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1. Par Sabiedriskā transporta padomes 2018.gada 27.jūlija lēmuma Nr.1 

(protokols Nr.1A/§1) izpildi 
 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 2.pantu, 5.panta pirmās 

daļas 3.punktu un 2013.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6., 21. un 24.1punktu, ņemot vērā apstākli, 

ka  sabiedriskā transporta pakalpojumu izpildē konstatēto pārkāpumu skaits ir ievērojami 

samazinājies un pakalpojumu sniedzēji Sabiedriskā transporta padomes uzdotos 

uzdevumus par bezskaidras naudas norēķinu ieviešanu ir faktiski izpildījis, rezultātā 

samazinot skaidras naudas apriti un ar skaidras naudas apriti saistītos riskus, ievērojot 

samērīguma principu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

1.1. pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par 2018. gada 27. jūlija Sabiedriskā transporta padomes Lēmuma Nr.1 

punkta 1.2.,1.3., 1.4., 1.5. un 1.6.izpildi; 

1.2. pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par 2015.gada 19.februāra Līguma Nr. ATD/ST-2015/01 “Par sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem reģionālās nozīmes 

maršrutu tīkla daļā “Centrs 1A” izpildē konstatētajiem pārkāpumiem; 

1.3. ierosināt VSIA “Autotransporta direkcijai” veikt izmaiņas līgumsoda par 

atrašanos sabiedriskajā transportlīdzeklī bez derīgas braukšanas biļetes 

apmēros, paredzot, ka līgumsoda minimālais apmērs par atrašanos 

sabiedriskajā transportlīdzeklī bez derīgas braukšanas biļetes ir vismaz 22 

EUR, bet nepārsniedzot Ministru kabineta 2015.gada 28.augusta noteikumos 

Nr.599 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas 

kārtība” 114.punktā noteikto maksimālo apmēru 71.14 EUR. Līgumsoda 

apmēru par bagāžas un dzīvnieku pārvadāšanu bez biļetes nosaka 

pārvadātājs, saskaņojot ar VSIA “Autotransporta direkcija”; 

1.4. uzdod Valsts SIA “Autotransporta direkcija” sagatavot un iesniegt Satiksmes 

ministrijai priekšlikums par grozījumiem Ministru kabineta 2015.gada 

28.jūlija noteikumos Nr.435 “Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un 



izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu”, paredzot 

paaugstinātas maksas ieviešanu, norēķinoties ar skaidru naudu reģionālās 

nozīmes maršrutos; 

1.5. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” vismaz reizi ceturksnī sagatavot un 

iesniegt Sabiedriskā transporta padomei informāciju par 2015.gada 

19.februāra Līgumā Nr. ATD/ST-2015/01 “Par sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla 

daļā “Centrs 1A”  ietverto nosacījumu izpildi; 

1.6.  Lēmums stājas spēkā 2018. gada 21. novembrī.  

 

 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________  
    


