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1 40003733391 SIA ALA LIGNEA 
2 40003225506 SIA SPARLATS
3 40001006424 SIA MEŽMAĻI+ 
4 40003455220 SIA INTRA SERVISS 
5 40003628455 SIA BALTIJAS URBĒJS 
6 40003680107 SIA BILATRIS 

7 40003435328 SIA LATVIJAS NACIONĀLAIS 
METROLOĢIJAS CENTRS 

8 40003625872 SIA 4 METRI 
9 40003827004 SIA IMANTA POLIGRĀFIJA 
10 40003880043 SIA LOREKA 
11 40003531219 SIA AUTOCIEMS 
12 40003600544 SIA RĪGAS PASAŽIERU TERMINĀLS
13 40103034626 SIA LAIMAS
14 40003301477 SIA ELTETE RĪGA 
15 40103649152 SIA EURO B & V 
16 40103671929 SIA ABBVIE
17 40103596404 SIA PRANDIUM 
18 40002017815 SIA KRISTĪNE - RR
19 40103714772 SIA GLOBAL AMBER
20 41203048956 AS ERST FINANCE 
21 40103836234 SIA CAETUS R 
22 50003650871 SIA SIMOURG
23 40003188572 AS B.L.B. BALTIJAS TERMINĀLS
24 40003787943 SIA NORBIGS
25 40002061616 SIA MALLI
26 40103005877 SIA LATVOKO 
27 40003752157 SIA FRESH
28 41203033096 SIA ERVI I
29 41203011667 SIA VENTPROJEKTS
30 45403009638 SIA MARTEKS 
31 40103290095 SIA URBAN M
32 41503048461 SIA LATVIA TRAVEL D
33 48503014149 SIA SAMACO
34 47103000341 SIA SERVIS-KOMERCFIRMA KVARCS
35 40003514859 SIA HAPPY DOG BALTIC
36 40003682536 SIA BALTIC PUMPS
37 43603056675 SIA ABL INVEST
38 40003907193 SIA MERKURITA LV

39 40003051155 SIA RĪGAS ZINĀTNISKĀ RAŽOŠANAS 
FIRMA EVA

40 40003488359 SIA BHC AUTO
41 45403006133 SIA RIPO AK

42 42403035455 SIA ARMS Group
43 40103770430 SIA ŪDENS RĪGAI
44 44103037968 SIA VIT BŪVE
45 40003893353 SIA SKAISTO SKATU AĢENTŪRA

46 48503019466 SIA DZELZCEĻA APKALPOŠANA UN 
REMONTS

47 40103493661 SIA DEK SYSTEMS
48 43603039285 SIA DATINA
49 45404002919 SIA ĀRES J & T
50 40003915612 SIA S.A.S. BŪVE
51 40003965223 SIA ELEKTRO PM
52 40003936205 SIA AR DAVENS
53 47403001064 SIA FIRMA MIANDUM
54 43603033352 SIA BENSON INDUSTRY
55 45403022104 SIA GRASIS G
56 40103244880 SIA DIVI GANI
57 40003692093 SIA BALTIC BUILDERS ALLIANCE
58 40103587100 SIA ART8
59 40103719093 SIA Dr. MĀLMANES ZOBĀRSTNIECĪBA
60 41203051087 SIA DJ LOGGING
61 41203028860 SIA A.K. TEHNIKA
62 40103236506 SIA BĒRNUDĀRZS VINNIJS

63 40103363011 SIA FINANŠU UN JURIDISKO 
PAKALPOJUMU CENTRS FACTOTUM

64 40003963646 SIA AGROZONA
65 40103820996 SIA LABĀKAS DZIRDES CENTRS
66 40103606350 SIA INTERKRĀSAS BALTIJA
67 40102008541 SIA BUHSERVISS
68 41503036975 SIA REO LAT
69 41203020871 SIA CHEIRONS
70 40003994881 SIA ASFALTBŪVE
71 41503057661 SIA DIADENT
72 40103504683 SIA MD BŪVNIEKS
73 42103037103 SIA IK PROJEKTS
74 41203027422 SIA ESA S 
75 50003236431 SIA JZO
76 44103057184 SIA PLASTIK
77 40103168731 SIA NOTTA 
78 43603069504 SIA SHIPMET SERVICE 
79 49203001267 SIA TUKUMA SILTUMS 
80 50003822901 SIA LOYD
81 43603058360 SIA PROCMET
82 40003342244 SIA INDIGUNS

83 40103463309 SIA AIPLIGHTS
84 50003686671 SIA AAVG BŪVE
85 42401016604 SIA TĪRAVOTI
86 48503011528 SIA LIBRA PLAST
87 43603036537 SIA FIDŽI
88 41202016440 SIA RIKA I & K 

89 40103306409 SIA BUILDING SERVICE AND 
ADMINISTRATION

90 42103068673 SIA SCW CONSTRUCTIONS
91 40003642656 SIA SOLIDEX 
92 46103003955 SIA IEVIŅAS V. 
93 40003757101 SIA ZIRNIS 
94 40003744380 SIA LEGATO 
95 40103216533 SIA KOMUNALEKS
96 40003362433 SIA SB LOGISTICS
97 45403031107 SIA SILK SECRET 
98 55403007821 SIA SALA MEŽS 
99 40003653166 SIA TEMPOKEM
100 40103317046 SIA LIELISKI 
101 41503025990 SIA DVINSKA PLUS 
102 43603058125 SIA LUX CENTRS 
103 44103087884 SIA ANVIAS
104 41503026159 SIA VOLISA 
105 40103766295 SIA MBR 
106 40103587825 SIA ORTUS LOGISTIC 
107 40103560197 SIA TC GRUPA 
108 40103614856 SIA REMESBUILD 
109 40103720001 SIA SARMO 
110 40003717363 SIA RIPO FABRIKA 
111 40003619306 SIA MAGNUM VETERINĀRIJA
112 40103607074 SIA CLARITY LABS
113 42103073617 SIA CEPLIŅI 
114 42403028487 SIA VMZ
115 43603062366 SIA EE BYGG 
116 43603045012 SIA TEGOR 
117 40103539454 SIA HERBALS INVEST
118 40003576628 SIA FUTURE HOUSE 
119 48503016722 SIA KRIEVIŅI 

120 40003433929 SIA CEĻOJUMU BIROJS EXPRESS 
TRAVEL 

121 40103811067 SIA PRIVA GROUP
122 40003914689 SIA DEICIJA 
123 40003639995 SIA ĪRU KLUBS

124 40103754690 SIA ARHITEKT
125 43603056533 SIA LUX-APĢĒRBS
126 40103446760 SIA LA FORZA AUTO
127 40103764542 SIA M.Z.Ī.
128 40103804328 SIA DREAM INTERNATIONAL
129 40003597418 SIA RTGM
130 41503019710 SIA RITAL D
131 40003996308 SIA AIRWAVE
132 44103071173 SIA VIDZEMES CONTUS
133 44103041183 SIA EŅĶENIEKU LĪČI
134 40103709269 SIA MM CLINIC
135 41203045199 SIA VENTA TRANSPORTS
136 40103608544 SIA INTENICA
137 41203008173 SIA VATS
138 40103479297 SIA RDK BŪVE 
139 44103092103 SIA MEŽA BITES
140 40002066882 SIA MAGGI
141 40103205898 SIA SOLID L

142 40103882125 SIA MEDICAL AND LABORATORY 
SYSTEMS

143 40103853376 SIA RECON LV
144 40103681202 SIA VPV 
145 40103592120 SIA PRIVĀTDETEKTĪVU BIROJS 
146 48503019856 SIA ULMUS-MEDUS
147 40103908693 SIA IT CAMP 
148 40003250113 SIA HM RĪGA

149 40003688454 SIA KURT KOENIG CELTNIECĪBAS 
MAŠĪNAS LATVIJA 

150 40103267525 SIA MOBILITY LATVIJA
151 40003630341 SIA PERI 
152 40003262979 SIA DATU SERVISS
153 40003733160 SIA BAUMIT 
154 40003739958 SIA PRECO
155 40103303667 SIA ELTEX 
156 40003370021 SIA ACE LOGISTICS LATVIA
157 50003256461 SIA SAULKALNE S
158 40003473419 SIA HANSA FLEX HIDRAULIKA
159 44103074324 SIA ARKIKA AUTO
160 40003351567 SIA XTM
161 40103294294 SIA BORA NC
162 54103043561 SIA COWCARE
163 40003734749 SIA DVI
164 40103661831 SIA BETONO MOZAIKA 

Jau otro gadu AS «Kredītinformācijas Bi-
rojs» sertificē finansiāli stabilākos Latvijas 
uzņēmumus. Svarīgākie kritēriji sertifikāta 
«Stiprākais Latvijā» piešķiršanai ir augsts 
kredītreitings, kas prognozē zemu saistī-

bu neizpildes risku divpadsmit nākamajos mēnešos. 
Nosakot stiprākos uzņēmumus Latvijā tiek izman-
toti dažādi instrumenti un dati. Svarīgākā sastāvdaļa 
ir uzņēmumu kredītreitings, kurš veidojās no tādiem 
faktoriem kā kavēto maksājumu esamība un to vēs-
ture dažādās nozarēs, uzņēmuma finanšu rezultāti - 
apgrozījumu, rentabilitāte, likviditāte, pašu kapitāls, 
dati par uzņēmumu vadību, pašu uzņēmumu, un ci-
tām attiecībām un to izmaiņām. 
Kredītreitinga aprēķinam tiek izmantoti dati, kurus 
AS «Kredītinformācijas Birojs» saņem no Valsts uz-
ņēmumu reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta, kredī-
tiestādēm – komercbankām, līzinga kompānijām un 
citiem aizdevējiem, kā arī būvniecības, tirdzniecības, 
enerģētikas un citu nozaru uzņēmumiem. 
SIA «Imanta poligrāfija» ir simtais Latvijas uzņē-
mums, kurš ir kvalificējies sertifikātam «Stiprākais 
Latvijā». Uzņēmuma apgrozījums 2016. gadā – 680 
tūkstoši eiro, strādā 13 darbinieki. AS «Kredītinfor-
mācijas Birojs» piešķirtais kredītreitings  SIA «Iman-
ta poligrāfija» ir 86 punkti no 100 iespējamajiem, 
kas nozīmē, ka uzņēmums atrodas zaļajā sektorā un 
turpmāko divpadsmit mēnešu laikā tam nebūs grū-
tību izpildīt uzņemtās saistības pret saviem sadarbī-
bas partneriem. 

«Poligrāfijas nozarē tirgus, lai arī sadrumstalots, ir 
principā sadalīts. Rīgā vien ir simtiem dažāda lielu-
ma tipogrāfiju, kas specializējas šaurās nišās,» stāsta 
viens no «Imanta poligrāfijas» īpašniekiem Vjačes-
lavs Grigorjevs. «Imanta poligrāfija» ir viens no po-
ligrāfijas «dinozauriem», jo darbojas jau vairāk nekā 
20 gadu. Pirmsākumos uzņēmuma nosaukums bija 
«Imanta T», vēlāk tas tika pārsaukts par «Imanta 
Poligrāfija». «Tipogrāfijas ir atradušas un ieņēmu-
šas katra savu tirgus nišu, šajā nozarē ir raksturīga 
ilglaicīga sadarbība. Mums, piemēram, ir klienti, ar 
kuriem strādājam 20 gadu. Pēdējos gados parādās 
arvien vairāk sadarbības partneru ārvalstīs, mums 
ir vairāki klienti Vācijā.  Ārzemnieki novērtē mūsu 
darba  ātrumu un kvalitāti, cenu līmenis nu jau ir iz-
līdzinājies Eiropas valstīs,» tā Grigorjevs.   
Kā stāsta «Imanta poligrāfija» īpašnieks, poligrāfijas 
nozari ekonomiskā krīze skāra it īpaši  smagi, jo dru-
kas darbi bija tas, no kā uzņēmumi atteicās pirmām 
kārtām. Krīzes laikā poligrāfijas nozares apgrozījums 
kritās 10 reizes, un arī tagad, pēc uzņēmuma vadītāja 
aplēsēm, tirgus apjoms ir atgriezies vien 70% līmenī, 
salīdzinot ar pirmskrīzes laiku. 
Pretēji priekšstatam, kāds varētu veidoties šajā digi-
tālajā laikmetā, pēc drukātiem materiāliem joprojām 
ir liels pieprasījums, it īpaši tirdzniecības nozarē – gan 
dažādi iepakojumi, gan akciju plakāti un materiāli.  
«Pēdējos trīs gados kopējais drukāto reklāmas ma-
teriālu apjoms ir nedaudz samazinājies (10 līdz 15%), 
bet šis samazinājums nav tik būtisks, lai poligrāfijas 

Imanta poligrāfija 
ir simtais Latvijas 
uzņēmums, kas saņem 
sertifikātu «Stiprākais 
Latvijā 2017».

Simtais Latvijas uzņēmums 
sertificējies «Stiprākais Latvijā»

uzņēmumiem būtu jāsatraucas,» uzsver «Imanta po-
ligrāfija» īpašnieks. 
Jautāts par izaicinājumiem, uzņēmuma vadītājs no-
rāda uz kvalificēta darbaspēka trūkumu, kas poligrā-
fijas nozarē ir smags jautājums. Darbinieku apmācība 
pašlaik notiek darbavietā, jo tirgū brīvu speciālistu 
ar pieredzi nav. 

Uzņēmumi, kas saņēmuši sertifikātu «Stiprākais Latvijā 2017»

PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI

Arvien trūkst 
naudas

Būs jāprasa papildu miljoni no budžeta; neziņa par 
pārvadājumiem no 2021. gada

Š obrīd nozarei aktuāli ir divi 
galvenie jautājumi – patla-
ban nepietiekamais finansē-
jums sabiedriskā transporta 
pārvadājumiem, īpaši autobu-

su kompānijām, un pārvadājumu nākot-
ne 2021.‒2030. gadā, Dienas Biznesam 
norāda Latvijas Pasažieru pārvadātā-
ju asociācijas prezidents Ivo Ošenieks. 
Tiek mazināts reisu skaits, taču papildu 
līdzekļus prasīt valdībai vajadzēs tāpat, 
par ik gadu budžetā ieplānoto robu saka 
valsts SIA Autotranspora direkcija (ATD) 
valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.

Nekas nemainās
Reģionālos pārvadājumus veicošie trans-
porta uzņēmumi jau trešo mēnesi saņem 
krietni mazākus avansa maksājumus 
zaudējumu segšanai nekā paredzēts nor-
matīvajos aktos, norāda I. Ošenieks. Pēc 
viņa teiktā, atsevišķiem uzņēmumiem 
ir jāmeklē nauda citur, lai nodrošinātu 
autobusu kustību. Tādēļ Satiksmes mi-
nistrijai (SM) būtu steidzami jārīkojas, 
lai izveidojušos bedri aizbērtu. Runa ir 
par līdzekļiem virs viena miljona eiro 
ceturksnī. Līdzīga summa (4,24 milj. ei-
ro) tikusi piešķirta pērnā gada beigās, un 
tas ļāvis komersantiem gadu pabeigt pa 
nullēm. Taču arī šogad budžeta bāzes iz-
devumi zaudējumu segšanai nav mainīti 
un jārēķinās ar vairāk nekā četru miljonu 
eiro iztrūkumu gada griezumā. Kā risinā-
jumu naudas badam LPPA vadītājs redz 
tādu pašu rīcību kā pērn, proti, jau šobrīd 
izmantot gada pēdējiem mēnešiem pare-
dzētos budžeta līdzekļus, bet pēc pirmā 
ceturkšņa rezultātu saņemšanas meklēt 
papildu trūkstošo naudu budžetā.
Arī K. Godiņš atzīst, ka loģiskais risinā-
jums šā brīža naudas trūkumam ir pār-
likt nākamajiem mēnešiem paredzētos 
līdzekļus uz gada sākumu. Tai pašā laikā 
pirms prasīt līdzekļus Finanšu ministrijai 
(FM) viņš grib ņemt vērā veiktos maršru-
tu tīkla samazinājumus. Ir gan skaidrs, 
ka pārvadājumu sašaurināšana nedos 
nepieciešamo apmēram sešu miljonu 
eiro ietaupījumu, nemaz neskaitot VAS 
Pasažieru vilciens un pilsētu satiksmes 
vajadzības, turklāt ir augušas arī pārvadā-
tāju izmaksas, tostarp akcīze. Nākamgad 
gan būtu nepieciešams palielināt bāzes 
izdevumus. «Patlaban nesūdzamies,» jo 
pērnā gada beigās valsts samaksāja par 
2017. gadā sniegtajiem pakalpojumiem, 
līdz ar to ir līdzekļi uzsākt jauno gadu, 
norāda VTU Valmiera valdes priekšsē-
dētājs Oskars Spurdziņš. Tai pašā laikā ir 
skaidrs, ka arī šogad valsts finansējums 
nozarei zaudējumu segšanai ir vien 80% 
no nepieciešamā. Līdz ar to mazākiem 
uzņēmumiem tas rada problēmas darbī-
bas nodrošināšanai. Viņš tomēr atzīmē, 
kā arī VTU Valmiera šis iztrūkums dara 
bažīgus, jo uzņēmums gatavojas iegādā-
ties deviņus jaunus, videi draudzīgākus 
autobusus (elektro un dīzeļa hibrīdi), 
kur katrs maksās ap 300 tūkst. eiro, bet 
ne visu summu sedz ES līdzfinansējums.

Neskaidrā nākotne
Otrs autobusu kompānijām aktuāls jautā-
jums šobrīd ir sabiedrisko pārvadājumu 
organizācija 2021.‒2030. gadā, atzīmē I. 
Ošenieks. Šobrīd ATD plānojot jaunas 
lotes, kaut arī vecā, esošā sistēma nemaz 
nav izanalizēta. Pēc viņa teiktā, LPPA 
un SM, ATD viedokļi atšķiras arī jautā-
jumā par to, kādu informāciju pēc iespē-
jas ātrāk vajadzētu sniegt ES Oficiālajā 
Vēstnesī. Pārvadātāju ieskatā pietiktu ar 
to, ka paziņo – pēc gada būs konkurss ar 
konkrētu kopējo pārvadājumu apjomu. 
Turpretī ATD vēloties jau tagad noteikt, 
cik būs lotes un cik katra lote liela, lai gan 
neesot zināmas ne kvalitātes prasības, ne 
uz cik lotēm viens konkursa dalībnieks 
varēs pretendēt. Viņaprāt, nav pareizi arī 
tas, ka valstij nav ne Transporta attīstības 

izvērtē pāris dienās.
Ir bijuši vairāki sarunu raundi gan ar pār-
vadātājiem, gan pašvaldībām, un nav sa-
protams, kādēļ vienai daļai iesaistīto esot 
vēlme šo procesu novilcināt, saka K. Go-
diņš. Viņaprāt, LPPA rosināto pētījumu 
veikšana tikai novilcinātu laiku, līdz ar 
ko arī iepirkums tiktu uzsākts vēlāk un 
komersantiem būtu mazāk laika sagata-
voties jauno saistību izpildei. Pēc viņa 
teiktā, aprīlī vajadzētu ES Oficiālajā Vēst-
nesī paziņot, ka pēc gada būs konkurss, 
bet uz tā izsludināšanas brīdi tāpat varē-
tu veikt nepieciešamās korekcijas. ATD 
lēš, ka uz katru loti tiks iesniegti vismaz 
5‒7 piedāvājumi, bet līgumi ar uzvarē-
tājiem noslēgti 2019. gada decembrī, kas 
dotu pārvadātājiem gadu laika sagatavo-
ties pakalpojumu sniegšanas uzsākšanai 
2021. gada 1. janvārī. K. Godiņš arī uz-
sver, ka lotu skaits un kilometru apjoms 
tajās Oficiālajā Vēstnesī tomēr ir jānorāda, 
jo to paģērot attiecīgā ES regula. Viņš arī 
atzīmē, ka ir aplēsts minimālais kilomet-
ru apjoms racionāliem pārvadājumiem. 
Tādējādi ATD piedāvā tos organizēt 17 
lotēs, kur katrā būtu 2,5‒6,2 milj. km, 
kas gan vēl var mainīties. ATD ir gatava 
arī vajadzības gadījumā palīdzēt komer-
santiem un skaidrot bankām iepirkuma 
prasības, lai pārvadātāji varētu saņemt 
aizdevumu nevis uz astoņiem, bet 10 
gadiem, kā arī būt elastīga attiecībā uz 
amortizācijas periodu. Savukārt saistībā 
ar kvalitātes prasībām K. Godiņš norā-
da, ka ieviest videonovērošanu nāksies 
kaut vai tādēļ, ka šoferi arvien grēko, ne-
izsniedzot biļetes un informējot kolēģus 
par gaidāmajām kontrolēm.
Mums ir svarīgi laikus zināt iepirkuma 
nosacījumus, kvalitātes prasības, norā-
da O. Spurdziņš. VTU Valmiera labrāt 
turpinātu veikt pārvadājumus Vidzemē, 
taču rēķinās, ka arī citiem uzņēmumiem 
par konkursu būs interese. Neesot gan zi-
nāms, vai pilnīga skaidrība par iepirku-
ma prasībām būs vēl līdz vēlēšanām, jo 
Latvijā mēdzot šādus lēmumus pirms tām 
arī piebremzēt. Vaicāts par pērnā gada rā-
dītājiem, kompānijas vadītājs norāda, ka 
apgrozījums ir bijis 4,3 milj. eiro, peļņa 
virs 400 tūkst. eiro, bet nodokļos samak-
sāts ap vienu miljonu eiro. Rezultāti esot 
gana labi, jo gada beigās ienākusi nauda 
zaudējumu segšanai, tāpat arī parādnie-
ki (zemnieki) labi norēķinājušies par pār-
doto degvielu, turklāt arī VTU Valmiera 
sniedz remonta un apkopes pakalpojumus 
citiem uzņēmumiem.

Nesaprotamie igauņi
LPPA vadītājs arī atzīmē, ka, iespējams, 
nākotnē vajadzētu izvērtēt igauņu ieceri, 
proti, mūsu ziemeļu kaimiņu pāreju šā 
gada vidū uz pasažieru bezmaksas pār-
vadājumiem reģionos (apriņķu līmenī). 
Jautājums gan ir par to, cik lielā mērā 
ietaupījumi no tā, ka tiek izskausta zag-
šana (šoferi neizsniedz biļeti), nav nepie-
ciešami izdevumi kontroles dienestam, 
termināļiem autobusos, atvieglojumus 
saņemošo pasažieru kategoriju identifi-
cēšanai, sedz papildu nepieciešamās sub-
sīdijas. Savukārt patlaban nelegālajiem 
pārvadātājiem samaksātā nauda nonāktu 
apritē tautsaimniecībā, bet ilgtermiņā bū-
tu vieglāk ievērot CO2 izmešu prasības, jo 
būtu mazāk cilvēku, kas izmanto privātos 
auto. ATD plāno tuvākajos mēnešos runāt 
ar Igaunijas kolēģiem, lai saprastu viņu 
ieceres ekonomisko pamatojumu, saka 
K. Godiņš. Ir gan skaidrs, ka izmaksu 
samazinājums uz kontroles un kases sis-
tēmu likvidēšanas rēķina nesegs papildu 
nepieciešamo dotāciju apjomu. Taču ne-
viens neliedzot bezmaksas pārvadājumus 
pēc 2030. g. ieviest arī Latvijā, ja igauņu 
pieredze izrādīsies pozitīva. Jautājums 
gan ir par to, cik papildu milj. eiro gadā 
tam būs nepieciešami.

Egons Mudulis

Kamēr Latvijā domā, kur ņemt naudu esošajiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem un kā tos organizēt pēc trīs gadiem, 
Igaunijā šī gada vidū piedāvās bezmaksas sabiedrisko transportu apriņķu līmenī.

VIEDOKLIS
Igauņi izmēģinās bezmaksas 
pārvadājumus apriņķos
Igaunijas Ekonomikas un komunikāciju ministrijas sabiedrisko attiecību departamenta vadī-
tājs Rasmuss Rūda: 

Sākot ar šā gada pirmo jūliju, sabiedriskais transports apiņķos būs bez maksas visiem lie-
totājiem, ieskaitot tūristus. Bezmaksas pārvadājumi apriņķu autobusu satiksmē jāskata 
kopā ar publisko subsīdiju palielinājumu, organizējot šo apriņķu līmeņa satiksmi, lai uzla-

botu kustības grafiku un pievienotu jaunus maršrutus. Šīs izmaiņas kalpo diviem galvenajiem mēr-
ķiem. Pirmkārt, tās ir daļa no valdības reģionālās un sociālās politikas, lai uzlabotu dzīves apstāk-
ļus laukos un piedāvātu labākus un lētākus mobilitātes risinājumus laukos dzīvojošajiem. Labāki un 
lētāki pārvadājumi paver iespējas vairāk izmantot dažādus publiskos pakalpojumus, kas pieejami 
apriņķa centrā. Turklāt, kā rāda pētījumi, transporta izmaksas mājsaimniecībām ir visai augstas. 
Tādēļ bezmaksas sabiedriskais transports samazina mājsaimniecību izdevumus un paver iespēju 
veicināt nodarbinātību. Otrkārt, šīm izmaiņām jāpalielina sabiedriskā transporta izmantošana un 
jāsamazina cilvēku skaits, kas dodas uz darbu ar automašīnām. Mazākas izmakas, labāki autobu-
su kustības grafiki un jauni maršruti palielinās iespējas ceļot un padarīs sabiedrisko transportu pie-
vilcīgāku.

Vajadzēja izpētīt jaunā iepirkuma ekonomisko 
pamatojumu
Transporta eksperts Tālis Linkaits: 

Vispārīgi runājot, komersantiem ir taisnība, ka neviens nav devis jaunā iepirkuma ekono-
misko pamatojumu, izpētot, vai nebūs tas pats vecais finansējuma modelis, kad katru 
gadu pieaug izmaksas, bet ieņēmumi samazinās. Autotransporta direkcijai vajadzēja 

palūgt kādai auditorfimai iziet cauri piedāvājai shēmai. Valstij nauda ir tik, cik ir, bet vajadzību ir 
daudz, tostarp veselības aprūpei, izglītībai, ceļiem un nu arī dzelzceļa infrastruktūras dotēšanai 
nākotnē. Ir gan jāsaprot, ka naudas sabiedriskajiem pasažieru pārvadājumiem vairāk nebūs, un 
pakalpojumu apjoma griešana nekompensēs iztrūkumu, jo pašvaldības un plānošanas reģioni pie-
krituši tikai 10% no piedāvājuma samazināt apjomus par 10%, tā ka ieguvums ir tikai 1% no esošā 
pārvadājumu apjoma. Savukārt Igaunijā iecerētā sistēma varētu darboties, jo valsts dotē tikai tos 
pārvadājumus, kas viņiem ir sociāli svarīgi, bet viss pārējais balstās uz tirgus principiem bez valsts 
dotācijām. Jautājums, vai Latvijas pārvadātāji šādai pieejai paši būtu gatavi, – ka starppilsētu pār-
vadājumi netiek dotēti.

plāna pēc 2020. gada, ne Nacionālā attīs-
tības plāna pēc 2020. gada, ne skaidrības 
par 2021. gada budžetu, bet SM grasās 
veikt 700 milj. eiro (10 gados) vērtu ie-
pirkumu caur ATD, nemaz neskatot to 
valdībā. «Valstij šis process jāvirza caur 
Ministru kabinetu, lai FM pasaka, ka pre-

tī būs finansējums,» uzsver I. Ošenieks, 
piebilstot, ka pretējā gadījumā varam 
nonākt turpat, kur šodien (valsts pasū-
tījumam pretī nav pietiekama finansēju-
ma). ATD gan atsūtījusi pusgadu tapinā-
to sabiedrisko pārvadājumu koncepcijas 
projektu, taču gribējusi, lai komersanti to 


