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2021.gada 14.oktobrī Nr.424
(protokols Nr.13, 29.§)

Par grozījumiem Valmieras pilsētas
pašvaldības domes 25.02.2021. lēmumā
Nr.62 (protokols Nr.4, 16.§) “Par līguma
par sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniegšanu termiņa pagarināšanu”

Ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 23.12.2015. lēmumu Nr.496 (protokols Nr.13,
30.§) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA” noteikts vispārējais stratēģiskais
mērķis – stabila un pieejama sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšana, nodrošinot efektīvu
transporta maršruta sistēmu, ieviešot mūsdienīgus informācijas tehnoloģiju risinājumus un
turpinot autobusu parka atjaunošanu.

01.10.2009. ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA”, reģistrācijas
Nr.40003004220, (turpmāk – SIA “VTU Valmiera”) noslēgts Koncesijas līgums Nr.5-1-600-
2008/1531 par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – Koncesijas līgums),
kura darbības termiņš ir līdz 31.03.2021. Koncesijas līgumā ir noteikts SIA “VTU Valmiera”
pienākums veikt autobusu uzturēšanu un veikt investīcijas autobusos.

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3.punktā paredzēts, ka publiska
persona komercdarbību var veikt stratēģiski svarīgā nozarē. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 19.punktam viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir sabiedriskā
transporta pakalpojumu organizēšana. Arī Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta
otrās daļas 2.punktā noteikts, ka valstspilsētas pašvaldības kompetencē ir organizēt sabiedriskā
transporta pakalpojumus maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos. Tādējādi sabiedriskā
transporta pakalpojumu joma ir stratēģiski svarīga nozare. Sabiedriskā transporta pakalpojumu
esība un kvalitāte ir pamats lielas daļas pašvaldības iedzīvotāju sadzīves vajadzību īstenošanai.
(Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 25.05.2012.
lēmums Lietā Nr. A420680711 (SKA – 386/2012)).

Ņemot vērā Valmieras pilsētas pašvaldības domes 25.02.2021. lēmumu Nr.62 (protokols
Nr.4, 16.§) “Par līguma par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu termiņa pagarināšanu”
(turpmāk – Lēmums), 18.03.2021. Valmieras pilsētas pašvaldības un SIA “VTU Valmiera”
noslēgto Vienošanos Nr.01.830/2.4.4.8/21/100 “Par grozījumiem 2009.gada 1.oktobra Koncesijas
līgumā Nr.5-1-600-2009/1531 par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu” (turpmāk –
Vienošanās), Valmieras novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) 01.09.2021. saņemto
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA) 01.09.2021. lēmumu Nr.39-2-60/5378
“Par projekta iesnieguma Nr.4.5.1.2/21/I/002 atkārtotu apstiprināšanu ar nosacījumu (otrās
atlases kārtas ietvaros)” (reģistrēts Pašvaldībā ar Nr.5.1.2/21/761), kurā norādīts, ka ņemot vērā
CFLA rīcībā esošo informāciju, nav iespējams pārliecināties, vai koncesijas konkursa procedūras
nolikums neparedzēja iespēju pagarināt Koncesijas līgumu (Koncesijas līgumā nav iekļauts
punkts par iespēju līgumu pagarināt), līdz ar to nav iespējams pārliecināties, vai 18.03.2021.
Vienošanās noslēgta atbilstoši normatīvajiem aktiem (nav iespējama Koncesijas līguma
pagarināšana uz pieciem gadiem, pamatojoties Eiropas Parlamenta un Padomes 23.10.2007.
regulas (EK) Nr.1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot
dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes regulu (EEK) Nr.1191/69 un Padomes regulu



(EEK) Nr.1107/70, (turpmāk – Regula Nr.1370/2007) 4.panta ceturto daļu, jo šāda pagarinājuma
iespējamība nav atrunāta koncesijas konkursa nolikumā), kā arī to, ka sabiedriskā transporta
pārvadājumi ir būtisks sabiedriskais pakalpojums un ir svarīgi nodrošināt tā sniegšanas
nepārtrauktību, līdz ar to Koncesijas līguma darbība būtu turpināma, līdz tiek sarīkota un pabeigta
iepirkumu procedūra par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem Valmieras
pilsētas maršrutu tīklā.

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš,
G.Ķibere, T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš, J.Jakovins,
V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:

1. Lēmuma pamatojuma daļā skaitļus un vārdus “4.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka
vajadzības gadījumā, ņemot vērā aktīvu amortizācijas nosacījumus, pakalpojumu valsts
līguma termiņu var pagarināt ne vairāk kā par 50 %, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja
nodrošinātie aktīvi ir gan ievērojami apjomīgi attiecībā uz visiem aktīviem, kas ir vajadzīgi
pakalpojumu valsts līgumā paredzēto pasažieru transporta pakalpojumu veikšanai, gan ir
saistīti galvenokārt ar tiem pasažieru transporta pakalpojumiem, uz ko attiecas līgums”
aizstāt ar skaitli un vārdiem “5.panta piekto daļu, kas nosaka, ja pakalpojumu sniegšanā
iestājas pārtraukums vai pastāv tieši draudi, ka tas varētu notikt, kompetentā iestāde var
veikt ārkārtas pasākumus. Šie ārkārtas pasākumi ir tiešs piešķīrums vai oficiāla vienošanās
par pakalpojumu valsts līguma pagarināšanu, vai prasība izpildīt noteiktas saistības attiecībā
uz sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir tiesības
pārsūdzēt lēmumu par pienākuma noteikšanu izpildīt noteiktas saistības attiecībā uz
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. Pakalpojumu valsts līguma piešķiršana vai
pagarināšana ar ārkārtas pasākumu vai šāda līguma uzlikšana par pienākumu nepārsniedz
divus gadus;”;

2. Lēmuma nolēmuma daļu izteikt šādā redakcijā:
“pagarināt 2009.gada 1.oktobrī ar SIA “VTU Valmiera” noslēgto Koncesijas līguma Nr.5-1-600-
2008/1531 par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Valmieras pilsētas maršrutu
tīklā darbības termiņu līdz brīdim, kad tiek noslēgts līgums ar atklātā konkursa uzvarētāju, bet
ne ilgāk kā līdz 2023.gada 31.martam.”;

3. uzdot Pašvaldības iestādei “Attīstības pārvalde” sadarbībā ar Pašvaldības iestādes
“Valmieras novada pašvaldības administrācija” struktūrvienību “Iepirkumu nodaļa” organizēt
atklātu konkursu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Valmieras pilsētas
maršrutu tīklā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


