
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2015.gada 4.decembrī  (prot. Nr.14§1) 

 

 

1. Par 2015.gada decembra mēnesī pārvadātājiem avansā izmaksājamo dotāciju 

apjomu. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

daļas 7.punktu un ievērojot 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.435 

„Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 

saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma 

tarifu” 59.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

1.1. Apstiprināt VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2015.gada 

26.novembra ziņojumā Nr.30 „Ziņojums par valsts budžeta dotāciju izlietojumu 

2015.gadā” sniegtos priekšlikumus no 2015.gada laikā uzkrātās valsts budžeta finanšu 

līdzekļu rezerves 1 464 692.92 EUR izmaksāt 1 221 728.98 EUR iepriekšējos gados 

nesegto zaudējumu kompensēšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālajos pārvadājumos un 242 963.94 EUR izmaksāt AS “Pasažieru vilciens” 

decembra mēneša dotāciju avansa maksājumā; 

1.2. Apstiprināt VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2015.gada 

26.novembra ziņojumā Nr.31 „Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu 

par 2015.gada decembri” sniegtos priekšlikumus par 2015.gada decembra mēnesī 

avansā izmaksājamo dotāciju apjomu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālajos pārvadājumos; 

1.3. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 4. decembrī. 

 

 

 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona 

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece       ______________ 

 

 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.2 

 

 

2015.gada 4.decembrī  (prot. Nr. 14§2) 

 

 

2. Par 2015.gada decembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālos pārvadājumos avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par 

personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu  
 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

daļas 7.punktu un ievērojot 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.435 

„Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 

saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma 

tarifu” 59.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

2.1. Apstiprināt VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2015.gada 

26.novembra ziņojumā Nr.32 „Ziņojums par dotāciju par braukšanas maksas 

atvieglojumiem sadali pārvadātājiem par 2015.gada decembri” sniegtos priekšlikumus 

par 2015.gada decembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālos pārvadājumos avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar 

braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu. Avansa maksājumu veikt no 

2015.gada uzkrātās rezerves atlikuma 735 115 EUR un finansēšanas plānā 

paredzētajiem līdzekļiem;  

2.2. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 4. decembrī. 

 

 

 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona 

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece       ______________ 

       

 

  



 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.3 

 

 

2015.gada 4.decembrī  (prot. Nr.14§3) 

 

 

3. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

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

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6., 21. punktu, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 

           3.1.pieņemt zināšanai Valsts SIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto 

informāciju par veiktajiem grozījumiem Līgumos par sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes maršrutos, pamatojoties uz Sabiedriskā 

transporta padomes 2014. gada 10. janvāra lēmuma Nr.3 3.1.1., 3.2.1., 3.2.3., 

3.2.7.punktu, 2014.gada 28.februāra lēmuma Nr.2 2.14.punktu; 

3.2. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 4. decembrī. 

 

 

 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona 

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece       ______________ 

  



 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.4 

 

 

2015. gada 4. decembrī  (prot. Nr.14§4) 

 

4. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 2.punktu, ievērojot Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 6. pantā noteiktos 

sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas principus un pamatojoties uz 2013. 

gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta 

padomes nolikums” 3.1., 3.6., 21. un 25.punktu, Sabiedriskā transporta padome 

nolemj: 

4.1. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6255 Rīga 

- Sigulda: 

4.1.1. reisam Nr. 59 plkst. 23:05 no Rīgas starptautiskās autoostas noteikt 

izpildi no pirmdienas līdz ceturtdienai; 

4.1.2. atklāt reisu Nr. 61 plkst. 23:05 no Rīgas starptautiskās autoostas ar izpildi 

piektdienās, sestdienās, iekļaujot papildus pieturvietu “Inčukalna stacija”. 

 

4.2.Apstiprināt sekojošas izmaiņas maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutā 

Nr. 7493 Rīga – Ilūkste – Daugavpils un saglabāt sekojošu reisu izpildi: 

4.2.1. reiss Nr. 03 plkst. 17:15 no Rīgas starptautiskās autoostas ar izpildi 

piektdienās un svētdienās; 

4.2.2. reiss Nr. 04 plkst. 10:30 no Daugavpils autoostas ar izpildi piektdienās un 

svētdienās.   

 

4.3. Slēgt eksperimentālo maršrutu Nr. 5777 “Rīga – DS “Getliņi””, bet 

Sabiedriskā transporta padomes 2016.gada marta sēdē atkārtoti lemt par 

nepieciešamību to iekļaut reģionālās nozīmes maršrutu tīklā. 

 

4.4. Atlikt pieteikuma par grozījumiem reģionālās nozīmes maršrutos Nr. 6524 

Jelgava – Eleja un Nr. 6526 Jelgava – Lielplatone – Eleja izskatīšanu līdz papildus 

informācijas saņemšanai no plānošanas reģiona.    

 

4.5. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

4.5.1. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6491 Cēsis – Lielstraupe – Straupe - 

Cēsis: 
4.5.1.1. slēgt reisu Nr. 13 plkst. 06:35 no Cēsu autoostas ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai skolu mācību dienās no 1. septembra līdz 31. maijam; 



4.5.1.2. slēgt reisu Nr. 15 plkst. 15:15 no Cēsu autoostas ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai skolu mācību dienās no 1. septembra līdz 31. maijam; 

4.5.1.3. slēgt reisu Nr. 19 plkst. 15:15 no Cēsu autoostas ar izpildi pirmdienās 

un ceturtdienās periodā no 1. jūnija līdz 31. augustam un skolu brīvlaikos; 

4.5.1.4. atklāt reisu Nr. 21 plkst. 06:50 no Cēsu autoostas ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai skolu mācību dienās no 1. septembra līdz 31. maijam; 

4.5.1.5. atklāt reisu Nr. 20 plkst.15:20 - 17:10 no Cēsu autoostas ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai skolu mācību dienās no 1. septembra līdz 31. maijam; 

4.5.1.6. atklāt reisu Nr. 23 plkst. 15:20 - 16:50 ar izpildi pirmdienās, 

ceturtdienās periodā no 1. jūnija līdz 31. augustam un skolu brīvlaikos. 

4.5.2. slēgt reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 6329 Zaube – Annas - Zaube ar 

reisiem Nr. 02 plkst. 16:30-17:10 ar izpildi visu gadu piektdienās, Nr. 07 plkst. 06:25 -

07:05 ar izpildi visu gadu piektdienās. 

4.5.3. noteikt, ka reģionālās nozīmes maršruta Nr. 6267 Cēsis – Rauna – 

Bērzkrogs - Cēsis reiss Nr. 11 plkst. 19:05 no Cēsu AO tiek izpildīts piektdienās 

(iepriekš - no pirmdienas līdz piektdienai). 

4.5.4. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 3010 CATA – Autoosta – Slimnīca -

Cīrulīši atklāt reisu Nr. 37 plkst. 05:25 - 05:46 ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai. 

4.5.5. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6280 Cēsis - Straupe: 

4.5.5.1. slēgt reisu Nr. 42 plkst. 15:10 no Stalbes ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai skolu mācību dienās no 1. septembra līdz 31. maijam; 

4.5.5.2. slēgt reisu Nr. 19 plkst. 15:15 no Cēsu AO ar izpildi otrdienās, 

trešdienās, piektdienās periodā no 1. jūnija līdz 31. augustam un skolu brīvlaikos; 

4.5.5.3. slēgt reisu Nr. 21 plkst. 15:15 no Cēsu autoostas ar izpildi sestdienās; 

4.5.5.4. slēgt reisu Nr. 26 plkst. 15:55 no Straupes ar izpildi sestdienās; 

4.5.5.5. slēgt reisu Nr. 52 plkst. 16:05 no Straupes ar izpildi otrdienās, 

trešdienās, piektdienās periodā no 1. jūnija līdz 31. augustam un skolu brīvlaikos; 

4.5.5.6. atklāt reisu Nr. 09 plkst. 15:20 no Cēsu autoostas ar izpildi sestdienās; 

4.5.5.7. atklāt reisu Nr. 10 plkst. 15:10 no Stalbes ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai skolu mācību dienās no 1. septembra līdz 31. maijam; 

4.5.5.8. atklāt reisu Nr. 11 plkst. 15:20 no Cēsu autoostas ar izpildi otrdienās, 

trešdienās, piektdienās periodā no 1. jūnija līdz 31. augustam un skolu brīvlaikos; 

4.5.5.9. atklāt reisu Nr. 12 plkst. 16:10 no Straupes ar izpildi sestdienās; 

4.5.5.10. atklāt reisu Nr. 14 plkst. 16:10 no Straupes ar izpildi otrdienās, 

trešdienās, piektdienās periodā no 1. jūnija līdz 31. augustam un skolu brīvlaikos. 

4.5.6. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5610 Kalnmuiža - Cēsu AO - Priekuļi: 

4.5.6.1. slēgt reisu Nr. 59 plkst.07:03 no Kalnmuižas ar izpildi no pirmdienas 

līdz sestdienai; 

4.5.6.2. slēgt reisu Nr. 87 plkst. 06:05 no Cēsu autoostas ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

4.5.6.3. atklāt reisu Nr. 55 plkst. 06:53 no Kalnmuižas  ar izpildi no pirmdienas 

līdz sestdienai; 

4.5.6.4. atklāt reisu Nr. 57 plkst. 06:00 no Cēsu autoostas ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

4.5.6.5. reisos Nr. 61 plkst. 07:58 no Kalnmuižas, Nr. 67 plkst. 11:05 no Cēsu 

autoostas, Nr. 71 plkst.13:08 no Cēsu autoostas, Nr. 77 plkst. 16:08 no Cēsu autoostas, 



Nr. 79 plkst. 17:03 no Cēsu autoostas, Nr. 81 plkst. 18:03 no Kalnmuižas izslēgt 

pieturvietu “AS “Ruks”” un iekļaut pieturvietu “Katrīnkalns”, saglabājot esošos 

izpildes laikus.  

4.5.7. reģionālās nozīmes maršruta Nr. 6290 Cēsis – Raiskums - Jātnieki reisu 

Nr. 01 plkst. 10:25 no Cēsu autoostas, Nr. 02 plkst. 11:00 no Jātniekiem, Nr. 03 plkst. 

13:20 no Cēsu autoostas, Nr. 04 plkst. 13:55 no Jātniekiem, izpildes dienas noteikt 

otrdienas un piektdienas (iepriekš – otrdienas un ceturtdienas); 

4.5.8. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6244 Līgatnes stacija – Gaujasmala: 

4.5.8.1. slēgt reisu Nr. 02 plkst. 06:05 - 06:25 ar izpildi darba dienās; 

4.5.8.2. slēgt reisu Nr. 10 plkst. 11:08 - 11:28 ar izpildi darba dienās; 

4.5.8.3. slēgt reisu Nr. 14 plkst. 17:10 - 17:30 ar izpildi sestdienās, svētdienās; 

4.5.8.4. slēgt reisu Nr. 34 plkst. 16:10 - 16:30 ar izpildi darba dienās; 

4.5.8.5. slēgt reisu Nr. 36 plkst. 19:00 - 19:18 ar izpildi sestdienās, svētdienās; 

4.5.8.6. slēgt reisu Nr. 38 plkst. 20:10 - 20:25 ar izpildi darba dienās; 

4.5.8.7. slēgt reisu Nr. 27 plkst. 08:36 - 09:08 ar izpildi sestdienās, svētdienās; 

4.5.8.8. slēgt reisu Nr. 33 plkst. 13:30 - 14:03 ar izpildi svētdienās; 

4.5.8.9. slēgt reisu Nr. 39 plkst. 15:50 - 16:10 ar izpildi darba dienās; 

4.5.8.10. slēgt reisu Nr. 19 plkst. 16:35 - 17:08 ar izpildi katru dienu; 

4.5.8.11. slēgt reisu Nr. 37 plkst. 17:30 - 17:48 ar izpildi katru dienu; 

4.5.8.12. slēgt reisu Nr. 41 plkst. 19:40 - 20:10 ar izpildi sestdienās, svētdienās; 

4.5.8.13. atklāt reisu Nr. 40 plkst. 06:10 - 06:30 ar izpildi darba dienās; 

4.5.8.14. atklāt reisu Nr. 42 plkst. 11:07 - 11:26 ar izpildi darba dienās un 

svētdienās; 

4.5.8.15. atklāt reisu Nr. 44 plkst. 16:08 - 16:25 ar izpildi darba dienās; 

4.5.8.16. atklāt reisu Nr. 46 plkst. 17:05 - 17:23 ar izpildi sestdienās, 

svētdienās; 

4.5.8.17. atklāt reisu Nr. 48 plkst. 19:15 - 19:35 ar izpildi sestdienās, 

svētdienās; 

4.5.8.18. atklāt reisu Nr. 50 plkst. 20:12 - 20:27 ar izpildi darba dienās; 

4.5.8.19. atklāt reisu Nr. 43 plkst. 08:35 - 09:05 ar izpildi sestdienās, 

svētdienās; 

4.5.8.20. atklāt reisu Nr. 45 plkst. 13:32 - 14:03 ar izpildi svētdienās; 

4.5.8.21. atklāt reisu Nr. 47 plkst. 15:48 - 16:06 ar izpildi no pirmdienas līdz 

sestdienai; 

4.5.8.22. atklāt reisu Nr. 49 plkst. 16:30 - 17:03 ar izpildi katru dienu; 

4.5.8.23. atklāt reisu Nr. 51 plkst. 17:33 - 17:50 ar izpildi katru dienu; 

4.5.8.24. atklāt reisu Nr. 53 plkst. 19:45 - 20:12 ar izpildi sestdienās, 

svētdienās; 

4.5.8.25. reisā Nr. 28 plkst. 06:35 no pieturvietas “Skaļupe” izslēgt galapunkta 

pieturvietu “Līgatnes stacija”; 

4.5.8.26. reisā Nr. 06 plkst. 07:45 no pieturvietas “Gaujasmala” izslēgt 

galapunkta pieturvietu “Līgatnes stacija”; 

4.5.8.27. reisā Nr. 08 plkst. 09:10 no pieturvietas “Gaujasmala” izslēgt 

galapunkta pieturvietu “Līgatnes stacija”; 

4.5.8.28. reisā Nr. 12 plkst. 14:05 no pieturvietas “Skaļupe” izslēgt galapunkta 

pieturvietu “Līgatnes stacija”; 



4.5.8.29. reisu Nr. 15 uzsākt plkst. 14:27 Līgatnē, izslēdzot pieturviet “Līgatnes 

stacija”. 

4.5.9. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.5084 Cēsis – Gaujasmala: 

4.5.9.1. slēgt reisu Nr. 12 plkst. 17:10 - 18:10 ar izpildi darba dienās; 

4.5.9.2. slēgt reisu Nr. 07 plkst. 18:50 - 20:10 ar izpildi darba dienās; 

4.5.9.3. atklāt reisu Nr. 14 plkst.17:05 - 18:05 ar izpildi darba dienās; 

4.5.9.4. atklāt reisu Nr. 13 plkst. 18:55 - 20:12 ar izpildi darba dienās; 

4.5.9.5. grozīt reisa Nr. 01 plkst. 08:00 no Cēsu AO atiešanas laikus 

pieturvietās, izslēdzot pieturvietu “Līgatnes stacija”; 

4.5.9.6. grozīt reisa Nr. 03 atiešanas laiku no Cēsu AO uz plkst. 12:55, mainīt 

atiešanas laikus pieturvietās, izslēdzot pieturvietu “Līgatnes stacija”; 

4.5.9.7. reisā Nr. 04 plkst. 09:10 no pieturvietas “Gaujasmala” izslēgt 

galapunkta pieturvietu “Līgatnes stacija”; 

4.5.9.8. reisu Nr. 08 uzsākt plkst. 09:32 Līgatnē, izslēdzot pieturvietu “Līgatnes 

stacija”. 

 

4.6. Pieņemt informācijai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavoto 

informāciju par izmaiņu reģionālās nozīmes maršrutā Nr.3200 Talsu autoosta – 

Pastende – Poliklīnika – Zvirgzdi – Talsu autoosta aktualitāti.  

 

4.7. Pieņemt informācijai VSIA “Autotransporta direkcija” sniegto informāciju 

par ārkārtas veiktajiem grozījumiem reģionālās nozīmes maršrutos ar autobusiem 

sakarā ar remontdarbiem sliežu ceļu posmā Šķirotava – Salaspils laika periodā no 

2015.gada 7.decembra līdz 2015.gada 18.decembrim; 

4.7.1. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” informēt šajā procesā iesaistītās 

puses – VAS “Latvijas Dzelzceļš” un AS “Pasažieru vilciens” – par nepieciešamību 

plānotu un apjomīgu remontdarbu gadījumā savlaicīgi informēt iesaistītās Puses, lai, 

atbilstoši sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas nosacījumiem, saprātīgā 

termiņā tiktu veiktas visas sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamībai 

nepieciešamās darbības.  

 

4.8.Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus 

noslēgtajos sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos. 

4.9.Lēmums stājas spēkā 2015.gada 11.decembrī.  

 

 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona 

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece       ______________ 

  



 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.5 

 

 

2015. gada 4. decembrī  (prot. Nr.14§5) 

 

5. Informācija par sagatavotajiem grozījumiem Ministru kabineta 2013.gada 

17.decembra noteikumos “Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 

(turpinājums). 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1511 

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6. un 21.punktu, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 
5.1. Atbalstīt VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavoto grozījumu Ministru 

kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos “Sabiedriskā transporta padomes 

nolikums” projektu, paredzot, ka Sabiedriskā transporta padome var pieņemt lēmumus 

arī rakstveida procedūrā; 

5.2. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” nosūtīt sagatavoto grozījumu 

projektu Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamentam, tālākai rīcībai;  

5.3. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 4.decembrī. 

 

 

 

 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona 

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece       ______________ 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.6 

 

 

2015. gada 4. decembrī  (prot. Nr.14§6) 

 

6. Informācija par konkursa „Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā 

„KURZEME” lotē „Priekule”, „Aizpute”, „Kuldīga”, „Saldus” un „Ventspils”” 

un konkursa „Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā „LATGALE” 

lotē „Preiļi”, „Rēzekne”, Daugavpils” un „Krāslava”” gaitu.) 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1511 

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6. punktu, 21. un 27.punktu, 

Sabiedriskā transporta padome nolemj: 
6.1.Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sniegto informāciju par 

konkursa „Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar 

autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā „KURZEME” lotē „Priekule”, 

„Aizpute”, „Kuldīga”, „Saldus” un „Ventspils”” un konkursa „Par tiesību piešķiršanu 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes 

maršrutu tīkla daļā „LATGALE” lotē „Preiļi”, „Rēzekne”, Daugavpils” un 

„Krāslava”” gaitu; 

6.2. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 4.decembrī. 

 

 

 

 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona 

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece       ______________ 

 

 

 


