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Protokolē:
VSIA „ Autotransporta direkcija”
Juridiskās daļas juriste Irita Tace-Loca
Ņemot vērā 2019.gada 10.maijā saņemto ierosinājumu grozījumiem reģionālās
nozīmes maršrutā Nr. 6067 Ogre-Madliena-Pāvulēni ar izpildi vasaras sezonā jau no
2019.gada 1.jūnija, savukārt kārtējā Sabiedriskā transporta padomes sēde plānota
2019.gada 14.jūnijā, nolemts jautājumu par grozījumu apstiprināšanu reģionālās
nozīmes maršrutu tīklā izskatīt rakstveida procedūrā.
Informācija par ierosinātajiem grozījumiem:
VSIA “Autotransporta direkcijas” ir saņemts Ogres novada pašvaldības lūgums
vasaras sezonā atklāt sabiedriskā transporta reisus uz/no izklaides parka “Avārijas
brigāde” Lēdmanes pagastā.
Šādi reisi tika atklāti arī 2018.gada vasaras sezonā, un, ņemot vērā to rezultātus,
Ogres novada pašvaldība arī šī gada vasaras sezonā atzīst tos par nepieciešamiem un
apliecina, ka kompensēs pārvadātājam ar biļešu ieņēmumiem nesegtās izmaksas
2019.gada vasaras sezonā, kas radīsies, izpildot reģionālās nozīmes maršruta Nr.6067
Ogre – Madliena – Pāvulēni reisus uz/no izklaides parka “Avārijas brigāde” Lēdmanes
pagastā.
Minētā rezultātā maršrutā Nr. 6067 Ogre-Madliena-Pāvulēni no 01.06.2019. līdz
31.08.2019. tiek ierosināts atklāt sekojošus reisus:
- Reiss Nr.10 plkst.17:00 no Aviekstes ar izpildi sestdienās un svētdienās;
- Reiss Nr.11 plkst.10.40 no Ogres ar izpildi sestdienās un svētdienās;
- Reiss Nr.12 plkst.19.00 no Aviekstes ar izpildi sestdienās un svētdienās;
- Reiss Nr.13 plkst.17.50 no Ogres ar izpildi sestdienās un svētdienās
Rīgas plānošanas reģions atbalsta ierosinātās izmaiņas.
Finanšu analīze: Salīdzinot pārvadātāja iesniegto precizēto Prognozēto izmaksu
un tarifa (braukšanas maksas) aprēķinu (turpmāk tekstā – prognoze) par 2019. gadu ar
sākotnējo prognozi 2019. gadam, finanšu analītiķi secināja, ka grozījumu rezultātā
nobraukums maršrutā palielināsies par 3 532 km (par 13.46%), izmaksas palielināsies
par 4 062,- EUR (par 13.78%), ieņēmumi palielināsies par 1 000,- EUR (par 11.36%),
kā rezultātā pārvadātājam 2019. gadā prognozētā zaudējumu kompensācija (t.sk. peļņa)
palielināsies par 3 188,- EUR (14.74%).
Ogres novada pašvaldība apliecina, ka kompensēs pārvadātājam ar biļešu
ieņēmumiem nesegtās izmaksas 2019. gada vasaras sezonā, kas radīsies, nodrošinot
reģionālās vietējās nozīmes maršruta Nr.6067 Ogre – Madliena – Pāvulēni reisu izpildi.
Atbilstoši Ministru kabienta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr. 1511
“Sabiedriskā transporta padomes nolikums” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 1511) 24.41.
punktam, lēmumprojekts un lēmuma pieņemšanai nepieciešamie materiāli padomes
locekļiem elektroniski nosūtīti 2019.gada 17.maijā.
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Ievērojot jautājumu izskatīšanas steidzamību, atbilstoši MK noteikumu Nr. 1511
24. 2. punktam, termiņš viedokļa sniegšanai par lēmuma projektam - līdz 2019.gada 27.
maijam.
4

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 1511 24.43. punktam, rakstveida procedūrā
lēmums ir uzskatāms par pieņemtu, ja par to nobalsojis padomes locekļu vairākums.
VSIA “Autotransporta direkcija” saņemtie Sabiedriskā transporta
padomes locekļu viedokļi par lēmuma projektu un balsojums:
A.Okmanis (19.05.2019. elektroniskā pasta vēstule); L.Olante (21.05.2019.
elektroniskā pasta vēstule); L.Šāvējs (21.05.2019. elektroniskā pasta vēstule);
T.Trubača (27.05.2019. elektroniskā pasta adrese); A.Novikova (27.05.2019.
elektroniskā pasta adrese); D.Merirands (27.05.2019. elektroniskā pasta adrese).
Par grozījumu apstiprināšanu reģionālās nozīmes maršrutu tīklā.
Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās
daļas 3. punktu, ievērojot minētā likuma 6. pantā noteiktos sabiedriskā transporta
pakalpojumu organizēšanas principus, 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta
noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.1. punktu, 2013.gada
17.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 “Sabiedriskā transporta padomes
nolikums” III1. nodaļu, Sabiedriskā transporta padome nolemj:
1.1. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un uz laika periodu
no 2019.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 31.augustam reģionālās nozīmes maršrutā
Nr.6067 Ogre-Madliena-Pāvulēni:
1.1.1. atklāt reisu Nr. 10 plkst. 17.00 no Aviekstes ar izpildi sestdienās un
svētdienās;
1.1.2. atklāt reisu Nr. 11 plkst. 10.40 no Ogres ar izpildi sestdienās un svētdienās;
1.1.3. atklāt reisu Nr. 12 plkst. 19.00 no Aviekstes ar izpildi sestdienās un
svētdienās;
1.1.4. atklāt reisu Nr. 13 plkst. 17.50 no Ogres ar izpildi sestdienās un svētdienās.
1.2. Lēmuma 1.1. punktā noteiktie grozījumi ir spēkā ar nosacījumu, ka
Pārvadātājam ar biļešu ieņēmumiem nesegtās izmaksas attiecīgo reisu izpildē pilnībā
kompensē Ogres novada pašvaldība.
1.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” veikt grozījumus sabiedriskā
transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā, tajā skaitā, vienojoties ar Ogres novada
pašvaldību par zaudējumu kompensēšanu reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6067 OgreMadliena-Pāvulēni.
1.4. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 27. maijā.
1.

D.Merirands
Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks
Sabiedriskā transporta padomes
priekšsēdētājs
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(2019.gada 27.maijā)

