SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME

Kārtējās sēdes protokols Nr.14
Rīgā
2015. gada 4. decembrī
Autotransporta direkcija
Vaļņu ielā 30, Rīgā
Sēdi vada
Sabiedriskā transporta padomes priekšsēdētāja vietniece:
Vaira Brūdere
Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļas
vadītāja
Sēdē piedalās:
Vārds, Uzvārds

Pārstāvētā institūcija

Sabiedriskā transporta padomes locekļi:

Modris Jaunups

VSIA „Autotransporta direkcija” valdes loceklis

Ligita Olante

Rīgas plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļas
vadītāja

Lotārs Dravants

Vidzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta
pakalpojumu un plānošanas daļas vadītājs
Satiksmes ministrijas Dzelzceļa departamenta direktora
vietnieks

Māris Riekstiņš

Annija Novikova

Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta
direktora vietniece - Autotransporta nodaļas vadītāja
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Pašvaldību departamenta direktors

Aivars Draudiņš
Pārējie sēdes dalībnieki:
Kristiāns Godiņš

VSIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētājs

Vizma Ļeonova

VSIA „Autotransporta direkcija” Juridiskās daļas
vadītāja

Kristīne Grīviņa
Ināra Briksne

Zane Plone

VSIA „Autotransporta direkcija” Sabiedriskā transporta
finanšu analīzes un audita daļas vadītāja vietniece analītiķe
VSIA „Autotransporta direkcija” Sabiedriskā transporta
plānošanas daļas vadītāja
VSIA „Autotransporta
speciāliste
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Ivo Ošenieks

Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas direktors

Alda Ērmane

Zemgales plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta
nodaļas vadītāja

Iveta Dubrovska

Latgales plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta
nodaļas vadītāja

Sēdi protokolē:
VSIA „ Autotransporta direkcija”
Juridiskās daļas juriste Irita Tace - Loca
Sēdes sākums plkst. 11.00
Sēdes darba kārtības jautājumi:
Atklātā daļa:
1.

Par 2015.gada decembra mēnesī pārvadātājiem avansā izmaksājamo dotāciju apjomu;

2.

Par 2015.gada decembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem

reģionālos pārvadājumos avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas
maksas atvieglojumiem pārvadāšanu;
3.

Par 2015.gada valsts budžeta dotāciju izlietojumu;

4. AS “Pasažieru vilcienu” zonu tarifi (turpinājums);
5. Par Transporta attīstības pamatnostādņu 2014. – 2020. gadam paredzētā uzdevuma
izpildei izveidotās darba grupas darbības rezultātiem;
6. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi;
7. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos;
8. Informācija par sagatavotajiem grozījumiem Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra
noteikumos “Sabiedriskā transporta padomes nolikums” (turpinājums);
9. Informācija par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu maršrutu tīkla daļas
“KURZEME” lotēs “Aizpute”, “Priekule”, “Ventspils”, “Saldus” un “Kuldīga” un
maršrutu tīkla daļas “LATGALE” lotēs “Krāslava”, “Daugavpils”, “Preiļi” un
“Rēzekne” (no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 30.jūnijam).
V.Brūdere pārliecinās par kvoruma esamību un, konstatējot, ka padomes sēdē
piedalās septiņi padomes locekļi (nepiedalās D.Merirands, M.Švarcs, A.Okmanis), apstiprina,
ka padome ir lemttiesīga un informē par darba kārtības jautājumiem.
K.Godiņš ierosina pārcelt izskatīšanai Sabiedriskā transporta padomes 2015.gada
11.decembra sēdē sekojošus darba kārtības jautājumus:
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1) 3.jautājumu “Par 2015.gada valsts budžeta dotāciju izlietojumu”;
2) 4.jautājumu “AS “Pasažieru vilcienu” zonu tarifi (turpinājums)”;
3) 5.jautājumu “Par Transporta attīstības pamatnostādņu 2014. – 2020. gadam
paredzētā uzdevuma izpildei izveidotās darba grupas darbības rezultātiem”;
4) daļu 7.jautājuma “Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes
maršrutos” (pieteikumu attiecībā uz grozījumiem reģionālās nozīmes dzelzceļa maršrutos
“Rīga – Sigulda –Valmiera –Lugaži” un “Rīga –Madona”);
5) 9.jautājumu “Informācija par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu
maršrutu tīkla daļas “KURZEME” lotēs “Aizpute”, “Priekule”, “Ventspils”, “Saldus” un
“Kuldīga” un maršrutu tīkla daļas “LATGALE” lotēs “Krāslava”, “Daugavpils”, “Preiļi” un
“Rēzekne” (no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 30.jūnijam)”.
V.Brūdere noskaidro padomes locekļu viedokli un lūdz padomes locekļus apstiprināt
darba kārtību. Septiņiem padomes locekļiem (V.Brūdere, M.Jaunups, L.Dravants, L.Olante,
M.Riekstiņš, A.Novikova, A.Draudiņš) balsojot „par”, Sabiedriskā transporta padome
nolemj izteikto lūgumu atbalstīt un apstiprināt sekojošo padomes sēdes darba kārtību:
Atklātā daļa:
1. Par 2015.gada decembra mēnesī pārvadātājiem avansā izmaksājamo dotāciju apjomu;
2. Par 2015.gada decembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem
reģionālos pārvadājumos avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas
maksas atvieglojumiem pārvadāšanu;
3. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi;
4. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos;
5. Informācija par sagatavotajiem grozījumiem Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra
noteikumos “Sabiedriskā transporta padomes nolikums” (turpinājums);
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.

STPProt_04122015_nr.14_Sabiedriskā transporta padomes sēdes protokols

4

Par darba kārtības 1. punktu
(„Par 2015. gada decembra mēnesī pārvadātājiem avansā izmaksājamo dotāciju
apjomu”)
V.Brūdere informē padomes locekļus, ka saskaņā ar 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.punkta nosacījumiem pārvadātājiem, kas sniedz sabiedriskā transporta
pakalpojumus reģionālos maršrutos, līdz katra mēneša desmitajam datumam ir jāsaņem
zaudējumu kompensācijas avansa maksājums.
K.Grīviņa informē par iespējamo avansa maksājumu sadales kārtību par 2015.gada
decembri un par valsts dotācijas rezerves novirzīšanu reģionālās nozīmes pārvadātājiem
iepriekšējos gados nesegto zaudējumu kompensēšanai.
Padomes locekļi diskutē par sniegtajiem priekšlikumiem.
L.Dravants ierosina uz jautājuma “Par 2015.gada valsts budžeta dotāciju izlietojumu”
izskatīšanu uzaicināt Rīgas domes pārstāvi.
Minētais ierosinājums tiek atbalstīts.
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,
2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta
padomes nolikums” 3.6., 21. punktu, septiņiem padomes locekļiem (V.Brūdere, M.Jaunups,
L.Dravants, L.Olante, M.Riekstiņš, A.Novikova, A.Draudiņš) balsojot „par”, 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.

Par darba kārtības 2. punktu
(„Par 2015.gada decembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem
reģionālos pārvadājumos avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas
maksas atvieglojumiem pārvadāšanu”)
V.Brūdere informē padomes locekļus, ka saskaņā ar 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. punkta nosacījumiem pārvadātājiem, kas sniedz sabiedriskā
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transporta pakalpojumus reģionālos maršrutos, līdz katra mēneša desmitajam datumam ir
jāsaņem zaudējumu kompensācijas avansa maksājums.
K.Grīviņa informē padomi par iespējamo avansa maksājumu sadales kārtību.
Tiek ierosināts uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavot pārskatu par
braukšanas biļešu tirdzniecības reģionālās nozīmes maršrutos atbilstību normatīvo aktu
prasībām, veikto pārbaužu rezultātiem (Sabiedriskā transporta padomes 2016.gada februāra
sēdē).
Minētais ierosinājums tiek atbalstīts.
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 un 2013. gada
17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes
nolikums” 3.6., 21.punktu, septiņiem padomes locekļiem (V.Brūdere, M.Jaunups, L.Dravants,
L.Olante, M.Riekstiņš, A.Novikova, A.Draudiņš) balsojot „par”, 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.
Par darba kārtības 3. punktu
(„Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi”)
I.Briksne informē par veiktajiem grozījumiem Līgumos par sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes maršrutos, pamatojoties uz 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.
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, septiņiem padomes locekļiem (V.Brūdere,
M.Jaunups, L.Dravants, L.Olante, M.Riekstiņš, A.Novikova, A.Draudiņš) balsojot „par”,
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.
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Par darba kārtības 4. punktu
(„Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos”)
I.Briksne informē par Inčukalna novada, Inčukalna pagasta iedzīvotāju iesniegumu
reģionālās nozīmes maršruta Nr.6255 Rīga – Sigulda reisā, kas no Rīgas atiet plkst.23:05,
iekļaut iebraucienu Inčukalnā – līdz dzelzceļa stacijai un veikt reisu arī brīvdienās. Šobrīd
reiss tiek izpildīts no pirmdienas līdz sestdienai, reisa pagarinājums būtu 7 km. Šobrīd līdz
Inčukalna stacijai no pirmdienas līdz ceturtdienai kursē reiss plkst. 22:15 (no Rīgas SAO) un
līdz Inčukalna stacijai brauc 3 - 6 pasažieri, tāpēc no pirmdienas līdz ceturtdienai atklāt
papildu reisu vēlu vakarā līdz Inčukalna stacijai nebūtu lietderīgi, bet reisā plkst.23:05 iekļaut
iebraucienu Inčukalna stacijā būtu iespējams piektdienās un sestdienās (nepapildinot reisu ar
izpildi svētdienās). Pēdējais vilciens no Rīgas katru dienu atiet plkst.21:30 (Rīga - Valmiera).
Rīgas plānošanas reģions uzskata, ka ir pietiekoši, ka autobuss līdz Inčukalna stacijai
reisā plkst.23:05 brauktu tikai piektdienās un sestdienās, bet papildus reisa atklāšana arī
svētdienās nav lietderīga nelielā pasažieru skaita dēļ.
I.Briksne informē par finanšu aprēķinu rezultātiem - grozījumu rezultātā, pēc
pārvadātāja prognozēm, maršrutā nobraukums gadā palielināsies par 668 km, izmaksas
palielināsies par 661,00 EUR un prognozētie ieņēmumi palielināsies par 598,00 EUR, kā
rezultātā prognozētā nepieciešamā zaudējumu kompensācija (bez peļņas) par 2016.gadu
palielināsies par 64,00 EUR.
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., 21.
punktu, septiņiem padomes locekļiem (V.Brūdere, M.Jaunups, L.Dravants, L.Olante,
M.Riekstiņš, A.Novikova, A.Draudiņš) balsojot „par”, 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”.
I.Briksne informē, ka, lai novērstu autobusa un vilciena reisu dublēšanos un
nodrošinātu labāku satiksmi ar galvaspilsētu Daugavas kreisā krasta iedzīvotājiem,
pamatojoties uz Sabiedriskā transporta padomes 2015. gada 3. jūlija (prot.7§7) lēmumu Nr.7
„Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos” 7.2.punktu,
Direkcija ar šā gada 1. augustu veica sekojošus grozījumus:
1. maršrutā Nr.7983 Rīga – Daugavpils slēdza reisus Nr.13 plkst.12:00 no Rīgas SAO
ar izpildi svētdienās un Nr.16 plkst.10:30 no Daugavpils AO ar izpildi piektdienās;
2. maršrutā Nr.7493 Rīga – Ilūkste atklāja jaunus reisus Nr.03 plkst.17:15 no Rīgas
SAO un Nr.04 plkst.10:30 no Daugavpils AO ar reisu izpildi piektdienās, svētdienās;
3.maršruta Nr.7493 Rīga – Ilūkste nosaukums tika mainīts uz Rīga – Ilūkste –
Daugavpils.
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Salīdzinot 2014. gada III ceturksnī pārvadāto pasažieru skaitu maršruta Nr.7983 Rīga
– Daugavpils reisā Nr.13 no Rīgas un Nr. 16 no Daugavpils ar trīs mēnešu rezultātiem
maršruta Nr.7493 Rīga – Ilūkste – Daugavpils jaunajos reisos Nr.03 un Nr.04, redzams, ka
pasažieru skaits vidēji reisā ir pieaudzis par attiecīgi 8 un 10 pasažieriem.
I.Briksne informē par finanšu aprēķinu rezultātiem.
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 2013. gada 17. decembra
Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.1., 21. un
25.punktu, septiņiem padomes locekļiem (V.Brūdere, M.Jaunups, L.Dravants, L.Olante,
M.Riekstiņš, A.Novikova, A.Draudiņš) balsojot „par”, Sabiedriskā transporta padome
nolemj:
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.
I.Briksne informē, ka ar 2015. gada 2. oktobra Sabiedriskā transporta padomes sēdes
lēmumu uz diviem mēnešiem (laika periods no 2015. gada 1. novembra līdz 2015. gada 31.
decembrim) nolemts turpināt eksperimentālos pārvadājumus maršrutā Nr.5777 Rīga – DS
“Getliņi” un decembra Sabiedriskā transporta padomes sēdē informēt par eksperimentālo
pārvadājumu rezultātiem, kā arī informēt Sabiedriskā transporta padomi par nepieciešamību
noteikt reisiem sezonalitāti un reisu izpildes laiku maiņu gadījumā, ja maršrutu lietderīgi
iekļaut maršrutu tīklā.
I.Briksne informē par eksperimentālā pārvadājuma rezultātiem, finanšu aprēķinu
rezultātiem.
Padomes locekļi diskutē par eksperimentālā maršruta iekļaušanu reģionālās nozīmes
maršrutu tīklā vai tā slēgšanu. Tiek ierosināts šobrīd eksperimentālo maršrutu slēgt, bet
Sabiedriskā transporta padomes 2016.gada marta sēdē atkārtoti lemt par maršruta Nr. 5777
iekļaušanu maršrutu tīklā.
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., 21. un
25.punktu, septiņiem padomes locekļiem (V.Brūdere, M.Jaunups, L.Dravants, L.Olante,
M.Riekstiņš, A.Novikova, A.Draudiņš) balsojot „par”, Sabiedriskā transporta padome
nolemj:
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.
I.Briksne informē par Jelgavas novada Elejas pagasta iedzīvotāju Danas Kirilovas
iesniegumu (savākti 145 Elejas iedzīvotāju paraksti) ar lūgumu noteikt papildus izpildes
STPProt_04122015_nr.14_Sabiedriskā transporta padomes sēdes protokols

8

dienas (sestdienas un svētdienas) maršruta Nr.6524 Jelgava – Eleja reisam Nr. 02 plkst.06:13
no Meitenes stacijas un maršruta Nr.6526 Jelgava – Lielplatone - Eleja reisam Nr. 01
plkst.05:25 no Jelgavas AO. Šie papildus reisi ir nepieciešami, lai Elejas pagasta iedzīvotāji
varētu nokļūt uz darbu tirdzniecības vietās un ārstniecības iestādēs ne tikai Jelgavā, bet arī
Rīgā. Vairāki cilvēki strādā “Maxima” veikalu tīklā, uz kurieni strādājošos kādreiz nogādājis
speciāls uzņēmuma autobuss, taču tas vairs nenotiek. Kā informē SIA “Maxima Latvija”,
Jelgavas pilsētas veikalos Rīgas ielā 11a strādā 9 darbinieki un Driksas ielā 4 strādā 5
darbinieki. Sestdienās Elejas iedzīvotājus Jelgavā nogādā SIA “AIPS” apkalpotā maršruta
Nr.7352 Jelgava – Eleja – Bauska reiss Nr.02 plkst.06:05 no Bauskas, kas Elejā nokļūst
plkst.07:10, Jelgavas autoostā – plkst.07:50.
Zemgales plānošanas reģions lūdz izskatīt jautājumu par pārvadājumu nodrošināšanu
brīvdienās no Elejas līdz Jelgavai.
I.Briksne informē, ka 2016.gadā nepieciešami 4900 EUR par papildus 2 izpildes
dienām divos maršrutos. Ar biļešu ieņēmumiem tiktu segti 40,5% no izdevumiem.
Padomes locekļi diskutē par ierosinātajām izmaiņām, tiek ierosināts minētā
pieteikuma izskatīšanu atlikt, jo nepieciešama papildus informācija no plānošanas reģiona.
Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511
„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 21. punktu, septiņiem padomes locekļiem
(V.Brūdere, M.Jaunups, L.Dravants, L.Olante, M.Riekstiņš, A.Novikova, A.Draudiņš)
balsojot „par”, Sabiedriskā transporta padome nolemj:
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.
I.Briksne informē, ka atsaucoties uz VSIA “Autotransporta direkcija” un pārvadātāja
AS “CATA” pārrunām par maršrutu pārskatīšanu, ir saņemts pārvadātāja iesniegums ar
priekšlikumiem par grozījumiem Cēsu maršrutu tīklā:
1) sakarā ar pasažieru skaita samazināšanos maršrutā Nr. 6491 Cēsis – Lielstraupe –
Straupe - Cēsis 3 reisiem mainīt izpildes laikus, 2 reisiem saīsinot garumu.
2) slēgt maršrutu Nr. 6329 Zaube – Annas - Zaube ar reisiem Nr. 02 plkst. 16:30 un
reisu Nr. 07 plkst. 06:25 ar izpildi visu gadu piektdienās. Šis maršruts jau ilgstoši pilnībā tiek
dotēts, reisā ir 1-2 pasažieri;
3) sakarā ar pasažieru skaita samazināšanos maršruta Nr. 6267 Cēsis – Rauna –
Bērzkrogs - Cēsis reisā Nr. 11 plkst. 19:05 samazināt izpildes dienas un reisu izpildīt
piektdienās (iepriekš – no pirmdienas līdz piektdienai);
4) pēc iedzīvotāju ierosinājuma, lai nodrošinātu nokļūšanu no pilsētas attālākajām
vietām uz starppilsētu maršrutu rīta reisiem, maršrutā Nr. 3010 CATA – Autoosta – Slimnīca
- Cīrulīši atklāt reisu plkst.05:25 ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai;
5) sakarā ar pašvaldības skolēnu maršruta iekļaušanu regulārajā satiksmē un reisu
sākuma laiku pielāgošanu skolu mācību laikiem, maršrutā Nr. 6280 Cēsis – Straupe
nepieciešams slēgt 5 reisus, to vietā atklājot 5 jaunus, vienā no reisiem iekļaujot pieturvietu
“Ozoli”;
6) maršrutā Nr. 5601 Kalnmuiža - Cēsu AO – Priekuļi slēgt 2 reisus, to vietā atklāt 2
jaunus reisus, pieskaņojot izpildes laikus maršrutu Nr. 7730 Rīga - Cēsis un Nr. 7144
Valmiera - Cēsis rīta reisiem; 6 reisos sakarā ar uzņēmuma AS “Ruks” likvidāciju, izslēgt
pieturvietu “A/S Ruks”, bet iekļaut pieturvietu “Katrīnkalns”;
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7) pēc Raiskuma internātskolas iesnieguma, maršruta Nr. 6290 Cēsis - RaiskumsJātnieki mainīt izpildes dienu uz piektdienām (iepriekš ceturtdienās), saglabājot izpildi
otrdienās.
8) sakarā ar izmaiņām vilcienu kustības sarakstos no 13.decembra, AS “CATA”
papildus iesniegusi izmaiņas maršrutos Nr.6244 Līgatnes stacija – Gaujasmala un Nr.5084
Cēsis – Gaujasmala, kurās slēgta piebraukšana Līgatnes stacijai 9 reisos, tādējādi samazinot
reisu garumu. Šīs izmaiņas iekļautas jaunajā finanšu aprēķinā.
I.Briksne informē, ka veicot visas iepriekšminētās izmaiņas, Vidzemes plānošanas
reģiona Cēsu maršrutu tīkla daļai, ko apkalpo AS „CATA”, paredzētais nepieciešamās
dotācijas apjoms (t.sk. peļņa) samazināsies 1.46%, t.i. par 17200 EUR.
Vidzemes plānošanas reģions atbalsta iesniegtos grozījumus, jo tādejādi tiks
nodrošināti racionālāki skolēnu pārvadājumi Pārgaujas novadā un Cēsu un Priekuļu
iedzīvotājiem labākas iespējas nokļūšanai Cēsu autoostā uz rīta reisiem uz Rīgu.
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 2013. gada 17. decembra
Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.1., 21.
Un 25.punktu, septiņiem padomes locekļiem (V.Brūdere, M.Jaunups, L.Dravants, L.Olante,
M.Riekstiņš, A.Novikova, A.Draudiņš) balsojot „par”, Sabiedriskā transporta padome
nolemj:
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;
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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;
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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”.
I.Briksne par ierosināto izmaiņu reģionālās nozīmes maršrutā Nr.3200 Talsu
autoosta – Pastende – Poliklīnika – Zvirgzdi – Talsu autoosta aktualitāti - ne pašvaldība,
ne pārvadātājs neiesniedza jaunos kustību sarakstus, atbilstoši Sabiedriskā transporta padomes
2015.gada 5.jūnija lēmuma Nr.2 2.4.3. punktam, līdz ar to jautājums šobrīd nav aktuāls.
Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511
„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 21. punktu, septiņiem padomes locekļiem
(V.Brūdere, M.Jaunups, L.Dravants, L.Olante, M.Riekstiņš, A.Novikova, A.Draudiņš)
balsojot „par”, Sabiedriskā transporta padome nolemj:
4.6. Pieņemt informācijai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju par
izmaiņu reģionālās nozīmes maršrutā Nr.3200 Talsu autoosta – Pastende – Poliklīnika –
Zvirgzdi – Talsu autoosta aktualitāti.
I.Briksne un K.Godiņš informē, ka sakarā ar sliežu ceļu posmā Šķirotava – Salaspils
laika periodā no 2015.gada 7.decembra līdz 2015.gada 18.decembrim remontdarbiem,
vilcienu kustības grafikā Aizkraukles virzienā veikti būtiski grozījumi (atcelti vairāki vilcieni
maksimumstundās), kā rezultātā tiks ierobežotas pārvietošanās iespējas vilcienu pasažieriem.
Reaģējot uz šīm izmaiņām, lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas
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nepārtrauktību un pieejamību, reģionālās nozīmes maršrutos ar autobusiem atklāti papildus
reisi, grozīti kustības grafiki tādā kārtībā, lai sabiedriskā transporta pakalpojumus ar
autobusiem nodrošinātu katru darba dienas rītu un vakaru. Informācija par plānotajiem
iespaidīgajiem remontdarbiem VSIA “Autotransporta direkcija” saņemta novēloti, ir darīts
maksimāli iespējamais, lai sabiedriskais transports pasažieriem šajā periodā būtu pieejams.
Padomes locekļi diskutē par sniegto informāciju, uzskata, ka pie šādiem apjomīgiem
remontdarbiem nevajadzētu būt situācijai, ka citas iesaistītās personas par to nav informētas
pienācīgi savlaicīgi – tai nevajadzētu būt ārkārtas situācijai.
Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511
„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 21. punktu, septiņiem padomes locekļiem
(V.Brūdere, M.Jaunups, L.Dravants, L.Olante, M.Riekstiņš, A.Novikova, A.Draudiņš)
balsojot „par”, Sabiedriskā transporta padome nolemj:
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.
Par darba kārtības 5.punktu
(“Informācija par sagatavotajiem grozījumiem Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra
noteikumos “Sabiedriskā transporta padomes nolikums” (turpinājums))
V.Ļeonova informē par veiktajiem precizējumiem sagatavotajos grozījumos Ministru
kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos “Sabiedriskā transporta padomes nolikums”,
ņemot vērā Sabiedriskā transporta padomes locekļu ierosinājumus.
Šobrīd sagatavotajā redakcijā vairs netiek akcentēts jautājumu loks, ko nedrīkst skatīt
rakstveida procedūrā, tādējādi nesašaurinot šādi izskatāmo jautājumu loku. Tādējādi
elektroniski saskaņot būs iespējams jebkuru jautājumu, ja to būs atbalstījis padomes locekļu
vairākums (tas ir, 6 padomes locekļi). Arī lēmumu par rakstveidā izskatāmo jautājumu varēs
pieņemt ar padomes locekļu vairākumu (iepriekš piedāvātā redakcija paredzēja, ka, lai
pieņemtu lēmumu, “par” jānobalso visiem padomes locekļiem).
Vienlaicīgi V.Ļeonova vērš uzmanību, ka sagatavotie grozījumi neatceļ noteikto
pienākumu Sabiedriskā transporta padomes sēdes sasaukt ne retāk kā vienu reizi mēnesī, kā
arī apstākli, ka Sabiedriskā transporta padomes sēdes ir atklātas, ja jautājums nav iekļaujams
sēdes slēgtajā daļā.
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Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1511
„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6. un 21.punktu, septiņiem padomes locekļiem
(D.Merirands, V.Brūdere, M.Jaunups, L.Olante, L.Dravants, M.Riekstiņš, A.Okmanis)
balsojot „par”, 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.
Par darba kārtības 6. punktu
(„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.)
V.Ļeonova informē par saņemto sūdzību (pārsūdzējuši 4 pārvadātāji) par konkursa
nolikumu maršruta tīkla daļā “LATGALE” un tālāko rīcību, par konkursu nolikumos
konstatētajām neprecizitātēm un veiktajām izmaiņām. V.Ļeonova informē, ka šobrīd tiek
gatavotas atbildes uz saņemtajiem jautājumiem. Termiņš pretendentu pieteikumu iesniegšanai
– 2015.gada 14.decembris - tiek pārcelts uz 2016.gada 5.janvāri.
V.Ļeonova un K.Godiņš informē par darbībām, kādas veiktas, lai nodrošinātu
sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktību: ir veiktas sarunas ar pārvadātājiem par
iespēju veikt sabiedriskā transporta pakalpojumus no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada
30.jūnijam, ir sagatavoti līgumu projekti, tie ir saskaņoti VSIA “Autotransporta direkcija”
valdē un nosūtīti saskaņošanai pārvadātājiem.
Neskatoties uz apstākli, ka sarunu gaitā par Līgumu nosacījumiem no pārvadātājiem
iebildumi nebija gan attiecībā uz līguma darbības termiņu, gan pakalpojuma cenu, šobrīd no
atsevišķiem pārvadātājiem tomēr ir saņemti iebildumi attiecībā uz pakalpojuma cenas apmēru.
Neskatoties uz saņemtajiem iebildumiem, vēlētos palikt pie vienādas pieejas – fiksēts līguma
darbības termiņš (pusgads) un fiksēta cena (tiek maksāts pēc faktiskā, bet nepārsniedzot
noteikto pakalpojuma cenas slieksni). K.Godiņš informē, ka LPKS “Astašova” ir atteicies
sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus no 2016.gada 1.janvāra, savukārt attiecībā uz
pārvadātāju SIA “Dekom” konstatēto būtisko pārkāpumu kopums ir pamats, kādēļ ar šo
pārvadātāju tālāka sadarbība nav iespējama.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1511
„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6. punktu, 21. un 27.punktu, septiņiem
padomes locekļiem (V.Brūdere, M.Jaunups, L.Olante, L.Dravants, M.Riekstiņš, A.Novikova,
A.Draudiņš) balsojot „par”, 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
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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.
Ņemot vērā iepriekš nolemto, V.Brūdere informē, ka nākamā Sabiedriskā transporta
padomes sēde notiks 2015.gada 11.decembrī, plkst. 11:00 ar sekojošu darba kārtību:
1. Par 2015.gada valsts budžeta dotāciju izlietojumu;
2. AS “Pasažieru vilcienu” zonu tarifi (turpinājums);
3. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos (1 pieteikums –
reģionālās nozīmes dzelzceļa maršrutos “Rīga – Sigulda – Valmiera – Lugaži” un “Rīga –
Madona”);
4. Par Transporta attīstības pamatnostādņu 2014. – 2020. gadam paredzētā uzdevuma izpildei
izveidotās darba grupas darbības rezultātiem;
5. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu maršrutu tīkla daļas “KURZEME”
lotēs “Aizpute”, “Priekule”, “Ventspils”, “Saldus” un “Kuldīga” un maršrutu tīkla daļas
“LATGALE” lotēs “Krāslava”, “Daugavpils”, “Preiļi” un “Rēzekne” (no 2016.gada 1.janvāra
līdz 2016.gada 30.jūnijam).
V.Brūdere informē, ka nākamā sēde pēc 2015.gada 11.decembra tiek plānota
2016.gada 4.janvārī, plkst. 11:00.
Sēde slēgta plkst. 12:20.

V.Brūdere
Kurzemes plānošanas reģiona
Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja
Sabiedriskā transporta padomes
priekšsēdētāja vietniece
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