
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

 

2014. gada 3. oktobrī   (prot. Nr.15§1) 

 

 

 

1. 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. un 25.punktu, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 

1.1.pieņemt zināšanai valsts SIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto 

informāciju par 2014. gada 10. janvāra lēmuma nr.3, 2014. gada 31. janvāra lēmuma 

nr. 4.1., 2014. gada 28. februāra lēmuma nr.2.14. un 2014. gada 16. maija lēmuma 

nr.1.3. izpildi; 

1.2. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 13.oktobrī 

 

 

 

Juris Šulcs  

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietnieks       _________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.2 

 

 

 

2014. gada 3. oktobrī   (prot. Nr.15§2) 

 

 

 

2. 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, pamatojoties uz 

2010.gada 13.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.634 „Sabiedriskā transporta 

pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 54.punku un pamatojoties uz 2013. 

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

padomes nolikums” 3.1., 3.3., 21. un 25.punktu, Sabiedriskā transporta padome 

nolemj: 
 

2.1.Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās starppilsētu nozīmes maršrutā 

Nr.7628 „Gulbene - Madona”: 
2.1.1.ar 2014. gada 1. novembri atklāt jaunu reisu nr.09, kas plkst.17.15 tiks 

izpildīts no Gulbenes autoostas, nosakot reisa izpildi – piektdienās un svētdienās,  un 

reisu nr.08, kas plkst.19.15 tiks izpildīts no Madonas autoostas, nosakot reisa izpildi- 

piektdienās un svētdienās; 

2.1.2.uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavot nepieciešamo 

dokumentāciju un veikt cenu aptauju par tiesībām līdz 2016.gada 31.decembrim sniegt 

sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās starppilsētu nozīmes maršrutā Nr.7628 

„Gulbene – Madona” jaunatklātajā reisā nr.08 un reisā nr.09;  

2.1.3. izpildot lēmuma 2.1.2.punktu, VSIA „Autotransporta direkcija” cenu 

aptaujas vērtēšanas kritēriju nosaka - zemākā piedāvāto viena kilometra izmaksu; 

2.1.4. uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” informēt Sabiedriskā transporta 

padomi par lēmuma 2.1.2. izpildes gaitu un rezultātiem. 

 

2.2. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālajā vietējā nozīmes maršrutā 

Nr.6367 „Ērgļi – Liepkalnes skola”: 

2.2.1. reisā nr.01, kas plkst.7.40 tiek izpildīts no Ērgļiem, iekļaut papildus 

pieturvietu „Sidrabiņi”. 

 

2.3. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālajā vietējā nozīmes maršrutā 

Nr.6154 „Daugavpils - sabiedrība „Celtnieks”: 



2.3.1.reisam nr.01, kas plkst.9.00 tiek izpildīts no Daugavpils autoostas, noteikt 

izpildes periodu no 01.04. līdz 31.10., paredzot, ka reiss nr.01 tiek izpildīts katru 

dienu; 

2.3.2. reisam nr.02, kas plkst.9.30 tiek izpildīts no pieturas „Celtnieks”, noteikt 

izpildes periodu no 01.04. līdz 31.10., paredzot, ka reiss nr.02 tiek izpildīts katru 

dienu; 

2.3.3. reisam nr.04, kas plkst.15.45 tiek izpildīts no pieturas „Celtnieks”, noteikt 

izpildes periodu no 01.04. līdz 31.10., paredzot, ka reiss nr.04 tiek izpildīts trešdienās, 

piektdienās, sestdienās un svētdienās; 

2.3.4. reisam nr.05, kas plkst.15.20 tiek izpildīts no Daugavpils autoostas, 

noteikt izpildes periodu no 01.04. līdz 31.10., paredzot, ka reiss nr.05 tiek izpildīts 

trešdienās, piektdienās, sestdienās un svētdienās. 

 

2.4.Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus 

noslēgtajos sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos. 

 

 

2.5. Lēmuma 2.1. punkts stājas spēkā 2014.gada 3.oktobrī, lēmuma 2.2., 2.3. un 

2.4.punkts stājas spēkā 2014. gada 13.oktobrī 

 

 

 

 

 

Juris Šulcs  

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietnieks       _________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.3 

 

 

2014. gada 3. oktobrī   (prot. Nr.15§3) 

 

 

3. Par 2014.gada oktobra mēnesī pārvadātājiem un 2014.gada 4.ceturksnī 

republikas pilsētām avansā izmaksājamo dotāciju apjomu. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

daļas 7.punktu un ievērojot 2012.gada 15.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.341 

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

saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma 

tarifu” 50.1.apakšpunktu un 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu 

Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.1., 3.3., 21. un 25.punktu, 

Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

3.1.Apstiprināt VSIA ″Autotransporta direkcija″ sagatavotajā 2014.gada 

26.septembra ziņojumā Nr.23 „Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu 

par 2014.gada oktobri un 2014.gada 4.ceturksni” sniegtos priekšlikumus par 

2014.gada oktobra mēnesī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos un par 2014.gada 4.ceturksnī 

avansā izmaksājamo dotāciju apjomu republikas pilsētu pašvaldībām; 

3.2. Oktobra mēnesī valsts budžeta apakšprogrammā 31.06.00 EKK 3000 

Subsīdijas un dotācijas izveidoto valsts dotāciju rezervi 80 000 EUR izmaksāt 

reģionālo starppilsētu nozīmes pārvadātājiem 2013.gada nesegto zaudējumu 

kompensēšanai; 

3.3. Oktobra mēnesī valsts budžeta apakšprogrammā 31.06.00 EKK 3000 

Subsīdijas un dotācijas izveidoto valsts dotāciju rezervi 35 000 EUR izmaksāt 

reģionālo vietējās nozīmes pārvadātājiem 2013.gada nesegto zaudējumu 

kompensēšanai; 

3.4. Oktobra mēnesī valsts budžeta apakšprogrammā 31.06.00 EKK 7310 Valsts 

budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim izveidoto 

valsts dotāciju rezervi 70 000 EUR izmaksāt republikas pilsētu pašvaldībām 2013.gada 

nesegto zaudējumu kompensēšanai. 

3.5. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 3. oktobrī. 

 

 

Juris Šulcs  

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietnieks       _________________ 

 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.4 

 

 

2014. gada 3.oktorbī   (prot. Nr.15§4) 

 

4.Par 2014.gada oktobra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālos pārvadājumos un 2014.gada 4.ceturksnī republikas 

pilsētām 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 2012.gada 15.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.341 

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

saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma 

tarifu” 50.1.apakšpunktu un 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu 

Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.1., 3.3., 21. un 25.punktu, 

Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

4.1.Apstiprināt VSIA ″Autotransporta direkcija″ sagatavotajā 2014.gada 

26.septembra ziņojumā Nr.24 „Ziņojums par dotāciju par braukšanas maksas 

atvieglojumiem sadali pārvadātājiem par 2014.gada oktobri un republikas pilsētām par 

2014.gada 4.ceturksni” sniegtos priekšlikumus par 2014.gada oktobra mēnesī 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos un par 

2014.gada 4.ceturksnī republikas pilsētu pašvaldībām avansā izmaksājamo dotāciju 

apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu;  

4.2. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 3. oktobrī. 

 

 

 

 

Juris Šulcs  

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietnieks       _________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.5 

 

 

2014. gada 3.oktorbī   (prot. Nr.15§5) 

 

 

 

5. Par infrastruktūras maksas komponentes izdalīšanu 2015. gadā no pasūtījuma 

pārvadājumiem pa dzelzceļu. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

daļas 7.punktu un ievērojot 2012.gada 15.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.341 

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

saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma 

tarifu” 50.1.apakšpunktu un 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu 

Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.1., 3.3., 21. un 25.punktu, 

Sabiedriskā transporta padome nolemj: 
5.1. Pieņemt zināšanai informāciju par infrastruktūras maksas komponentes 

izdalīšanu no pasūtījuma pārvadājumiem pa dzelzceļu; 

5.2. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 13. oktobrī. 

 

 

 

 

Juris Šulcs  

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietnieks       _________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.6 

 

 

2014. gada 3.oktorbī   (prot. Nr.15§6) 

 

 

 

6. Par iespējamo valsts pasūtījumu SIA "Gulbenes - Alūksnes bānītis" 2015. 

gadam. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 3.punktu, 8.panta otro daļu un pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru 

kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.4. un 

25.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

6.1.uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” organizēt sabiedriskā transporta 

pakalpojumu pasūtījumu reģionālās nozīmes dzelzceļa maršrutā „Gulbene - Alūksne”; 

6.2. izpildot lēmuma 6.1.punktu, uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” 

sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu slēgt uz vienu gadu (no 2015. 

gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim, paredzot, pārvadātājam par 2015. gadu 

tiks segti zaudējumi par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālās 

nozīmes maršrutā „Gulbene – Alūksne” ne vairāk kā 60 000 euro apmērā; 

6.3.uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavot un nosūtīt vēstuli 

Gulbenes novada domei ar priekšlikumu piedalīties ar līdzfinansējumu Gulbenes 

novada domei piederošā ritošā sastāvā atjaunošanai; 

6.4. uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” informēt Sabiedriskā transporta 

padomi par lēmuma 6.1., 6.2. un 6.3.punkta izpildi; 

6.5. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 13.oktobrī. 

 

 

 

 

Juris Šulcs  

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietnieks       _________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.7 

 

 

2014. gada 3.oktorbī   (prot. Nr.15§7) 

 

 

 

7. Par valsts pasūtījuma AS „Pasažieru vilciens” izpildes gaitu 2014. gadā un 

prognozējamiem gada finanšu rādītājiem” un „Par valsts pasūtījumu AS 

„Pasažieru vilciens” 2015. gadam. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 7.punktu un ievērojot 2012. gada 15. maija Ministru kabineta noteikumu Nr.341 

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

saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma 

tarifu” 19. un 22.punktu un 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu 

Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6. un 25.punktu, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 

7.1.Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” sagatavoto informāciju par AS 

„Pasažieru vilciens” 2014. gada finanšu situāciju un uzņēmumā veiktajiem 

pasākumiem finanšu situācijas stabilizēšanai; 

7.2. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavot un iesniegt Satiksmes 

ministrijai sekojošus priekšlikumus: 

7.2.1. vērsties Ministru kabinetā ar lūgumu piešķirt papildus finansējumu 

zaudējumu kompensēšanai par pasažieru pārvadāšanu pa dzelzceļu AS „Pasažieru 

vilciens” par 2013. gadu un 2014. gadu; 

7.3. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 13.oktobrī.  

 

 

 

 

Juris Šulcs  

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietnieks       _________________ 

 
 

 

 


