
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2014. gada 25.aprīlī  (prot. Nr.7§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        /paraksts/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.2 

 

 

2014.gada 25.aprīlī  (prot. Nr.7§2) 

 
 

2. Par reģionālās nozīmes maršrutu reorganizāciju (Vidzemes apgabalā) 
 

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. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par reģionālās nozīmes maršrutu reorganizāciju (Vidzemes apgabalā). 

2.2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 7.maijā. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs        /paraksts/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.3 

 

 

2014.gada 25.aprīlī  (prot. Nr.7§3) 

 
 

3. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās 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: 

 

 

3.1. Apstiprināt sekojošus grozījumus reģionālās vietējās nozīmes maršrutā 

Nr.5591 „Sigulda- Mālpils”: 

3.1.1. atklāt reisu nr.14 plkst.13.
45

 no Mālpils ar izpildi no pirmdienas līdz 

sestdienai; 

3.1.2. atklāt reisu nr.16 plkst.21.
05

 no Mālpils ar izpildi katru dienu. 

 

3.2. Apstiprināt sekojošus grozījumus reģionālās starppilsētu nozīmes maršrutā 

Nr.6329 „Zaube- Annas- Nītaure- Zaube”: 

3.2.1. slēgt reisu nr.05 plkst.16.
30 

ar izpildi piektdienās; 

3.2.2. slēgt reisu nr.06 plkst.6.
25

 ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai skolu 

mācību dienās; 

3.2.3. slēgt reisu nr.08 plkst.6.
25

 ar izpildi piektdienās skolu brīvlaikos; 

3.2.4. atklāt jaunu reisu nr.07 plkst.6.
25

 ar izpildi piektdienās; 

3.2.5. reisam nr.02 plkst.16.
30

 noteikt izpildi piektdienās 

 

 

3.3. Apstiprināt sekojošus grozījumus reģionālās vietējās nozīmes maršrutā 

Nr.6274 „Cēsis- Priekuļi”: 

3.3.1. slēgt reisu nr.27 plkst.17.
32 

no Slimnīcas; 

3.3.2. slēgt reisu nr.43 plkst.9.
32

 no Slimnīcas; 

3.3.3. slēgt reisu nr.20 plkst.17.
03

 no Priekuļu LT; 

3.3.4. slēgt reisu nr.40 plkst.9.
03

 no Priekuļu LT; 

3.3.5. slēgt reisu nr.44 plkst.15.
03

 no Priekuļu LT; 

3.3.6. slēgt reisu nr.03 plkst.6.
40

 no Vienības laukuma; 

3.3.7. slēgt reisu nr.13 plkst.11.
40

 no Vienības laukuma; 



3.3.8. slēgt reisu nr.19 plkst.14.
40

 no Vienības laukuma; 

3.3.9. slēgt reisu nr.10 plkst.10.
03

 no Priekuļu LT; 

3.3.10. slēgt reisu nr.14 plkst.13.
03

 no Priekuļu LT; 

3.3.11. slēgt reisu nr.22 plkst.18.
03

 no Priekuļu LT; 

3.3.12. slēgt reisu nr.11 plkst.9.
32 

no Slimnīcas; 

3.3.13. slēgt reisu nr.17 plkst.12.
32

 no Slimnīcas; 

3.3.14. slēgt reisu nr.25 plkst.16.
32

 no Slimnīcas; 

3.3.15. slēgt reisu nr.06 plkst.9.
03

 no Priekuļu LT; 

3.3.16. slēgt reisu nr.12 plkst.12.
03 

no Priekuļu LT; 

3.3.17. slēgt reisu nr.16 plkst.15.
03

 no Priekuļu LT; 

3.3.18. slēgt reisu nr.39 plkst.7.
30

 no Bērzaines; 

3.3.19. slēgt reisu nr.15 plkst.8.
30

 no Bērzaines; 

3.3.20. slēgt reisu nr.34 plkst. 7.
03

 no Priekuļu LT; 

3.3.21. slēgt reisu nr.36 plkst.8.
03

 no Priekuļu LT; 

3.3.22. slēgt reisu  nr.04 plkst.8.
03

 no Priekuļu LT; 

3.3.23. slēgt reisu nr.09 plkst.8.
32

 no Slimnīcas; 

3.3.24. slēgt reisu nr.23 plkst.15.
32

 no Slimnīcas; 

3.3.25. slēgt reisu nr.47 plkst.16.
32

 no Slimnīcas; 

3.3.26. slēgt reisu nr.18 plkst.16.03 no Priekuļu LT; 

3.3.27.  atklāt reisu nr.01 plkst.6.35 no Vienības laukuma ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

3.3.28. atklāt reisu nr.03 plkst.7.20 no Bērzaines ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai laikā no 01.09.-31.05; 

3.3.29. atklāt reisu nr.05 plkst.7.20 no Bērzaines ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai laikā no 01.06.-31.08; 

3.3.30. atklāt reisu nr.07 plkst.8.30 no Bērzaines ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai laikā no 01.09.-31.05.; 

3.3.31. atklāt reisu nr.09 plkst.8.32 no Slimnīcas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai laikā no 01.06.-31.08.; 

3.3.32. atklāt reisu nr.11 plkst.9.32 no Slimnīcas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai laikā no 01.05.-31.10.; 

3.3.33. atklāt reisu nr.13 plkst.9.32 no Slimnīcas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai laikā no 01.11.-30.04.; 

3.3.34. atklāt reisu nr.15 plkst.11.38 no Cēsu AO ar izpildi piektdienās laikā no 

01.09.-31.05.; 

3.3.35. atklāt reisu nr.17 plkst.12.32 no Slimnīcas ar izpildi piektdienās laikā no 

01.09.-31.05.; 

3.3.36. atklāt reisu nr.19 plkst.14.38 no Cēsu AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai laikā no 01.11.-30.04.; 

3.3.37. atklāt reisu nr.21 plkst.14.40 no Vienības laukuma ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai laikā no 01.05.-31.10.; 

3.3.38. atklāt reisu nr.23 plkst.15.32 no Slimnīcas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.3.39. atklāt reisu nr.25 plkst.16.32 no Slimnīcas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai laikā no 01.05.-31.10.; 

3.3.40. atklāt reisu nr.27 plkst.16.32 no Slimnīcas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai laikā no 01.11.-30.04; 



3.3.41. atklāt reisu nr.29 plkst.17.32 no Slimnīcas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai. 

 

 

3.4. Slēgt reģionālās vietējās nozīmes maršrutu Nr.6634 „Rauna- Jāņaskola- 

Rozes”. 

 

3.5. Reģionālās vietējās nozīmes maršrutā Nr.6267 „Cēsis- Rauna- Bērzkrogs- 

Cēsis” reisam nr.09 plkst.18.
05

 no Cēsu autoostas noteikt izpildi katru dienu, 

izņemot piektdienas. 

 

 

3.6. Apstiprināt sekojošus grozījumus reģionālās vietējās nozīmes maršrutā 

Nr.6638 „Rauna – Lisa”: 

3.6.1. atklāt jaunu reisu nr.03 plkst.8.
10

 no Raunas ar izpildi no pirmdienas līdz 

ceturtdienai skolu mācību dienās; 

3.6.2. atklāt jaunu reisu nr.05 plkst.8.
10

 no Raunas ar izpildi piektdienās skolu 

mācību dienās; 

3.6.3. atklāt jaunu reisu nr.07 plkst.14.
10

 no Raunas ar izpildi no pirmdienas 

līdz ceturtdienai skolu mācību dienās; 

3.6.4. atklāt jaunu reisu nr.08 plkst.13.
45

 no Lisas krejotavas ar izpildi no 

pirmdienas līdz ceturtdienai skolu mācību dienās; 

3.6.5. atklāt jaunu reisu nr.10 plkst.14.
25

 no Rozes ar izpildi no pirmdienas līdz 

ceturtdienai skolu mācību dienās. 

 

3.7. Slēgt reģionālās vietējās nozīmes maršrutu Nr.6364 „Madona- Kusa”. 

 

3.8. Noraidīt iesniegtos grozījumus reģionālās starppilsētu nozīmes dzelzceļa 

maršrutā Rīga- Madona- Gulbene. 

 

3.9. Noraidīt iesniegtos grozījumus reģionālās starppilsētu nozīmes maršrutā 

Nr.7459 „Daugavpils – Rēzekne”. 

 

3.10. Noraidīt iesniegtos grozījumus reģionālās starppilsētu nozīmes maršrutā 

Nr.7541 „Daugavpils- Rēzekne- Ludza”. 

 

 

3.11. Apstiprināt sekojošus grozījumus reģionālās vietējās nozīmes maršrutā 

Nr.7357 „Jelgava – Vecumnieki”:  

3.11.1.slēgt reisu nr.02 plkst.05.20 no Vecumniekiem ar izpildi katru dienu; 

3.11.2.slēgt reisu nr.03 plkst.18.10 no Jelgavas AO ar izpildi katru dienu; 

3.11.3.slēgt reisu nr.04 plkst.14.05 no Vecumniekiem; 

3.11.4.atklāt jaunu reisu nr.06 plkst. 15.05 no Vecumniekiem. 

 

     3.12. Apstiprināt sekojošus grozījumus reģionālās vietējās nozīmes maršrutā 

Nr.7365 „Jelgava- Iecava- Bauska”:  



3.12.1. atklāt jaunu reisu nr.06 plkst.6.40 no Bauskas AO ar izpildi katru 

dienu; 

3.12.2. atklāt jaunu reisu nr.03 plkst.17.30 no Jelgavas AO ar izpildi katru 

dienu. 

 

3.13. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” lēmuma 3.11.4. un 3.12.punktā 

minētajos reisos starp pārvadātājiem SIA „AIPS”, SIA „Sabiedriskais autobuss”, SIA 

„Aiva auto”, SIA „Jelgavas autobusu parks un SIA „Migar” veikt cenu aptauju un 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas tiesības piešķirt pārvadātājam, kurš 

piedāvās zemāko viena kilometra pašizmaksu un zemākos zaudējumus. 

 

3.14. Lūgt SIA „Jelgavas autobusu parks” turpināt sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanu reģionālās starppilsētu nozīmes maršrutā Nr.7357 „Jelgava – 

Vecumnieki” līdz brīdim, kamēr reģionālās nozīmes maršrutā Nr.7356 „Jelgava- 

Iecava- Bauska” un Nr.7357 „Jelgava – Vecumnieki” tiks izvēlēts jauns pārvadātājs.  

 

3.15.Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus 

noslēgtajos sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos, kā arī informēt 

padomi par lēmuma 3.13.punkta izpildi. 

 

3.16. Lēmums 3.13.punktā stājas spēkā 2014.gada 25.aprīlī. 

 

3.17. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 7.maijā. 
 

 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs        /paraksts/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.4 

 

 

2014.gada 25.aprīlī                                                                                      (prot. Nr.7§4) 
 

 

4. Par 2014. gada maija mēnesī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos. 

 

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. Apstiprināt VSIA ″Autotransporta direkcija″ sagatavotajā 2014.gada 

17.aprīļa ziņojumā Nr.11 „Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu par 

2014.gada maiju” sniegtos priekšlikumus par 2014. gada maija mēnesī avansā 

izmaksājamo dotāciju apjomu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālajos pārvadājumos; 

4.2. Maija mēnesī izveidoto valsts dotāciju rezervi 69 592 EUR izmaksāt maija 

mēnesī reģionālo starppilsētu nozīmes pārvadātājiem 2013.gada nesegto zaudējumu 

kompensēšanai, kuriem nesegtie zaudējumi par 2013.gadu pārsniedz 50 000 EUR, 

sadalot rezervē paredzētos līdzekļus proporcionāli minēto pārvadātāju nesegtajiem 

zaudējumiem. 

4.3. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 25.aprīlī. 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs                                                                      /paraksts/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.5 

 

 

2014.gada 25.aprīlī  (prot. Nr.7§5) 

 

 

5. Par 2014.gada maija mēnesī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par 

personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos 

 

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: 

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

17.aprīļa ziņojumā Nr.12 „Ziņojums par dotāciju sadali pārvadātājiem par braukšanas 

maksas atvieglojumiem par 2014. gada maiju” sniegtos priekšlikumus par 2014.gada 

maija mēnesī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas 

atvieglojumiem pārvadāšanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālos pārvadājumos; 

5.2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 25.aprīlī. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       /paraksts/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.5
1 

 

 

2014.gada 25.aprīlī  (prot. Nr.7§5
1
) 

 

5.
1 

Par 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” piemērošanas problēmām 
 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 6. Punktu un 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.5.punktru, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 

 

5.
1
1. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” tikties ar pārvadātājiem, kuriem 

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” 1.pielikuma 

piemērošanas ir radījusi negatīvu finansiālo ietekmi; 

5.
1 

2. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” nākamajā Sabiedriskā transporta 

padomes sēdē informēt padomes locekļus par individuālo sarunu gaitu un rezultātiem. 

5.
1 
3. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 7.maijā. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       /paraksts/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.6 

 

 

2014.gada 25.aprīlī  (prot. Nr.7§6) 

 

 

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

sadalījuma pamatprincipiem 
 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 6. Punktu un 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.5.punktu, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 
6.1.Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” izstrādātos 2014.gada valsts 

budžeta dotācijas 2014.gadam avansa maksājumu sadalījuma pamatprincipus. 

6.2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 7.maijā. 

 

 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       /paraksts/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.7 

 

 

2014.gada 25.aprīlī  (prot. Nr.7§7) 

 

 

7. Par kvalitātes prasībām autobusiem, kas tiek izmantoti sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanā reģionālās starppilsētu nozīmes maršrutos. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 6. Punktu un 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.5.punktu, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 

7.1. Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” izstrādātos priekšlikumus par 

kvalitātes prasībām autobusiem, kas tiek izmantoti sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanā reģionālās starppilsētu nozīmes maršrutos, pārskatīšanu; 

7.2. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavot nepieciešamos 

grozījumus noslēgtajos līgumos par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 

reģionālās starppilsētu nozīmes maršrutos. 

7.3. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 7.maijā. 

 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       /paraksts/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.8 

 

 

2014.gada 25.aprīlī  (prot. Nr.7§8) 

 

 

8. Par AS „Liepājas autobusu parks” vēstuli 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 6. Punktu un 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.5.punktu, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 

8.1.Pieņemt zināšanai A/S „Liepājas autobusu parks” iesniegto informāciju par 

neregulāro pārvadātāju radītajiem zaudējumiem. 

8.2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 7.maijā. 

 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       /paraksts/ 

 

 
 

 

 


