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Par finansējuma piešķiršanu Lēdmanes pagasta pārvaldei eksperimentālā
pārvadājuma maršruta Ogre – Lielvārde - Lēdmane – Lielvārde - Ogre
finansēšanai
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts iesniegums no Lielvārdes novada
Lēdmanes pagasta iedzīvotājiem, kurā lūgts pašvaldībai rast iespēju nodrošināt
Lēdmanes pagasta iedzīvotājiem nokļūšanu no Lēdmanes pagasta uz Lielvārdes
pilsētas centru (10.03.2015. NR.LNP/1.2-4/15/896-K).
Lielvārdes novada pašvaldība 02.04.2015. nosūtīja SIA ,,Ogres Autobuss”
vēstuli ar lūgumu veikt apsekošanu un izvērtēt iespēju atklāt jaunu sabiedriskā
transporta maršrutu Lielvārdes novadā (02.04.2015., reģ. Nr.LNP/1.24.1/15/607).
Atbildot uz Lielvārdes novada pašvaldības vēstuli, SIA ,,Ogres Autobuss”
sagatavoja finanšu piedāvājumu jauna sabiedriskā transporta pakalpojuma
maršrutam Ogre – Lēdmane – Ogre, kurš būs noteikts kā eksperimentālais
pārvadājumu maršruts ar termiņu no trim līdz sešiem mēnešiem (30.04.2015.;
reģ. Nr. LNP/1.2-4.1/15/1088-O).
Saskaņā ar Ministru kabineta 15.05.2012. noteikumu Nr.341 ,,Kārtība,
kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu
saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta
pakalpojuma tarifus” 12. punktu, organizējot eksperimentālos pārvadājumus,
pasūtītājs un pārvadātājs slēdz sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu
reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto līgumu par eksperimentālo
pārvadājumu veikšanu, vienojoties par finansēšanas kārtību un finansēšanas
avotu. Prognozētā izmaksu tāme 3 mēnešiem, ja nebrauc neviens pasažieris,
2036.43 EUR, tai skaitā PVN 21% - 353.43 EUR.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, Lielvārdes novada domes 11.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.1
„Lielvārdes novada pašvaldības 2015.gada budžets”, balsojot: par – 14 deputāti
(J.Āboliņš, I.Balodis, R.Graudiņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – 1 deputāts (J.Mazitāns), Lielvārdes novada
dome nolemj:

1. Piešķirt finansējumu līdz 2036.43 EUR Lēdmanes pagasta pārvaldei
eksperimentālā pasažieru pārvadājumu maršruta Ogre - Lielvārde – Lēdmane
– Lielvārde - Ogre iespējamo zaudējumu un izdevumu kompensēšanai.
2. Finansējumu līdz 2036.43 EUR piešķirt no izdevumiem neparedzētiem
gadījumiem (rezerves fonda), par šo summu palielinot Lēdmanes pagasta
pārvaldes Lēdmanes teritoriju apsaimniekošanas izdevumu tāmi.
3. Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītājam Dz. Laganovskim noslēgt ar
SIA ,,Ogres Autobuss” līgumu par eksperimentālo pārvadājumu veikšanu uz
noteiktu termiņu – trim mēnešiem.
4. Par lēmuma izpildi atbildīgs Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītājs
Dz. Laganovskis.
5. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram G.Vītoliņam.
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