informācija atjaunota 2011.03.22.
Nr.p
.k.
1 -

2

3

UR Nr.

009000041

009000042

plān.
reģions
Latgales

Zemgales

Zemgales

publiskais partneris

privātais partneris

Aglonas novada dome
SIA „Dova”
(Aglonas pagasta padome )

Aizkraukles novada dome
(Aizkraukles rajona
padome )

Aizkraukles novada dome
(Aizkraukles rajona
padome )

SIA „Aizkraukles ATU”

SIA „PATO-1”

2014.08.20.

koncesija

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas tiesības
Aizkraukles rajona reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos
(id. nr.1-20/24).
Sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar autobusiem
Aizkraukles rajona maršrutu tīkla reģionālajos vietējās nozīmes
maršrutos līgumā un tā pielikumos noteiktajā kārtībā, apjomā un
kvalitātē

2009.05.05.

2021.06.30.

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas tiesības
Aizkraukles rajona reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos
(id.nr.1-20/25).
Sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar autobusiem
Aizkraukles rajona maršrutu tīkla reģionālajos vietējās nozīmes
maršrutos līgumā un tā pieteikumos noteiktajā kārtībā, apjomā un
kvalitātē

2009.05.05.

koncesija

Vidzemes

Alūksnes novada dome
SIA „TU VIDLAT-AUTO” koncesija
(Alūksnes rajona padome )

5

009000049

Vidzemes

Amatas novada dome
(Cēsu rajona padome )

A/S „CATA”

6

009000040

Rīgas

Baldones novada dome

SIA „KRĪGA”

7

009000011

Zemgales

8

009000019

Zemgales

10 009000008

Zemgales

Latgales

līdz

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aglonas pašvaldības 2004.08.20.
teritorijā (id.nr.124)
Atkritumu savākšana un apsaimniekošanas visā pašvaldības
teritorijā

-

009000020

no

koncesija

4

9

līgums

veids

piezīmes

1. Zemgales plānošanas
reģions (2010.01.01).
2. Pakalpojumus sniedz
no 2009.07.01.

2021.06.30.

1. Zemgales plānošanas
reģions (2010.01.01).
2. Pakalpojumus sniedz
no 2009.07.01.

Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar
2009.09.01.
autobusiem Alūksnes rajonā (id.nr.2-26/97).
Līgums paredz sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar
autobusiem reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos līgumā un tā
pielikumos noteiktajā kārtībā un apjomā

2017.08.31.

1. Vidzemes plānošanas
reģions (2010.01.01.)

koncesija

Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniegšanai ar autobusiem Cēsu rajona reģionālās vietējās un
pilsētas nozīmes maršrutu tīkla maršrutos (id.nr.70).
Sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar autobusiem Cēsu
rajona reģionālās vietējās un pilsētas nozīmes maršrutos līguma
pielikumos ( sarakstos) noteiktajā apjomā un kārtībā, apmierinot
iedzīvotāju vajadzības un pieprasījumu

2009.06.30.

2021.06.30.

1. Vidzemes plānošanas
reģions (2010.01.01).

koncesija

2009.03.18.
Par PII „Vāverīte” ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu (id.
nr.26-01-26/14).
Uzņēmumam ir pienākums veikt pašvaldības resursiem
nepieciešamos un derīgos uzlabojumus, ja nepieciešams, veicot
rekonstrukciju vai renovāciju, kā arī remontus, uzturēšanas darbus
u.tml.

2014.06.30.

1. maksājumus veic
pašvaldība.

Bauskas novada dome
SIA „Komerccentrs dati
(Bauskas rajona padome ) grupa”

koncesija

Bauskas rajona vienotā informācijas tīkla koncesijas
piešķiršana.
Koncesionārs sniedz informācijas datu pārraides un apstrādes
pakalpojumus jebkurai fiziskai un juridiskai personai, kā arī veic
visas nepieciešamās darbības saistībā ar koncesijas resursu
„Bauskas rajona vienotais informācijas tīkls” atjaunošanu,
modernizāciju un paplašināšanu.

2004.05.20.

2024.05.25.

1. Pakalpojumus sniedz
no 2004.05.25.

Bauskas novada dome
SIA „AIVA auto”
(Bauskas rajona padome )

koncesija

Par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar
2008.12.15.
autobusiem Bauskas rajona sabiedriskā transporta reģionālajā
vietējās nozīmes maršrutu tīklā.
Sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus Bauskas rajona
sabiedriskā transporta reģionālā vietējās nozīmes maršrutu tīkla
2.lotes maršrutos (kopā 4 maršruti).

2020.12.31.

1. Zemgales plānošanas
reģions (2010.01.01).

Par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar
2008.12.15.
autobusiem Bauskas rajona sabiedriskā transporta reģionālajā
vietējās nozīmes maršrutu tīklā.
Sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus Bauskas rajona
sabiedriskā transporta reģionālā vietējās nozīmes maršrutu tīkla
1.lotes maršrutos (kopā 33 maršruti).

2020.12.31.

Par ēdināšanas pakalpojumiem Naujenes pagasta izglītības
2003.12.30.
iestādēs (id.nr.199/03-11).
Sniegt ēdināšanas pakalpojumus Naujenes pamatskolā, Naujenes
pirmskolas izglītības iestādē

2008.12.30.

Bauskas novada dome
SIA „AIPS”
(Bauskas rajona padome )

Daugavpils novada dome, SIA „ALTA M”
Naujenes pagasta
pārvalde (Naujenes
pagasta padome )

koncesija

koncesija

2. Pakalpojumus sniedz
no 2009.01.01.

1. Zemgales plānošanas
reģions (2010.01.01).
2. Pakalpojumus sniedz
no 2009.01.01.

1. 2007.08.31. izbeigts
koncesijas līgums,
pamatojoties uz
2007.08.01 vienošanos.
2. Ieraksts par koncesijas
izbeigšanu 2007.09.10.

11 009000009

Vidzemes

Gulbenes novada dome
SIA „ALBA”
(Gulbenes pilsētas dome )

koncesija

Gulbenes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaišu
apsaimniekošana (id. nr.2).
Koncesijas resursi – Gulbenes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas
ietaises Gulbenes rajona Stradu pagasta „Asarīšos”

2003.09.01.

2013.09.01.

12 009000010

Vidzemes

Gulbenes novada dome
SIA „ALBA”
(Gulbenes pilsētas dome )

koncesija

Inženiertīklu darbības un dzīvojamo ēku nodrošināšana ar
ūdeni (id.nr.4).
Koncesionāram piešķirto tiesību apjoms ir, izmantot koncesijas
resursus inženiertīklu darbības nodrošināšanai un dzīvojamo ēku
nodrošināšanai ar ūdeni.

2003.10.01.

2013.12.31.

13 009000014

Vidzemes

Gulbenes novada dome
SIA bezpeļņas
(Gulbenes pilsētas dome ) organizācija „MALTAS
ORDEŅA PALĪDZĪBAS
DIENESTS”

koncesija

2001.12.14.
Valsts nozīmes aizsardzības pieminekļa Nr.4997 Gulbenē,
Brīvības ielā 12 apsaimniekošana (id.nr.1).
Koncesionāram piešķirto tiesību apjoms ir koncesijas resursu
atjaunošana, atbilstoši vēstures un kultūras pieminekļa statusam
un tā apsaimniekošana ievērojot likumā "Par vēstures un kultūras
pieminekļiem" un likumā "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību"
noteiktos ierobežojumus.

2100.12.04.

1. 2005.04.14. izbeigts
koncesijas līgums,
pamatojoties uz pušu
2005.04.08. vienošanos.

14 009000045

Vidzemes

Gulbenes novada dome
SIA „Gulbenes
(Gulbenes rajona padome ) autobuss”

koncesija

Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar
autobusiem Gulbenes rajonā (id.nr.01/2009).
Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniegšanai ar autobusiem Gulbenes rajona maršrutu tīkla
reģionālajos vietējās un pilsētas nozīmes maršrutos

2009.06.15.

2017.07.01.

1. Vidzemes plānošanas
reģions (2010.01.01).

15 009000018

Rīgas

Inčukalna novada dome

SIA „Straujupīte”

koncesija

Siltumapgādes pakalpojumu koncesijas līguma piešķiršana.
Koncesijā tiek nodotas 4 katlumājas ar siltumtīkliem, un
koncesionāram ir pienākums nodrošināt siltumapgādes
pakalpojumu sniegšanu ar līgumā atrunātajiem nosacījumiem, kā
arī veikt investīcijas katlumāju atjaunošanai.

2007.08.01.

2017.08.01.

1. 2009.10.25. izbeigts
koncesijas līgums,
pamatojoties uz SIA
„Straujupīte” iesniegumu.

16 009000069

Zemgales

Jēkabpils novada dome
(Jēkabpils rajona
pašvaldība )

SIA „Aknīstes
Pakalpojumi”

koncesija

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana ar autobusiem 2009.12.17.
Jēkabpils rajona reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos
(id.nr.228).

2017.12.31.

1. Zemgales plānošanas
reģions (2010.01.01).

1. 2008.03.31. izbeigts
koncesijas līgums,
pamatojoties uz pušu
2008.03.31. noslēgto
nomas līgumu
nr.10.4/08/100.

2. Pakalpojumus sniedz
no 2010.01.01.

1

Nr.p
UR Nr.
.k.
17 009000070

plān.
reģions
Zemgales

publiskais partneris
Jēkabpils novada dome
(Jēkabpils rajona
pašvaldība )

privātais partneris
Kooperatīvā sabiedrība
„TOMS”

līgums

veids
koncesija

no

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana ar autobusiem 2009.12.17.
Jēkabpils rajona reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos
(id.nr.228).

līdz
2017.12.31.

piezīmes
1. Zemgales plānošanas
reģions (2010.01.01).
2. Pakalpojumus sniedz
no 2010.01.01.

18 009000071

Zemgales

Jēkabpils novada dome
(Jēkabpils rajona
pašvaldība )

SIA „Rubenītis”

koncesija

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana ar autobusiem 2009.12.17.
Jēkabpils rajona reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos
(id.nr.230).

2017.12.31.

1. Zemgales plānošanas
reģions (2010.01.01).
2. Pakalpojumus sniedz
no 2010.01.01.

19 009000072

Zemgales

Jēkabpils novada dome
(Jēkabpils rajona
pašvaldība )

SIA „SpunģēniDaugavieši”

koncesija

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana ar autobusiem 2009.12.17.
Jēkabpils rajona reģionālajos vietējas nozīmes maršrutos
(id.nr.229).

2017.12.31.

1. Zemgales plānošanas
reģions (2010.01.01).
2. Pakalpojumus sniedz
no 2010.01.01.

20 009000073

Zemgales

Jēkabpils novada dome
(Jēkabpils rajona
pašvaldība )

SIA „Jēkabpils autobusu koncesija
parks”

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana ar autobusiem 2009.12.17.
Jēkabpils rajona reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos
(id.nr.225).

2017.12.31.

1. Zemgales plānošanas
reģions (2010.01.01).
2. Pakalpojumus sniedz
no 2010.01.01.

21 009000074

Zemgales

Jēkabpils novada dome
(Jēkabpils rajona
pašvaldība )

SIA „Viesītes transports” koncesija

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana ar autobusiem 2009.12.17.
Jēkabpils rajona reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos
(id.nr.227).

2017.12.31.

1. Zemgales plānošanas
reģions (2010.01.01).
2. Pakalpojumus sniedz
no 2010.01.01.

SIA „Apsaimniekošanas koncesija
serviss”

22 009000015

Zemgales

Jelgavas novada dome
(Elejas pagasta padome )

23 009000007

Zemgales

Jelgavas novada dome
Personālsabiedrība „PS koncesija Institucionālā
(Jelgavas rajona padome ) Kapitāla pārvaldes
sistēmas”
(kopuzņēmums)

24 009000017

Zemgales

Jelgavas novada dome
(Lielplatones pagasta
padome )

25 009000052

Zemgales

26

-

27 009000047

28 009000056

29 009000050

30 009000051

Par Elejas pagasta padomes īpašumā esošo resursu nodošanu
koncesijā.
Koncesionārs pārvalda pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo
māju neprivatizēto daļu, ūdensapgādes un kanalizācijas
komunāltehniskos objektus u.c. koncesijas resursus.

2005.03.09.

2015.03.09.

Jelgavas rajona pašvaldības SIA „Jelgavas rajona slimnīca”
kapitāla daļu nodošana komerciālā pārvaldīšanā.
Koncesionāram ir nodotas pārvaldībā SIA „Jelgavas rajona
slimnīcas”1 49795.00 kapitāla daļas. Koncesionārs organizē
pašvaldības SIA „Jelgavas rajona slimnīca” darbību, piedalās
dalībnieku sapulcēs, revīzijas komisijā, kā arī apstiprina šo
institūciju darbības reglamentus. Tāpat koncesionārs nosaka
sabiedrības finanšu un investīciju politiku un peļņas sadali.
Koncesionāram nav tiesību pieņemt lēmumus par sabiedrības
reorganizāciju, likvidāciju, koncerna līguma slēgšanu par
sabiedrības vadības un peļņas nodošanu trešajai personai un
koncesijā nodoto kapitāla daļu atsavināšanu. Pēc koncedenta
noteikta standarta reizi ceturksnī tiek veiktas pārvaldīšanā nodoto
kapitāla daļu uzticības pārvaldīšanas efektivitātes novērtēšana.

2003.12.30.

2023.12.30.

SIA „Apsaimniekošanas koncesija
serviss”

Par artēziskās akas Lielplatonē, ūdensvada un notekūdeņu
tīklu, notekūdeņu spiedvada nodošanu koncesijā
Koncesijas resursos ietilpst - artēziskā aka Sidrabē, artēziskā aka
Lielplatonē, ūdensvads un notekūdeņu tīkli, notekūdeņu
spiedvads.

2007.02.28.

2017.02.28.

Jelgavas pilsētas dome

SIA „Jelgavas autobusu koncesija
parks”

Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniegšanai ar autobusiem Jelgavas pilsētas maršrutu tīkla
pilsētas nozīmes maršrutos Nr.JD 1/2009 (id.nr.09-346).
Koncesionārs sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus ar
autobusiem Jelgavas pilsētas nozīmes maršrutu tīklā saskaņā ar
līgumā noteikto maršrutu sarakstu

2009.08.26.

2021.08.31.

Rīgas

Ķekavas novada dome
Tukuma novada dome
Ogres novada dome
Mārupes novada dome
(Ķekavas pagasta
padome, Tukuma pilsētas
dome, Ogres novada
dome, Mārupes pagasta
padome )

Pilnsabiedrība „ACANA” partnerība

Publisko būvdarbu un pakalpojumu līgums par pirmsskolas
izglītības iestādes būvniecību un apsaimniekošanu.
25.06.2009 noslēgts projekta līgums starp Mārupes pagasta
padomi, Ķekavas pagasta pašvaldību, Ogres novada domi,
Tukuma pilsētas domi un Pilnsabiedrību „ACANA” par četru
pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecību un apsaimniekošanu

2009.06.25.

2029.06.25.

Rīgas

Limbažu novada dome
(Limbažu rajona padome )

A/S „CATA”

Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar
2009.06.29.
autobusiem Limbažu rajona reģionālās vietējās un pilsētas
nozīmes maršrutu tīkla maršrutos (id.nr.98/2009).
Sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar autobusiem
Limbažu rajona reģionālās vietējās un pilsētas nozīmes maršrutos
līguma pielikumos (sarakstos) noteiktajā apjomā un kārtībā,
apmierinot iedzīvotāju vajadzības un pieprasījumu

2017.12.31.

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana ar autobusiem 2009.10.09.
Ludzas pilsētas un Ludzas rajona reģionālās vietējās nozīmes
maršrutos.
Koncesijas ieguvējam ir tiesības sniegt sabiedriskā transporta
pakalpojumus pēc Ludzas rajona padomes noteikta maršrutu
saraksta un atbilstoši pakalpojuma nodrošināšanas kvalitātes
prasībām, saņemt maksu par sniegtajiem sabiedriskā transporta
pakalpojumiem no sabiedriskā transporta pakalpojuma saņēmēj,
kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņemt ar sabiedriskā
transporta pakalpojumu sniegšanu saistīto zaudējumu un
izdevumu kompensāciju

2017.12.31.

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana ar autobusiem 2009.06.16.
Madonas rajona autobusu maršrutu tīklā (id.nr.134).
Līgums paredz sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar
autobusiem 10 reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos līguma
pielikumos noteiktajā kārtībā un apjomā

2017.06.30.

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana ar autobusiem 2009.06.16.
Madonas rajona autobusu maršrutu tīklā (id.nr.133).
Līgums paredz sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar
autobusiem 48 reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos līguma
pielikumos noteiktajā kārtībā un apjomā

2017.06.30.

Latgales

Vidzemes

Vidzemes

Ludzas novada dome
(Ludzas rajona padome )

SIA „Ludzas ATU”

Madonas novada dome
SIA „Ceļavējš” - ATP
(Madonas rajona padome )

Madonas novada dome
SIA „Madonas ceļu
(Madonas rajona padome ) būves”

koncesija

koncesija

koncesija

koncesija

2

1. Rīgas plānošanas
reģions (2010.01.01).
2. Pakalpojumus sniedz
no 2010.01.01.

1. Latgales plānošanas
reģions (2009.12.30).
2. Pakalpojums sniedz no
2010.01.01.
par 2010.-308130,00

1. Vidzemes plānošanas
reģions (2010.01.01).
2. Pakalpojumus sniedz
no 2009.07.01.

1. Vidzemes plānošanas
reģions (2010.01.01).
2. Pakalpojumus sniedz
no 2009.07.01.

Nr.p
UR Nr.
.k.
31 009000078

plān.
reģions
Rīgas

publiskais partneris
Mālpils novada dome

privātais partneris
SIA „Aniva”

līgums

veids

no

līdz

piezīmes

koncesija

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana, izmantojot Mālpils
2009.08.04.
vidusskolas, Mālpils sporta kompleksa, Siguldas pamatskolas
un Mālpils pamatskolas telpas, iekārtas un aprīkojumu (id.nr. 326.14/141).

2019.08.04.

1. Maksājumi veic
privātais partneris.

koncesija

DABAS RESURSU TIESĪBAS
2002.08.05.
Līgums paredz iegūt un realizēt kūdras iegulas koncesijas resursos
- nekustamajā īpašumā „KALNA ĶIKUTI”1, uz kura atrodas
Ķēviešu kūdras purvs 59,2 ha

2027.08.05.

1. 2009.08.17. izbeigts
koncesijas līgums, līdz ar
SIA „Baltic Bogs”
maksātnespējas
pasludināšanu
2008.11.28.

32 009000003

Rīgas

Mālpils novada dome
SIA „Baltic Bogs”
(Mālpils pagasta padome )

33

Rīgas

Ogres novada dome

SIA „JS&J
Ūdensmeistars”

partnerība

Publisko būvdarbu un pakalpojumu līgums par Ogres mākslas 2006.07.28.
skolas renovāciju (id.nr. uzņēmuma līgums 1-30.1.7/64/2006,
apsaimniekošanas līgums 1-30.1.14/52/2006)
Ogres Mākslas skolas renovācija un apsaimniekošana

2021.07.28.

1. 2010.06.29. izbeigts
partnerības līgums, līdz ar
SIA „JS&J
Ūdensmeistars”
maksātnespējas
pasludināšanu
2010.03.08.

Rīgas

Ogres novada dome
(Ogres novada domes
pašvaldības aģentūra
„Mālkalne” )

SIA „NĪA”

koncesija

Ogres novada pašvaldības aģentūras „Mālkalne” valdījumā
nodotā zemes gabala zilokalnu prospektā 9, Ogrē,
inženierkomunikāciju izbūve un investīciju piesaiste.
Koncesionāram piešķirto tiesību apjoms ir, izmantot koncesijas
resursus privātmāju būvniecībai, ņemot vērā Ogres novada
pašvaldības izstrādāto koncesijas resursu detālo plānojumu.

2003.12.04.

2032.12.04.

1. 2006.05.18. izbeigts
koncesijas līgums, līgumu
izsakot jaunā redakcijā kā
zemes nomas līgumu.

Par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar
autobusiem Ogres rajona sabiedriskā transporta reģionālajā
vietējās nozīmes un pilsētas nozīmes maršruta tīklā (id.nr. 127/46).
Ogres rajona sabiedriskā transporta reģionālais vietējās nozīmes
un pilsētas nozīmes maršruta tīkls

2009.06.04.

-

34 009000006

35 009000046

Rīgas

Ogres novada dome
SIA „Ogres autobuss”
(Ogres rajona pašvaldība )

koncesija

2. Ieraksts par koncesijas
izbeigšanu 2007.01.25.

2021.12.31.

1. Rīgas plānošanas
reģions (2010.01.01).
2. Pakalpojumus sniedz
no 2010.01.01.

36 009000075

Zemgales

Ozolnieku novada dome

SIA „ĀNE EP”

koncesija

Koncesijas izņēmuma tiesības izmantot koncesijas resursus
Ānes un Teteles ciemu dzīvojamo namu un komunāltehniskos
objektus Ozolnieku novada teritorijā , saskaņā ar statūtos
paredzēto koncesionāra darbības nodrošināšanai

2008.08.28.

2018.08.28.

37 009000001

Zemgales

Ozolnieku novada dome
(Cenu pagasta padome )

SIA „ĀNE EP”

koncesija

Cenu pagasta īpašumā esošās dzīvojamās mājas un
komunāltehnisko objektu pārvaldīšana un uzturēšana (id.nr.1)

2003.03.17.

2008.03.17.

2008.02.18. izbeigts
koncesijas līgums, līdz ar
tā darbības termiņa
beigām.
Ieraksts par koncesijas
izbeigšanu 2009.10.01.

38 009000002

Zemgales

Ozolnieku novada dome
(Cenu pagasta padome )

SIA „ŪDENSLĀSE”

koncesija

Cenu pagasta īpašumā esošās dzīvojamās mājas un
komunāltehnisko objektu pārvaldīšana un uzturēšana

2001.04.01.

2009.04.01.

1. 2006.05.11. izbeigts
koncesijas līgums, līdz ar
SIA „ŪDENSLĀSE”
darbības pārtraukšanu
maksātnespējas dēļ.
2. Ieraksts par koncesijas
izbeigšanu 2009.10.01.

39 009000036

40 009000037

41 009000038

42 009000039

Rīgas

Rīgas

Rīgas

Rīgas

Rīgas rajona padome

Rīgas rajona padome

Rīgas rajona padome

Rīgas rajona padome

SIA „EKSPRESSĀDAŽI”

A/S „CATA”

A/S „Rīgas Taksometru
parks”

SIA „GALSS BUSS”

koncesija

koncesija

koncesija

koncesija

Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar
2008.12.29.
autobusiem Rīgas rajona reģionālo vietējās nozīmes maršrutu
tīkla daļas Nr. 2 maršrutos. (id.nr. L7-22).
Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas tiesības.

2020.12.31.

Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar
autobusiem Rīgas rajona reģionālo vietējās un pilsētas
nozīmes maršrutu tīkla daļas Nr. 1 maršrutos (id.nr. L/7-20).
Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas tiesības

2009.12.29.

2020.12.31.

Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar
autobusiem Rīgas rajona reģionālo vietējās un pilsētas
nozīmes maršrutu tīkla daļas Nr. 3 maršrutos (id.nr.L/7-21).
Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas tiesības

2009.12.29.

Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar
autobusiem Rīgas rajona reģionālo vietējās un pilsētas
nozīmes maršrutu tīkla daļas Nr. 2 maršrutos (id.nr.L/7-23).
Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas tiesības.

2009.12.29.

2. Pakalpojumus sniedz
no 2009.01.01.
1. Rīgas plānošanas
reģions (2010.01.01).
2. Pakalpojumus sniedz
no 2009.01.01.
2020.12.31.

1. Rīgas plānošanas
reģions (2010.01.01).
2. Pakalpojumus sniedz
no 2009.01.01.

2020.12.31.

1. Rīgas plānošanas
reģions (2010.01.01).
2. Pakalpojumus sniedz
no 2009.01.01.

43 009000005

Rīgas

Siguldas novada dome
(Siguldas pilsētas dome )

SIA „Vaania”

koncesija

Koncesijas līgums par atkritumu apsaimniekošanas
2003.06.16.
pakalpojumu sniegšanas tiesību Siguldas pilsētas pašvaldības
administratīvajā teritorijā nodošanu koncesijā kopā ar
izņēmuma tiesībām izmantot koncesijas resursus - Siguldas
pilsētas pašvaldības SIA "Jumis" mantu.
Koncesionārs sniedz atkritumu izvešanas un citus pakalpojumus,
atbilstoši koncesijas objekta darbībai un komercdarbības
galvenajiem virzieniem Siguldas pilsētas pašvaldības
administratīvajā teritorijā, izmantojot koncesijas resursus. Tāpat
koncesionāram ir tiesības koncesijas piešķiršanas noteikumos un
koncesijas līgumā noteiktajā apjomā pārvaldīt sabiedrību un
rīkoties ar tās mantu, izmantot sabiedrības aizņemtās zemes
platības, kā arī izmantot un realizēt citas tiesības, ar kurām
apveltīta sabiedrība

2033.06.16.

44 009000016

Rīgas

Siguldas novada dome
(Siguldas pilsētas dome)

SIA „LGK Atrakcijas”

koncesija

Siguldas pilsētas pašvaldības pasažieru trošu piekarceļš
2002.08.09.
Sigulda-Krimulda.
Līgums paredz pakalpojumu sniegšanu, ekspluatējot koncesijas
resursus -trošu ceļš un tā aprīkojums, izmantot un apsaimniekot
koncesijas resursu aizņemtās zemes platības. Koncesionāram ir
pienākums veikt labiekārtošanas, pārplānošanas un būvniecības
darbus, kā arī atsevišķu koncesijas resursu daļu nomaiņu, aizstājot
tās ar kvalitātes un drošības ziņā labākām daļām.
Koncesionāram ir tiesības par sniegtajiem pakalpojumiem saņemt
atlīdzību, nodot nomā trešajām personām koncesijas resursiem
pieguļošās zemes platības, kā arī veikt arī citu uzņēmējdarbību,
kas nav saistīta ar pasažieru pārvadāšanu, ja tas netraucē
pasažieru pārvadāšanas veikšanu.

2032.08.08.

3

1. Rīgas plānošanas
reģions (2010.01.01).

Nr.p
UR Nr.
.k.
45 009000079

plān.
reģions
Rīgas

46 009000048

Kurzemes

Talsu novada dome (Talsu A/S „Talsu
autotransports”
rajona padome )

47

Rīgas

Tukuma novada dome
(Tukuma pilsētas dome)

Rīgas

Tukuma novada dome
(Tukuma rajona padome )

-

48 009000043

publiskais partneris
Siguldas novada dome
(Siguldas pilsētas dome )

privātais partneris
SIA „Wesemann”

līgums

veids

līdz

no

koncesija

Koncesijas līgums par siltumenerģijas ražošanas un
siltumapgādes pakalpojumu sniegšanas tiesību Siguldas
pilsētas un Siguldas pagasta teritorijā nodošanu koncesijā
kopā ar izņēmuma tiesībām izmantot koncesijas resursus pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma „Siguldas siltums” mantu

2004.11.13.

2034.11.13.

koncesija

Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar
autobusiem Talsu rajona reģionālās vietējās un pilsētas
nozīmes maršrutu tīkla maršrutos (id.nr. 58).
Sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar autobusiem
koncesijas līgumā un tā pielikumos noteiktajā kārtībā un apjomā,
saņemot maksu par sniegtajiem sabiedriskā transporta
pakalpojumiem no sabiedriskā transporta pakalpojumu
saņēmējiem, un saņemot ar sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniegšanu saistīto zaudējumu un izdevumu kompensāciju
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

2009.07.14.

2018.01.01.

SIA „Wesemann”

koncesija

Nodrošināt Tukuma ielu apgaismojuma sistēmas operatīvo un
ekspluatācijas darbu izpildi (id.nr.381)
Tukuma ielu apgaismojuma sistēmas operatīvo un ekspluatācijas
darbu izpildes nodrošināšana, kā arī ielu apgaismojuma
rekonstrukcija un atjaunošana un sadales paneļu nomainīšana.

SIA „Tukuma auto”

koncesija

Par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar
2009.03.05.
autobusiem Tukuma pilsētas maršrutos un Tukuma rajona
reģionālās vietējās nozīmes maršrutos (nr.TRP 2009/36/S-28).
Sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus autobusiem Tukuma
pilsētas maršrutos un Tukuma rajona reģionālās vietējās nozīmes
maršrutos līguma pielikumos (sarakstos) noteiktajā apjomā un
kārtībā, apmierinot iedzīvotāju vajadzības un pieprasījumu

2021.03.15.

2002.11.07.

piezīmes

1. Pakalpojumus sniedz
no 2010.01.01.

2012.11.07.

1. Rīgas plānošanas
reģions (2010.01.01).
2. Pakalpojumus sniedz
no 2009.03.16.

49 009000059

Vidzemes

Valkas novada dome
(Valkas rajona padome )

SIA „VTU Valmiera”

koncesija

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana ar autobusiem 2009.06.15.
Valkas rajona maršrutu tīkla reģionālajos vietējās nozīmes
maršrutos un Smiltenes pilsētas maršrutu tīkla pilsētas
nozīmes maršrutos

2021.07.22.

1. Vidzemes plānošanas
reģions (2010.01.01).

50 009000060

Vidzemes

Valkas novada dome
(Valkas rajona padome )

SIA „Valkas tehnika”

koncesija

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana ar autobusiem 2009.06.15.
Valkas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos

2021.07.08.

1. Vidzemes plānošanas
reģions (2010.01.01).

51 009000061

Vidzemes

Valmieras novada dome
SIA „VTU Valmiera”
(Valmieras rajona padome )

koncesija

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana ar autobusiem 2009.09.29.
Valmieras rajona reģionālās vietējās nozīmes maršrutu tīkla
reģionālās vietējās nozīmes maršrutos (id.nr.3-39/1-33).

2021.03.31.

1. Vidzemes plānošanas
reģions (2010.01.01).

52 009000044

Vidzemes

Valmieras novada dome
SIA „VTU Valmiera”
(Valmieras rajona padome )

koncesija

Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu
2009.03.31.
sniegšanai ar autobusiem Valmieras maršrutu tīkla pilsētas
nozīmes maršrutos un Valmieras raj. reģionālās vietējās
nozīmes maršrutu tīkla reģionālās vietējās nozīmes maršrutos
(id.nr.3-39/1-12).
Koncesionārs sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus ar
autobusiem šādos reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos

2021.03.31.

1. 2009.09.29. izbeigts
koncesijas līgums, līdz ar
reģiona kompetences
noteikšanu autobusu
satiksmes jomā.
2. Vidzemes plānošanas
reģions (2010.01.01).
3. Pakalpojumus sniedz
no 2009.04.01.

53 009000058

Vidzemes

Valmieras pilsētas
pašvaldība

SIA „VTU Valmiera”

pakalpojumu
koncesija

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana ar autobusiem 2009.10.01.
pilsētas nozīmes maršrutos (reisos) Valmieras pilsētas
maršrutu tīklā līgumā un tā pielikumos noteiktajā kārtībā un
apjomā.

2021.03.31.

1. Pakalpojumus sniedz
no 2009.10.01.,
maksājumi no
2009.10.22.

54

Kurzemes

Ventspils pilsētas dome

Stadtwerke Flensburg
GmbH

Institucionālā
(kopuzņēmums)

Dalībnieku līgums un līgums par projekta „Ventspils
siltumapgādes sistēmas attīstība” īstenošanu

2007.02.27.

-

1. Līgumam ir nenoteikts
laiks (līdz Kopuzņēmuma
likvidēšanai).

55 009000021

-

VSIA „Autotransporta
direkcija”

SIA „Norma-A”

koncesija

Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniegšanai ar autobusiem reģionālā starppilsētu nozīmes
maršrutu tīkla daļas (lotes) "Austrumi" maršrutos
(id.nr.2008/01-K-A/2-02).
Koncesionārs sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus ar
autobusiem maršrutu tīkla reģionālajos starppilsētu nozīmes
maršrutos. Maršruta tīkla daļa: Austrumi

2008.11.24.

2020.12.31.

1. MK 20.05.2008.
rīk.265.
2. Pakalpojumus sniedz
no 2009.01.01.
3. *

56 009000022

-

VSIA „Autotransporta
direkcija”

A/S „Liepājas autobusu
parks”

koncesija

Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniegšanai ar autobusiem reģionālā starppilsētu nozīmes
maršrutu tīkla daļas (lotes) "Dienvidrietumi" maršrutos
(id.nr.2008/01-K-DR/3-02)
Koncesionārs sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus ar
autobusiem maršrutu tīkla reģionālajos starppilsētu nozīmes
maršrutos. Maršruta tīkla daļa: Dienvidrietumi

2008.11.24.

2020.12.31.

1. MK 20.05.2008.
rīk.265.
2. Pakalpojumus sniedz
no 2009.01.01.
3. *

57 009000023

-

VSIA „Autotransporta
direkcija”

SIA „Saldus autobusu
parks”

koncesija

Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniegšanai ar autobusiem reģionālā starppilsētu nozīmes
maršrutu tīkla daļas (lotes) "Dienvidrietumi" maršrutos
(id.nr.2008/01-K-DR/3-03)
Koncesionārs sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus ar
autobusiem maršrutu tīkla reģionālajos starppilsētu nozīmes
maršrutos. Maršruta tīkla daļa: Dienvidrietumi

2008.11.24.

2020.12.31.

1. MK 20.05.2008.
rīk.265.
2. Pakalpojumus sniedz
no 2009.01.01.
3. *

58 009000024

-

VSIA „Autotransporta
direkcija”

A/S „CATA”

koncesija

Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniegšanai ar autobusiem reģionālā starppilsētu nozīmes
maršrutu tīkla daļas (lotes) "Ziemeļaustrumi" maršrutos
(id.nr.2008/01-K-ZA/1-01).
Koncesionārs sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus ar
autobusiem maršrutu tīkla reģionālajos starppilsētu nozīmes
maršrutos. Maršruta tīkla daļa: Ziemeļaustrumi

2008.11.24.

2020.12.31.

1. MK 20.05.2008.
rīk.265.
2. Pakalpojumus sniedz
no 2009.01.01.
3. *

59 009000025

-

VSIA „Autotransporta
direkcija”

SIA „Jēkabpils autobusu koncesija
parks”

Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniegšanai ar autobusiem reģionālā starppilsētu nozīmes
maršrutu tīkla daļas (lotes) "Dienvidaustrumi" maršrutos
(id.nr.2008/01-K-DA/5-02)
Koncesionārs sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus ar
autobusiem maršrutu tīkla reģionālajos starppilsētu nozīmes
maršrutos. Maršruta tīkla daļa: Dienvidaustrumi

2008.11.24.

2020.12.31.

1. MK 20.05.2008.
rīk.265.
2. Pakalpojumus sniedz
no 2009.01.01.
3. *

-

4

plān.
reģions

Nr.p
UR Nr.
.k.
60 009000026

-

VSIA „Autotransporta
direkcija”

SIA „Jelgavas autobusu koncesija
parks”

Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu
2008.11.24.
sniegšanai ar autobusiem reģionālā starppilsētu nozīmes
maršrutu tīkla daļas (lotes) "Dienvidi" maršrutos (id.nr.2008/01K-D/7-02)
Koncesionārs sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus ar
autobusiem maršrutu tīkla reģionālajos starppilsētu nozīmes
maršrutos. Maršruta tīkla daļa: Dienvidi

2020.12.31.

1. MK 20.05.2008.
rīk.265.
2. Pakalpojumus sniedz
no 2009.01.01.
3. *

61 009000027

-

VSIA „Autotransporta
direkcija”

SIA „Daugavpils
autobusu parks”

koncesija

Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniegšanai ar autobusiem reģionālā starppilsētu nozīmes
maršrutu tīkla daļas (lotes) "Dienvidaustrumi" maršrutos
(id.nr.2008/01-K-DA/5-03).
Koncesionārs sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus ar
autobusiem maršrutu tīkla reģionālajos starppilsētu nozīmes
maršrutos. Maršruta tīkla daļa: Dienvidaustrumi.

2008.11.24.

2020.12.31.

1. MK 20.05.2008.
rīk.265.
2. Pakalpojumus sniedz
no 2009.01.01.
3. *

62 09000028

-

VSIA „Autotransporta
direkcija”

PSIA „Ventspils reiss”

koncesija

Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniegšanai ar autobusiem reģionālā starppilsētu nozīmes
maršrutu tīkla daļas (lotes) "Ziemeļrietumi" maršrutos"
(id.nr.2008/01-K-ZR/6-02).
Koncesionārs sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus ar
autobusiem maršrutu tīkla reģionālajos starppilsētu nozīmes
maršrutos. Maršruta tīkla daļa: Ziemeļrietumi

2008.11.24.

2020.12.31.

1. MK 20.05.2008.
rīk.265.
2. Pakalpojums sniedz no
2009.01.01.
3. *

63 09000029

-

VSIA „Autotransporta
direkcija”

A/S „Nordeka”

koncesija

Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniegšanai ar autobusiem reģionālā starppilsētu nozīmes
maršrutu tīkla daļas (lotes) "Dienvidrietumi" maršrutos
(id.nr.2008/01-K-DR/3-01).
Koncesionārs sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus ar
autobusiem maršrutu tīkla reģionālajos starppilsētu nozīmes
maršrutos. Maršruta tīkla daļa: Dienvidrietumi

2008.11.24.

2020.12.31.

1. MK 20.05.2008.
rīk.265.
2. Pakalpojums sniedz no
2009.01.01.
3. *

64 009000030

-

VSIA „Autotransporta
direkcija”

A/S „Nordeka”

koncesija

Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniegšanai ar autobusiem reģionālā starppilsētu nozīmes
maršrutu tīkla daļas (lotes) "Austrumi" maršrutos
(id.nr.2008/01-K-A/2-01).
Koncesionārs sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus ar
autobusiem maršrutu tīkla reģionālajos starppilsētu nozīmes
maršrutos. Maršruta tīkla daļa: Austrumi

2008.11.24.

2020.12.31.

1. MK 20.05.2008.
rīk.265.
2. Pakalpojumus sniedz
no 2009.01.01.
3. *

65 009000031

-

VSIA „Autotransporta
direkcija”

A/S „Nordeka”

koncesija

Tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniegšanai ar autobusiem reģionālā starppilsētu nozīmes
maršrutu tīkla daļas (lotes) "Dienvidaustrumi" maršrutos
(id.nr.2008/01-K-DA/5-01).
Koncesionārs sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus ar
autobusiem maršrutu tīkla reģionālajos starppilsētu nozīmes
maršrutos. Maršruta tīkla daļa: Dienvidaustrumi

2008.11.24.

2020.12.31.

1. MK 20.05.2008.
rīk.265.
2. Pakalpojumus sniedz
no 2009.01.01.
3. *

66 009000032

-

VSIA „Autotransporta
direkcija”

A/S „Nordeka”

koncesija

Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu
2008.11.24.
sniegšanai ar autobusiem reģionālā starppilsētu nozīmes
maršrutu tīkla daļas (lotes) "Centrs-2" maršrutos (id.nr.2008/01K-C2/4-01).
Koncesionārs sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus ar
autobusiem maršrutu tīkla reģionālajos starppilsētu nozīmes
maršrutos. Maršruta tīkla daļa: Centrs-2

2020.12.31.

1. MK 20.05.2008.
rīk.265.
2. Pakalpojumus sniedz
no 2009.01.01.
3. *

67 009000033

-

VSIA „Autotransporta
direkcija”

SIA „VTU Valmiera”

koncesija

Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniegšanai ar autobusiem reģionālā starppilsētu nozīmes
maršrutu tīkla daļas (lotes) "Ziemeļaustrumi" maršrutos
(id.nr.2008/01-K-ZA/1-02).
Koncesionārs sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus ar
autobusiem maršrutu tīkla reģionālajos starppilsētu nozīmes
maršrutos. Maršruta tīkla daļa: Ziemeļaustrumi

2008.11.24.

2020.12.31.

1. MK 20.05.2008.
rīk.265.
2. Pakalpojumus sniedz
no 2009.01.01.
3. *

68 009000034

-

VSIA „Autotransporta
direkcija”

A/S „Talsu
autotransports”

koncesija

Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniegšanai ar autobusiem reģionālā starppilsētu nozīmes
maršrutu tīkla daļas (lotes) "Ziemeļrietumi" maršrutos
(id.nr.2008/01-K-ZR/6-01).
Koncesionārs sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus ar
autobusiem maršrutu tīkla reģionālajos starppilsētu nozīmes
maršrutos. Maršruta tīkla daļa: Ziemeļrietumi

2008.11.24.

2020.12.31.

1. MK 20.05.2008.
rīk.265.
2. Pakalpojumus sniedz
no 2009.01.01.
3. *

69 009000035

-

VSIA „Autotransporta
direkcija”

SIA „Dobeles autobusu
parks”

koncesija

Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu
2008.11.24.
sniegšanai ar autobusiem reģionālā starppilsētu nozīmes
maršrutu tīkla daļas (lotes) "Dienvidi" maršrutos (id.nr.2008/01K-D/7-01).
Koncesionārs sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus ar
autobusiem maršrutu tīkla reģionālajos starppilsētu nozīmes
maršrutos. Maršruta tīkla daļa: Dienvidi

2020.12.31.

1. MK 20.05.2008.
rīk.265.
2. Pakalpojumus sniedz
no 2009.01.01.
3. *

70 009000076

Zemgales

Jelgavas rajona
pašvaldība

SIA "MIGAR"

koncesija

Tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar
autobusiem maršrutu tīkla reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos
Jelgavas rajonā

publiskais partneris

privātais partneris

līgums

veids

no

līdz

piezīmes

* Pasūtītājs apņemas Pārvadātājam kompensēt pilnā apmērā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas, kas pārsniedz pārvadātāja gūtos ieņēmumus par sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem
līguma darba uzdevumā minētajos maršrutos. Pārvadātājam kompensējamā summa tiek aprēķināta un izmaksāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 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, Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma un 2009.gada 26.oktobra Ministru kabineta
noteikumu Nr.1226 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtībā” noteikto kārtību, pamatojoties uz
Pārvadātāju iesniegto pārskatu par sabiedriskā transporta pakalpojumu peļņu vai zaudējumiem.
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