
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2016.gada 10.jūnijā        (prot. Nr.6§1) 
 

1. Par AS “Pasažieru vilciens” un SIA “Tukuma Auto” vienotās biļetes ieviešanu 

sabiedriskajā transportā. 

 
Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 4.punktu, pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu 

Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6. punktu, Sabiedriskā 

transporta padomes 2016.gada 1.aprīļa lēmuma Nr. 3 “Jautājumu par vienotās biļetes 

ieviešanu sabiedriskajā transportā” 3.3. un 3.4. punktu, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 

 
1.1. Apstiprināt AS “Pasažieru vilciens” un SIA “Tukuma auto” vienoto biļešu 

ieviešanu reģionālās nozīmes elektrovilcienu un autobusu maršrutos, pasažieriem 

pārsēžoties starp dzelzceļa pieturvietu “Tukums 1” un autobusu pieturvietu “Tukuma 

AO”; 

1.2. Apstiprināt braukšanas maksas atlaidi 0.05 EUR apmērā no autobusu 

biļetes cenas un 0.10 EUR apmērā no dzelzceļa biļetes cenas vienotajām biļetēm, un 

vienoto bagāžas biļešu cenas; 

1.3. Apstiprināt vienotu abonementa biļešu izplatīšanu, atbilstoši AS “Pasažieru 

vilciens” apstiprinātajiem abonementa biļešu veidiem, abonementa biļešu cenu 

nosakot no vienreizējās vienotās biļetes cenas; 

1.4. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” veikt nepieciešamos grozījumus ar 

AS “Pasažieru vilciens” un SIA “Tukuma auto” noslēgtajos sabiedriskā transporta 

pakalpojumu pasūtījuma līgumos.; 

1.5. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” informēt Sabiedriskā transporta 

padomi par ieviesto vienoto biļešu ceturkšņa (trīs mēnešu) rezultātiem.  

1.6. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 20.jūnijā. 

 

 

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 

 

 

2016.gada 10.jūnijā        (prot. Nr.6§2) 

 

 

2. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi. 

 

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

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 27. punktu, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 

           2.1.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., 3.2.3., 3.2.7.punktu, 

2014.gada 28.februāra lēmuma Nr.2 2.14.punktu un 2015.gada 30.oktobra lēmuma Nr. 

5 5.4. punktu; 

2.2. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 10.jūnijā. 

 

 

 

 

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 

 

 

2016. gada 10.jūnijā  (prot. Nr.6§3) 

 

 

 

3. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes un pilsētas 

nozīmes maršrutos. 

 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 4.1 panta piekto 

daļu, 5. panta pirmās daļas 2.punktu, ievērojot minētā likuma 6. pantā noteiktos 

sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas principus, Ministru kabineta 

2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr. 634 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu 

organizēšanas kārtība maršrutu tīklā”77., 78., 82., 84.punktu, Ministru kabineta 

noteikumu 2013. gada 17. decembra Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes 

nolikums” 3.1., 3.3. punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

3.1. Ar 2016.gada 1.jūliju apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes 

maršrutu tīklā: 

3.1.1. Maršrutā Nr.6357 Madona – Aiviekste, vienlaicīgi mainot tā nosaukumu 

uz Madona – Aiviekste – Pļaviņas: 

3.1.1.1. Slēgt reisu Nr. 01 plkst.07:00 no Madonas ar izpildi no pirmdienas līdz 

sestdienai (ieskaitot); 

3.1.1.2. Atklāt reisu Nr. 07 plkst.06:15 no Madonas līdz Pļaviņām, iebraucot 

Mārcienā, ar izpildi katru dienu; 

3.1.1.3. Slēgt reisu Nr. 02 plkst. 08:00 no Aiviekstes ar izpildi no pirmdienas 

līdz sestdienai (ieskaitot); 

3.1.1.4. Atklāt reisu Nr. 08 plkst. 07:40 no Pļaviņām ar izpildi katru dienu;  

3.1.1.5. Slēgt reisu Nr. 05 plkst.17:20 no Madonas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.1.1.6. Atklāt reisu Nr. 09 plkst. 17:15 no Madonas līdz Pļaviņām ar izpildi 

katru dienu; 

3.1.1.7. Atklāt reisu Nr. 10 plkst. 18:50 no Pļaviņām, iebraucot Mārcienā, ar 

izpildi katru dienu. 

3.1.2. Maršrutā Nr.6359 Madona – Mārciena: 

3.1.2.1. Slēgt reisu Nr. 01plkst. 07:10 no Madonas ar izpildi no pirmdienas līdz 

sestdienai (ieskaitot); 

3.1.2.2. Atklāt reisu Nr. 11 plkst. 07:00 no Madonas ar izpildi no pirmdienas 

līdz sestdienai (ieskaitot) un papildus pieturvietu “Bērzaunes skola”. 

3.1.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” pēc trīs veikto pārvadājumu 

mēnešiem informēt Sabiedriskā transporta padomi par rezultātiem.  

 



3.2. Ar 2016.gada 1.jūliju (pēc eksperimentālo pārvadājumu veikšanas) 

apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 7788 Rīga - Ogre: 

3.2.1. maršrutu tīklā iekļaut reisus no Rīgas starptautiskās autoostas: 

3.2.1.1. reisu Nr. 45 plkst.07:45 ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

3.2.1.2. reisu Nr. 47 plkst.08:45 ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

3.2.1.3. reisu Nr. 51 plkst.13:30 ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

3.2.1.4. reisu Nr. 53 plkst.15:15 ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai. 

3.2.2. maršrutu tīklā iekļaut reisus no MRS Ogrē: 

3.2.2.1. reisu Nr. 38 plkst.06:30 ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

3.2.2.2. reisu Nr. 42 plkst.07:35 ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

3.2.2.3. reisu Nr. 44 plkst.12:20 ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

3.2.2.4. reisu Nr. 50 plkst.13:30 ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai. 

3.2.3. slēgt eksperimentālos reisus: 

3.2.3.1. reisu Nr. 48 plkst.17:50 no MRS Ogrē ar izpildi katru dienu; 

3.2.3.2. reisu Nr. 57 plkst. 19:20 no Rīgas starptautiskās autoostas ar izpildi 

katru dienu. 

 

3.3. Ar 2016.gada 1.jūliju slēgt eksperimentālos reisus reģionālās nozīmes 

maršrutā Nr. 7227 Rīga – Tīnūži - Ogre.  

 

3.4. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

3.4.1. maršrutā Nr. 6475 Balvi - Medņeva, vienlaicīgi mainot tā nosaukumu uz 

Balvi - Semenova: 

3.4.1.1. grozīt reisa Nr. 07 plkst.12:00 – 12:56 no Balviem izpildes dienas, 

paredzot, ka tas tiek izpildīts no pirmdienas līdz sestdienai (iepriekš – no pirmdienas 

līdz piektdienai); 

3.4.1.2. grozīt reisa Nr. 06 plkst.13:00 – 13:40 no Semenovas izpildes dienas, 

paredzot, ka tas tiek izpildīts no pirmdienas līdz sestdienai (iepriekš – no pirmdienas 

līdz piektdienai). 

3.4.2. maršrutā Nr. 6453 Balvi – Rekova – Viļaka – Balvi grozīt reisa Nr. 03 

plkst. 07:25 – 09:00 no Balvu autoostas izpildes dienas, paredzot, ka tas tiek izpildīts 

no pirmdienas līdz sestdienai (iepriekš – no pirmdienas līdz piektdienai). 

 

3.5. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5456 

Limbaži – Stiene - Saulkrasti: 

3.5.1. autobusu kustības sarakstos (reisiem, kas tiek izpildīti darba dienās) 

iekļaut papildus pieturvietu “Mandegas”; 

3.5.2. mainīt reisu Nr. 15 plkst.10:30 (iepriekš - plkst.10.35), Nr.09 plkst.15:50 

no Limbažu AO izpildes laikus; 

3.5.3. mainīt reisu Nr.06 plkst.07:50, Nr.18 plkst.14:10 no pieturvietas 

“Saulkrastu stacija” izpildes laikus. 

 

3.6. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

3.6.1. Maršrutā Nr.5336 Mežvalde – Pelči: 

3.6.1.1. slēgt reisu Nr. 09 plkst.12:30 no Priedaines ar izpildi no pirmdienas līdz 

sestdienai (ieskaitot); 



3.6.1.2. atklāt reisu Nr. 35 plkst.12:30 no Priedaines ar izpildi no pirmdienas 

līdz sestdienai (ieskaitot). 

3.6.2. Maršrutā Nr.5225 Virka – Pelči: 

3.6.2.1. reisam Nr. 07 plkst.10:20 no Virkas noteikt sezonalitāti no 1.oktobra 

līdz 30.aprīlim; 

3.6.2.2. reisam Nr. 24 plkst.17:55 no Pelčiem noteikt sezonalitāti no 1.oktobra 

līdz 30.aprīlim; 

3.6.2.3. atklāt reisu Nr. 33 plkst.10:20 no Virkas (ar iebraucienu Dārzkopības 

biedrībā “Kurzemīte”) ar izpildi no pirmdienas līdz sestdienai (ieskaitot) un 

sezonalitāti no 1.maija līdz 30.septembrim; 

3.6.2.4. atklāt reisu Nr. 30 plkst.17:55 no Pelčiem (ar iebraucienu Dārzkopības 

biedrībā “Kurzemīte”) ar izpildi no pirmdienas līdz sestdienai (ieskaitot) un 

sezonalitāti no 1.maija līdz 30.septembrim. 

3.6.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” pēc trīs pārvadājumu mēnešiem 

informēt Sabiedriskā transporta padomi par to rezultātiem un nepieciešamības 

gadījumā lemt par reisu lietderību.  

 

3.7. Uz eksperimenta laiku – 6 mēnešiem – reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 

7937 Rīga – Liepāja atklāt ekspreša reisus ar sekojošu izpildi: 

3.7.1. Nr. 52 plkst. 06:00 no Liepājas (M.Ķempes iela) ar izpildi katru dienu; 

3.7.2. Nr. 53 plkst. 19:00 no Rīgas SAO ar izpildi katru dienu. 

3.7.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” sekot līdzi pasažieru plūsmai un 

pēc 4 eksperimentālo pārvadājumu mēnešiem (vai nepieciešamības gadījumā agrāk) 

informēt Sabiedriskā transporta padomi par rezultātiem. 

 

3.8. Atbilstoši šajā Lēmumā noteiktajam, uzdot VSIA „Autotransporta 

direkcija” veikt attiecīgus grozījumus noslēgtajos sabiedriskā transporta pakalpojuma 

pasūtījuma līgumos. 

3.9. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 20.jūnijā.  

 

 

 

 

 

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 

 

 

2016.gada 10.jūnijā       (prot. Nr.6§4) 
 

 

4. Informācija par 2016.gada 1.ceturkšņa rezultātiem sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanā. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

daļas 3.punktu,  Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

4.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par sabiedriskā transporta pakalpojumu nozares 2016.gada 1.ceturkšņa rezultātiem; 

4.2. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 10.jūnijā.  

 

 

 

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 

 

 

2016.gada 10.jūnijā    (prot. Nr.6§5) 

 

5. Par Transporta attīstības pamatnostādņu 2014. - 2020. gadam paredzētā 

uzdevuma izpildei izveidotās darba grupas darbības rezultātiem un Sabiedriskā 

transporta sistēmas izvērtējuma saskaņošanu. 

 

 

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

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

padome nolemj: 

 

5.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par Sabiedriskā transporta padomes 2015.gada 4.septembra lēmuma Nr. 7A izpildi, tas 

ir, par Transporta attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam paredzētā uzdevuma 

izpildei izveidotās darba grupas darbības rezultātiem; 

5.2. Atbalstīt sagatavotā Sabiedriskā transporta sistēmas izvērtējuma 

iesniegšanu Satiksmes ministrijā; 

5.3. Atbalstīt turpmāku darba grupas darbību sabiedriskā transporta nozarei 

būtisku jautājumu izskatīšanai un Sabiedriskā transporta attīstības politikas izstrādei 

no 2021.gada; 

5.4. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 10. jūnijā. 

 

 

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 

 

2016.gada 10.jūnijā    (prot. Nr.6§6) 

 

6. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu maršrutu tīkla daļas 

“KURZEME” lotēs “Aizpute”, “Priekule”, “Ventspils”, “Saldus”, “Kuldīga” un 

maršrutu tīkla daļas “LATGALE” lotēs “Krāslava”, “Daugavpils”, “Preiļi” un 

“Rēzekne” (no 2016.gada 1.jūlija).  
 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 23.oktobra Regulas 

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 5.panta piektā punktu, Sabiedriskā transporta 

pakalpojumu likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktu, kā arī pamatojoties uz Ministru 

kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes 

nolikums” 3.6. un 21.punktu, nolūkā nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanas nepārtrauktību tajos Latgales plānošanas reģiona un Kurzemes plānošanas 

reģiona maršrutos, kuros spēkā esošo līgumu termiņš beidzas 2016.gada 30.jūnijā, 

Sabiedriskā transporta padome nolemj: 
6. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” slēgt sabiedriskā transporta 

pakalpojumu pasūtījuma līgumus ar: 

6.1. AS „Liepājas autobusu parks” – Kurzemes plānošanas reģions, Aizputes 

lote, zaudējumu kompensācijas apmēru nosakot, ņemot vērā maršrutā faktiski 

nobraukto km skaitu un Pārvadātāja norādīto 1 kilometra līgumcenu, kas sastāda 

0,5267 EUR par kilometru (bez pievienotās vērtības nodokļa un autoostu izmaksām); 

6.2. AS „Liepājas autobusu parks” – Kurzemes plānošanas reģions, Priekules 

lote, zaudējumu kompensācijas apmēru nosakot, ņemot vērā maršrutā faktiski 

nobraukto km skaitu un Pārvadātāja norādīto 1 kilometra līgumcenu, kas sastāda 

0,6265 EUR par kilometru (bez pievienotās vērtības nodokļa un autoostu izmaksām); 

6.3. SIA „Sabiedriskais autobuss” – Kurzemes plānošanas reģions, Ventspils 

lote, zaudējumu kompensācijas apmēru nosakot, ņemot vērā maršrutā faktiski 

nobraukto km skaitu un Pārvadātāja norādīto 1 kilometra līgumcenu, kas sastāda 

0,8000 EUR par kilometru (bez pievienotās vērtības nodokļa un autoostu izmaksām); 

6.4. SIA „Sabiedriskais autobuss” – Kurzemes plānošanas reģions, Saldus lote, 

zaudējumu kompensācijas apmēru nosakot, ņemot vērā maršrutā faktiski nobraukto 

km skaitu un Pārvadātāja norādīto 1 kilometra līgumcenu, kas sastāda 0,7473 EUR par 

kilometru (bez pievienotās vērtības nodokļa un autoostu izmaksām); 

6.5. SIA „Sabiedriskais autobuss” – Kurzemes plānošanas reģions, Kuldīgas 

lote, zaudējumu kompensācijas apmēru nosakot, ņemot vērā maršrutā faktiski 

nobraukto km skaitu un Pārvadātāja norādīto 1 kilometra līgumcenu, kas sastāda 

0,8206 EUR par kilometru (bez pievienotās vērtības nodokļa un autoostu izmaksām);  

6.6. SIA „Daugavpils autobusu parks” – Latgales plānošanas reģions, Krāslavas 

lote, nosakot apmaksājamās pakalpojuma cenas slieksni – 0,6826 EUR par kilometru 

(bez pievienotās vērtības nodokļa un autoostu izmaksām); 



6.7. SIA „Robežnieki AP”– Latgales plānošanas reģions, Krāslavas lote, 

nosakot apmaksājamās pakalpojuma cenas slieksni – 0,8100 EUR par kilometru (bez 

pievienotās vērtības nodokļa un autoostu izmaksām); 

6.8. SIA „Daugavpils autobusu parks” – Latgales plānošanas reģions, 

Daugavpils lote, nosakot apmaksājamās pakalpojuma cenas slieksni – 0,8672 EUR par 

kilometru (bez pievienotās vērtības nodokļa un autoostu izmaksām); 

6.9. SIA „Jēkabpils autobusu parks” – Latgales plānošanas reģions, Preiļu lote, 

nosakot apmaksājamās pakalpojuma cenas slieksni – 0,7189 EUR par kilometru (bez 

pievienotās vērtības nodokļa un autoostu izmaksām); 

6.10. AS „Rēzeknes autobusu parks” – Latgales plānošanas reģions, Rēzeknes 

lote, nosakot apmaksājamās pakalpojuma cenas slieksni – 0,8486 EUR par kilometru 

(bez pievienotās vērtības nodokļa un autoostu izmaksām); 

6.11. IK „Alfrīds Greiškāns” – Latgales plānošanas reģions, Rēzeknes lote, 

nosakot apmaksājamās pakalpojuma cenas slieksni – 0,7842 EUR par kilometru (bez 

pievienotās vērtības nodokļa un autoostu izmaksām); 

6.12. IK „Juris Springa” – Latgales plānošanas reģions, Rēzeknes lote, nosakot 

apmaksājamās pakalpojuma cenas slieksni – 0,8062 EUR par kilometru (bez 

pievienotās vērtības nodokļa un autoostu izmaksām); 

6.13. IK „Jānis Vaišļa” un IK „Aivars Ružs” – Latgales plānošanas reģions, 

Rēzeknes lote, nosakot apmaksājamās pakalpojuma cenas slieksni – 0,8063 EUR par 

kilometru (bez pievienotās vērtības nodokļa un autoostu izmaksām). 

6.14. Lēmuma 6.1. – 6.13. punktā noteiktajos sabiedriskā transporta 

pakalpojumu līgumos iekļaut nosacījumus, ka: 

6.14.1. Gadījumā, ja konkursa „Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā 

„KURZEME” vai “LATGALE” uzvarētājs ir gatavs uzsākt sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanu, Līguma darbības termiņš var tikt izbeigts ātrāk par līguma 

2.1. punktā noteikto, par ko Pasūtītājs vienu mēnesi iepriekš informē Pārvadātāju. 

6.14.2. Gadījumā, ja Līguma darbība tiek pārtraukta laika periodā no 

2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.maijam, Pasūtītājs pārskata Līguma 3.2. 

punktā noteikto 1 kilometra līgumcenu, piemērojot Līgumcenas palielinājumu ne 

lielāku kā 8% no esošās līgumcenas. Līgumcenas palielinājums ir attiecināms uz laika 

periodu no 2017.gada 1.janvāra līdz pēdējai Līguma darbības dienai. 

6.14.3. Pārvadātājam nav tiesības uz līgumcenas pārskatīšanu un jebkādām 

papildus zaudējumu kompensācijām, ja Līgums tiek izbeigts pēc pilna pusgada 

(01.07.2016. - 31.12.2016.) vai pilna gada (01.07.2016.- 30.06.2017.). 

6.15. Noteikt, ka lēmuma 6.1.punktā minēto līgumu termiņš ir no 2016. gada 1. 

jūlija līdz 2017. gada 30. jūnijam (ieskaitot). 

6.16. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 10.jūnijā. 

 

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.7 

2016.gada 10.jūnijā      (prot. Nr.6§7) 

 

7. Par konstatētajām neprecizitātēm Rīgas pilsētas  pašvaldības darbībā. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumu Nr.435 

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

saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma 

tarifu” 83.punktu, Ministru kabineta Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra 

noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6. punktu, 

21.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

7.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavoto 2016.gada 

27.maija ziņojumu “Par Rīgas domē veiktajā pārbaudē konstatētajām neprecizitātēm 

biļešu uzskaitē”; 

7.2. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 10.jūnijā. 
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Sabiedriskā transporta padomes  
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2016. gada 10. jūnijā       (prot. Nr.6§8) 

 

 

8. Informācija par Kooperatīvās sabiedrības „TOMS” sabiedriskā transporta 

pakalpojumu līguma izpildi un ar tā nodrošināšanu saistīto valsts budžeta 

finansējumu. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 6. punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta 

padomes nolikums” 3.6.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

8.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” veikto izvērtējumu par 

Kooperatīvās sabiedrības „TOMS” sabiedriskā transporta pakalpojumu līguma izpildi 

un ar tā nodrošināšanu saistīto valsts budžeta finansējumu; 

8.2. Noteikt, ka no 2016.gada jūlija līdz sabiedriskā transporta pakalpojumu 

pasūtījuma līguma darbības termiņa beigām (2017.gada 31.decembrim) KS „TOMS” 

avansā izmaksājamo dotāciju apjoms ir 1440.00 EUR mēnesī (tajā skaitā, zaudējumu 

kompensācija un kompensācija par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem 

pārvadāšanu).  

8.3. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus 

noslēgtajā sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumā ar tiesībām pārskatīt 

izmaksājamo dotāciju apjomu, par ko informēt Sabiedriskā transporta padomi; 

8.4. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 10.jūnijā. 
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