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Ievads 

 
SIA “Jelgavas autobusu parks” (turpmāk – Kapitālsabiedrība) darbības stratēģija ir 

vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments laika periodam no 2022.–2027. gadam 
(turpmāk – Stratēģija), kas izstrādāts saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.pantu. 

Stratēģija raksturo pašreizējo situāciju Kapitālsabiedrības darbības jomās, nosaka 
stratēģiskos mērķus, uzdevumus, sasniedzamos rezultātus, kā arī raksturo finanšu mērķus un 
plānus, lai nodrošinātu Kapitālsabiedrības kvalitatīvu darbību.  

Izstrādājot Kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības Stratēģiju 2022.-2027. gadam, 
tika ņemts vērā 26.05.2021. līgums par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar 
autobusiem Jelgavas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos Nr. ADM/21.4/21/72 
(turpmāk – Līgums).  
 

1. Vispārīga informācija par kapitālsabiedrību, īss darbības 
raksturojums, informācija par kapitālsabiedrības produktiem un 

sniegtajiem pakalpojumiem 
 

 SIA “Jelgavas autobusu parks”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību; vienotais 
reģistrācijas Nr. 40003152664, reģistrēta Uzņēmumu reģistrā 30.09.1993.; reģistrēta 
Komercreģistrā 02.05.2003. 

 SIA “Jelgavas autobusu parks” izveidota, sadalot 30.09.1993. Jelgavas pilsētas 
pašvaldības uzņēmumu “Jelgavas autobusu parks”. 
 

Nosaukums:  SIA “Jelgavas autobusu parks” 
Tiesiskā forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

Reģ. Nr., datums: 40003152664, 30.09.1993. 
PVN maksātāja Nr.: LV40003152664 
Juridiskā adrese: Meiju ceļš 62, Jelgava, LV-3007 

Reģistrācijas apliecība: Nr. C10789, 02.05.2003. (Komercreģistrs) 
Pamatkapitāls: 1 486 346 EUR, 100% daļu turētājs Jelgavas 

valstspilsētas pašvaldība. 

Pamatdarbības veids: Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes 
pārvadājumi (49.31); 

 
Sabiedrības pamatkapitāls ir 1 486 346 EUR; sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 

1 486 346 daļās. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir 1 EUR. 
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors. 
Sabiedrības komercdarbības veidi : 

1) Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi; 
2) Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports; 
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3) Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana. 
 

Galvenie uzdevumi un principi, kas nosaka Kapitālsabiedrības darbības stratēģiju un 
sniegto pakalpojumu kvalitāti:  
1. Sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojums) maršrutos saskaņā 

ar Līgumu, Darba uzdevumu un ievērojot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – 
Pasūtītājs) noteikto tarifu (braukšanas maksu). 

2. Nodrošināt Pakalpojuma izpildi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām sabiedriskā 
transporta pakalpojumu sniegšanas prasībām. 

3. Neveikt sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ārpus Pasūtītāja apstiprinātā 
Jelgavas pilsētas nozīmes maršrutu tīkla, kā arī nepiedalīties iepirkumos (arī kā 
apakšuzņēmējs), ko attiecībā uz sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu organizē 
ārpus Pasūtītāja apstiprinātā Jelgavas pilsētas nozīmes maršrutu tīkla. Kapitālsabiedrība 
var piedalīties šādos iepirkumos, sākot ar 2 (diviem) gadiem pirms Līguma termiņa 
beigām, ar nosacījumu, ka ir pieņemts galīgs Pasūtītāja lēmums nodot Līgumā noteikto 
Pakalpojumu iepirkuma procedūrai un Kapitālsabiedrība nav noslēgusi citu tieši piešķirtu 
sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumu. 

4. Nodrošināt Pakalpojuma sniegšanas regularitāti, intensitāti un precizitāti saskaņā ar 
autobusu kustības sarakstu. 

5. Informēt Pasūtītāju par neizbrauktajiem reisiem kārtējā mēnesī līdz nākamā mēneša 10. 
(desmitajam) datumam. 

6. Izmantot Pakalpojuma sniegšanai normatīvajiem aktiem atbilstošus autobusus un 
informēt Pasūtītāju par izmaiņām Pakalpojuma sniegšanā iesaistītajiem autobusiem 
atbilstoši Līguma 4.pielikumam. Pārvadātājam jānodrošina 2019. gada 20. jūnija Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2019/1161, ar ko groza Direktīvu 2009/33/EK 
par “tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu, 
nosacījumu izpilde, veicot atbilstošu autobusu iepirkumus. 

7. Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju par gadījumiem vai apstākļiem, kas var ietekmēt vai ietekmē 
Līguma izpildi. Veikt visas iespējamās darbības seku novēršanai vai mazināšanai, ko var 
radīt iepriekš minētie gadījumi vai apstākļi. 

8. Sniegt Pasūtītājam Līgumā un normatīvajos aktos noteikto informāciju (piemēram, 
pārskatus, atskaites u.c.), kā arī citu Pasūtītāja pieprasīto informāciju, kas saistīta ar 
Līguma izpildi un Pakalpojuma sniegšanu, Pasūtītāja norādītajos termiņos. 

9. Nodrošināt Pasūtītajam vai tā pilnvarotām personām pieeju visai ar Līgumu saistītai 
dokumentācijai, tai skaitā, finanšu informācijai kontroles veikšanas nolūkā. 

10. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma tā norādītajos termiņos sniegt informāciju par saņemtajām 
sūdzībām no Pakalpojuma saņēmējiem. 

11. Informēt Pasūtītāju par izmaiņām Kapitālsabiedrības grāmatvedības organizācijas 
noteikumos (dokumentos). 

12. Sniegt Pasūtītajam informāciju kopā ar informāciju par neizbrauktajiem reisiem, vai 
steidzamības kārtā informēt e-pastā  par ārkārtas gadījumiem (piemēram, ceļu satiksmes 
negadījums, pasažieru, darbinieku vai citu personu miesas bojājumi, nāves gadījumi u.c.), 
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kas radušies, sniedzot Pakalpojumu, kā rezultātā netiek pabeigts viens vai vairāki reisi 
(tiek aizkavēta, pārtraukta viena vai vairāku reisu izpilde). 

13. Nekavējoties paziņot Pasūtītājam par visiem Līgumā paredzēto termiņu kavējumiem, kā 
arī citiem Līgumā paredzēto pienākumu neizpildes gadījumiem, norādot saistību 
neizpildes iemeslus, kā arī iespējas un nepieciešamo laiku to izpildei. 

14. Veikt visus iespējamos pasākumus, lai palielinātu ieņēmumus maršrutā, kā 
Kapitālsabiedrība būtu rīkojusies, ja sniegtu Pakalpojumu, pamatojoties uz komerciāliem 
principiem. 

15. Nodrošināt braukšanas biļešu un bagāžas biļešu tirdzniecību atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām. 

16. Nodrošināt normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu, kas attiecas uz Pakalpojuma 
sniegšanai nepieciešamajiem dokumentiem (transportlīdzekļa vadītāja apliecības, 
licences (licences kartītes) u.c.). 

17. Nodrošināt Pakalpojuma atsevišķu saimnieciskās darbības uzskaiti. 
18. Nodrošināt, ka ar Līgumu saistītie dokumenti tiek uzglabāti visā Līguma darbības laikā 

izdrukātā vai elektroniskā veidā, ja tiek nodrošināta atbilstība visām normatīvajos aktos 
izvirzītajām elektronisko dokumentu noformēšanas, aprites, glabāšanas un arhivēšanas 
prasībām. 

19. Kapitālsabiedrībai jāsniedz sabiedriskā transporta pakalpojumi ar autobusiem tādā apjomā 
un intensitātē, kāds noteikts līgumu pielikumā pievienotajam darba uzdevuma 
raksturojumam, kas ietver arī Pasūtītāja noteiktās minimālās pakalpojuma kvalitātes 
prasības; 

20. Līgumu pielikumā esošajā darba uzdevumos noteiktais pakalpojumu apjoms ir atkarīgs 
no sabiedriskā transporta pakalpojumu pieprasījuma. Neņemot vērā sabiedriskā transporta 
pakalpojumu pieprasījumu, darba uzdevumā noteiktais pakalpojumu apjoms un 
intensitāte var tikt samazināta vai palielināta gan pēc Pasūtītāja, gan Kapitālsabiedrības 
iniciatīvas rakstiski savstarpēji vienojoties. Pasūtītājam vienpusēji ir tiesības samazināt 
pakalpojuma apmēru ne vairāk kā par 10% visā līguma par sabiedriskā transporta 
pakalpojuma sniegšanu Jelgavas pilsētas pārvadājumos.  

21. Kapitālsabiedrībai jānodrošina, lai visi reisi atietu no sākumpunkta (galapunkta) un 
pieturvietām kustības sarakstā noteiktajā laikā, izņemot, ja to ietekmē ceļa stāvoklis, 
sastrēgumi vai citi no Kapitālsabiedrības neatkarīgi apstākļi. Autobusa salonā pasažieriem 
redzamā vietā jābūt informācijai par Kapitālsabiedrību – nosaukums, adreses un 
kontakttālruņa numurs, kā arī informācijai par autobusa apkalpi (vadītāju-konduktoru). 

22. Autobusa apkalpes uzvedībai jābūt korektai un pretimnākošai. Autobusa apkalpei jābūt 
vienota parauga apģērbiem, ar atbilstoši profesionālu kvalifikāciju, apmācītai 
komunikācijā ar klientiem (pasažieriem), pirmās palīdzības sniegšanā, rīkoties ārkārtas 
situācijās un nelaimes gadījumos, rīkoties ar ugunsdzēšamo aparātu. Autobusa apkalpei ir 
jābūt izstrādātam darbību aprakstam, kurā detalizēti aprakstītas darbības, sagatavojoties 
reisam, reisa laikā un nelaimes gadījumos. Autobusa apkalpei jāpārzina attiecīgais 
maršruts un jāsniedz informācija par to. 

23. Reisa izpildes laikā ilgumam jāatbilst kustības sarakstā paredzētajam, taču autobusa 
vadītājam jāņem vērā ceļa brauktuves stāvoklis, laika apstākļi un Ceļu satiksmes 
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noteikumi. Braucienam, braukšanas uzsākšanai un bremzēšanai ir jābūt vienmērīgai, lai 
neapdraudētu pasažieru drošību, veselību un nesagādātu pasažieriem neērtības. Autobusa 
tehniska bojājuma vai piespiedu apstāšanās gadījumā, kad autobuss nevar turpināt 
braucienu, pārvadātājam jānodrošina pakalpojuma nepārtrauktība, tas ir, jāveic pasākumi, 
lai nogādātu pasažierus tuvākajā maršruta pieturvietā.  

24. Kapitālsabiedrībai pakalpojuma sniegšanas laikā ir jānodrošina pasažieru drošība. 
Kapitālsabiedrībai jābūt izstrādātam rīcības plānam pasažieru aizsardzībai no noziedzības, 
vadītājiem jābūt instruētiem par rīcību gadījumos, ja kāds pasažieris traucē sabiedrisko 
kārtību vai notiek nelaimes gadījums.  

25. Kapitālsabiedrībai jānodrošina sabiedriskā transporta biļešu un citu braukšanas 
dokumentu tirdzniecība atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

26. Pirms katra reisa Kapitālsabiedrībai jāveic autobusa salona uzkopšana, bet uzsākot dienu, 
autobusam jābūt nomazgātam.  

27. Transportlīdzekļiem jābūt pielāgotiem personām ar īpašām vajadzībām.  
 

 Kapitālsabiedrība veic pasažieru pārvadājumus 20 Jelgavas pilsētas nozīmes 
maršrutos, darba dienās tiek izpildīti 576 reisi, sestdienās 447, bet svētdienās 435 reisi. 
Jelgavas pilsētas maršrutu apkalpošana tiek veikta ar 36 mūsdienīgiem autobusiem. Ikdienā 
maršrutu apkalpošanā nepieciešams piesaistīti 34 autobusu vadītājus, kopumā  
Kapitālsabiedrībā strādā  70 – 80 autobusu vadītāji. Maršrutu izpildē iesaistīto autobusu 
vidējais vecums ir 8,2 gadi (dati uz 31.12.2021.) un pēc tehnikas vecuma  Kapitālsabiedrībā  
ir viens no jaunākajiem autobusu parkiem Latvijā. 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, īstenojot Kohēzijas fonda finansēto projektu "Videi 
draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā", iepirkuma rezultātā no 
uzņēmuma "Solaris Bus & Coach Sp.z.o.o" iegādājās četrus elektroautobusus un divas uzlādes 
stacijas, kurās vienlaicīgi var uzlādēt visus četrus autobusus. 2021. gada nogalē Jelgavas 
valstspilsētas pasažieru pārvadājumu veikšanai tika iesaistīti 4 jauni elektroautobusi. Jaunie 
elektroautobusi ir komfortabli, ērti pieejami māmiņām ar bērnu ratiņiem, cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem autobusos ir uzstādīta mūsdienīga audio vizuālā pieturvietu paziņošanas 
sistēma. Šie elektroautobusi uzrāda arī būtisku ietaupījumu enerģijas izmaksām salīdzinot ar 
dīzeļdegvielu darbināmu autobusu degvielas izmaksām. 

2021. gadā  Kapitālsabiedrība Jelgavas pilsētas nozīmes maršrutos izpildīja 192,2 
tūkstoši reisu. Covid – 19 pandēmijas noteikto drošības prasību dēļ - samazinot uzņemamo 
pasažieru skaitu no pieļaujamās kopējās autobusu ietilpības, nodrošinot sociālo distancēšanos, 
kā arī mainoties pasažieru pārvietošanās paradumiem - attālinātais darbs, attālinātās mācības 
u.c. pasažieru pārvietošanās faktoru ietekmējošiem apstākļiem, būtiski samazinājās pārvadāto 
pasažieru skaits. Salīdzinājumā ar pirmspandēmijas periodu (salīdzinājumam vērtēti 
2019. gada dati) 2020. gadā Jelgavas pilsētas nozīmes maršrutos kopējais pārvadāto pasažieru 
skaits samazinājās par 54,4 %, bet 2021. gadā par 57 %. 2022. gada pavasarī tika atcelti 
iepriekš ieviestie Covid-19 pandēmijas ierobežojumi, pēc šo ierobežojumu atcelšanas pirmajos 
mēnešos pārvadāto pasažieru apjoms pakāpeniski atgriezās pirms Covid-19 pandēmijas 
apmērā. 
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Lai mazinātu zaudējumu apjomu un izmaksas, ir jāpalielina apgrozījums, būtiski 
nepalielinot ražošanas un administratīvās izmaksas. Esošie resursi jāizmanto maksimāli 
efektīvi. Cenu kāpināšana līdz brauciena pašizmaksai kā vienīgais apgrozījuma palielināšanas 
instruments nav optimāla izeja. Ir jāmotivē cilvēki biežāk izmantot Kapitālsabiedrības 
pakalpojumus un pēc iespējas jāveic administratīvos izdevumus samazinošus pasākumus. 

Mūsdienās administratīvos un ražošanas izdevumus ir iespējams optimizēt, 
pamatdarbības procesa nodrošināšanai izmantojot modernās tehnoloģijas un inovatīvus 
pakalpojumus. 

Turpinot attīstīt jaunās Jelgavas valstspilsētas iedzīvotāja kartes un Jelgavas 
valstspilsētas skolēna apliecības funkcionalitāti, jau 2022. gada vasarā pilsētā pakāpeniski tiks 
ieviestas jaunas kartes, kas ļaus vēl efektīvāk nodrošināt dažādu atvieglojumu un pakalpojumu 
saņemšanu jelgavniekiem. Būtiski, ka jaunās kartes varēs izmantot arī kā maksāšanas līdzekli, 
jo tās vienlaikus darbosies kā "Mastercard" norēķinu kartes. 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība visām Latvijas bankām ir nosūtījusi uzaicinājumu 
iesaistīties un nodrošināt jauno karšu izdošanu un pārvaldību. Viena finanšu iestāde – SIA 
"Transact Pro" – jau atsaukusies, un ar to pašvaldība noslēgusi līgumu par jaunās "Mastercard" 
tipa norēķinu kartes izdošanu un apkalpošanu. Šī finanšu iestāde jau kopš 2004. gada 
nodarbojas ar maksājumu karšu izdošanas, apstrādes un tiešsaistes maksājumu pieņemšanas 
pakalpojumu nodrošināšanu. 

Karte būs paredzēta pašvaldības pakalpojumu, atvieglojumu un pabalstu saņemšanai, 
kā arī to varēs izmantot maksājumu veikšanai, naudas iemaksai un izmaksai. Ar karti varēs 
saņemt arī citu pakalpojumu sniedzēju, tostarp uzņēmumu, piedāvātos pakalpojumus un 
atvieglojumus. 

Jaunās kartes tiks ieviestas pakāpeniski, nomainot līdzšinējās, kurām beidzas derīguma 
termiņš. Šis pārejas process ir noteikts līdz 2023. gada 1. septembrim – tas nozīmē, ka 
līdzšinējās kartes būs derīgas līdz nākamā gada septembrim. 

Vairāku gadu dati pierāda, ka bezskaidras naudas norēķini pakāpeniski kļūst par 
pamata norēķinu veidu sabiedriskajā transportā, 2021. gadā tikai aptuveni 5 % no visiem 
pārvadātajiem pasažieriem par braukšanas biļetēm ir norēķinājušies izmantojot skaidrus 
naudas līdzekļus. Bezskaidras naudas norēķini būtiski atvieglo autobusu vadītāju darbu, jo 
viņiem nav jāiekasē skaidra nauda, jāizdod atlikums, kā arī mazākas iespējas kļūdīties. 
Autobusu vadītāji var maksimāli koncentrēties uz sava pamatdarba izpildi, līdz ar to 
pakalpojumu norise kļuva efektīvāka un vēl drošāka. Šāda sistēma arī samazina  
Kapitālsabiedrības inkasācijas izdevumus, nodrošina drošāku naudas līdzekļu apriti un 
Kapitālsabiedrības finanšu plūsma kļūst caurskatāmāka.  

No 2016. gada februāra  Kapitālsabiedrība ir sekmīgi ieviesusi iespēju pasažieriem 
norēķināties ar „VISA” vai „MasterCard” norēķinu karti.  

Kopumā Kapitālsabiedrība uzskata, ka bezskaidras naudas ieviešana norēķinos par 
braucieniem Jelgavas pilsētas autobusos noritējusi veiksmīgi un sevi attaisno.  Bezkontakta 
Jelgavas iedzīvotāja kartes un Jelgavas skolēna apliecības ieviešana ļāva Pasūtītājam precīzi 
uzskaitīt un personificēt pasažieru plūsmu – personas,  kurām Pasūtītājs piešķir braukšanas 
maksas atvieglojumus pilsētas autobusu maršrutos. Iekāpjot sabiedriskajā transportā, 
pasažieris karti reģistrē, un katrs faktiski veiktais brauciens tiek uzskaitīts. Pasūtītājs 
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Kapitālsabiedrībai atmaksā katru braucienu, nevis provizoriski aprēķinātu pasažieru un 
braucienu skaitu, tādējādi tiek ekonomēti Pasūtītāja līdzekļi un ir zināms, cik lielā apjomā 
atbalstāmo grupu pasažieri izmanto sabiedrisko transportu.  

Pašlaik pasažieri, kuriem braukšanas maksas atvieglojumus pilsētas sabiedriskajā 
transportā piešķir Pasūtītājs, ir atspoguļota tabulā, pa mērķa grupām: 

 
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības piešķirtie atvieglojumi un pabalsti: 

 

Mērķgrupa 

Atvieglojumu 
un pabalstu 
saņemšanai 

izmantojamie 
dokumenti 

 
Atvieglojumi un pabalsti 

Jelgavas pilsētā 
deklarētie skolēni, 
kuri mācās Jelgavas 
vispārējās izglītības 
iestādēs, Jelgavas 
Amatu vidusskolā, 
Jelgavas tehnikumā 
un Jelgavas Mūzikas 
vidusskolā 

Jelgavas 
valstspilsētas 
skolēna 
apliecība vai 
iedzīvotāja 
karte 

100% biļetes cenu sedz Jelgavas 
valstspilsētas pašvaldība 4 braucieniem 
dienā, mācību gada laikā. Vasaras brīvlaikā 
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei 
"Jelgavas izglītības pārvalde", pamatojoties 
uz izglītības iestādes vadītāja rakstisku 
iesniegumu, ir tiesības dalībai mācību 
procesā, interešu izglītības nodarbībās vai 
vasaras nodarbinātības programmās piešķirt 
izglītojamajam atvieglojumus 2 braucieniem 
dienā vai 4 braucieniem dienā, ja 
izglītojamajam nepieciešams izmantot 
vairākus sabiedriskos transportus vienā 
virzienā Jelgavas pilsētas nozīmes maršrutu 
tīklā. 

 
Jelgavas valstspilsētā 
deklarētie trūcīgo, 
maznodrošināto un 
daudzbērnu ģimeņu 
izglītojamie 

Jelgavas 
valstspilsētas 
skolēna 
apliecība vai 
iedzīvotāja 
karte 

100% biļetes cenu sedz Jelgavas 
valstspilsētas pašvaldība 5 braucieniem 
dienā  mācību gada laikā.  Vasaras brīvlaikā 
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei 
"Jelgavas izglītības pārvalde", pamatojoties 
uz izglītības iestādes vadītāja rakstisku 
iesniegumu, ir tiesības dalībai mācību 
procesā, interešu izglītības nodarbībās vai 
vasaras nodarbinātības programmās piešķirt 
izglītojamajam atvieglojumus 2 braucieniem 
dienā vai 4 braucieniem dienā, ja 
izglītojamajam nepieciešams izmantot 
vairākus sabiedriskos transportus vienā 
virzienā Jelgavas pilsētas nozīmes maršrutu 
tīklā. 

 
Jelgavas valstspilsētā 
deklarētie  bērni 
bāreņi un bez vecāku 

Jelgavas 
valstspilsētas 
skolēna 

Pabalstu sabiedriskā transporta pakalpojuma 
izmantošanai Jelgavas valstspilsētā Jelgavas 

pilsētas nozīmes maršrutu tīklā 100 % apmērā 
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gādības palikušie 
bērni, kā arī 
pilngadību sasniegušie 
bērni bāreņi, kuri 
mācās kādā no 
Izglītības likumā 
noteiktajām izglītības 
pakāpēm 
(pamatizglītība, vidējā 
izglītība, augstākā 
izglītība) un/vai 
profesionālās izglītības 
iestādē 

apliecība vai 
iedzīvotāja 
karte 

no braukšanas maksas piešķir bērnam bārenim 
vai pilngadību sasniegušajam bārenim, par 

kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi 
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde 
"Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa", un kurš 

apmeklē kādu no vispārējās vai profesionālās 
izglītības iestādēm Jelgavas valstspilsētā (IV 

nodaļā turpmāk - izglītojamais), nepārsniedzot 
5 braucienus dienā. 

Pirmsskolas vecuma 
bērni 

Dzimšanas 
apliecība 

100% biļetes cenu sedz Jelgavas valstspilsētas 
pašvaldība visu kalendāro gadu 

Mērķgrupa 

Pabalsta 
saņemšanai 
izmantojamie 
dokumenti 

Pabalsti no 2022. gada 
1. maija  

Pabalsti līdz 
2022.gada 
30.aprīlim 

Jelgavas valstspilsētā 
deklarētie  pensionāri 
un politiski represētās 
personas 

Jelgavas 
valstspilsētas 
iedzīvotāja 
karte 

Pabalstu sabiedriskā 
transporta pakalpojuma 
izmantošanai 100 % apmērā 
no braukšanas maksas 
piešķir uz nenoteiktu laiku, 
nepārsniedzot 20 braucienus 
mēnesī, biļetes cenu sedz 
Jelgavas valstspilsētas 
pašvaldība, pabalstu piešķir 
ar iespēju neizmantotos 
braucienus izmantot 
nākamajos mēnešos, bet ne 
ilgāk kā līdz 2022. gada 31. 
oktobrim. 

100% biļetes 
cenu sedza 
Jelgavas 

valstspilsētas 
pašvaldība 20 
braucieniem 

mēnesī  
politiski 

represētām 
personām un 10 

braucieniem 
mēnesī 

pensionāriem. 

Jelgavas pilsētā 
deklarētās  trūcīgas un 
maznodrošinātas 
personas 

Jelgavas 
pilsētas 
iedzīvotāju 
karte 

Pabalstu sabiedriskā 
transporta pakalpojuma 
izmantošanai Jelgavas 
valstspilsētā Jelgavas 
pilsētas nozīmes maršrutu 
tīklā 100 % apmērā no 
braukšanas maksas, 
nepārsniedzot 20 braucienus 
mēnesī, līdz 2022. gada 31. 
oktobrim, piešķir 
darbspējīgā vecuma 
personai, kurai ir noteikts 
trūcīgas/maznodrošinātas 
mājsaimniecības statuss. 

 
 
- 
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Neskatoties uz to, ka 2017. gada 1. oktobrī tika paaugstināta viena brauciena cena 
pilsētas maršruta autobusos, tā ir par 63,7% procentiem zemāka nekā viena brauciena 
aprēķināta pašizmaksa. Biļešu cena nesedz faktiskās pārvadājumu izmaksas un daļu no cenas 
starpības  Kapitālsabiedrībai kompensē Pasūtītājs, daļu izmaksu par reisiem ārpus pilsētas 
robežas dotē valsts. 

Saskaņā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu nozari reglamentējošo normatīvo aktu 
prasībām Pasūtītājs 2021. gadā kompensēja Kapitālsabiedrības Jelgavas pilsētas nozīmes 
maršruta tīklā sniegto sabiedriskā transporta pakalpojumu izdevumus, kas pārsniedz gūtos 
ieņēmumus 2 851 525 EUR apmērā.  

Pasūtītāja noteiktās atlaides un atvieglojumi ir pieejami arī tiem pasažieriem, kuri 
pilsētas autobusos izvēlas norēķināties bezskaidrā naudā vai izmantojot daudzkārt 
papildināmās abonementa biļetes.  
 

2. Kapitālsabiedrības stipro un vājo pušu analīze 
 

Kapitālsabiedrības stiprā puse ir monopola stāvoklis savā tiešajā pamatdarbībā līdz 
2031.gada 31.augustam – tieši uz šādu termiņu ar Pasūtītāju noslēgts Līgums par Jelgavas 
pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutu apkalpošanu, kas nodrošina 
Kapitālsabiedrības stabilitāti un tā darbības nepārtrauktību tuvākajiem 10 gadiem. 

Apstāklis, kas zināmā mērā apgrūtina Kapitālsabiedrības attīstības plānošanu 
ilgtermiņā attiecībā uz jaunu autobusu iegādi ir tas, ka ES finansējums bezemisiju jauna 
sabiedriskā transporta iegādei Latvijas sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējiem nebūs 
pieejams vismaz tuvāko 5 gadu laikā, par ko jau 2021. gada 16. jūnijā publiskā telpā informēja 
Satiksmes ministrs. 

 
Kapitālsabiedrības stipro un vājo pušu, iespēju un draudu novērtējums (SVID): 

 
Stiprās puses Vājās puses 
o Ilgstoša pieredze pakalpojumu 

sniegšanā. 
o Pieredzējis un kvalificēts uzņēmuma 

darbaspēks, un profesionāla uzņēmuma 
administrācija un vadība. 

o Laba sadarbība ar pašvaldību, nozares 
asociāciju un pārvadātājiem. 

o Monopolstāvoklis uzņēmuma 
pakalpojumu sniegšanā Jelgavas 
valstspilsētā. 

o Digitālo produktu ieviešana uzņēmuma 
pakalpojumu sniegšanā un uzņēmuma 
vadībā. 

o Autobusa vadītāju novecošanās un to 
trūkums, un šīs profesijas popularitātes 
mazināšanās. 

o Grūtības jaunu autobusa vadītāju 
piesaistē. 

o Energoresursu, degvielas un citu 
resursu cenu pieaugums. 

o Tirgū konkurētspējīga atalgojuma 
noturēšana. 

o Stabils un  pastāvīgs mobilā tīkla 
pārklājums uzņēmuma apkalpotajā 
teritorijā. 

o Valsts nostāja ES finansējuma piesaistē 
bezemisiju transportlīdzekļu iegādei. 
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o Viens no jaunākajiem autobusu 
parkiem, tehnikas nodrošinājuma ziņā 
Latvijā. 

 

Iespējas Draudi 
o Esošā personāla tālākizglītības 

nodrošināšana, tai skaitā jaunu 
darbinieku piesaiste. 

o Jaunu, modernu tehnoloģiju apgūšana 
un ieviešana. 

o Ārēja finansējuma piesaiste 
energoefektivitātes uzlabošanai. 

o Ārējā finansējuma piesaiste bezemisiju 
transportlīdzekļiem pielāgotas 
infrastruktūras izveidei. 

o Bezemisijas transportlīdzekļu ieviešana 
pilsētas pasažieru pārvadājumos. 

o Personāla darba vides uzlabošana. 

o Sociāli ekonomiskās situācijas 
pasliktināšanās valstī un reģionā – 
iedzīvotāju skaita un maksātspējas 
samazināšanās, bezdarba līmeņa 
palielināšanās. 

o Mainīga un neprognozējama valsts 
nostāja ES finansējuma piesaistē. 

o Atbilstošas infrastruktūras izveide 
bezemisiju transportlīdzekļu uzlādei. 

o Pievilcīgāka atalgojuma politika 
privātajā sektorā. 

o Autobusa vadītāju pārkvalificēšanas uz 
kravu pārvadājumiem. 

o Turpinās esošo autobusa vadītāju 
novecošanās. 

 

3. Tirgus analīze, iespējamie riski, konkurentu un klientu apraksts 
 

2020. gadā beidzās Līgums par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 
reģionālos starppilsētu nozīmes maršrutos, kas bija noslēgts starp VSIA “Autotransporta 
direkcija” (turpmāk – Direkcija) un Kapitālsabiedrību. 

Pirms tam Direkcija 2019. gada 17. jūlijā izsludināja atklātu konkursu par tiesību 
piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes 
maršrutu tīklā laika periodā no 2021. gada līdz 2030. gadam (turpmāk – Konkurss). Konkursa 
priekšmets ir viss valsts pasūtītais sabiedriskā transporta ar autobusiem pakalpojums 
konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū – Latvijas teritorijā, izņemot deviņu republikas pilsētu teritoriju. 
Savu piedāvājumu dalībai Konkursā iesniedza Kapitālsabiedrība apvienībā ar SIA 
,,DOBELES AUTOBUSU PARKS” pasažieru pārvadāšanai Jelgavas-Dobeles lotē. Konkursā 
iesniegtie pretendentu piedāvājumi tika atvērti 2020. gada 21. janvārī.  

Izanalizējot elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā 
https://www.eis.gov.lv pieejamo informācija par citu Konkursa dalībnieku iesniegtajiem 
finanšu piedāvājumiem, kā arī par iesniedzējiem pieejamo papildu informāciju, iezīmējās 
pretendentu grupas iespējamā vienošanās rezultātā īstenojama tirgus pārdale un konkurences 
ierobežošana ilgā laika periodā.  

Kapitālsabiedrībai nācās secināt, ka Pakalpojuma ar pazeminātu cenu būtība ir iegūt 
attiecīgo tirgus daļu un samērā neilgu laiku sniegt pakalpojumus par pazeminātu cenu (pašiem 
piemaksājot vai veicot ēnu ekonomikas vai nodokļu optimizācijas darbības) līdz brīdim, kamēr 
tirgus daļu zaudējušie komersanti, pamatā pašvaldību kapitālsabiedrības, likvidēs attiecīgo 
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komercdarbības virzienu ar visām no tā izrietošajām sekām (atbrīvo darbiniekus, izpārdod 
autoparku, daļa likvidē vai pārdod par zemu cenu uzņēmumus).  

Direkcijas īstenotās politikas (atšķiras no citu Eiropas Savienības valstu īstenotās 
politikas pasažieru pārvadājumu nozarē) un savdabīgās Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1370/2007 (2007. gada 23. oktobris) 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) interpretācijas dēļ, citu 
Eiropas valstu pasažieru pārvadātājiem nebija intereses par Latvijas tirgu. Praktiski minētās 
shēmas īstenotāji iegūtu tiesības diktēt savus noteikumus Direkcijai, jo, vērtējot aprakstīto un 
tālāk minēto shēmu rezultātu - tirgū nepaliktu neviens no iespējamās vienošanās dalībnieku 
konkurentiem. Neskatoties uz Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas centieniem izskaidrot 
Direkcijas īstenotās politikas sekas, Konkursa finanšu piedāvājumu rezultāts signalizēja par 
situāciju, ka praktiski jau pavisam tuvā nākotnē Latvijas valsts nonāks iespējamās vienošanās 
dalībnieku ekonomiskā atkarībā. Konkursa uzvarētājiem piekopjot vienotu politiku attiecībā 
pret pasūtītāju (valsti), tiktu iegūta iespēja diktēt pakalpojumu izpildes noteikumus, saprotot, 
ka Latvijas valstij ir pienākums “nodrošināt vispārējas nozīmes pakalpojumus, lai, cita starpā, 
to būtu vairāk, lai tie būtu drošāki, kvalitatīvāki vai ar mazākām izmaksām”, kas izriet no 
Regulas 1.panta. Ja saskaņā ar Regulas 5.panta 5.punktu “pakalpojumu sniegšanā iestājas 
pārtraukums vai pastāv tieši draudi, ka tas varētu notikt, kompetentā iestāde var veikt ārkārtas 
pasākumus. Šie ārkārtas pasākumi būs tiešs piešķīrums vai oficiāla vienošanās par 
pakalpojumu valsts līguma pagarināšanu, vai prasība izpildīt noteiktas saistības attiecībā uz 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu”. Pie aprakstītās situācijas uz ārkārtas situācijas iestāšanās 
brīdi tirgū būs palikuši un darbosies tikai iespējamās vienošanās dalībnieki. 

Par minētajiem faktiem, apstākļiem un riskiem tika nosūtīts iesniegums par tirgus 
pārdali un iespējamo aizliegto vienošanos Konkurences padomei.  

Izvērtējot minētos apstākļus un saprotot, ka Kapitālsabiedrība nespēs negodīgas 
konkurences apstākļos ar savu piedāvājumu uzvarēt Direkcijas organizētajā konkursā par 
tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās 
nozīmes maršrutu tīklā, lai nodrošinātu sabiedrisko transporta pakalpojumu sniegšanas 
nepārtrauktību Jelgavas valstspilsētā, 2021. gadā tika noslēgts Līgums par sabiedriskā 
transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem Jelgavas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas 
nozīmes maršrutos.  

Sabiedriskā transporta pakalpojumus Jelgavas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes 
maršrutos 2021. gada beigās Kapitālsabiedrība nodrošināja ar 39 autobusiem. 2021.  gadā 
Kapitālsabiedrība plānoja izsludināt iepirkumu jaunu ar elektrību vai ūdeņradi darbināmu 
autobusu iegādei, piesaistot ES līdzfinansējumu, kā to nosaka Eiropas parlamenta un padomes 
20.06.2019. Regula (ES) 2019/1161, ar ko grozīta Direktīva 2009/33/EK par ,,tīro” un 
energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu, kā arī grozījumi 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā par prasībām lielas noslodzes 
bezemisiju autotransporta līdzekļiem, veicot iepirkumus autotransporta jomā. 

Tā kā gan elektrisko, gan ar ūdeņradi darbināmo autobusu iegāde un tālāka 
ekspluatācija būtu saistīta ar Kapitālsabiedrības izmantotās elektroenerģijas jaudas un 
daudzuma palielināšanos, Kapitālsabiedrība 2021. gada 16. martā vērsās ar iesniegumu 
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Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (turpmāk – SPRK) atļaujas saņemšanai 
elektroenerģijas tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai, kas 4,5 km garumā savienotu 
elektroenerģijas lietotāja Kapitālsabiedrības teritoriju Meiju ceļā 62, Jelgavā ar SIA “Gren 
Latvija” koģenerācijas staciju Rūpniecības ielā 73A, Jelgavā, tādējādi savienojot potenciālo 
ūdeņraža ražošanas un uzpildes staciju Kapitālsabiedrības teritorijā un biomasas koģenerācijas 
staciju. Tiešās līnijas ierīkošana ievērojami samazinātu projekta izmaksas 3,2 MW 
pieslēgumam, kas nepieciešams jaudas (atļautās slodzes) palielināšanai Kapitālsabiedrībai, 
saglabājot esošo Kapitālsabiedrības pieslēgumu sadales sistēmai kā rezerves pieslēgumu, kā 
arī nodrošinātu ūdeņraža ražošanu elektrolīzes procesā, izmantojot videi draudzīgā ražošanas 
procesā iegūto elektroenerģiju.  
 Izskatot šo Kapitālsabiedrības iesniegumu, 2021. gada 4. novembrī SPRK diemžēl 
pieņēma lēmumu Nr.123, ar kuru nolēma atteikt Kapitālsabiedrībai izsniegt atļauju tiešās 
līnijas pieslēguma ierīkošanai, kas savienotu elektroenerģijas lietotāja Kapitālsabiedrības 
teritoriju Meiju ceļā 62, Jelgavā, ar SIA “Gren Latvija” objektu biomasas koģenerācijas staciju 
Rūpniecības ielā 73A, Jelgavā. Uz doto brīdi šis lēmums ir pārsūdzēts tiesā un lietā turpinās 
tiesvedība. 
 2021. gada sākumā, paralēli jaunu autobusu iepirkuma gatavošanai, Kapitālsabiedrība 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un Satiksmes ministrijā meklēja iespējas 
piesaistīt ES līdzfinansējumu bezemisiju autobusu iegādei sabiedrisko pasažieru pārvadāšanai 
Jelgavas pilsētas maršrutu tīklā. Diemžēl 2021. gada 16. jūnijā publiskā telpā Satiksmes 
ministrs paziņoja, ka ES finansējums bezemisiju jauna sabiedriskā transporta iegādei Latvijas 
sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējiem nebūs pieejams vismaz tuvāko 5 gadu laikā. 
 Lai nodrošinātu noslēgtā Līguma izpildi un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu 
nepārtrauktību Jelgavas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos, Kapitālsabiedrība 
2021. gada 31. jūlijā izsludināja atklāto konkursu “Ar dīzeļmotoru darbināmu M3 jeb zemās 
grīdas autobusu piegāde”, kuram piedāvājuma iesniegšanas termiņš tika norādīts 2021.gada 
30.augusts. 

Laika posmā no 2021. gada augustam līdz oktobrim viens no pretendentiem vērsās 
Iepirkumu uzraudzības birojā ar 3 iesniegumiem par konkursa nolikumu, kurus pats, 
nesagaidot sūdzību izskatīšanu vēlāk arī atsauca, bet sakarā ar tiem Kapitālsabiedrība 3 reizes 
bija spiests pagarināt Konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņus.  

2022. gada februārī, noslēdzoties iepirkuma procedūrai, tika noslēgts Autobusu 
piegādes līgums ar atklātā konkursa ,,Ar dīzeļmototru darbināmu M3 kategorijas zemās grīdas 
autobusu piegāde” uzvarētāju, kas 32 autobusu piegādi Kapitālsabiedrībai  pabeidza 
2022. gada maijā.  

Izklāstīto faktu un apstākļu kopums, kā arī pieaugošais izejvielu un pakalpojumu cenu 
kāpums un ģeopolitiskā situācija pasaulē kopumā, Kapitālsabiedrības ieskatā liek secināt, ka 
tās vidējā termiņa darbības stratēģijā 2022. – 2027. gadam, no tās neatkarīgu apstākļu dēļ, var 
tikt veikti  arī nebūtiski grozījumi. 
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4. Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi 
 

Nr. Uzdevums Veicamie pasākumi Sasniedzamie rādītāji Izpildes termiņš Atbildīgais (amats) 
1. Stratēģiskais mērķis Nr.1 2021. gada 26. maija Līguma Nr. ADM/2-1.4/21/72 par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar 

autobusiem Jelgavas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos  veiksmīga izpilde. 
1.1. Uzdevums Nr.1 

mērķa Nr. 1 
sasniegšanai: 
Nodrošināt 
drošu un ātru 
pilsētas iekšējo 
un ārējo 
sasniedzamību 
un ilgtspējīgu 
transporta 
infrastruktūras 
attīstību 

1. Uzturēt darbaspēka skaitu līdz 
nepieciešamajam darbinieku skaitam 
(vismaz 60 autobusa vadītāji); 
2. Regulāri veikt/nodrošināt  
darbinieku apmācības, instruktāžas un 
kvalifikācijas celšanu; 
3. Veikt darbinieku kvalitātes 
motivējošus pasākumus (labākais 
autobusa vadītājs, atbilstoši 
kapitālsabiedrības gada rādītājiem, 
novērtēt darbinieku sniegumu). 

Plānoto reisu izpilde 
mēnesī, ne mazāk kā 98% 
(2021.gada 26.maija 
Līguma Nr. ADM/2-
1.4/21/72  punkts 6.1.3.).  
Saskaņā ar  Līguma Nr. 
ADM/2-1.4/21/72 un tā 
pielikumu Nr.3 
iesniedzama atskaite: 
Informācija par 
neizbrauktajiem reisiem. 

Visā līguma darbības laikā; 
atskaite katru mēnesi. 
 
Autobusu vadītāju instruktāža 
(iespēju robežās 1 reizi kā 
ārpakalpojumu). 
 
Darbinieku kvalitātes 
motivējošie pasākumi  - 
labākais “Jelgavas autobusu 
parks” autobusa vadītājs – 
katru mēnesi un 
kopvērtējumā  vienu reizi 
gadā. 

Izpilddirektors 
 
Pārvadājumu nodaļas 
vadītājs 
 
Tehniskās nodaļas 
vadītājs 
 
Vecākais dispečers- 
mehāniķis 

1.2.  Veicināt bezskaidras naudas 
norēķinus sabiedriskajā transportā 
paātrinot pasažieru apkalpošanu. 
 

 

Uzturēt līmeni 95% 
bezskaidras naudas 
ieņēmumus (mērījumi: 
pasažieru plūsmas atskaite 
katru mēnesi). 

Visā līguma darbības laikā. 
 
 
 

Izpilddirektors 
 
Pārvadājumu nodaļas 
vadītājs 
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1.3.  1. darba uzdevumu izpildē 
iesaistītajiem autobusiem uzsākot 
reisu ir jābūt nomazgātiem, 
nodrošinātiem ar atbilstošo 
aprīkojumu un dokumentāciju; 
2. visiem autobusa vadītājiem ir jābūt 
vienota parauga darba apģērbam. 
 

Sasniegt klientu 
apmierinātības (par  
vienotu, koptu autobusu 
parka tēlu) 65% apmērā. 

Visā līguma darbības laikā. Tehniskās nodaļas 
vadītājs 
 
Galvenais inženieris 
 
Vecākais dispečers- 
mehāniķis 

1.4.  Apkopo un izskata iesniegumus 
Jelgavas pilsētas maršrutu kustības 
sarakstu izmaiņām vai precizēšanai, 
pēc nepieciešamības izstrādā jaunus 
reisus un/vai izlaides. Divas reizes 
gadā (rudenī un pavasarī) precizē 
Jelgavas pilsētas maršrutu kustības 
sarakstus. 
 

Sasniegt klientu vajadzību 
apmierināšanas izpildi 
65% gadījumos.  

Kustības saraksta grozījumi 
atbilstoši pasažieru plūsmas 
un  pilsētas infrastruktūras 
izmaiņām. 

Pārvadājumu nodaļas 
vadītājs 

1.5.  Sabiedriskās domas aptaujā iegūt 
klientu apmierinātības mērījumu. 

Sasniegt klientu 
apmierinātības rādītāju 
65%. 

Visā līguma darbības laikā. Pārvadājumu nodaļas 
vadītājs 

1.6.  Multimodālā pasažieru termināla 
izveide, maršruta tīkla pielāgošana. 

Sasniegt klientu 
apmierinātības 65% 
apmērā. 

Visā līguma darbības laikā. Jelgavas valstspilsētas 
pašvaldība 
Pārvadājumu nodaļas 
vadītājs 

1.7.  Uzturēt, pilnveidot un informēt 
pasažierus par tiešsaistes pieeju  
pasažieriem par aktuālo autobusa 
pienākšanas laiku pieturā. 

Sasniegt klientu 
apmierinātības 65% 
apmērā. 

Visā līguma darbības laikā. Pārvadājumu nodaļas 
vadītājs 

2. Stratēģiskais mērķis Nr. 2  SIA “Jelgavas autobusu parks” nepārtraukta darbības nodrošināšana. 
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2.1. Uzdevums Nr.1 
mērķa Nr. 2 
sasniegšanai: 
Uzņēmuma 
darbības 
nepārtrauktība. 

Izstrādāt  SIA “Jelgavas autobusu 
parks” vidēja termiņa darbības 
stratēģiju 2022. – 2027. gadam. 

Nodrošināt efektīvu 
uzņēmuma darbību un 
veicinātu labu pārvaldības 
praksi. 

Visā līguma darbības laikā. Izpilddirektors 

2.2.  Iepirkumu organizēšana uzņēmuma 
nepārtrauktas darbības 
nodrošināšanai. 

Nodrošināt nepārtrauktu 
pieejamu un kvalitatīvu 
sabiedriskā transporta 
pakalpojuma sniegšanu. 

Visā līguma darbības laikā. Izpilddirektors 
Finanšu nodaļas 
vadītāja 
Tehniskās nodaļas 
vadītājs 

2.3.  Eiropas līdzfinansējuma piesaiste, lai 
organizētu jaunu energoefektīvu 
sabiedriskā transporta autobusu 
iepirkumu. 

Saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
20.06.2019. Direktīvu 
2019/1161 ar ko groza 
Direktīvu 2009/33 par 
“tīro” un energoefektīvo 
autotransporta līdzekļu 
izmantošanas veicināšanu, 
lai tiktu samazināts CO2 
izmešu daudzums pilsētas 
sabiedriskajā transportā. 

Visā līguma darbības laikā. Izpilddirektors 
Finanšu nodaļas 
vadītāja 
Tehniskās nodaļas 
vadītājs 

2.4.  Izstrādāt  SIA “Jelgavas autobusu 
parks” pakalpojumu darbības 
nepārtrauktības plānu un saskaņot to 
ar saistītajām iestādēm. 
 

Nodrošināt efektīvu 
uzņēmuma darbību, tai 
skaitā ārkārtas situācijās. 

Visā līguma darbības laikā. Izpilddirektors 

3.  Stratēģiskais mērķis Nr. 3  SIA “Jelgavas autobusu parks” ēku, teritorijas un infrastruktūras attīstība. 
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3.1. Uzdevums Nr.1 
mērķa Nr. 3 
sasniegšanai: 
Ēku energo-
efektivitātes 
ieviešanas 
pasākumi. 

Eiropas finansējuma piesaiste, lai: 
1. Uzlabot darbnīcu ēkas 
energoefektivitāti. 
2. Uzlabot automazgātavas 
energoefektivitāti. 

Enerģijas patēriņa 
samazinājums līdz 20%. 
 
Enerģijas patēriņa 
samazinājums līdz 10%. 

Visā līguma darbības laikā. 
 
 
Visā līguma darbības laikā. 
 

Tehniskā nodaļas 
vadītājs 
 

3.2.  1. Perspektīvās uzlādes 
infrastruktūras izveide no SIA 
“Gren Latvija” līdz  SIA “Jelgavas 
autobusu parks”vai alternatīvu 
risinājumu izveide nākotnē 
paredzamo bezizmešu autobusu 
uzlādes nodrošināšanai. 

Projekts par perspektīvā 
pieslēguma izbūvi. 

Visā līguma darbības laikā. Tehniskās nodaļas 
vadītājs 
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5. Plānotie finanšu rādītāji 
 

 
Plānotie ieņēmumi un izdevumi no pārvadājumiem (EUR): 
 
Nosaukums 2022.gads 2023.gads 2024.gads 2025.gads 2026.gads 2027.gads 
  EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
Ieņēmumi 1475000 1558000 1636000 1750520 1804000 1894000 
Izdevumi 4158870 4238550 4386100 4481010 4435940 4590220 
Zaudējumi 2683870 2680550 2750100 2730490 2631940 2696220 
Peļņas daļa 89710 91370 92930 95220 96290 98090 
Kompensācija, EUR 2773580 2771920 2843030 2825710 2728230 2794310 
% (no ieņēmumiem) 65 64 63 62 60 60 
Maksājumi budžetā 633690 652205 684500 715700 751105 788275 

 
 
Naudas plūsmas pārskats (EUR): 
 
Pamatdarbības 
naudas plūsma 2022.gads 2023.gads 2024.gads 2025.gads 2026.gads 2027.gads 
Ieņēmumi no 
pakalpojumu 
sniegšanas 

2312481 2321040 2424470 2569252 2636490 2744700 

Maksājumi 
piegādātājiem, 
pārējie 
pamatdarbības 
izdevumi, 

-4440070 -4578720 -4650520 -4739570 -4359050 -4362135 

t.sk.             
> par precēm un 
pakalpojumiem 
veiktie maksājumi 

-2896150 -2989400 -2981510 -2994520 -2527130 -2439010 

> maksājumi 
darbiniekiem 

-910230 -937120 -983990 -1029350 -1080820 -1134850 

> nodokļu 
maksājumi 

-633690 -652200 -685020 -715700 -751100 -788275 

Pārējie sabiedrības 
pamatdarbības 
ieņēmumi ( 
t.sk.dotācijas) 

2594040 2316800 2366460 2418950 2214210 2136750 

Pārējie sabiedrības 
pamatdarbības 
ieņēmumi (+); 
izdevumi (-) 

164407 153700 159960 884190 680240 205200 
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Pamatdarbības 
naudas plūsma 2022.gads 2023.gads 2024.gads 2025.gads 2026.gads 2027.gads 
Bruto 
pamatdarbības 
naudas plūsma 

630858 212820 300370 1132822 1171890 724515 

Izdevumi procentu 
maksājumiem 

0 0 0 -32680 -89270 -104430 

Pamatdarbības 
neto naudas plūsma 

630858 212820 300370 1100142 1082620 620085 

Ieguldīšanas 
darbības naudas 
plūsma 

-1081010 -3630 -2750 -3515050 -3074850 0 

Pamatlīdzekļu un 
nemateriālo 
ieguldījumu iegāde 

-1081010 -3630 -2750 -3515050 -3074850 0 

Ieņēmumi no 
pamatlīdzekļu  un 
nemateriālo 
ieguldījumu 
pārdošanas 

0 0 0 0 0 0 

Finansēšanas 
darbības naudas 
plūsma  

0 0 0 2427750 1749210 -700080 

Saņemtie aizņēmumi 0 0 0 2614500 2286000 0 
Izdevumi 
aizņēmumu 
atmaksāšanai 

0 0 0 -186750 -536790 -700080 

Naudas un tās 
ekvivalentu neto 
pieaugums vai 
samazinājums 

-450152 209190 297620 12842 -243020 -79995 

Naudas un tās 
ekvivalentu atlikums 
pārskata gada 
sākuma 

1242792 792640 1001830 1299450 1312292 1069272 

 
 
Peļņas vai zaudējumu aprēķins (EUR): 
 

 2022.gads 2023.gads 2024.gads 2025.gads 2026.gads 2027.gads 
Neto apgrozījums 4307280 4390400 4540720 4638500 4596410 4753770 
Pārdotās produkcijas 
ražošanas izmaksas 4205320 4256160 4403270 4453130 4328160 4454350 
Bruto peļņa vai 
zaudējumi (no 
apgrozījuma) 101960 134240 137450 185370 268250 299420 
Administrācijas 
izmaksas 65500 68770 70830 72800 76440 80260 
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 2022.gads 2023.gads 2024.gads 2025.gads 2026.gads 2027.gads 
Pārējie sabiedrības 
saimnieciskās 
darbības izdevumi 5500 5650 6200 6250 6400 6400 
Procentu maksājumi 
un tamlīdzīgas 
izmaksas 0 0 0 32680 89270 104430 
Peļņa vai zaudējumi 
pirms nodokļiem 30960 59820 60420 73640 96140 108330 
Pārējie nodokļi 550 565 620 620 640 640 
Pārskata perioda 
peļņa vai zaudējumi 30410 59255 59800 73020 95500 107690 

 
 
Bilance (EUR): 
 
AKTĪVS 31.12.22. 31.12.23. 31.12.24. 31.12.25. 31.12.26. 31.12.27. 

 
Ilgtermiņa ieguldījumi 
Nemateriāli ieguldījumi 
Licences, tiesības un 
tml. izmaksas 

8590 5310 2030 0 0 0 

Nemateriāli 
ieguldījumi kopā 

8590 5310 2030 0 0 0 

Pamatlīdzekļi 
Zemes gabali, ēkas, 
būves  

552630 708780     

Autotransports 720370 535530 350690 2684170 4896870 4368130 
Pārējie pamatlīdzekļi 
un inventārs 

18530 1550 1030 510 1200 800 

Pamatlīdzekļu 
izveidošanas 
izdevumi 

182240 0 0 0 0 0 

Pamatlīdzekļi kopā 1473770 1245860 1025300 3323060 5501250 4936910 
Ilgtermiņa 
ieguldījumi kopā 

1482360 1251170 1027330 3323060 5501250 4936910 

 

Apgrozāmie līdzekļi 
Krājumi 
Izejvielas, 
pamatmateriāli un 
palīgmateriāli 

12500 12550 10600 10650 11000 11250 

Krājumi kopā 12500 12550 10600 10650 11000 11250 
Debitori 
Pircēju un pasūtītāju 
parādi 

143100 148400 139500 159850 159400 165300 

Citi debitori 40000 22300 21660 145800 150000 85000 
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AKTĪVS 31.12.22. 31.12.23. 31.12.24. 31.12.25. 31.12.26. 31.12.27. 
Nākamo periodu 
izdevumi 

21000 21500 22000 34050 37000 36500 

Uzkrātie ieņēmumi 202260 297200 345000 353630 280000 390000 

Debitori kopā 406360 489400 528160 693330 626400 676800 

Nauda 792640 1001830 1299450 1312292 1069272 989277 
Apgrozāmie 
līdzekļi kopā 

1211500 1503780 1838210 2016272 1706672 1677327 

 

Aktīvu kopsumma 2693860 2754950 2865540 5339332 7207922 6614237 

 

PASĪVS 31.12.22. 31.12.23. 31.12.24. 31.12.25. 31.12.26. 31.12.27. 
         

Pašu kapitāls         
Akciju vai daļu 
kapitāls 

1507483 1507483 1507483 1507483 1507483 1507483 

Nesadalītā peļņa (zaudējumi), t.sk.         
  iepriekšējo periodu 
nesadalītā peļņa 

540000 570410 629665 689465 762485 857985 

 pārskata perioda 
nesadalītā peļņa 

30410 59255 59800 73020 95500 107690 

Pašu kapitāls kopā 2077893 2137148 2196948 2269968 2365468 2473158 
 
Kreditori 
Ilgtermiņa parādi 

Citi aizņēmumi 0 0 0 2054250 3476880 2776800 
Ilgtermiņa parādi 
kopā 

0 0 0 2054250 3476880 2776800 

Īstermiņa parādi         

Citi aizņēmumi 30 0 0 373500 700080 700080 
Parādi piegādātājiem 
un darbuzņēmējiem 

195800 196700 210600 197800 216000 211000 

Nodokļi un sociālās 
apdrošināšanas 
maksājumi 

55200 54350 57040 59640 62590 65690 

Citi kreditori 129050 134400 139790 140390 141200 142100 
Nākamo periodu 
ieņēmumi 

122500 127100 138000 135600 136500 136200 

Uzkrātās saistības 113387 105252 123162 108184 109204 109209 
Īstermiņa parādi 
kopā 

615967 617802 668592 1015114 1365574 1364279 

Kreditori kopā 615967 617802 668592 3069364 4842454 4141079 
         

Pasīvu kopsumma 2693860 2754950 2865540 5339332 7207922 6614237 
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6. Risku analīze 
 

Lai samazinātu finansiālo risku iespējamību uzņēmumā,  Kapitālsabiedrība nekad nav 
strādājis tikai ar vienu kredītiestādi. Visas darbības laikā uzņēmums ir bijis vismaz 2 
kredītiestāžu klients. 

 Kapitālsabiedrībai nekad nav bijusi ilgtermiņa sadarbība tikai ar vienu apdrošināšanas 
kompāniju. Apdrošināšanas kompāniju pakalpojuma cenu un to piedāvājumu izvērtējums notiek 
katru gadu. 

IT jomā iespējamo risku mazināšanai – grāmatvedības dokumentu kopiju uzglabāšana 
notiek atsevišķā datu nesējā, tādējādi tiek dublēti grāmatvedības dokumenti un praktiski nav 
iespējama to nozaudēšana vai iznīcināšana. Kapitālsabiedrība, pieaicinot IT nozares speciālistus, 
regulāri veic IT risku monitoringu uzņēmumā. 

Remontu, apkopju un infrastruktūras uzturēšanas risku mazināšanai – ir nolīgtas vairākas 
sabiedrības, kas to veic, lai nebūtu iespējams viena pakalpojuma sniedzēja monopols. Visas 
kompānijas šīs tiesības ir ieguvušas konkursa vai tirgus izpētes kārtībā. Paralēli tam 2022. gada 
otrajā pusē, Kapitālsabiedrības tehniskajā nodaļā tiks atjaunoti amati un pieņemti darbā 
darbinieki, kuri nodrošinās autobusu remontu nepārtrauktību un mazinās Kapitālsabiedrības 
remontu ārpakalpojumu izdevumus, kuru cenām šobrīd ir tendence strauji pieaugt. 

Sakarā ar autobusu vadītāju profesijas popularitātes mazināšanos un lai motivētu 
Kapitālsabiedrībā strādājošo autobusu vadītāju vēlmi nepamest patreizējo darba vietu, regulāri 
reizi gadā Kapitālsabiedrība pārskatīs tās darba samaksas nolikumā atrunāto stundas tarifa likumi 
autobusu vadītājiem, un, nepieciešamības gadījumā mainoties vidējam atalgojumam šajā 
profesijā, gatavo priekšlikumus palielināt stundas tarifa likmi Kapitālsabiedrības autobusu 
vadītājiem. Papildus tam, ņemot vērā vidējā vecuma palielināšanos uzņēmumā, katru gadu 
Kapitālsabiedrība veic savu darbinieku veselības apdrošināšanu. Arī pārējiem uzņēmuma 
darbiniekiem regulāri tiek pārskatīta darba samaksas nolikumā paredzētā atlīdzība. 

Kā vienu no ārējiem, neprognozējamajiem  riskiem var minēt iespējamās izmaiņas valsts 
nodokļu politikā. Arī nepārtraukts energoresursu sadārdzinājums rada būtisku ietekmi 
pakalpojuma sniegšanā. Tādā gadījumā būs neparedzamas izmaiņas uzņēmuma bilancē un 
naudas plūsma uzņēmumā kopumā. 
 
Kapitālsabiedrības risku analīze: 
 

Nr.p.k. Apzināto risku veidi 
Uzdevumi risku 

novēršanai/ samazināšanai 
1. Iedzīvotāju skaita turpmāka samazināšanās Pastāvīgi sekot līdzi tirgus 

attīstībai, pasažieru 
vajadzībām un pastāvīgi 
uzlabot pakalpojuma 
sniegšanas kvalitāti. 

2. Iedzīvotāju maksātnespējas samazināšanās Analizēt pasažieru 
pārvietošanās tendences un 
piedāvāt Pasūtītājam 
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grozījumus pilsētas maršrutu 
tīklā un biļešu cenu politikā. 

3. Neparedzama vispārēja preču un  pakalpojumu cenu  
paaugstināšanās 

Analizēt tirgus piedāvājumus, 
veikt regulāras tirgus izpētes 
un izvēlēties maksimāli 
saimnieciski izdevīgākos 
tirgus piedāvājumus. 

4. Normatīvo aktu izmaiņas Regulāri sekot līdzi 
paredzētajiem normatīvo aktu 
grozījumiem un to  izmaiņām, 
un, sagatavot savu nozari 
skarošo grozījumu 
komentārus un ieteikumus, 
kurus iesniegt likumdevējam 
caur Latvijas Pasažieru 
pārvadātāju asociāciju. 

5. Personāla novecošanās Kā vienu no galvenajiem 
riskiem, lai Kapitālsabiedrība 
spētu nodrošināt sniegtā 
pakalpojuma nepārtrauktību 
Jelgavas valstspilsētā, jāmin 
autobusu vadītāju vidējais 
vecums uzņēmumā, kas uz 
doto brīdi ir 56 – 57 gadi. Tas 
ar katru gadu palielinās, bet 
jaunus autobusu vadītājus 
piesaistīt darbam uzņēmumā 
ir grūti, jo atalgojuma 
piedāvājums privātajos un 
kravu pārvadājumu 
uzņēmumos strauji pieaug, 
kas veicina jaunu un vidējā 
vecuma šoferu, ar attiecīgās 
kategorijas transportlīdzekļu 
vadīšanas tiesībām, aiziešanu 
strādāt šajā pārvadājumu 
segmentā. 

 
 
 
SIA “Jelgavas autobusu parks” izpilddirektors   A. Ozoliņš 


