
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2014. gada 4.aprīlī  (prot. Nr.6§1) 

 

 

1. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās daļas 

3.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. un 

2014.gada 28.februāra lēmuma nr.2.14. izpildi. 

 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       _________________

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.2 

 

 

2014.gada 4.aprīlī  (prot. Nr.6§2) 

 
 

2. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos un 

pilsētas nozīmes maršrutos. 
 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

daļas 2.punktu 7.panta pirmo daļu, ievērojot Sabiedriskā transporta pakalpojumu 

likuma 6.pantā noteiktos sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas principus, 

un 2013.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā 

transporta padomes nolikums” 3.1., 3.3. un 25.1.apakšpunktu,, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 

 

2.1. Uz eksperimenta laiku (četriem mēnešiem) atklāt jaunu reģionālo maršrutu 

Nr.5293 Ventspils- Kolka ar 4 reisiem; 

2.2.Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” slēgt līgumu par 

eksperimentālajiem pārvadājumiem ar SIA „Sabiedriskais autobuss”; 

2.3. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” pēc trīs eksperimenta mēnešiem 

informēt Sabiedriskā transporta padomi par eksperimentālā pārvadājuma 

rezultatīvajiem rādītājiem.  

 

2.2. Uz eksperimenta laiku (no 1.maija līdz 1.septembrim) atklāt jaunu 

reģionālās vietējās nozīmes maršrutu Nr.6901 „Liepāja- Jūrmalciems”, ar sekojošo 

reisu izpildi: 

2.2.1. reiss Nr.1 plkst. 8.
50 

no Liepājas ar izpildi pirmdienā, piektdienā un 

svētdienā; 

2.2.2. reiss Nr.2 plkst. 9.
35 

no Jūrmalciema ar izpildi pirmdienā, piektdienā un 

svētdienā; 

2.2.3. reiss Nr.3 plkst. 18.
10 

no Liepājas ar izpildi svētdienā; 

2.2.4. reiss Nr.4 plkst. 18.
55

 no Jūrmalciema ar izpildi svētdienā; 

2.2.5. reiss Nr.5 plkst. 13.
50

 no Liepājas ar izpildi pirmdienā un piektdienā; 

2.2.6. reiss Nr.6 plkst.14.
35

 no Jūrmalciema ar izpildi pirmdienā un piektdienā; 

2.2.7. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” slēgt līgumu par 

eksperimentālajiem pārvadājumiem ar A/S „Liepājas autobusu parks”; 

2.2.8. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” pēc trīs eksperimenta mēnešiem 

informēt Sabiedriskā transporta padomi par eksperimentālā pārvadājuma 

rezultatīvajiem rādītājiem.  

 

2.3.1. Pieņemt zināšanai SIA „Jelgavas autobusu parks” pārstāvja sniegto 

informāciju; 



2.3.2. Reorganizēt reģionālās starppilsētu nozīmes maršrutu Nr.7357 „Jelgava- 

Vecumnieki”; 

2.3.3. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” sadarbībā ar Zemgales 

plānošanas reģionu, iesaistot pārvadātāju SIA „Jelgavas autobusu parks”, sagatavot un 

nākamajā padomes sēdē iesniegt priekšlikumu par reģionālā starppilsētu maršruta 

Nr.7357 „Jelgava – Vecumnieki” reorganizāciju. 
 

2.4.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sniegto informāciju 

par no PSIA „Rīgas satiksme” saņemto vēstuli; 

24.2. Principiāli neiebilst par jauna maršruta iziešanu ārpus Rīgas 

administratīvās teritorijas līdz Starptautiskai lidostai „Rīga”; 

2.4.3. Jautājumu par pilsētas nozīmes un reģionālās vietējās nozīmes maršrutu 

tīkla robežām turpināt skatīt gadījumā, ja tiks saņemts attiecīgā pilsētas nozīmes 

maršruta pasūtītāja pieteikums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izveidota pilsētas 

nozīmes maršruta saskaņošanai.  

 

2.5. Uz eksperimenta laiku (sešiem mēnešiem) atklāt jaunu reģionālās nozīmes 

maršrutu Nr.5445 „Alūksne- Gulbene”, ar sekojošu reisu izpildi:  

2.5.1. reiss Nr.1 plkst. 9.
20

 no Alūksnes autoostas ar izpildi pirmdienā un 

piektdienā; 

2.5.2. reiss Nr.2 plkst. 15.
00

 no Gulbenes autoostas ar izpildi pirmdienā un 

piektdienā; 

2.5.3.Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” slēgt līgumu par 

eksperimentālajiem pārvadājumiem ar SIA „Vidlatauto”; 

2.5.4. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” pēc pieciem eksperimenta 

mēnešiem informēt Sabiedriskā transporta padomi par eksperimentālā pārvadājuma 

rezultatīvajiem rādītājiem.  

 

2.6. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus 

noslēgtajos sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos. 

 

2.7. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 15.aprīli. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       ________________ ___ 

 

 
 

 

 

 

 



 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.3 

 

 

2014.gada 4.aprīlī                                                                                        (prot. Nr.6§3) 
 

 

3. Par 2014.gada aprīļa mēnesī pārvadātājiem un republikas pilsētām avansā 

izmaksājamajām dotācijām. 

 

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, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

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

2.aprīļa ziņojumā Nr.8 „Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu par 

2014.gada aprīli” sniegtos priekšlikumus par 2014. gada aprīļa mēnesī avansā 

izmaksājamo dotāciju apjomu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālajos pārvadājumos; 

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

2.aprīļa ziņojumā Nr.9 „Ziņojums par dotāciju sadali pārvadātājiem par braukšanas 

maksas atvieglojumiem 2014.gada aprīli un republikas pilsētām par braukšanas 

maksas atvieglojumiem par 2. ceturksni” sniegtos priekšlikumus par 2014.gada aprīļa 

mēnesī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas 

atvieglojumiem pārvadāšanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālos pārvadājumos un republikas pilsētu pašvaldībām; 

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

2.aprīļa ziņojumā Nr.10 „Ziņojums par dotāciju sadali republikas pilsētu pašvaldībām 

par 2014.gada 2.ceturksni” sniegtos priekšlikumus par 2014.gada aprīļa mēnesī avansā 

izmaksājamo dotāciju apjomu republikas pilsētu pašvaldībām un gala norēķina 

veikšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību; 

3.4.Lēmums stājas spēkā 2014. gada 4.aprīlī. 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs                                                                     _________________ 

 

 



 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.4 

 

 

2014.gada 4.aprīlī  (prot. Nr.6§4) 

 

 

4. Par 2014. gada valsts budžeta dotācijas 2014.gadam avansa maksājumu 

sadalījuma pamatprincipiem 
 

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, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

4.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavotos 

priekšlikumus 2014. gada valsts budžeta dotācijas 2014.gadam avansa maksājumu 

sadalījuma pamatprincipiem; 

4.2. Jautājumu par valsts budžeta dotāciju avansa maksājumu sadales 

principiem turpināt skatīt nākamajā Sabiedriskā transporta padomes sēdē; 

4.3. No valsts budžeta programmas 31.00.00 „Sabiedriskais transports” 

apakšprogrammas 31.06.00 „Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzējiem” rezervēt aprīļa mēnesī 50 000 EUR reģionālo starppilsētu 

nozīmes pārvadātāju 2013.gada zaudējumu kompensēšanai. Izveidoto rezervi izmaksāt 

aprīļa mēnesī reģionālo starppilsētu nozīmes pārvadātājiem, kuriem nesegtie 

zaudējumi par 2013.gadu pārsniedz 50 000 EUR, sadalot rezervē paredzētos līdzekļus 

proporcionāli minēto pārvadātāju nesegtajiem zaudējumiem. 

4.4. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 15.aprīli. 

 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

 

 
 


