MM]@bbus.lv> 

Subject: Kr_Kr 

  

Sveicināti! 

Kolēģi pievilkām iespēju robežās savu jostu… rezultāts pielikumā. 

  

Cieņā, 

[NN] 

63. 

63.6 
24.09.2020. 

15.17 
[OO] <[OO]@lap.lv> 

To: [EE]<[EE]@lap.lv> 

Cc: [DD] <[DD]@lap.lv> 

 Nosaukums: 

Fwd: RE: 

Kr_Kr 

 

 

 

 

  

63.5     

-------- Forwarded Message --------  

Subject: RE: Kr_Kr 

Date: Thu, 24 Sep 2020 15:12:32 +0300 

From: [KK]@bbus.lvTo: '[OO]' <[OO]@lap.lv>CC: '[MM]' <[MM]@bbus.lv> 

 

 

Sveiki, 

  

SA Pierīgas cena = 0.94 eur/ km. 

  

[KK] 

63.4     

From: [MM] <[MM]@bbus.lv>  

Sent: Thursday, September 24, 2020 3:04 PM 

To: [KK]@bbus.lv 

Subject: FW: Kr_Kr 

  

Vari atsūtīt, lūdzu [OO]. 

  

Ar cienu, /Best regards, 

[MM] 

Valdes priekssedetajs/ Chairman of the Board SIA B-Bus 

Email: [MM]@bbus.lv 

Phone: +371 [NUMURS] 

Address: Viskalu iela 13, RIGA, Latvia, www.bbus.lv  

63.3     

From: [OO] <[OO]@lap.lv>  

Sent: Thursday, September 24, 2020 2:50 PM 

To: [MM] <[MM]@bbus.lv> 

Subject: Re: Kr_Kr 
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Sveiks  [MM] . 

Lūdzu atsūti  savu   km   cenu   uz Pierīgu .   

[OO] 

63.2     

On 24.09.2020 14:31, [MM] wrote: 

Mēs piekritām Nordekas cenai un tad kopējā sanāk 1.015 kas manuprāt ir labs piedāvājums.  

  

Ar cienu, /Best regards, 

[MM] 

Valdes priekssedetajs/ Chairman of the Board SIA B-Bus 

Email: [MM]@bbus.lv 

Phone: +371 [NUMURS] 

Address: Viskalu iela 13, RIGA, Latvia, www.bbus.lv 

63.1     

From: [NN]<[NN]@nordeka.lv>  

Sent: Thursday, September 24, 2020 1:58 PM 

To: '[EE]' <[EE]@lap.lv>; '[MM]' <[MM]@bbus.lv> 

Subject: Kr_Kr 

  

Sveicināti! 

Kolēģi pievilkām iespēju robežās savu jostu… rezultāts pielikumā. 

  

Cieņā, 

[NN] 

64. 

64.3 
25.09.2020. 

09.35 
 [AA]@nordeka.lv  

[NN]' <[NN]@nordeka.lv>;  

[BB]@nordeka.lv;  

[HH]@nordeka.lv 

Nosaukums: 

RE: 

Dienvidrietumi 

Sveicināti ! 

Nav nekādu problēmu paņemt reisus svētdienās - Kuldīgā ir 4 brīvi autobusi. 

Piektdienās brīvi autobusi ir Rīgā - jābrauc pa tukšo uz Kuldīgu un atpakaļ uz Rīgu. 

Cieņā, 

[AA] 

64.2     

-----Original Message----- 

From: [NN]<[NN]@nordeka.lv>  

Sent: Thursday, September 24, 2020 4:07 PM 

To:  [BB]@nordeka.lv;  [AA]@nordeka.lv;  [HH]@nordeka.lv 

Subject: FW: Dienvidrietumi 

 

Kolēģi, izskatīšanai... 

 

Cieņā, 

[NN] 

64.1     

-----Original Message----- 

From: [OO] <[OO]@lap.lv>  

Sent: Thursday, September 24, 2020 4:04 PM 

To: [NN]<[NN]@nordeka.lv> 

Subject: Fwd: Dienvidrietumi 

 

Sveiks [NN] 

 

Nosūtu pielikumā LAP   DR lotes reisus . Mēs   piedāvājam Nordekai pārņemt  maršruta  7954 reisus  Nr 1,2 piektdienās un 

3,4 svētdienās .  

Respektīvi Nordeka papildus paņemtu  19,202  km . 
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Lūdu dod  ziņu vai Jūs  akceptējat priekšlikumu 

 

[OO] 

65. 

65.3 
25.09.2020. 

16.32 
[OO] <[OO]@lap.lv> 

[MM] <[MM]@bbus.lv>; 

'[NN]' <[NN]@nordeka.lv> 

Cc: '[EE]' <[EE]@lap.lv>; 

'[PP]' <[PP]@adltd.eu> 

Nosaukums: 

Re: Kr_Kr 

Labdien  

Mēs piekrītam Nodekas cenai . Vēlos atzīmēt  ,  piedāvājuma  cena ir 1.03 EUR/km .Skatīt aprēķinu zemāk . 

[OO] 

Pretendentu apvienības piedāvātā pakalpojumu cena maršrutu tīkla daļā "Pierīga (Kreisais krasts)" 

 

  2021.gads 

(atbilstoši līguma darbības periodam) 

A B 

Dalībnieks Nr.1 SA 

Plānotais nobraukums (N1) 561 758,10 

Piedāvātā pakalpojuma cena (PC1) 0,940 

Dalībnieks Nr.2 Nordeka 

Plānotais nobraukums (N2) 1 096 597,50 

Piedāvātā pakalpojuma cena (PC2) 1,137 

Dalībnieks Nr.3 LAP 

Plānotais nobraukums (N2) 2 640 108,90 

Piedāvātā pakalpojuma cena (PC2) 1,004 

 

Kopā apvienība:  

Plānotais nobraukums (Nkop) 4 298 464,50 

PC kop – Piedāvātā pakalpojuma cena 1,030 

 

 

65.2     

On 24.09.2020 14:31, [MM] wrote: 

Mēs piekritām Nordekas cenai un tad kopējā sanāk 1.015 kas manuprāt ir labs piedāvājums.  

  

Ar cienu, /Best regards, 

[MM] 

Valdes priekssedetajs/ Chairman of the Board SIA B-Bus 

Email: [MM]@bbus.lv 

Phone: +371 [NUMURS] 

Address: Viskalu iela 13, RIGA, Latvia, www.bbus.lv 

65.1     

From: [NN]<[NN]@nordeka.lv>  

Sent: Thursday, September 24, 2020 1:58 PM 

To: '[EE]' <[EE]@lap.lv>; '[MM]' <[MM]@bbus.lv> 

Subject: Kr_Kr 

  

Sveicināti! 

Kolēģi pievilkām iespēju robežās savu jostu… rezultāts pielikumā. 

  

Cieņā, 

[NN] 

66. 

66.4 
25.09.2020. 

 16.37 
[NN]<[NN]@nordeka.lv>  [HH]@nordeka.lv 

Nosaukums: 

FW: Kr_Kr 
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66.3     

From: [OO] <[OO]@lap.lv>  

Sent: Friday, September 25, 2020 4:32 PM 

To: [MM] <[MM]@bbus.lv>; '[NN]' <[NN]@nordeka.lv> 

Cc: '[EE]' <[EE]@lap.lv>; '[PP]' <[PP]@adltd.eu> 

Subject: Re: Kr_Kr 

 

Labdien  

Mēs piekrītam Nodekas cenai . Vēlos atzīmēt  ,  piedāvājuma  cena ir 1.03 EUR/km .Skatīt aprēķinu zemāk . 

[OO] 

Pretendentu apvienības piedāvātā pakalpojumu cena maršrutu tīkla daļā "Pierīga (Kreisais krasts)" 

 

  2021.gads 

(atbilstoši līguma darbības periodam) 

A B 

Dalībnieks Nr.1 SA 

Plānotais nobraukums (N1) 561 758,10 

Piedāvātā pakalpojuma cena (PC1) 0,940 

Dalībnieks Nr.2 Nordeka 

Plānotais nobraukums (N2) 1 096 597,50 

Piedāvātā pakalpojuma cena (PC2) 1,137 

Dalībnieks Nr.3 LAP 

Plānotais nobraukums (N2) 2 640 108,90 

Piedāvātā pakalpojuma cena (PC2) 1,004 

 

Kopā apvienība:  

Plānotais nobraukums (Nkop) 4 298 464,50 

PC kop – Piedāvātā pakalpojuma cena 1,030 

66.2     

On 24.09.2020 14:31, [MM] wrote: 

Mēs piekritām Nordekas cenai un tad kopējā sanāk 1.015 kas manuprāt ir labs piedāvājums.  

  

Ar cienu, /Best regards, 

[MM] 

Valdes priekssedetajs/ Chairman of the Board SIA B-Bus 

Email: [MM]@bbus.lv 

Phone: +371 [NUMURS] 

Address: Viskalu iela 13, RIGA, Latvia, www.bbus.lv 

66.1     

From: [NN]<[NN]@nordeka.lv>  

Sent: Thursday, September 24, 2020 1:58 PM 

To: '[EE]' <[EE]@lap.lv>; '[MM]' <[MM]@bbus.lv> 

Subject: Kr_Kr 

  

Sveicināti! 

Kolēģi pievilkām iespēju robežās savu jostu… rezultāts pielikumā. 

  

Cieņā, 

[NN] 

67. 

67.4 
25.09.2020. 

16.39 
[MM] <[MM]@bbus.lv> 

[OO]' <[OO]@lap.lv>; 

'[NN]' <[NN]@nordeka.lv> 

Cc:'[EE]' <[EE]@lap.lv>; 

'[PP]' <[PP]@adltd.eu> 

Nosaukums: 

RE: Kr_Kr 

OK 

 

Ar cienu, /Best regards, 
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[MM] 

Valdes priekssedetajs/ Chairman of the Board SIA B-Bus 

Email: [MM]@bbus.lv 

Phone: +371 [NUMURS] 

Address: Viskalu iela 13, RIGA, Latvia, www.bbus.lv 

67.3     

From: [OO] <[OO]@lap.lv>  

Sent: Friday, September 25, 2020 4:32 PM 

To: [MM] <[MM]@bbus.lv>; '[NN]' <[NN]@nordeka.lv> 

Cc: '[EE]' <[EE]@lap.lv>; '[PP]' <[PP]@adltd.eu> 

Subject: Re: Kr_Kr 

 

Labdien  

Mēs piekrītam Nodekas cenai . Vēlos atzīmēt  ,  piedāvājuma  cena ir 1.03 EUR/km .Skatīt aprēķinu zemāk . 

[OO] 

Pretendentu apvienības piedāvātā pakalpojumu cena maršrutu tīkla daļā "Pierīga (Kreisais krasts)" 

 

  2021.gads 

(atbilstoši līguma darbības periodam) 

A B 

Dalībnieks Nr.1 SA 

Plānotais nobraukums (N1) 561 758,10 

Piedāvātā pakalpojuma cena (PC1) 0,940 

Dalībnieks Nr.2 Nordeka 

Plānotais nobraukums (N2) 1 096 597,50 

Piedāvātā pakalpojuma cena (PC2) 1,137 

Dalībnieks Nr.3 LAP 

Plānotais nobraukums (N2) 2 640 108,90 

Piedāvātā pakalpojuma cena (PC2) 1,004 

 

Kopā apvienība:  

Plānotais nobraukums (Nkop) 4 298 464,50 

PC kop – Piedāvātā pakalpojuma cena 1,030 

67.2     

On 24.09.2020 14:31, [MM] wrote: 

Mēs piekritām Nordekas cenai un tad kopējā sanāk 1.015 kas manuprāt ir labs piedāvājums.  

  

Ar cienu, /Best regards, 

[MM] 

Valdes priekssedetajs/ Chairman of the Board SIA B-Bus 

Email: [MM]@bbus.lv 

Phone: +371 [NUMURS] 

Address: Viskalu iela 13, RIGA, Latvia, www.bbus.lv 

67.1     

From: [NN]<[NN]@nordeka.lv>  

Sent: Thursday, September 24, 2020 1:58 PM 

To: '[EE]' <[EE]@lap.lv>; '[MM]' <[MM]@bbus.lv> 

Subject: Kr_Kr 

  

Sveicināti! 

Kolēģi pievilkām iespēju robežās savu jostu… rezultāts pielikumā. 
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Cieņā, 

[NN] 

68. 

68. 
26.09.2020. 

13.39 
[PP] <[PP]@adltd.eu> 

[MM] <[MM]@bbus.lv>; 

'[OO]' <[OO]@lap.lv>; 

'[NN]' <[NN]@nordeka.lv> 

Cc: '[EE]' <[EE]@lap.lv> 

Nosaukums: 

Re: Kr_Kr 

Sveiki! 

 

Vai pareizi saprotu, ka uz Pierīgas (Kreisā krasta) konkursu iesim ar kopējo piedāvājuma cenu € 1,03/km nevis €1,015/km? 

Gribēju saprast no kolēģiem, kāds ir tehniskais nodrošinājums, proti, vai tiekam gala ar saviem resursiem? 

 

Cieņā, 

[PP] 

68.4     

From: [MM]<[MM]@bbus.lv> 

Date: Friday, 25 September 2020 at 16:38 

To: [OO] <[OO]@lap.lv>, [NN]<[NN]@nordeka.lv> 

Cc: '[EE]' <[EE]@lap.lv>, [PP] <[PP]@adltd.eu> 

Subject: RE: Kr_Kr 

 

OK 

  

Ar cienu, /Best regards, 

[MM] 

Valdes priekssedetajs/ Chairman of the Board SIA B-Bus 

Email: [MM]@bbus.lv 

Phone: +371 [NUMURS] 

Address: Viskalu iela 13, RIGA, Latvia, www.bbus.lv 

68.3     

From: [OO] <[OO]@lap.lv>  

Sent: Friday, September 25, 2020 4:32 PM 

To: [MM] <[MM]@bbus.lv>; '[NN]' <[NN]@nordeka.lv> 

Cc: '[EE]' <[EE]@lap.lv>; '[PP]' <[PP]@adltd.eu> 

Subject: Re: Kr_Kr 

  

Labdien  

Mēs piekrītam Nodekas cenai . Vēlos atzīmēt  ,  piedāvājuma  cena ir 1.03 EUR/km .Skatīt aprēķinu zemāk . 

[OO] 

Pretendentu apvienības piedāvātā pakalpojumu cena maršrutu tīkla daļā "Pierīga (Kreisais krasts)" 

 

  2021.gads 

(atbilstoši līguma darbības periodam) 

A B 

Dalībnieks Nr.1 SA 

Plānotais nobraukums (N1) 561 758,10 

Piedāvātā pakalpojuma cena (PC1) 0,940 

Dalībnieks Nr.2 Nordeka 

Plānotais nobraukums (N2) 1 096 597,50 

Piedāvātā pakalpojuma cena (PC2) 1,137 

Dalībnieks Nr.3 LAP 

Plānotais nobraukums (N2) 2 640 108,90 

Piedāvātā pakalpojuma cena (PC2) 1,004 

 

Kopā apvienība:  
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Plānotais nobraukums (Nkop) 4 298 464,50 

PC kop – Piedāvātā pakalpojuma cena 1,030 

68.2     

On 24.09.2020 14:31, [MM] wrote: 

Mēs piekritām Nordekas cenai un tad kopējā sanāk 1.015 kas manuprāt ir labs piedāvājums.  

  

Ar cienu, /Best regards, 

[MM] 

Valdes priekssedetajs/ Chairman of the Board SIA B-Bus 

Email: [MM]@bbus.lv 

Phone: +371 [NUMURS] 

Address: Viskalu iela 13, RIGA, Latvia, www.bbus.lv 

68.1     

From: [NN]<[NN]@nordeka.lv>  

Sent: Thursday, September 24, 2020 1:58 PM 

To: '[EE]' <[EE]@lap.lv>; '[MM]' <[MM]@bbus.lv> 

Subject: Kr_Kr 

  

Sveicināti! 

Kolēģi pievilkām iespēju robežās savu jostu… rezultāts pielikumā. 

  

Cieņā, 

[NN] 

69. 

69.3 
28.09.2020. 

17.04 
[NN]<[NN]@nordeka.lv> 

 [HH]@nordeka.lv;  

[BB]@nordeka.lv;  

[AA]@nordeka.lv 

Nosaukums: 

FW: konkurss 

2020_09 

Cienījamie kolēģi, 

Jūsu (mūsu) rīcībā DAP partneru kontakti, lai gatavotu kopīgo piedāvājumu. Jāatceras, ka mums ir lielākā pieredze strādājot 

Apvienībā, tāpēc arī mums kartes rokās. 

 

Cieņā, 

[NN] 

69.2     

From: dap@dap.apollo.lv <dap@dap.apollo.lv>  

Sent: Monday, September 28, 2020 4:25 PM 

To: [NN]<[NN]@nordeka.lv> 

Subject: Re: konkurss 2020_09 

 

Labdien, 

  

SIA “Daugavpils autobusu parks” atbildīgie  darbinieki: 

  

finanšu direktore –[FŠ] , [FŠ]@dap.apollo.lv 

komercdirektors – [FT] , [FT]@outlook.com 

juriste, lietvede – [FU] dap@dap.apollo.lv 

  

Ar cieņu, 

SIA DAP 

[NUMURS] 

69.1     

From: [NN] 

Sent: Friday, September 25, 2020 1:03 PM 

To: '[FŪ]'  

Cc:  [HH]@nordeka.lv ;  [BB]@nordeka.lv ;  [AA]@nordeka.lv  

Subject: konkurss 2020_09 
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Labdien, [NN]! 

Nosūtu izskatīšanai un parakstīšanai līgumu un pilnvaru. 

Tagad mums katram jāgatavo savas daļas dokumentus un jāsūt partnerim saskaņošanai un apstiprināšanai. 

  

Можем начать с форм 4.2 и 5.2., которые необходимо заполнить и согласовать друг с другом. 

  

Мои коллеги: Vecāka ekonomiste  [HH] e-pasts:  [HH]@nordeka.lv . 

                        Pasažieru pārvadājumu daļas vadītājs  [BB] e-pasts:  [BB]@nordeka.lv  

                        Maršrutu sagatavošanas vec. speciālists [AA] e-pasts:  [AA]@nordeka.lv  

  

  

Cieņā, 

[NN] 

70. 

70. 
29.09.2020. 

13.59 
[EE]<[EE]@lap.lv>  [HH]@nordeka.lv 

Nosaukums: 

Liepaja 

Pielikums: 

Finanšu 

piedāvājums 

Liepājas 

Lote.xlsx 

Sveiki,  [HH]! 

 

Nosūtu pārbaudei pirms iesniegšanas. 

 

Ar cieņu, 

 

[EE] 

Projektu vadītājs 

AS “Liepājas autobusu parks” 

Spilves iela 8b, Rīga, LV 1055 

Mob. Tālr. +371[NUMURS] 

Epasts: [EE]@lap.lv 

71. 

71.3 
29.09.2020. 

14.05 
 [HH]@nordeka.lv [EE]' <[EE]@lap.lv> 

Nosaukums: 

FW: Kr_Kr 

Pielikums: 

Kr.krasts 

lote_iesniegšan

ai_23.09.2020..

xlsx 

 

     

From: [NN]<[NN]@nordeka.lv>  

Sent: Thursday, September 24, 2020 2:32 PM 

To:  [HH]@nordeka.lv 

Subject: FW: Kr_Kr 

71.2     

From: [MM] <[MM]@bbus.lv>  

Sent: Thursday, September 24, 2020 2:31 PM 

To: '[NN]' <[NN]@nordeka.lv>; '[EE]' <[EE]@lap.lv> 

Cc: [OO]@lap.lv; '[PP]' <[PP]@adltd.eu> 

Subject: RE: Kr_Kr 

 

Mēs piekritām Nordekas cenai un tad kopējā sanāk 1.015 kas manuprāt ir labs piedāvājums.  

 

Ar cienu, /Best regards, 

[MM] 

Valdes priekssedetajs/ Chairman of the Board SIA B-Bus 

Email: [MM]@bbus.lv 
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Phone: +371 [NUMURS] 

Address: Viskalu iela 13, RIGA, Latvia, www.bbus.lv 

71.1     

From: [NN]<[NN]@nordeka.lv>  

Sent: Thursday, September 24, 2020 1:58 PM 

To: '[EE]' <[EE]@lap.lv>; '[MM]' <[MM]@bbus.lv> 

Subject: Kr_Kr 

 

Sveicināti! 

Kolēģi pievilkām iespēju robežās savu jostu… rezultāts pielikumā. 

 

Cieņā, 

[NN] 

72. 

72.2 
29.09.2020. 

14.36 
 [HH]@nordeka.lv 

nordeka@nordeka.lv 

Cc: sk@nordeka 

Nosaukums: 

[Fwd: Liepaja] 

Pielikms: 

Finanšu 

piedāvājums 

Liepājas 

Lote.xlsx 

[JJ], lūdzu saglabā sev informāciju par Liepājas loti. 

 

72.1     

Subject: Liepaja 

From: [EE]<[EE]@lap.lv> 

Date: Tue, 09/29/2020 13:59 

To:  [HH]@nordeka.lv 

Sveiki,  [HH]! 

  

Nosūtu pārbaudei pirms iesniegšanas. 

  

Ar cieņu, 

  

[EE] 

Projektu vadītājs 

AS “Liepājas autobusu parks” 

Spilves iela 8b, Rīga, LV 1055 

Mob. Tālr. +371[NUMURS] 

Epasts: [EE]@lap.lv 

73. 

73. 
30.09.2020. 

16.23 
[ŽŽ]@bbus.lv [KK]@bbus.lv 

Nosaukums: 

FW: 

Dienvidrietumi_

Nordeka_5.2.Fo

rma 

Pielikums: 

LOTE_Dienvidr

ietumi_iesniegs

anai 

30.09.2020..xls 

Nordeka 5.2. forma (PZA) Dienvidrietumi  

 

From:  [HH]@nordeka.lv < [HH]@nordeka.lv>  

Sent: Wednesday, September 30, 2020 4:16 PM 

To: [ŽŽ]@bbus.lv 

Cc: [NN]@nordeka.lv 

Subject: Dienvidrietumi_Nordeka_5.2.Forma 

 

Labdien, 



54 
 

Pielikumā 5.2.Forma lote “Dienvidrietumi”. 

 

 

Ar cieņu, 

[HH] 

74. 

74. 
01.10.2020. 

09.10 
[EE]<[EE]@lap.lv>  [HH]@nordeka.lv 

Nosaukums: 

Pierīga 

Pielikums: 

Finanšū 

piedāvājums 

Pieriga Kreisais 

Krasts.xlsx 

Sveiki, [HH]. 

 

Pielikumā Pierīga, fin. Piedāvājums. 

Nosūtu pārbaudei pirms iesniegšanas. 

 

Ar cieņu, 

 

[EE] 

Projektu vadītājs 

AS “Liepājas autobusu parks” 

Spilves iela 8b, Rīga, LV 1055 

Mob. Tālr. +371[NUMURS] 

Epasts: [EE]@lap.lv 

75. 

75.2 
01.10.2020. 

09.13 
[ŽŽ]@bbus.lv [KK]@bbus.lv 

Nosaukums: 

FW: PIerīga 

Pielikums: 

Finanšū 

piedāvājums 

pierīga Kreisais 

Krasts.xlsx 

Pielikumā nosūtu saskaņošanai Pierīgas Kreisais krasts finanšu piedāvājumu gala versiju, saskaņošanai  

75.1     

From: [EE]<[EE]@lap.lv>  

Sent: Thursday, October 1, 2020 9:11 AM 

To: [ŽŽ]@bbus.lv 

Subject: PIerīga 

 

Sveiki, [ŽŽ]! 

Pielikumā Pierīga fin piedāvājums, pārbaudei pirms iesniegšanas. 

 

Ar cieņu, 

 

[EE] 

Projektu vadītājs 

AS “Liepājas autobusu parks” 

Spilves iela 8b, Rīga, LV 1055 

Mob. Tālr. +371[NUMURS] 

Epasts: [EE]@lap.lv 

76. 

76. 
01.10.2020. 

10.20 
[CC]@bbus.lv 

[EE]' <[EE]@lap.lv>; 

'[OO]@lap.lv'; '[NN]' 

<[NN]@nordeka.lv> 

Cc: '[ŽŽ]@bbus.lv'; '[MM]' 

<[MM]@bbus.lv> 

Nosaukums: 

Sabiedrības 

līgums 

Dienvidrietumi 

Pielikums: 

Sabiedribas 

ligums_LAP_SA

_Nordeka_ATD

konkurss_2020 

Dienvidrietumi.

Sveiciens, kolēģi! 

 

Pielikumā Sabiedrības līgums lotei Dienvidrietumi. Šeit gan ņēmu ārā visu, kas attiecas uz finanšu piedāvājuma formas 

savstarpēju saskaņošanu, jo uzskatījām ka esošai lotei šī formalitāte nav nepieciešama. Viss pārējais – kā jau ierasts un 

iepriekš skaņots.  

Ja nav komentāru, tad šodien varētu sākt organizēt parakstīšanu secībā: LAP-Nordeka-SA.  

 

Veiksi darbos vēlot,  

[CC] 
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docx 

Pielikums Nr.1 

4.2.forma 

Sabiedribas 

ligums 

Marsrutu 

sadalijums 

DR.xlsx 

 

 

[CC] 

Administratīvā direktore 

Mob.tel.: +371 [NUMURS] 

e-pasts: [CC]@bbus.lv 

Adrese: Viskaļu iela 13, Rīga, Latvija, www.bbus.lv 

77. 

77.2 
01.10.2020. 

11.47 
[EE]<[EE]@lap.lv> 

[CC]@bbus.lv; [OO]@lap.lv 

Cc: [ŽŽ]@bbus.lv; '[MM]' 

<[MM]@bbus.lv>; '[NN]' 

<[NN]@nordeka.lv>  

Nosaukums: 

RE: Sabiedrības 

līgums 

Dienvidrietumi 

Labdien, [CC]! 

 

Lūdzu iesniegt saskaņošanai apvienības finanšu piedāvājumu lotei Dienvidrietumi. 

 

AC 

[EE] 

 

 

77.1     

From: [CC]@bbus.lv <[CC]@bbus.lv>  

Sent: Thursday, October 1, 2020 10:20 AM 

To: '[EE]' <[EE]@lap.lv>; [OO]@lap.lv; '[NN]' <[NN]@nordeka.lv> 

Cc: [ŽŽ]@bbus.lv; '[MM]' <[MM]@bbus.lv> 

Subject: Sabiedrības līgums Dienvidrietumi 

 

Sveiciens, kolēģi! 

 

Pielikumā Sabiedrības līgums lotei Dienvidrietumi. Šeit gan ņēmu ārā visu, kas attiecas uz finanšu piedāvājuma formas 

savstarpēju saskaņošanu, jo uzskatījām ka esošai lotei šī formalitāte nav nepieciešama. Viss pārējais – kā jau ierasts un 

iepriekš skaņots.  

Ja nav komentāru, tad šodien varētu sākt organizēt parakstīšanu secībā: LAP-Nordeka-SA.  

 

Veiksi darbos vēlot,  

[CC] 

 

 

[CC] 

Administratīvā direktore 

Mob.tel.: +371 [NUMURS] 

e-pasts: [CC]@bbus.lv 

Adrese: Viskaļu iela 13, Rīga, Latvija, www.bbus.lv 

78. 

78.3 
01.10.2020. 

12.08 
[CC]@bbus.lv 

[EE]' <[EE]@lap.lv>; 

[OO]@lap.lv; '[KK]' 

<[KK]@bbus.lv> 

Cc: [ŽŽ]@bbus.lv; '[MM]' 

<[MM]@bbus.lv>; '[NN]' 

<[NN]@nordeka.lv> 

Nosaukums: 

RE: Sabiedrības 

līgums 

Dienvidrietumi 

Pielikums: 

Sabiedribas 

ligums_LAP_SA

_Nordeka_ATD

konkurss_2020 

Dienvidrietumi.

docx 

Sveiciens, [EE]! 

 

Ar [OO] telefoniski vienojāmies, ka saskaņošanas process (iesniegšana noteiktu dienu laikā, pēc tam attiecīgu dienu laikā 

apstiprināšana - šis viss jau būtībā arī ir nokavēts) nav nepieciešams. Bet, lai nebūtu šaubu par to, ka piedāvājuma 

sagatavošanas process ir caurspīdīgs, saprotams, nav problēmu partneriem iesniegt arī savu piedāvājuma daļu. Ar attiecīgu 

norādi papildināju Sabiedrības līguma 5.5.2.punktu, kā arī darba dienas palaboju uz dienām, ņemot vērā, ka oficiālās darba 

dienas jau arī būs beigušās (gan 5.4.1, gan 5.5.2.punktos). Līdz ar to 5.4.1. un 5.5.2.punkti paredz savstarpēju Piedāvājuma 

dokumentu apmaiņu starp biedriem. 

 

[OO],  
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Pielikums Nr.1 

4.2.forma 

Sabiedribas 

ligums 

Marsrutu 

sadalijums 

DR.xlsx 

Vai tagad parakstām? 

 

[KK], 

Vai mums ir jau gatava Dienvidrietumu finanšu piedāvājuma forma, ko iesniegt partneriem? 

 

Cieņā, 

[CC] 

78.2     

From: [EE]<[EE]@lap.lv>  

Sent: Thursday, October 1, 2020 11:47 AM 

To: [CC]@bbus.lv; [OO]@lap.lv 

Cc: [ŽŽ]@bbus.lv; '[MM]' <[MM]@bbus.lv>; '[NN]' <[NN]@nordeka.lv> 

Subject: RE: Sabiedrības līgums Dienvidrietumi 

 

Labdien, [CC]! 

 

Lūdzu iesniegt saskaņošanai apvienības finanšu piedāvājumu lotei Dienvidrietumi. 

 

AC 

[EE] 

78.1     

From: [CC]@bbus.lv <[CC]@bbus.lv>  

Sent: Thursday, October 1, 2020 10:20 AM 

To: '[EE]' <[EE]@lap.lv>; [OO]@lap.lv; '[NN]' <[NN]@nordeka.lv> 

Cc: [ŽŽ]@bbus.lv; '[MM]' <[MM]@bbus.lv> 

Subject: Sabiedrības līgums Dienvidrietumi 

 

Sveiciens, kolēģi! 

 

Pielikumā Sabiedrības līgums lotei Dienvidrietumi. Šeit gan ņēmu ārā visu, kas attiecas uz finanšu piedāvājuma formas 

savstarpēju saskaņošanu, jo uzskatījām ka esošai lotei šī formalitāte nav nepieciešama. Viss pārējais – kā jau ierasts un 

iepriekš skaņots.  

Ja nav komentāru, tad šodien varētu sākt organizēt parakstīšanu secībā: LAP-Nordeka-SA.  

 

Veiksi darbos vēlot,  

[CC] 

 

 

[CC] 

Administratīvā direktore 

Mob.tel.: +371 [NUMURS] 

e-pasts: [CC]@bbus.lv 

Adrese: Viskaļu iela 13, Rīga, Latvija, www.bbus.lv 

79. 

79.3 
01.10.2020. 

12.54 
[KK]@bbus.lv 

[ŽŽ]@bbus.lv' 

Cc: '[MM]' 

<[MM]@bbus.lv> 

Nosaukums: 

RE: PIerīga 

[OO] teica, ka LAP cena ir 0.98, bet tagad 1.00 un kopējais arī tagad lielāks 1.03.  

[MM], vai vērts ar viņiem diskutēt par šo? 

 

 

79.2     

From: [ŽŽ]@bbus.lv <[ŽŽ]@bbus.lv>  

Sent: Thursday, October 1, 2020 9:13 AM 

To: [KK]@bbus.lv 

Subject: FW: PIerīga 
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Pielikumā nosūtu saskaņošanai Pierīgas Kreisais krasts finanšu piedāvājumu gala versiju, saskaņošanai  

79.1     

From: [EE]<[EE]@lap.lv>  

Sent: Thursday, October 1, 2020 9:11 AM 

To: [ŽŽ]@bbus.lv 

Subject: PIerīga 

 

Sveiki, [ŽŽ]! 

Pielikumā Pierīga fin piedāvājums, pārbaudei pirms iesniegšanas. 

 

Ar cieņu, 

 

[EE] 

Projektu vadītājs 

AS “Liepājas autobusu parks” 

Spilves iela 8b, Rīga, LV 1055 

Mob. Tālr. +371[NUMURS] 

Epasts: [EE]@lap.lv 

80. 

80.4 
01.10.2020.  

13.08 
[MM] <[MM]@bbus.lv> 

[KK]@bbus.lv; 

[ŽŽ]@bbus.lv 

Nosaukums: 

RE: PIerīga 

Ar [UZVĀRDS] suņiem [UZVĀRDS] nav vērts runāt, lai notiek.  

 

Ar cienu, /Best regards, 

[MM] 

Valdes priekssedetajs/ Chairman of the Board SIA B-Bus 

Email: [MM]@bbus.lv 

Phone: +371 [NUMURS] 

Address: Viskalu iela 13, RIGA, Latvia, www.bbus.lv 

80.3     

From: [KK]@bbus.lv <[KK]@bbus.lv>  

Sent: Thursday, October 1, 2020 12:54 PM 

To: [ŽŽ]@bbus.lv 

Cc: '[MM]' <[MM]@bbus.lv> 

Subject: RE: PIerīga 

 

[OO] teica, ka LAP cena ir 0.98, bet tagad 1.00 un kopējais arī tagad lielāks 1.03.  

[MM], vai vērts ar viņiem diskutēt par šo? 

80.2     

From: [ŽŽ]@bbus.lv <[ŽŽ]@bbus.lv>  

Sent: Thursday, October 1, 2020 9:13 AM 

To: [KK]@bbus.lv 

Subject: FW: PIerīga 

 

Pielikumā nosūtu saskaņošanai Pierīgas Kreisais krasts finanšu piedāvājumu gala versiju, saskaņošanai 

80.1     

From: [EE]<[EE]@lap.lv>  

Sent: Thursday, October 1, 2020 9:11 AM 

To: [ŽŽ]@bbus.lv 

Subject: PIerīga 

 

Sveiki, [ŽŽ]! 

Pielikumā Pierīga fin piedāvājums, pārbaudei pirms iesniegšanas. 

 

Ar cieņu, 
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[EE] 

Projektu vadītājs 

AS “Liepājas autobusu parks” 

Spilves iela 8b, Rīga, LV 1055 

Mob. Tālr. +371[NUMURS] 

Epasts: [EE]@lap.lv 

81. 

81.4 
01.10.2020. 

14.48 
[OO] <[OO]@lap.lv> 

[CC]@bbus.lv; '[EE]' 

<[EE]@lap.lv>; '[KK]' 

<[KK]@bbus.lv> 

Cc: [ŽŽ]@bbus.lv; '[MM]' 

<[MM]@bbus.lv>; '[NN]' 

<[NN]@nordeka.lv> 

Nosauums: Re: 

Sabiedrības 

līgums 

Dienvidrietumi 

Pielikums: 

Sabiedribas 

ligums_LAP_SA

_Nordeka_ATD

konkurss_2020 

Dienvidrietumi.

edoc 

Labdien [CC]  

Pielikumā parakstits sadarbības līgums . 

Paldies . 

[OO] 

81.3     

On 01.10.2020 12:07, [CC]@bbus.lv wrote: 

Sveiciens, [EE]! 

  

Ar [OO] telefoniski vienojāmies, ka saskaņošanas process (iesniegšana noteiktu dienu laikā, pēc tam attiecīgu dienu laikā 

apstiprināšana - šis viss jau būtībā arī ir nokavēts) nav nepieciešams. Bet, lai nebūtu šaubu par to, ka piedāvājuma 

sagatavošanas process ir caurspīdīgs, saprotams, nav problēmu partneriem iesniegt arī savu piedāvājuma daļu. Ar attiecīgu 

norādi papildināju Sabiedrības līguma 5.5.2.punktu, kā arī darba dienas palaboju uz dienām, ņemot vērā, ka oficiālās darba 

dienas jau arī būs beigušās (gan 5.4.1, gan 5.5.2.punktos). Līdz ar to 5.4.1. un 5.5.2.punkti paredz savstarpēju Piedāvājuma 

dokumentu apmaiņu starp biedriem. 

  

[OO],  

Vai tagad parakstām? 

  

[KK], 

Vai mums ir jau gatava Dienvidrietumu finanšu piedāvājuma forma, ko iesniegt partneriem? 

  

Cieņā, 

[CC] 

81.2     

From: [EE]<[EE]@lap.lv>  

Sent: Thursday, October 1, 2020 11:47 AM 

To: [CC]@bbus.lv; [OO]@lap.lv 

Cc: [ŽŽ]@bbus.lv; '[MM]' <[MM]@bbus.lv>; '[NN]' <[NN]@nordeka.lv> 

Subject: RE: Sabiedrības līgums Dienvidrietumi 

  

Labdien, [CC]! 

  

Lūdzu iesniegt saskaņošanai apvienības finanšu piedāvājumu lotei Dienvidrietumi. 

  

AC 

[EE] 

81.1     
From: [CC]@bbus.lv <[CC]@bbus.lv>  

Sent: Thursday, October 1, 2020 10:20 AM 
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To: '[EE]' <[EE]@lap.lv>; [OO]@lap.lv; '[NN]' <[NN]@nordeka.lv> 

Cc: [ŽŽ]@bbus.lv; '[MM]' <[MM]@bbus.lv> 

Subject: Sabiedrības līgums Dienvidrietumi 

  

Sveiciens, kolēģi! 

  

Pielikumā Sabiedrības līgums lotei Dienvidrietumi. Šeit gan ņēmu ārā visu, kas attiecas uz finanšu piedāvājuma formas 

savstarpēju saskaņošanu, jo uzskatījām ka esošai lotei šī formalitāte nav nepieciešama. Viss pārējais – kā jau ierasts un 

iepriekš skaņots.  

Ja nav komentāru, tad šodien varētu sākt organizēt parakstīšanu secībā: LAP-Nordeka-SA.  

  

Veiksi darbos vēlot,  

[CC] 

  

  

[CC] 

Administratīvā direktore 

Mob.tel.: +371 [NUMURS] 

e-pasts: [CC]@bbus.lv 

Adrese: Viskaļu iela 13, Rīga, Latvija, www.bbus.lv 

82. 

82.5 
01.10.2020.  

15.00 
[CC]@bbus.lv [NN]' <[NN]@nordeka.lv> 

Nosaukums: 

FW: 

Sabiedrības 

līgums 

Dienvidrietumi 

Pielikums: 

Sabiedribas 

ligums_LAP_SA

_Nordeka_ATD

konkurss_2020_

Dienvidrietumi.

edoc 

Labdien, [NN]j!  

 

Lūdzu, tagad Jūsu kārta parakstīt līgumu.  

 

Jauku dienu vēlot,  

[CC] 

82.4     

From: [OO] <[OO]@lap.lv>  

Sent: Thursday, October 1, 2020 2:48 PM 

To: [CC]@bbus.lv; '[EE]' <[EE]@lap.lv>; '[KK]' <[KK]@bbus.lv> 

Cc: [ŽŽ]@bbus.lv; '[MM]' <[MM]@bbus.lv>; '[NN]' <[NN]@nordeka.lv> 

Subject: Re: Sabiedrības līgums Dienvidrietumi 

 

Labdien [CC]  

Pielikumā parakstits sadarbības līgums . 

Paldies . 

[OO]  

82.3     

On 01.10.2020 12:07, [CC]@bbus.lv wrote: 

Sveiciens, [EE]! 

  

Ar [OO] telefoniski vienojāmies, ka saskaņošanas process (iesniegšana noteiktu dienu laikā, pēc tam attiecīgu dienu laikā 

apstiprināšana - šis viss jau būtībā arī ir nokavēts) nav nepieciešams. Bet, lai nebūtu šaubu par to, ka piedāvājuma 

sagatavošanas process ir caurspīdīgs, saprotams, nav problēmu partneriem iesniegt arī savu piedāvājuma daļu. Ar attiecīgu 

norādi papildināju Sabiedrības līguma 5.5.2.punktu, kā arī darba dienas palaboju uz dienām, ņemot vērā, ka oficiālās darba 

dienas jau arī būs beigušās (gan 5.4.1, gan 5.5.2.punktos). Līdz ar to 5.4.1. un 5.5.2.punkti paredz savstarpēju Piedāvājuma 
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dokumentu apmaiņu starp biedriem. 

  

[OO],  

Vai tagad parakstām? 

  

[KK], 

Vai mums ir jau gatava Dienvidrietumu finanšu piedāvājuma forma, ko iesniegt partneriem? 

  

Cieņā, 

[CC] 

82.2     

From: [EE]<[EE]@lap.lv>  

Sent: Thursday, October 1, 2020 11:47 AM 

To: [CC]@bbus.lv; [OO]@lap.lv 

Cc: [ŽŽ]@bbus.lv; '[MM]' <[MM]@bbus.lv>; '[NN]' <[NN]@nordeka.lv> 

Subject: RE: Sabiedrības līgums Dienvidrietumi 

  

Labdien, [CC]! 

  

Lūdzu iesniegt saskaņošanai apvienības finanšu piedāvājumu lotei Dienvidrietumi. 

  

AC 

[EE] 

82.1     

From: [CC]@bbus.lv <[CC]@bbus.lv>  

Sent: Thursday, October 1, 2020 10:20 AM 

To: '[EE]' <[EE]@lap.lv>; [OO]@lap.lv; '[NN]' <[NN]@nordeka.lv> 

Cc: [ŽŽ]@bbus.lv; '[MM]' <[MM]@bbus.lv> 

Subject: Sabiedrības līgums Dienvidrietumi 

  

Sveiciens, kolēģi! 

  

Pielikumā Sabiedrības līgums lotei Dienvidrietumi. Šeit gan ņēmu ārā visu, kas attiecas uz finanšu piedāvājuma formas 

savstarpēju saskaņošanu, jo uzskatījām ka esošai lotei šī formalitāte nav nepieciešama. Viss pārējais – kā jau ierasts un 

iepriekš skaņots.  

Ja nav komentāru, tad šodien varētu sākt organizēt parakstīšanu secībā: LAP-Nordeka-SA.  

  

Veiksi darbos vēlot,  

[CC] 

  

  

[CC] 

Administratīvā direktore 

Mob.tel.: +371 [NUMURS] 

e-pasts: [CC]@bbus.lv 

Adrese: Viskaļu iela 13, Rīga, Latvija, www.bbus.lv 

83. 

83.6 
01.20.2020. 

15.05 
[NN]<[NN]@nordeka.lv> [CC]@bbus.lv 

Nosaukums: 

RE: Sabiedrības 

līgums 

Dienvidrietumi 

Pielikums: 

Sabiedribas 

Sveika, [CC]! 

Patīkami atkal ar jums strādāt! 

Pielikumā parakstīts līgums. 

 

Cieņā, 
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ligums_LAP_SA

_Nordeka_ATD

konkurss_2020_

Dienvidrietumi.

edoc 

[NN] 

Valdes priekšsēdētājs 

************************************ 

AS "NORDEKA" 

Dzirciema iela 121, 

Rīga, LV - 1055, Latvija 

mob. +371 [NUMURS] 

tālr. +371 67464620 

fakss: +371 67468702 

e-pasts: [NN]@nordeka.lv 

www.nordeka.lv 

83.5     

From: [CC]@bbus.lv <[CC]@bbus.lv>  

Sent: Thursday, October 01, 2020 3:00 PM 

To: '[NN]' <[NN]@nordeka.lv> 

Subject: FW: Sabiedrības līgums Dienvidrietumi 

 

Labdien, [NN]!  

 

Lūdzu, tagad Jūsu kārta parakstīt līgumu.  

 

Jauku dienu vēlot,  

[CC] 

83.4     

From: [OO] <[OO]@lap.lv>  

Sent: Thursday, October 1, 2020 2:48 PM 

To: [CC]@bbus.lv; '[EE]' <[EE]@lap.lv>; '[KK]' <[KK]@bbus.lv> 

Cc: [ŽŽ]@bbus.lv; '[MM]' <[MM]@bbus.lv>; '[NN]' <[NN]@nordeka.lv> 

Subject: Re: Sabiedrības līgums Dienvidrietumi 

 

Labdien [CC]  

Pielikumā parakstits sadarbības līgums . 

Paldies . 

[OO] 

 

83.3     

On 01.10.2020 12:07, [CC]@bbus.lv wrote: 

Sveiciens, [EE]! 

  

Ar [OO] telefoniski vienojāmies, ka saskaņošanas process (iesniegšana noteiktu dienu laikā, pēc tam attiecīgu dienu laikā 

apstiprināšana - šis viss jau būtībā arī ir nokavēts) nav nepieciešams. Bet, lai nebūtu šaubu par to, ka piedāvājuma 

sagatavošanas process ir caurspīdīgs, saprotams, nav problēmu partneriem iesniegt arī savu piedāvājuma daļu. Ar attiecīgu 

norādi papildināju Sabiedrības līguma 5.5.2.punktu, kā arī darba dienas palaboju uz dienām, ņemot vērā, ka oficiālās darba 

dienas jau arī būs beigušās (gan 5.4.1, gan 5.5.2.punktos). Līdz ar to 5.4.1. un 5.5.2.punkti paredz savstarpēju Piedāvājuma 

dokumentu apmaiņu starp biedriem. 

  

[OO],  

Vai tagad parakstām? 

  

[KK], 

Vai mums ir jau gatava Dienvidrietumu finanšu piedāvājuma forma, ko iesniegt partneriem? 
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Cieņā, 

[CC] 

83.2     

From: [EE]<[EE]@lap.lv>  

Sent: Thursday, October 1, 2020 11:47 AM 

To: [CC]@bbus.lv; [OO]@lap.lv 

Cc: [ŽŽ]@bbus.lv; '[MM]' <[MM]@bbus.lv>; '[NN]' <[NN]@nordeka.lv> 

Subject: RE: Sabiedrības līgums Dienvidrietumi 

  

Labdien, [CC]! 

  

Lūdzu iesniegt saskaņošanai apvienības finanšu piedāvājumu lotei Dienvidrietumi. 

  

AC 

[EE] 

83.1     

From: [CC]@bbus.lv <[CC]@bbus.lv>  

Sent: Thursday, October 1, 2020 10:20 AM 

To: '[EE]' <[EE]@lap.lv>; [OO]@lap.lv; '[NN]' <[NN]@nordeka.lv> 

Cc: [ŽŽ]@bbus.lv; '[MM]' <[MM]@bbus.lv> 

Subject: Sabiedrības līgums Dienvidrietumi 

  

Sveiciens, kolēģi! 

  

Pielikumā Sabiedrības līgums lotei Dienvidrietumi. Šeit gan ņēmu ārā visu, kas attiecas uz finanšu piedāvājuma formas 

savstarpēju saskaņošanu, jo uzskatījām ka esošai lotei šī formalitāte nav nepieciešama. Viss pārējais – kā jau ierasts un 

iepriekš skaņots.  

Ja nav komentāru, tad šodien varētu sākt organizēt parakstīšanu secībā: LAP-Nordeka-SA.  

  

Veiksi darbos vēlot,  

[CC] 

  

  

[CC] 

Administratīvā direktore 

Mob.tel.: +371 [NUMURS] 

e-pasts: [CC]@bbus.lv 

Adrese: Viskaļu iela 13, Rīga, Latvija, www.bbus.lv 

84. 

84.7 
01.10.2020. 

15.11 
[CC]@bbus.lv [NN]' <[NN]@nordeka.lv> 

Nosaukums: 

RE: Sabiedrības 

līgums 

Dienvidrietumi 

Abpusēji, [NN]!  

Paldies : ) 

 

[CC] 

84.6     

From: [NN]<[NN]@nordeka.lv>  

Sent: Thursday, October 1, 2020 3:05 PM 

To: [CC]@bbus.lv 

Subject: RE: Sabiedrības līgums Dienvidrietumi 

 

Sveika, [CC]! 

Patīkami atkal ar jums strādāt! 

Pielikumā parakstīts līgums. 
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Cieņā, 

[NN] 

Valdes priekšsēdētājs 

************************************ 

AS "NORDEKA" 

Dzirciema iela 121, 

Rīga, LV - 1055, Latvija 

mob. +371 [NUMURS] 

tālr. +371 67464620 

fakss: +371 67468702 

e-pasts: [NN]@nordeka.lv 

www.nordeka.lv 

84.5     

From: [CC]@bbus.lv <[CC]@bbus.lv>  

Sent: Thursday, October 01, 2020 3:00 PM 

To: '[NN]' <[NN]@nordeka.lv> 

Subject: FW: Sabiedrības līgums Dienvidrietumi 

 

Labdien, [NN]!  

 

Lūdzu, tagad Jūsu kārta parakstīt līgumu.  

 

Jauku dienu vēlot,  

[CC] 

84.4     

From: [OO] <[OO]@lap.lv>  

Sent: Thursday, October 1, 2020 2:48 PM 

To: [CC]@bbus.lv; '[EE]' <[EE]@lap.lv>; '[KK]' <[KK]@bbus.lv> 

Cc: [ŽŽ]@bbus.lv; '[MM]' <[MM]@bbus.lv>; '[NN]' <[NN]@nordeka.lv> 

Subject: Re: Sabiedrības līgums Dienvidrietumi 

 

Labdien [CC]  

Pielikumā parakstits sadarbības līgums . 

Paldies . 

[OO]  

84.3     

On 01.10.2020 12:07, [CC]@bbus.lv wrote: 

Sveiciens, [EE]! 

  

Ar [OO] telefoniski vienojāmies, ka saskaņošanas process (iesniegšana noteiktu dienu laikā, pēc tam attiecīgu dienu laikā 

apstiprināšana - šis viss jau būtībā arī ir nokavēts) nav nepieciešams. Bet, lai nebūtu šaubu par to, ka piedāvājuma 

sagatavošanas process ir caurspīdīgs, saprotams, nav problēmu partneriem iesniegt arī savu piedāvājuma daļu. Ar attiecīgu 

norādi papildināju Sabiedrības līguma 5.5.2.punktu, kā arī darba dienas palaboju uz dienām, ņemot vērā, ka oficiālās darba 

dienas jau arī būs beigušās (gan 5.4.1, gan 5.5.2.punktos). Līdz ar to 5.4.1. un 5.5.2.punkti paredz savstarpēju Piedāvājuma 

dokumentu apmaiņu starp biedriem. 

  

[OO],  

Vai tagad parakstām? 

  

[KK], 

Vai mums ir jau gatava Dienvidrietumu finanšu piedāvājuma forma, ko iesniegt partneriem? 
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Cieņā, 

[CC] 

84.2     

From: [EE]<[EE]@lap.lv>  

Sent: Thursday, October 1, 2020 11:47 AM 

To: [CC]@bbus.lv; [OO]@lap.lv 

Cc: [ŽŽ]@bbus.lv; '[MM]' <[MM]@bbus.lv>; '[NN]' <[NN]@nordeka.lv> 

Subject: RE: Sabiedrības līgums Dienvidrietumi 

  

Labdien, [CC]! 

  

Lūdzu iesniegt saskaņošanai apvienības finanšu piedāvājumu lotei Dienvidrietumi. 

  

AC 

[EE] 

84.1     

From: [CC]@bbus.lv <[CC]@bbus.lv>  

Sent: Thursday, October 1, 2020 10:20 AM 

To: '[EE]' <[EE]@lap.lv>; [OO]@lap.lv; '[NN]' <[NN]@nordeka.lv> 

Cc: [ŽŽ]@bbus.lv; '[MM]' <[MM]@bbus.lv> 

Subject: Sabiedrības līgums Dienvidrietumi 

  

Sveiciens, kolēģi! 

  

Pielikumā Sabiedrības līgums lotei Dienvidrietumi. Šeit gan ņēmu ārā visu, kas attiecas uz finanšu piedāvājuma formas 

savstarpēju saskaņošanu, jo uzskatījām ka esošai lotei šī formalitāte nav nepieciešama. Viss pārējais – kā jau ierasts un 

iepriekš skaņots.  

Ja nav komentāru, tad šodien varētu sākt organizēt parakstīšanu secībā: LAP-Nordeka-SA.  

  

Veiksi darbos vēlot,  

[CC] 

  

  

[CC] 

Administratīvā direktore 

Mob.tel.: +371 [NUMURS] 

e-pasts: [CC]@bbus.lv 

Adrese: Viskaļu iela 13, Rīga, Latvija, www.bbus.lv 

85. 

85.7 
01.10.2020. 

15.11 
[CC]@bbus.lv [MM]' <[MM]@bbus.lv> 

Nosaukums: 

FW: 

Sabiedrības 

līgums 

Dienvidrietumi 

Pielikums: 

Sabiedribas 

ligums_LAP_SA

_Nordeka_ATD

konkurss_2020_

Dienvidrietumi.

edoc 

Lūdzu, paraksti. DR līgums ar partneriem.  

 

[CC]. 

85.6     
From: [NN]<[NN]@nordeka.lv>  

Sent: Thursday, October 1, 2020 3:05 PM 
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To: [CC]@bbus.lv 

Subject: RE: Sabiedrības līgums Dienvidrietumi 

 

Sveika, [CC]! 

Patīkami atkal ar jums strādāt! 

Pielikumā parakstīts līgums. 

 

Cieņā, 

[NN] 

Valdes priekšsēdētājs 

************************************ 

AS "NORDEKA" 

Dzirciema iela 121, 

Rīga, LV - 1055, Latvija 

mob. +371 [NUMURS] 

tālr. +371 67464620 

fakss: +371 67468702 

e-pasts: [NN]@nordeka.lv 

www.nordeka.lv 

85.5     

From: [CC]@bbus.lv <[CC]@bbus.lv>  

Sent: Thursday, October 01, 2020 3:00 PM 

To: '[NN]' <[NN]@nordeka.lv> 

Subject: FW: Sabiedrības līgums Dienvidrietumi 

 

Labdien, [NN]!  

 

Lūdzu, tagad Jūsu kārta parakstīt līgumu.  

 

Jauku dienu vēlot,  

[CC] 

85.4     

From: [OO] <[OO]@lap.lv>  

Sent: Thursday, October 1, 2020 2:48 PM 

To: [CC]@bbus.lv; '[EE]' <[EE]@lap.lv>; '[KK]' <[KK]@bbus.lv> 

Cc: [ŽŽ]@bbus.lv; '[MM]' <[MM]@bbus.lv>; '[NN]' <[NN]@nordeka.lv> 

Subject: Re: Sabiedrības līgums Dienvidrietumi 

 

Labdien [CC]  

Pielikumā parakstits sadarbības līgums . 

Paldies . 

[OO]  

85.3     

On 01.10.2020 12:07, [CC]@bbus.lv wrote: 

Sveiciens, [EE]! 

  

Ar [OO] telefoniski vienojāmies, ka saskaņošanas process (iesniegšana noteiktu dienu laikā, pēc tam attiecīgu dienu laikā 

apstiprināšana - šis viss jau būtībā arī ir nokavēts) nav nepieciešams. Bet, lai nebūtu šaubu par to, ka piedāvājuma 

sagatavošanas process ir caurspīdīgs, saprotams, nav problēmu partneriem iesniegt arī savu piedāvājuma daļu. Ar attiecīgu 

norādi papildināju Sabiedrības līguma 5.5.2.punktu, kā arī darba dienas palaboju uz dienām, ņemot vērā, ka oficiālās darba 

dienas jau arī būs beigušās (gan 5.4.1, gan 5.5.2.punktos). Līdz ar to 5.4.1. un 5.5.2.punkti paredz savstarpēju Piedāvājuma 

dokumentu apmaiņu starp biedriem. 
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[OO],  

Vai tagad parakstām? 

  

[KK], 

Vai mums ir jau gatava Dienvidrietumu finanšu piedāvājuma forma, ko iesniegt partneriem? 

  

Cieņā, 

[CC] 

85.2     

From: [EE]<[EE]@lap.lv>  

Sent: Thursday, October 1, 2020 11:47 AM 

To: [CC]@bbus.lv; [OO]@lap.lv 

Cc: [ŽŽ]@bbus.lv; '[MM]' <[MM]@bbus.lv>; '[NN]' <[NN]@nordeka.lv> 

Subject: RE: Sabiedrības līgums Dienvidrietumi 

  

Labdien, [CC]! 

  

Lūdzu iesniegt saskaņošanai apvienības finanšu piedāvājumu lotei Dienvidrietumi. 

  

AC 

[EE] 

85.1     

From: [CC]@bbus.lv <[CC]@bbus.lv>  

Sent: Thursday, October 1, 2020 10:20 AM 

To: '[EE]' <[EE]@lap.lv>; [OO]@lap.lv; '[NN]' <[NN]@nordeka.lv> 

Cc: [ŽŽ]@bbus.lv; '[MM]' <[MM]@bbus.lv> 

Subject: Sabiedrības līgums Dienvidrietumi 

  

Sveiciens, kolēģi! 

  

Pielikumā Sabiedrības līgums lotei Dienvidrietumi. Šeit gan ņēmu ārā visu, kas attiecas uz finanšu piedāvājuma formas 

savstarpēju saskaņošanu, jo uzskatījām ka esošai lotei šī formalitāte nav nepieciešama. Viss pārējais – kā jau ierasts un 

iepriekš skaņots.  

Ja nav komentāru, tad šodien varētu sākt organizēt parakstīšanu secībā: LAP-Nordeka-SA.  

  

Veiksi darbos vēlot,  

[CC] 

  

  

[CC] 

Administratīvā direktore 

Mob.tel.: +371 [NUMURS] 

e-pasts: [CC]@bbus.lv 

Adrese: Viskaļu iela 13, Rīga, Latvija, www.bbus.lv 

86. 

86.5 
01.10.2020. 

16.10 
[CC]@bbus.lv 

[OO]' <[OO]@lap.lv>; '[EE]' 

<[EE]@lap.lv>; '[KK]' 

<[KK]@bbus.lv> 

Cc: [ŽŽ]@bbus.lv; '[MM]' 

<[MM]@bbus.lv>; '[NN]' 

<[NN]@nordeka.lv> 

Nosaukums: 

RE: Sabiedrības 

līgums 

Dienvidrietumi 

Pielikums: 

Sabiedribas 

ligums_LAP_SA

Pielikumā nosūtu no visām pusēm parakstītu līgumu. 

Paldies! 

 

Veiksmes,  

[CC] 
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86.4     

From: [OO] <[OO]@lap.lv>  

Sent: Thursday, October 1, 2020 2:48 PM 

To: [CC]@bbus.lv; '[EE]' <[EE]@lap.lv>; '[KK]' <[KK]@bbus.lv> 

Cc: [ŽŽ]@bbus.lv; '[MM]' <[MM]@bbus.lv>; '[NN]' <[NN]@nordeka.lv> 

Subject: Re: Sabiedrības līgums Dienvidrietumi 

 

Labdien [CC]  

Pielikumā parakstits sadarbības līgums . 

Paldies . 

[OO]  

86.3     

On 01.10.2020 12:07, [CC]@bbus.lv wrote: 

Sveiciens, [EE]! 

  

Ar [OO] telefoniski vienojāmies, ka saskaņošanas process (iesniegšana noteiktu dienu laikā, pēc tam attiecīgu dienu laikā 

apstiprināšana - šis viss jau būtībā arī ir nokavēts) nav nepieciešams. Bet, lai nebūtu šaubu par to, ka piedāvājuma 

sagatavošanas process ir caurspīdīgs, saprotams, nav problēmu partneriem iesniegt arī savu piedāvājuma daļu. Ar attiecīgu 

norādi papildināju Sabiedrības līguma 5.5.2.punktu, kā arī darba dienas palaboju uz dienām, ņemot vērā, ka oficiālās darba 

dienas jau arī būs beigušās (gan 5.4.1, gan 5.5.2.punktos). Līdz ar to 5.4.1. un 5.5.2.punkti paredz savstarpēju Piedāvājuma 

dokumentu apmaiņu starp biedriem. 

  

[OO],  

Vai tagad parakstām? 

  

[KK], 

Vai mums ir jau gatava Dienvidrietumu finanšu piedāvājuma forma, ko iesniegt partneriem? 

  

Cieņā, 

[CC] 

86.2     

From: [EE]<[EE]@lap.lv>  

Sent: Thursday, October 1, 2020 11:47 AM 

To: [CC]@bbus.lv; [OO]@lap.lv 

Cc: [ŽŽ]@bbus.lv; '[MM]' <[MM]@bbus.lv>; '[NN]' <[NN]@nordeka.lv> 

Subject: RE: Sabiedrības līgums Dienvidrietumi 

  

Labdien, [CC]! 

  

Lūdzu iesniegt saskaņošanai apvienības finanšu piedāvājumu lotei Dienvidrietumi. 

  

AC 

[EE] 

86.1     

From: [CC]@bbus.lv <[CC]@bbus.lv>  

Sent: Thursday, October 1, 2020 10:20 AM 

To: '[EE]' <[EE]@lap.lv>; [OO]@lap.lv; '[NN]' <[NN]@nordeka.lv> 

Cc: [ŽŽ]@bbus.lv; '[MM]' <[MM]@bbus.lv> 

Subject: Sabiedrības līgums Dienvidrietumi 
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Sveiciens, kolēģi! 

  

Pielikumā Sabiedrības līgums lotei Dienvidrietumi. Šeit gan ņēmu ārā visu, kas attiecas uz finanšu piedāvājuma formas 

savstarpēju saskaņošanu, jo uzskatījām ka esošai lotei šī formalitāte nav nepieciešama. Viss pārējais – kā jau ierasts un 

iepriekš skaņots.  

Ja nav komentāru, tad šodien varētu sākt organizēt parakstīšanu secībā: LAP-Nordeka-SA.  

  

Veiksi darbos vēlot,  

[CC] 

  

  

[CC] 

Administratīvā direktore 

Mob.tel.: +371 [NUMURS] 

e-pasts: [CC]@bbus.lv 

Adrese: Viskaļu iela 13, Rīga, Latvija, www.bbus.lv 

87. 

87.6 
01.10.2020. 

16.40 
[OO] <[OO]@lap.lv> 

[CC]@bbus.lv; '[KK]' 

<[KK]@bbus.lv> 

 

Cc: '[MM]' 

<[MM]@bbus.lv>; '[NN]' 

<[NN]@nordeka.lv> 

Nosaukums: 

Re: Sabiedrības 

līgums 

Dienvidrietumi 

Labdien [KK]   

Lūdzu   atsūtīsi  apvienības DR lotes   finanšu piedāvājuma formas . 

[OO] 

87.5     

On 01.10.2020 16:10, [CC]@bbus.lv wrote: 

Pielikumā nosūtu no visām pusēm parakstītu līgumu. 

Paldies! 

  

Veiksmes,  

[CC] 

87.4     

From: [OO] <[OO]@lap.lv>  

Sent: Thursday, October 1, 2020 2:48 PM 

To: [CC]@bbus.lv; '[EE]' <[EE]@lap.lv>; '[KK]' <[KK]@bbus.lv> 

Cc: [ŽŽ]@bbus.lv; '[MM]' <[MM]@bbus.lv>; '[NN]' <[NN]@nordeka.lv> 

Subject: Re: Sabiedrības līgums Dienvidrietumi 

  

Labdien [CC]  

Pielikumā parakstits sadarbības līgums . 

Paldies . 

[OO]  

87.3     

On 01.10.2020 12:07, [CC]@bbus.lv wrote: 

Sveiciens, [EE]! 

  

Ar [OO] telefoniski vienojāmies, ka saskaņošanas process (iesniegšana noteiktu dienu laikā, pēc tam attiecīgu dienu laikā 

apstiprināšana - šis viss jau būtībā arī ir nokavēts) nav nepieciešams. Bet, lai nebūtu šaubu par to, ka piedāvājuma 

sagatavošanas process ir caurspīdīgs, saprotams, nav problēmu partneriem iesniegt arī savu piedāvājuma daļu. Ar attiecīgu 

norādi papildināju Sabiedrības līguma 5.5.2.punktu, kā arī darba dienas palaboju uz dienām, ņemot vērā, ka oficiālās darba 

dienas jau arī būs beigušās (gan 5.4.1, gan 5.5.2.punktos). Līdz ar to 5.4.1. un 5.5.2.punkti paredz savstarpēju Piedāvājuma 

dokumentu apmaiņu starp biedriem. 

  

[OO],  

Vai tagad parakstām? 
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[KK], 

Vai mums ir jau gatava Dienvidrietumu finanšu piedāvājuma forma, ko iesniegt partneriem? 

  

Cieņā, 

[CC] 

87.2     

From: [EE]<[EE]@lap.lv>  

Sent: Thursday, October 1, 2020 11:47 AM 

To: [CC]@bbus.lv; [OO]@lap.lv 

Cc: [ŽŽ]@bbus.lv; '[MM]' <[MM]@bbus.lv>; '[NN]' <[NN]@nordeka.lv> 

Subject: RE: Sabiedrības līgums Dienvidrietumi 

  

Labdien, [CC]! 

  

Lūdzu iesniegt saskaņošanai apvienības finanšu piedāvājumu lotei Dienvidrietumi. 

  

AC 

[EE] 

87.1     

From: [CC]@bbus.lv <[CC]@bbus.lv>  

Sent: Thursday, October 1, 2020 10:20 AM 

To: '[EE]' <[EE]@lap.lv>; [OO]@lap.lv; '[NN]' <[NN]@nordeka.lv> 

Cc: [ŽŽ]@bbus.lv; '[MM]' <[MM]@bbus.lv> 

Subject: Sabiedrības līgums Dienvidrietumi 

  

Sveiciens, kolēģi! 

  

Pielikumā Sabiedrības līgums lotei Dienvidrietumi. Šeit gan ņēmu ārā visu, kas attiecas uz finanšu piedāvājuma formas 

savstarpēju saskaņošanu, jo uzskatījām ka esošai lotei šī formalitāte nav nepieciešama. Viss pārējais – kā jau ierasts un 

iepriekš skaņots.  

Ja nav komentāru, tad šodien varētu sākt organizēt parakstīšanu secībā: LAP-Nordeka-SA.  

  

Veiksi darbos vēlot,  

[CC] 

  

  

[CC] 

Administratīvā direktore 

Mob.tel.: +371 [NUMURS] 

e-pasts: [CC]@bbus.lv 

Adrese: Viskaļu iela 13, Rīga, Latvija, www.bbus.lv 

88. 

88.5 
01.10.2020. 

17.00 
 (*) 

[MM]@bbus.lv; 

[CC]@bbus.lv 

Cc: (*) 

Nosaukums: 

FW: FW: 

līgums 

pielikumā 

Labdien!  

 

(*) 

 

(*) 

(*) 

88.4     

From: (*) 

Sent: Thursday, October 1, 2020 4:44 PM 

To: (*) 
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Subject: FW: FW: līgums pielikumā 

 

 

 

(*) 

(*) 

(*) 

(*) 

(*) 

88.3     

From: (*) 

Sent: Thursday, October 1, 2020 3:13 PM 

To: (*) 

Subject: Fwd: FW: līgums pielikumā 

88.2     

----- Forwarded message ----- 

Subject: FW: līgums pielikumā 

Date: ceturtd., 1 okt. 2020, 15:12 

From: <[CC]@bbus.lv> 

To: (*) 

88.1     

From: [MM] <[MM]@bbus.lv> 

Sent: Thursday, October 1, 2020 1:39 PM 

To: (*) 

Cc: (*); [CC]@bbus.lv; [ŽŽ]@bbus.lv 

Subject: līgums pielikumā 

  

(*) 

(*) 

  

Ar cienu, /Best regards,  

[MM] 

Valdes priekssedetajs/ Chairman of the Board SIA B-Bus 

Email: [MM]@bbus.lv 

Phone: +371 [NUMURS] 

Address: Viskalu iela 13, RIGA, Latvia, www.bbus.lv 

89. 

89. 
02.10.2020. 

9.50 
[ŽŽ]@bbus.lv 

'[EE]' <[EE]@lap.lv>;  

[HH]@nordeka.lv 

Nosaukums: 

Finanšu 

piedāvājums 

DR 

saskaņošanai 

Pielikums:  

Finanšu 

piedāvājums 

DR 

saskaņošanai.xl

sx 

 

Labrīt,  

Pielikumā nosūtu saskaņošanai Finanšu piedāvājumu Dienvidrietumu lotē.  

 

Ar cieņu, 

 

[ŽŽ] 

Jurists/ iepirkumu speciālists 

Mob.tel.: +371 [NUMURS] 

e-pasts: [ŽŽ]@bbus.lv 
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Adrese: Viskaļu iela 13, Rīga, Latvija, www.bbus.lv 

 

90. 

90.7 
02.10.2020.  

09.51 
[KK]@bbus.lv 

[OO]' <[OO]@lap.lv>; 

'[CC]@bbus.lv' 

Cc: '[MM]' 

<[MM]@bbus.lv>; '[NN]' 

<[NN]@nordeka.lv> 

Nosaukums: 

RE: Sabiedrības 

līgums 

Dienvidrietumi 

Sveiks, 

 

[ŽŽ] pēc brīža nosūtīs kopējo piedāvājumu ar visām daļām. 

 

Ar cieņu, 

[KK] 

90.6     

From: [OO] <[OO]@lap.lv>  

Sent: Thursday, October 1, 2020 4:40 PM 

To: [CC]@bbus.lv; '[KK]' <[KK]@bbus.lv> 

Cc: '[MM]' <[MM]@bbus.lv>; '[NN]' <[NN]@nordeka.lv> 

Subject: Re: Sabiedrības līgums Dienvidrietumi 

 

Labdien Juri   

Lūdzu   atsūtīsi  apvienības DR lotes   finanšu piedāvājuma formas . 

[OO] 

90.5     

On 01.10.2020 16:10, [CC]@bbus.lv wrote: 

Pielikumā nosūtu no visām pusēm parakstītu līgumu. 

Paldies! 

  

Veiksmes,  

[CC] 

90.4     

From: [OO] <[OO]@lap.lv>  

Sent: Thursday, October 1, 2020 2:48 PM 

To: [CC]@bbus.lv; '[EE]' <[EE]@lap.lv>; '[KK]' <[KK]@bbus.lv> 

Cc: [ŽŽ]@bbus.lv; '[MM]' <[MM]@bbus.lv>; '[NN]' <[NN]@nordeka.lv> 

Subject: Re: Sabiedrības līgums Dienvidrietumi 

  

Labdien [CC]  

Pielikumā parakstits sadarbības līgums . 

Paldies . 

[OO] 

90.3     

On 01.10.2020 12:07, [CC]@bbus.lv wrote: 

Sveiciens, [EE]! 

  

Ar [OO] telefoniski vienojāmies, ka saskaņošanas process (iesniegšana noteiktu dienu laikā, pēc tam attiecīgu dienu laikā 

apstiprināšana - šis viss jau būtībā arī ir nokavēts) nav nepieciešams. Bet, lai nebūtu šaubu par to, ka piedāvājuma 

sagatavošanas process ir caurspīdīgs, saprotams, nav problēmu partneriem iesniegt arī savu piedāvājuma daļu. Ar attiecīgu 

norādi papildināju Sabiedrības līguma 5.5.2.punktu, kā arī darba dienas palaboju uz dienām, ņemot vērā, ka oficiālās darba 

dienas jau arī būs beigušās (gan 5.4.1, gan 5.5.2.punktos). Līdz ar to 5.4.1. un 5.5.2.punkti paredz savstarpēju Piedāvājuma 

dokumentu apmaiņu starp biedriem. 

  

[OO],  

Vai tagad parakstām? 

  

[KK], 

Vai mums ir jau gatava Dienvidrietumu finanšu piedāvājuma forma, ko iesniegt partneriem? 
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Cieņā, 

[CC] 

90.2     

From: [EE]<[EE]@lap.lv>  

Sent: Thursday, October 1, 2020 11:47 AM 

To: [CC]@bbus.lv; [OO]@lap.lv 

Cc: [ŽŽ]@bbus.lv; '[MM]' <[MM]@bbus.lv>; '[NN]' <[NN]@nordeka.lv> 

Subject: RE: Sabiedrības līgums Dienvidrietumi 

  

Labdien, [CC]! 

  

Lūdzu iesniegt saskaņošanai apvienības finanšu piedāvājumu lotei Dienvidrietumi. 

  

AC 

[EE] 

90.1     

From: [CC]@bbus.lv <[CC]@bbus.lv>  

Sent: Thursday, October 1, 2020 10:20 AM 

To: '[EE]' <[EE]@lap.lv>; [OO]@lap.lv; '[NN]' <[NN]@nordeka.lv> 

Cc: [ŽŽ]@bbus.lv; '[MM]' <[MM]@bbus.lv> 

Subject: Sabiedrības līgums Dienvidrietumi 

  

Sveiciens, kolēģi! 

  

Pielikumā Sabiedrības līgums lotei Dienvidrietumi. Šeit gan ņēmu ārā visu, kas attiecas uz finanšu piedāvājuma formas 

savstarpēju saskaņošanu, jo uzskatījām ka esošai lotei šī formalitāte nav nepieciešama. Viss pārējais – kā jau ierasts un 

iepriekš skaņots.  

Ja nav komentāru, tad šodien varētu sākt organizēt parakstīšanu secībā: LAP-Nordeka-SA.  

  

Veiksi darbos vēlot,  

[CC] 

  

  

[CC] 

Administratīvā direktore 

Mob.tel.: +371 [NUMURS] 

e-pasts: [CC]@bbus.lv 

Adrese: Viskaļu iela 13, Rīga, Latvija, www.bbus.lv 

91. 

91.2 
02.10.2020. 

09.55 
[EE]<[EE]@lap.lv> 

[OO]@lap.lv; [DD]@lap.lv; 

'[GG]' <[GG]@lap.lv> 

Nosaukums: 

FW: Finanšu 

piedāvājums 

DR 

saskaņošanai 

Pielikums:  

Finansu_piedav

ajums_DR.xlsx 

Sveiki, 

Lūdzu iepazīties un pārbaudīt DR piedāvājumu vai atbilst. 

 

AC 

[EE] 

 
91.1     

From: [ŽŽ]@bbus.lv <[ŽŽ]@bbus.lv>  

Sent: Friday, October 2, 2020 9:50 AM 
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To: '[EE]' <[EE]@lap.lv>;  [HH]@nordeka.lv 

Subject: Finanšu piedāvājums DR saskaņošanai  

 

Labrīt,  

Pielikumā nosūtu saskaņošanai Finanšu piedāvājumu Dienvidrietumu lotē.  

 

 

 

Ar cieņu, 

 

[ŽŽ] 

Jurists/ iepirkumu speciālists 

Mob.tel.: +371 [NUMURS] 

e-pasts: [ŽŽ]@bbus.lv 

Adrese: Viskaļu iela 13, Rīga, Latvija, www.bbus.lv 

92. 

92.4 
02.10.2020. 

15.10 
 [HH]@nordeka.lv [NN]@nordeka.lv 

Nosaukums: 

FW: Finanšu 

piedāvājums 

DR 

saskaņošanai  

Pielikums: 

Finansu_piedav

ajums_DR.xlsx 

 

 

92.3     

From: [ŽŽ]@bbus.lv <[ŽŽ]@bbus.lv>  

Sent: Friday, October 2, 2020 10:59 AM 

To: '[EE]' <[EE]@lap.lv>;  [HH]@nordeka.lv 

Subject: RE: Finanšu piedāvājums DR saskaņošanai  

 

Labots finanšu piedāvājums DR 

92.2     

From: [EE]<[EE]@lap.lv>  

Sent: Friday, October 2, 2020 10:16 AM 

To: [ŽŽ]@bbus.lv 

Subject: RE: Finanšu piedāvājums DR saskaņošanai  

 

 

Sveiks, plānotais nobraukums nesakrīt. 

AC 

[EE] 

 

 

Nr.p.k. Komersanta nosaukums un pozīcija iepirkumā (pretendents/personu apvienības dalībnieks/apakšuzņēmējs) Maršruta 

numurs Maršruta vai maršruta tīkla daļas nosaukums Reisa Nr. Plānotais nobraukums (km) līguma darbības laikā  

1 SIA "Sabiedriskais autobuss", personu apvienības dalībnieks 7251 Liepāja-Saldus 3 55 08,20 

http://www.bbus.lv/
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7252 Saldus-Vaiņode 1 91 90,60 

7253 Ventspils-Saldus 6 87 47,60 

7254 Saldus-Priedula-Auce 48 60,80 

7256 Rīga-Ezere-Saldus 11 54 55,20 

7258 Saldus-Vāne-Kandava 33 30,00 

7259 Saldus-Kandava-Talsi 2 06 42,40 

7260 Saldus-Sabile-Talsi 6 35 91,60 

7269 Kuldīga-Saldus 2 83 14,00 

7270 Rīga-Saldus 01, 02, 05, 06, 07, 10, 13, 14, 15 6 61 03,20 

7428 Ventspils-Kuldīga 1 03 92,20 

7931 Rīga-Jelgava-Saldus 02, 03, 04, 08, 10 5 80 45,80 

2 AS "Nordeka", personu apvienības dalībnieks 7270 Rīga-Saldus 08 2 56 30,80 

7401 Rīga-Saldus-Kuldīga 6 54 10,80 

7410 Rīga-Kuldīga 02, 03, 08, 09, 13 14 76 20,20 

7927 Rīga-Skrunda-Kuldīga 3 43 61,60 

7931 Rīga-Jelgava-Saldus 01 2 69 87,60 

7938 Rīga-Kandava-Kuldīga 36 86 07,20 

3 AS "Liepājas autobusu parks", personu apvienības dalībnieks 7410 Rīga-Kuldīga 06, 07 6 77 97,60 

7954 Rīga-Kabile-Kuldīga 1 92 02,80 

Kopā : 1 24 98 00,20 

92.1     

From: [ŽŽ]@bbus.lv <[ŽŽ]@bbus.lv>  

Sent: Friday, October 2, 2020 9:50 AM 

To: '[EE]' <[EE]@lap.lv>;  [HH]@nordeka.lv 

Subject: Finanšu piedāvājums DR saskaņošanai  

 

Labrīt,  

Pielikumā nosūtu saskaņošanai Finanšu piedāvājumu Dienvidrietumu lotē.  

 

 

 

Ar cieņu, 

 

[ŽŽ] 

Jurists/ iepirkumu speciālists 

Mob.tel.: +371 [NUMURS] 

e-pasts: [ŽŽ]@bbus.lv 

Adrese: Viskaļu iela 13, Rīga, Latvija, www.bbus.lv 

93. 

93.6 
02.10.2020. 

16.56 
 (*) 

(*) 

Cc: (*) 

Nosaukums: 

RE: FW: FW: 

līgums 

pielikumā 

Cien (*) 

 

Man nav informācijas vai uz šo epastu jūs no manis saņemat atbildi. (*) 

 

(*) 

 

Tāpēc šodien mēs pieņemam lēmumu startēt paši. 

 

Ļoti žēl ka sadarbība nesanāca (sapratu ka uzņēmuma lēmuma pieņemšanas procesā dēļ). Ļoti ceru uz nākotnes sadarbību, ja 

jūs vai mēs uzvarēsim. Kā arī ja konkurs izgāzīsies. 
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Liela cieņa un atvainošanas.  

[MM] 

93.5     

-------- Исходное сообщение -------- 

От: (*) 

Дата: 01.10.2020 16:59 (GMT+02:00)  

Кому: [MM]@bbus.lv, [CC]@bbus.lv  

Копия: (*) 

Тема: FW: FW: līgums pielikumā  

 

Labdien! 

  

(*) 

  

(*) 

(*) 

93.4     

From: (*) 

Sent: Thursday, October 1, 2020 4:44 PM 

To: (*) 

Subject: FW: FW: līgums pielikumā 

 

 

 

(*) 

(*) 

(*) 

(*) 

(*) 

93.3     

From: (*) 

Sent: Thursday, October 1, 2020 3:13 PM 

To: (*) 

Subject: Fwd: FW: līgums pielikumā 

93.2     

----- Forwarded message ----- 

Subject: FW: līgums pielikumā 

Date: ceturtd., 1 okt. 2020, 15:12 

From: <[CC]@bbus.lv> 

To: (*) 

93.1     

From: [MM] <[MM]@bbus.lv> 

Sent: Thursday, October 1, 2020 1:39 PM 

To: (*) 

Cc: (*); [CC]@bbus.lv; [ŽŽ]@bbus.lv 

Subject: līgums pielikumā 

  

 (*) 

(*) 

  

Ar cienu, /Best regards,  

[MM] 

Valdes priekssedetajs/ Chairman of the Board SIA B-Bus 

Email: [MM]@bbus.lv 
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Phone: +371 [NUMURS] 

Address: Viskalu iela 13, RIGA, Latvia, www.bbus.lv 

94. 

94. 
16.10.2020. 

08.35 
[OO] <[OO]@lap.lv> 

[MM] <[MM]@bbus.lv>; 

[NN]<[NN]@nordeka.lv> 

Cc: [PP] <[PP]@adltd.eu> 

Nosaukums: 

Fwd: Re: 

vēstules 

projekts 

Pielikums:  

pieprasijums_iz

zina_LAP_KP_

16-10-

2020_final.pdf 

Labrīt kungi , 

Nosūtu zināšanai iesniegumu  konkurences padomei .  Ceru ,ka nevienam nav būtiskiu iebildumu  iesnieguma 

saturam  un   projekta  nepieciešamību saprotat paši  .Augst novērtētu operatīvu  atbildi . 

Paldies . 

[OO] 

95. 

95.2 
16.10.2020. 

09.12 
[NN]<[NN]@nordeka.lv> 

'[OO]' <[OO]@lap.lv>; 

'[MM]' <[MM]@bbus.lv> 

Cc: '[PP]' <[PP]@adltd.eu> 

Nosaukums: 

RE: Re: 

vēstules 

projekts 

 

Labdien! 

Man nav iebildumu iesniegumam. 

 

Lai izdevusies nedēļas nogale! 

Cieņā, 

[NN] 

[NUMURS] 

 

 

95.1     

From: [OO] <[OO]@lap.lv>  

Sent: Friday, October 16, 2020 8:35 AM 

To: [MM] <[MM]@bbus.lv>; [NN]<[NN]@nordeka.lv> 

Cc: [PP] <[PP]@adltd.eu> 

Subject: Fwd: Re: vēstules projekts 

 

Labrīt kungi , 

Nosūtu zināšanai iesniegumu  konkurences padomei .  Ceru ,ka nevienam nav būtiskiu iebildumu  iesnieguma 

saturam  un   projekta  nepieciešamību saprotat paši  .Augst novērtētu operatīvu  atbildi . 

Paldies . 

[OO] 

96. 

96.3 
19.10.2020. 

09.05 
[CC] <[CC]@bbus.lv> 

To: [OO] <[OO]@lap.lv>, 

[PP] <[PP]@adltd.eu>, [NN] 

<[NN]@nordeka.lv> 

Cc: [MM] <[MM]@bbus.lv> 

 Nosaukums: 

RE_ Re_ 

vēstules 

projekts 

Labdien pirmdienā! 

 

No manas puses pāris komentāri, ņemot vērā, ka KP var būt jūtīga uz atsevišķiem formulējumiem.  

 

Manuprāt, atzinuma pieprasījumā formulētajam lūgumam būtībā būtu jābūt nevis par 15 milj. pārsniegšanu (pat sekundāri), bet 

gan par to, vai kredītiestāžu pieprasītais apliecinājums vispār ir tiesisks, ņemot vērā, ka neviens no biedriem esošajā situācijā 

nevar apliecināt, ka varēs nodrošināt pakalpojuma nepārtrauktību viena biedra saistību neizpildes gadījumā. Ja biedrs ko tādu 

apgalvo jau tagad (vai pirms piedāvājuma iesniegšanas), tad KP to ļoti varētu pārprast un uzdot pamatotu jautājumu, kādēļ 

vispār attiecīgais biedrs iesaistījās apvienībā, ja jau spēj izpildīt Pakalpojumu līgumu bez viena vai cita biedra. Tāpēc arī 

teikuma daļa: “(..) pārējie Personu apvienības dalībnieki, pieliekot maksimālas pūles, varētu nodrošināt Pakalpojuma līguma 

saistību izpildi (..)”, manā ieskatā, būtībā ir par to, ka biedrs/-i tad mēģinātu un kopā ar ATD vērtētu, kā tieši nodrošināt 

pakalpojuma nepārtrauktību, nevis to apgalvo jau šobrīd.  

 

Vēl papildus par Faktu apraksta 3.punktu – saprotu, ka viss pieprasījums būtībā ir “būvēts” par 15 milj, ierobežojuma tēmu. 

Tomēr, manuprāt, arī šis punkts no KP puses varētu būt duāli saprotams tieši apvienības izveides pamatojuma kontekstā. 

Šobrīd no šī 3.punkta vismaz man rodas sajūta, ka apvienība izveidota tikai 15 milj. ierobežojuma dēļ, ko KP varētu 

nepamatoti pārprast. Nu, vismaz vārdu “cita starpā” ielieciet pie apvienības izveides pamatojuma skaidrojuma... 

 

Un atzinuma pieprasījums labāk varbūt pamatojams nevis ar Konkurences likuma 7.panta 1.d.2.p., bet gan ar APL 98.pantu 

(uzziņa par savām tiesībām), jo tad uz KP iestājas arī termiņa ievērošanas pienākums, nevis vienkārši tiesības sniegt atzinumu. 
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Cieņā,  

[CC]   

 

 

[CC] 

Administratīvā direktore 

Mob.tel.: +371 [NUMURS] 

e-pasts: [CC]@bbus.lv 

Adrese: Viskaļu iela 13, Rīga, Latvija, www.bbus.lv 

96.2     

From: [MM] <[MM]@bbus.lv>  

Sent: Friday, October 16, 2020 8:49 AM 

To: [CC] <[CC]@bbus.lv> 

Subject: Fwd: Re: vēstules projekts 

96.1     

-------- Исходное сообщение -------- 

От: [OO] <[OO]@lap.lv>  

Дата: 16.10.2020 08:35 (GMT+02:00)  

Кому: [MM] <[MM]@bbus.lv>, [NN]<[NN]@nordeka.lv>  

Копия: [PP] <[PP]@adltd.eu>  

Тема: Fwd: Re: vēstules projekts  

 

Labrīt kungi , 

Nosūtu zināšanai iesniegumu  konkurences padomei .  Ceru ,ka nevienam nav būtiskiu iebildumu  iesnieguma saturam  un   

projekta  nepieciešamību saprotat paši  .Augst novērtētu operatīvu  atbildi . 

Paldies . 

[OO] 

97. 97.5 

09.02.2021. 

13.45 
<[PP]@adltd.eu>  

[FV] <[FV]@uvk.lv>; '[ČČ]' 

<[ČČ]@uvk.lv>                                                      

Cc: [OO] <[OO]@lap.lv> 

 Nosaukums: 

Re: 

Prezentācija.em

l 

Labdien! 

 

1.ar AS Nordeka valdes priekšsēdētāju tikos. Gaida no mums precizētu prasību apkopojumu teritorijai, telpām, papildus 

servisiem (medpersonāla izmantošana, dežūrmehāniķa izmantošana, u.c.), lai var izvērtēt, ko un kā var piedāvāt un par cik. 

2.par 7 lotu konkursu – vēl vērtēs kurās lotēs piedalīsies. Visticamāk nekādās apvienībās neies, kas nozīmē, ka konkurēsim arī 

ar viņiem.3.padomās par vēstules gatavošanu KP par tirgus kropļošanu no pašvaldību puses. 

4.informācijai – pagaidām sava finansētāja apliecinājumu priekš LAP ( (*)) iesniegt nevar, jo tikko AS (*) atteica finansējumu. 

Vienīgais potenciālais finansētājs, ar ko Nordeka ved pārrunas, ir (*), kas sola piektdien, 12.02., paziņot kredītkomitejas 

lēmumu. Mums pagaidām attiecībās ar (*) par sava finansējuma saņemšanu nav komfortabla situācija. Par (*) apliecinājumu 

(Sabiedriskais autobuss) priekš (*) sīkāk var komentēt [OO]. 

 

Cieņā, 

[PP] 

97.4 

    

From: [FV] <[FV]@uvk.lv> 

Date: Monday, 8 February 2021 at 11:09 

To: [ČČ] <[ČČ]@uvk.lv>, [PP] <[PP]@adltd.eu> 

Cc: [OO] <[OO]@lap.lv> 
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Subject: RE: Prezentācija 

 

Labdien,  

  

Man ir jautājums – kāpēc nevar izmantot Nordekas dislokācijas vietu ?  

Tā zeme un ēkas, ko izmanto pati Nordeka, piederēja citai personai ([ĶĶ]).  

Ja saprotu pareizi, tad tur ir viss, ko vajag. 

  

Ja var, tad dodiet ziņu. 

  

[FV] 

97.3 

    

From: [ČČ] [mailto:[ČČ]@uvk.lv]  

Sent: Saturday, February 06, 2021 2:06 PM 

To: '[PP]'; '[FV]' 

Cc: [OO]@lap.lv 

Subject: RE: Prezentācija 

  

Labdien, lokācijas izvēle pie Rīgas autoostas , manuprāt, būs liels izaicinājums. Varu painteresēties Clean R Vadībai par 

autobusu novietošanu Vietalvas ielā, bet ofisam telpas tur noteikti nebūs. Varbūt viņi var izvietoties Baltic Taxi telpās?  

  

[ČČ] 

97.2 

    

From: [PP] [mailto:[PP]@adltd.eu]  

Sent: Saturday, February 06, 2021 11:39 AM 

To: [FV]; [ČČ]  

Subject: FW: Prezentācija 

  

Sveiki! 

  

Pielikumā nosūtu LAP valdes sagatavoto prezentāciju par Pierīgas lotes apkalpošanai nepieciešamo teritoriju un telpām. 

Kā es saprotu, DUS izvietošana nav prerogatīva, jo var pildīties arī Neste vai citos DUS ārpus teritorijas. 

  

Svarīgākais – teritorija, elektroautobusu uzlādes iespējas, mazgāšanas iespējas un biroja telpas. 

No izmaksu viedokļa svarīgi, lai teritorija ir maksimāli tuvu Rīgas Autoostai, lai neveidojas liels tehniskais nobraukums, 

kas pēc jaunā līguma ir ietverts km cenā. 

  

Lūgums paskatīties, kas grupas ietvaros ir pieejams, lai LAP var sākt risināt šo jautājumu, lai līdz 01.08.2021. ir pilnībā gatavi. 

  

Cieņā, 

[PP] 

97.1 

    

From: [OO] <[OO]@lap.lv> 

Date: Friday, 5 February 2021 at 17:06 

To: [PP] <[PP]@adltd.eu> 

Subject: Fwd: Prezentācija 

  

Sveiks [PP]  

Nosūtu pielikumā prezentāciju   par Pierīgas lotei  nepieciešamo   teritoriju un telpām   .  Prasības autobusu izvietošanas   esam 

ielikuši  minimālas 2800 m2 , savukārt ātrā uzlāde un  attiecīgi  

150 A pieslēguma iespējas nav  mums šti vajadzīgas .   Prezentācijā ietvertie  kritēriji vairāk domāti  sarunu uzsākšanai  ar 

iteritorijas iznomātāju , lai  veiktu  precīzākus aprēķinus gala  lēmuma  
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pieņemšanai . 

[OO] 

98. 98. 

14.02.2021. 

13.02 
[NN]<[NN]@nordeka.lv> 

 [BB]' < [BB]@nordeka.lv>;  

[AA]@nordeka.lv;  

[HH]@nordeka.lv 

Nosaukums: 

Gulbene 

2021_2 

 

Pielikums: 

Gulbene_Alūks

ne_Balvi.pdf 

Sveicināti! 

Kolēģi, pirmdien mums jāpieņem lēmums par piedalīšanos konkursa Apvienībā ar “Gulbenes autobuss” SIA, tāpēc vēlams 

sniegt kādu pamatojumu mūsu rīcībai, jo pretēja puse gaidā ziņu.  

 

Cieņā, 

[NN] 

99. 99.3 

15:02.2020. 

14.50 
[NN]<[NN]@nordeka.lv> 

[FE]@nordeka.lv; '[FC]' 

<[FC]@nordeka.lv> 

Cc: nordeka@nordeka.lv 

Nosaukums: 

FW: 

KONKURSS 

Kolēģi, vel reiz izskatījām un nolēmām, ka iesim visur paši un pielikām vel vienu loti -  3)  Gulbene, Alūksne, Balvi. 

 

Cieņā, 

[NN] 

99.2 

    

From:  [BB]@nordeka.lv < [BB]@nordeka.lv>  

Sent: Monday, February 15, 2021 2:37 PM 

To:  [HH]@nordeka.lv; [NN]@nordeka.lv;  [AA]@nordeka.lv 

Cc: [FZ]@nordeka.lv 

Subject: RE: KONKURSS 

 

Jā, pareizi! Četrās lotēs vieni paši. 

 

Ar cieņu, 

 [BB] 

99.1 

    

From:  [HH]@nordeka.lv < [HH]@nordeka.lv>  

Sent: Monday, February 15, 2021 2:14 PM 

To: [NN]@nordeka.lv;  [BB]@nordeka.lv;  [AA]@nordeka.lv 

Cc: [FZ]@nordeka.lv 

Subject: KONKURSS 

 

Kolēģi, “kontrolzvans”… 

 

 

 

Pareizi saprotu, ka startēsīm  PAŠI (bez partneriem) uz: 

 

1) Talsi, Tukums 

2) Ventspils 

3) Gulbene, Alūksne, Balvi 

4) Madona. 

 

??? 

 

Lūdzu apstuprināt / noraidīt! 

 

Tad [FZ] pieprasīs garāntijas nodrošinājumu no Balta. 

 

Lūdzu atbildēt ātri! 
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Ar cieņu, 

 [HH] 

100. 100. 

15.02.2021.  

21.01 
[NN]<[NN]@nordeka.lv> [FŽ]@gulbene.lv 

Nosaukums: 

par konkursu 

Sveicināti! 

Paldies par izteikto piedāvājumu iet kopā uz konkursu, ka apvienība, bet…  

[FŽ], vēlos informēt, ka tomēr esam nolēmuši iet vieni bez partneriem. Tam ir dažādi iemesli, t.sk. ja gadījumā, pārsniegsim 

15 milj. limitu, tad būs jāatteicas no kādiem apjomiem, kas noteikti ietekmēs partnerus. Nevēlamies kļūt par nodevējiem… 

Var sākot jums būs jāmeklē cits partneris. 

Atvainojiet… 

 

Ar cieņu, 

[NN] 

AS “Nordeka” 

Valdes priekšsēdētājs 

101 101. 

24.05.2021. 

02.37 
 [AA]@nordeka.lv 

[NN]@nordeka.lv 

Cc:  [BB]@nordeka.lv 

Nosaukums:  

konkurss 

Sveicināti ! 

Kā jau Jums nosūtīju. 

Nezinot, ko runā 'lielgabali', paužu savu viedokli. 

Labākais variants būtu kopā ar kādu pretendēt uz "Alūksne, Gulbene, Balvi" daļu. 

Tur būtu ~ 1,3 milj reisos NO RĪGAS. (~ 10 lielie autobusi).  

Potenciālam kompanjonam tas varētu būt interesanti (viņam 'a priori' tie būtu papildus izdevumi). 

Ņemot vērā, ka turpinās tiesvedība arī par "Cēsis", un nekas nav skaidrs,  

varam paralēli iesniegt "Ventspils", "Talsi,Tukums". 

Citā variantā varam iet kopā ar kādu uz "Rēzekne" Ludzas, Kārsavas daļu ~ 900 000 km, 

vai ar kādu dalīt uzpusēm "Madonu" (kopā 2,7 milj). 

Cieņā, 

[AA] 

 

(*) – ierobežotas pieejamības informācija 


