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Satiksmes ministrijai 

Par Ministru kabineta noteikumu 
projektu „Vienotas sabiedriskā 
transporta pakalpojumu uzskaites 
sistēmas izveidošanas, uzturēšanas 
un attīstīšanas kārtība” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
Ministru kabineta noteikumu projektu „Vienotas sabiedriskā transporta 
pakalpojumu uzskaites sistēmas izveidošanas, uzturēšanas un attīstīšanas 
kārtība”, jo ir šādi iebildumi: 

1. Lūdzam dot precīzu pašreizējās situācijas novērtējumu anotācijas 
I. sadaļas 2. punktā ar raksturojošiem lielumiem un precizēt anotācijas 
II. sadaļas 2. un 3. punktu, jo anotācijā netiek dota vispārēja analīze par 
VBTS darbības ieviešanu pilnā apjomā un patiesajiem cēloņiem šīs 
sistēmas neefektīvai darbībai, netiek uzsvērts, ka pastāv būtiskas 
problēmas sistēmas lietotāju – informācijas par biļešu tirdzniecību 
sūtītāju – darbībā un tehniskā nodrošinājuma izmantošanā reālajā vidē. 
LPS uzskata, ka nepieciešama detalizēta analīze, kādēļ šī sistēma netika 
pilnvērtīgi ieviesta, kā arī – cik reāli izmaksāja šīs sistēmas ieviešana.  

2. Ministru kabineta noteikumu projektā nav norādīts, kādā laika periodā 
pēc biļetes izdošanas un kāda informācija par notirgoto biļeti ir 
jānosūta uz jaunizveidoto datubāzi, kā arī nav noteikts, kā rīkoties 
gadījumos, kad tiek izdotas abonementbiļetes.  

3. Lūdzam izteikt noteikumu projekta 5. punktu šādā redakcijā: 
,,5. Šo noteikumu 3.9. apakšpunktā minēto informāciju datubāzē ievada 
sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtītāji pilsētas nozīmes 
maršrutos un, izmantojot VBRS (vienota biļešu rezervēšanas sistēma), 
biļešu tirgotāji un pārvadātāji, kas nodrošina sabiedriskā transporta 
pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutos.” 

4. Lūdzam izteikt noteikumu projekta 8. punkta pirmo teikumu šādā 
redakcijā: 
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,,8. Piekļuvi datubāzei tās izmantotājiem (pārvadātāji, biļešu 
tirgotāji, pašvaldības un sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtītāji) 
nodrošina Autotransporta direkcija, slēdzot līgumu par datubāzes 
izmantošanu.” 

5. Lūdzam izteikt Ministru kabineta noteikumu projekta 9. punktu šādā 
redakcijā: 
,,9. Elektroniskai informācijas apmaiņai datubāzē Autotransporta 
direkcija nodrošina vienotu datu apmaiņas standartu, 1. pielikums.” 

6. Atbalstām LPPA iniciatīvu un aicinām izteikt 11. punktu šādā 
redakcijā: 
,,11. Attīstot datubāzi, tai tiek pieslēgta Vienotā biļešu rezervēšanas 
sistēma (turpmāk tekstā VBRS), kuras ieviešanu un uzturēšanu 
nodrošina Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija (turpmāk tekstā – 
LPPA).” 

7. Lūdzam izteikt 12. punktu šādā redakcijā: 
,,12. VBRS nodrošina: 
12.1. GPS/ONLINE funkciju, kas nodrošina teorētiskās un faktiskās 
informācijas par autobusu kustību iegūšanu un datubāzē esošās 
informācijas par pieturvietām, maršrutiem un reisiem vizualizāciju 
elektroniskā kartē, lai uzlabotu reģionālās nozīmes sabiedriskā 
transporta maršrutu plānošanu un sabiedriskā transporta pakalpojumu 
pasūtījumu līgumu izpildes kontroli; 
12.2. GPS datu par transportlīdzekļu pārvietošanos uzglabāšanu; 
12.3. biļešu rezervēšanas portāla funkciju, kas nodrošina sabiedriskā 
transporta izmantotājiem ar sabiedriskā transporta pakalpojumu 
sniegšanu saistīto pakalpojumu – vienotas sabiedriskā transporta biļetes 
rezervēšanas, iegādes un informācijas par sabiedriskā transporta 
pakalpojumiem ieguves iespējas; 
12.4. pieeju biļešu tirdzniecībai „Pasažieru vilcienam” un 
starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem; 
12.5. atskaišu un rēķinu sagatavošanu savstarpējo norēķinu veikšanai 
starp biļešu tirdzniecības vietām un pārvadātājiem par fiksētu 
starpniekatlīdzību; 
12.6. datu apmaiņu starp VBRS un ATD datubāzēm.” 

8. Lūdzam izteikt 13. punktu šādā redakcijā: 
,,13. LPPA nodrošina VBRS ieviešanu līdz 2015. gada 1. janvārim.” 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


