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Par līguma par sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniegšanu termiņa
pagarināšanu

Grozījumi: 14.10.2021. lēmums Nr.424 (protokols Nr.13, 29.§)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, ka
viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus,
Sabiedriskā transporta pakalpojuma likuma 8.panta otro daļu, kas nosaka, ka pasūtītājs
sabiedriskā transporta pakalpojumu organizē saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu vai likumu,
kas reglamentē koncesiju piešķiršanu, ciktāl šis likums nenosaka citādi, un trešo daļu, kas
nosaka, ka Pasūtītājs var piešķirt tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus tieši,
neievērojot šā panta otrajā daļā minēto sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma
procedūru, Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 23.oktobra regulā (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, paredzētajos
gadījumos un kārtībā; Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 23.oktobra 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) 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; ņemot vērā ar
sabiedrību ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA”, reģistrācijas Nr.40003004220, (turpmāk –
SIA “VTU Valmiera”) 01.10.2009. noslēgto Koncesijas līgumu Nr.5-1-600-2008/1531 par
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – Koncesijas līgums), kura darbības
termiņš ir līdz 31.03.2021.; ievērojot, ka Koncesijas līgumā ir noteikts SIA “VTU Valmiera”
pienākums veikt autobusu uzturēšanu un veikt investīcijas autobusos,

(Grozīts ar Valmieras novada pašvaldības domes 14.10.2021. lēmumu Nr.424)

Valmieras pilsētas pašvaldība dome, balsojot: PAR – 11 (J.Baiks, R.Gailums, A.Kupriša,
A.O.Brutāns, A.Gluhovs, A.Skrastiņš, A.Klepers, E.Ašeradena, T.Upners, V.Ecmanis, U.Jansons),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

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.

(Grozīts ar Valmieras novada pašvaldības domes 14.10.2021. lēmumu Nr.424)
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