
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2015. gada 5. jūnijā  (prot. Nr.6§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 veiktajiem grozījumiem Līgumos par sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes maršrutos, pamatojoties uz 2014. gada 10. 

janvāra lēmuma Nr.3 3.1.1., 3.2.3., 3.2.7.punktu, 2014.gada 31.janvāra lēmuma Nr. 4 

4.1.punktu; 

            1.2. pieņemt zināšanai Valsts SIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto 

informāciju par 2015. gada 6. februāra lēmuma Nr. 2 „Informācija par Sabiedriskā 

transporta padomes 2015.gada 9.janvāra lēmuma Nr. 8 „Informācija par SIA „PATO-

1” paskaidrojumiem par sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi, 

ņemot vērā uzņēmuma esošo finanšu situāciju” 8.2. punkta izpildi” 2.2. punkta un 

Sabiedriskā transporta padomes 2015.gada 24.aprīļa sēdē pieņemtā lēmuma 

(Sabiedriskā transporta padomes 2015.gada 24.aprīļa sēdes protokola Nr. 5 sadaļa 

par darba kārtības 3.punktu „Par 2015.gada maija mēnesī pārvadātājiem avansā 

izmaksājamo dotāciju apjomu”)  izpildi; 

1.3. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 5. 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 

 

 

2015. gada 5. jūnijā  (prot. Nr.6§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. un 84.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 nozīmes maršrutā Nr. 6835 Rīga 

– Upeslejas - Jauncekule:  

2.1.1. reisu Nr. 96 uzsākt plkst. 06:30 no pieturvietas „Jauncekule” ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

2.1.2. mainīt reisa Nr. 86 atiešanas laiku uz plkst. 09:40 no pieturvietas 

„Jauncekule”, paredzot iebraucienu Cekulē (izpildes dienas – no pirmdienas līdz 

piektdienai). 

 

2.2. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6274 

„Cēsis – Priekuļi - Cēsis”: 

2.2.1. slēgt reisu Nr. 01 plkst. 06:35 (izpildes dienas – no pirmdienas līdz 

piektdienai) un atklāt jaunu reisu Nr. 59 plkst. 06:33, iekļaujot pieturvietas „Birzes 

iela” un „Cēsu Alus” (izpildes dienas – no pirmdienas līdz piektdienai); 

2.2.2. slēgt reisu Nr. 03 plkst. 07:20 (izpildes dienas – no pirmdienas līdz 

piektdienai; sezonalitāte – no 1.septembra līdz 31.maijam) un atklāt jaunu reisu Nr. 61 

plkst. 07:23, iekļaujot pieturvietas „Birzes iela” un „Cēsu Alus” (izpildes dienas – no 

pirmdienas līdz piektdienai; sezonalitāte – no 1.septembra līdz 31.maijam); 

2.2.3. slēgt reisu Nr. 05 plkst. 07:20 (izpildes dienas – no pirmdienas līdz 

piektdienai; sezonalitāte – no 1.jūnija līdz 31.augustam) un atklāt jaunu reisu Nr. 63 

plkst. 07:23, iekļaujot pieturvietas „Birzes iela” un „Cēsu Alus” (izpildes dienas – no 

pirmdienas līdz piektdienai; sezonalitāte – no 1.jūnija līdz 31.augustam); 

2.2.4. reisā Nr. 07 plkst. 08:30 – 09:26 (izpildes dienas no pirmdienas līdz 

piektdienai; sezonalitāte – no 1.septembra līdz 31.maijam) iekļaut pieturvietas „Birzes 

iela” un „Cēsu Alus”; 

2.2.5. slēgt reisu Nr. 09 plkst. 08:32 – 09:26 (izpildes dienas – no pirmdienas 

līdz piektdienai; sezonalitāte – no 1.jūnija līdz 31.augustam) un atklāt jaunu reisu Nr. 



65 plkst. 08:33 – 09:26, iekļaujot pieturvietas „Birzes iela” un „Cēsu Alus” (izpildes 

dienas – no pirmdienas līdz piektdienai; sezonalitāte – no 1.jūnija līdz 31.augustam); 

2.2.6. reisā Nr. 19 plkst. 14:38 – 15:26 (izpildes dienas – no pirmdienas līdz 

piektdienai; sezonalitāte – no 1.novembra līdz 30.aprīlim) iekļaut pieturvietu „Birzes 

iela”; 

2.2.7. slēgt reisu Nr. 21 plkst. 14:38 – 15:26 (izpildes dienas – no pirmdienas 

līdz piektdienai; sezonalitāte – no 1.maija līdz 31.oktobrim) un atklāt jaunu reisu Nr. 

67 plkst. 14:40 – 15:27, izslēdzot pieturvietu „Cēsu AO” un iekļaujot pieturvietu 

„Birzes iela” (izpildes dienas – no pirmdienas līdz piektdienai; sezonalitāte – no 

1.maija līdz 31.oktobrim); 

2.2.8. reisā Nr. 23 plkst. 15:32 – 16:26 (izpildes dienas - no pirmdienas līdz 

piektdienai) iekļaut pieturvietu „Birzes iela”; 

2.2.9. reisā Nr. 25 plkst. 16:32 – 17:26 (izpildes dienas – no pirmdienas līdz 

piektdienai; sezonalitāte – no 1.maija līdz 31.oktobrim) iekļaut pieturvietas „Birzes 

iela”, „Cēsu Alu”, vienlaicīgi mainot pienākšanas laiku galapunkta pieturvietā uz 

plkst. 17:28 un pienākšanas laikus pieturvietās; 

2.2.10. reisā Nr. 27 plkst. 16:32 – 17:26 (izpildes dienas – no pirmdienas līdz 

piektdienai; sezonalitāte – no 1.novembra līdz 30.aprīlim) iekļaut pieturvietas „Birzes 

iela”, „Cēsu Alus”, vienlaicīgi mainot pienākšanas laiku galapunkta pieturvietā uz 

plkst. 17:28 un pienākšanas laikus pieturvietās; 

2.2.11. reisā Nr. 29 plkst. 17:32 – 18:22 (izpildes dienas – no pirmdienas līdz 

piektdienai) iekļaut pieturvietas „Birzes iela”, „Cēsu Alus”, vienlaicīgi mainot 

pienākšanas laiku galapunkta pieturvietā uz plkst. 18:24 un pienākšanas laikus 

pieturvietās. 

 

2.3. Reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6588 „Ludza – Kārsava - Zobļeva” 

atbalstīt sekojošu papildus reisu izpildi: 

2.3.1. reisi Nr. 05 plkst. 06:10 un Nr. 07 plkst. 13:00 no Ludzas autoostas ar 

izpildi ceturtdienās no 1.jūlija līdz 31.augustam; 

2.3.2. reisi Nr.06 plkst. 07:23 un Nr. 08 plkst. 14:13 no Zobļevas ar izpildi 

ceturtdienās no 1.jūlija līdz 31.augustam; 

2.3.3. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” par pienākumu noskaidrot un 

izvērtēt nepieciešamību 2.3.1. un 2.3.2. punktā minēto reisu izpildi noteikt arī 

svētdienās.   

 

2.4. Ar 2015.gada 1.septembri apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās 

nozīmes maršrutā Nr. 3200 „Talsu autoostas – Pastende – Poliklīnika – Zvirgzdi – 

Talsu autoosta”: 

2.4.1. atklāt reisu Nr. 17 plkst. 10:55 no Talsu autoostas ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai, nebraucot līdz Pastendei; 

2.4.2. atklāt reisu Nr. 20 plkst. 10:00 no Talsu autoostas ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai, nebraucot līdz Pastendei. 

2.4.3. uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” par pienākuma pēc trīs veikto 

pārvadājumu mēnešiem informēt Sabiedriskā transporta padomi par to rezultātiem. 
 

2.5. Ar 2015.gada 14.jūniju atklāt reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 3016 

„Ogres autoosta – Smiltāju kapi” ar sekojošu reisu izpildi: 



2.5.1. reiss Nr. 01 plkst. 09:45 no Ogres autoostas ar izpildi svētdienās laika 

periodā no 1.maija līdz 30.septembrim (reiss tiek izpildīts ar mazas ietilpības 

autobusu); 

2.5.2. reiss Nr. 02 plkst. 11:00 no Smiltāju kapiem ar izpildi svētdienās laika 

periodā no 1.maija līdz 30.septembrim (reiss tiek izpildīts ar mazas ietilpības 

autobusu). 

 

2.6. Uz eksperimenta laiku – 4 mēnešiem - atklāt reģionālās nozīmes 

maršrutu Nr. 5777 „Rīga – Getliņu iela – DS „Getliņi”” ar sekojošu reisu izpildi: 

2.6.1. reiss Nr. 02 plkst. 06:45 un reiss Nr. 04 plkst.17:15 no DS „Getliņi” ar 

izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

2.6.2. reiss Nr. 01 plkst. 07:45 un reiss Nr. 03 plkst.. 18:15 no Rīgas (pieturvieta 

„Turgeņeva iela”) ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

2.6.3. reiss Nr. 06 plkst. 09:00 no DS „Getliņi” ar izpildi sestdienās; 

2.6.4. reiss Nr. 05 plkst. 13:00 no Rīgas (pieturvieta „Turgeņeva iela”) ar izpildi 

sestdienās. 

2.6.5. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” slēgt līgumu ar SIA „Galss Buss” 

par eksperimentālajiem pārvadājumiem reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5777 „Rīga – 

Getliņu iela – DS „Getliņi””.  

 

2.7. reģionālās nozīmes dzelzceļa maršrutu tīklā: 

2.7.1. atcelt vilciena Nr. 845 Sigulda – Rīga (atiet no Siguldas plkst. 21:39 un 

pienāk Rīgā plkst. 22:51) izpildi no pirmdienas līdz piektdienai un noteikt, ka tas tiek 

izpildīts sestdienās un svētdienās (no pirmdienas līdz sestdienai (ieskaitot) tiek norīkoti 

autobusa maršruti minētā vilciena slēgto reisu aizvietošanai); 

2.7.2. ar 2015.gada 31.maiju atbalstīt sekojošas izmaiņas: 

2.7.2.1. norīkot vilcienu Nr. 831* Sigulda – Rīga (atiet no Siguldas plkst. 06:54 

un pienāk Rīgā plkst. 07:58) darba dienās; 

2.7.2.2. atcelt vilcienu Nr. 6204 Rīga - Lielvārde (tiek izpildīts darba dienās 

plkst. 05:34 – 06:31); 

2.7.2.3. atcelt vilcienu Nr. 6245 Lielvārde - Rīga (tiek izpildīts katru dienu 

plkst. 21:05 – 22:05); 

2.7.2.4. atcelt vilcienu Nr. 6405 Rīga - Jelgava (tiek izpildīts darba dienās plkst. 

06:27 – 07:17); 

2.7.2.5. atcelt vilcienu Nr. 6744 Jelgava - Rīga (tiek izpildīts darba dienās plkst. 

19:55 – 20:44). 

 

2.8. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6255 Rīga 

– Sigulda: 

2.8.1. saglabāt reisu Nr. 56 plkst. 21:15 no Siguldas autoostas ar izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai; 

2.8.2. saglabāt reisu Nr. 57 plkst. 23:00 no Rīgas autoostas ar izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai. 

2.8.3. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” par pienākumu iespējami īsā 

laika periodā izstrādāt jaunu reģionālās nozīmes maršrutu (no Allažiem, paredzot 

iebraucienu Egļupes tālākajā galā) un sagatavoto informāciju (tajā skaitā, maršruta 



aprakstu, shēmu, finansiālo aprēķinu) nosūtīt Sabiedriskā transporta padomes 

locekļiem saskaņošanai. 

2.8.4. Pēc jaunā reģionālās nozīmes maršruta izstrādāšanas un rakstveida 

saskaņošanas Sabiedriskā transporta padomē 2.8.1. un 2.8.2. punktā noteiktie reisi 

netiek izpildīti. 

 

2.9. Slēgt reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 5117 „Balvi - Rugāji” ar sekojošu 

reisu izpildi: 

2.9.1. reiss Nr. 01 plkst. 03:28 no Balvu autoostas (tiek izpildīts pirmdienās); 

2.9.2. reiss Nr. 02 plkst. 03:48 no Rugājiem (tiek izpildīts pirmdienās); 

2.9.3. reiss Nr. 03 plkst. 22:40 no Balvu autoostas (tiek izpildīts piektdienās); 

2.9.4. reiss Nr. 04 plkst. 23:02 no Rugājiem (tiek izpildīts piektdienās). 

 

2.10. Uz vilciena Rīga – Liepāja eksperimenta laiku (līdz 2015.gada 

1.novembrim): 

2.10.1. reģionālās nozīmes maršruta Nr. 7928 „Rīga – Jelgava - Liepāja” 

reisam Nr. 03 plkst. 16:40 no Rīgas noteikt papildus izpildes dienu – svētdienu; 

2.10.2. reģionālās nozīmes maršruta Nr. 7937 „Rīga - Liepāja” reisam Nr. 14 

plkst. 11:00 no Liepājas noteikt papildus izpildes dienu – svētdienu. 
 

2.11. Neatbalstīt priekšlikumu par jauna reģionālās nozīmes maršruta „Jūrmala 

(Vaivari) – Tukums - Dobele” atklāšanai. 

2.11.1. Uz eksperimenta laiku – 3 mēnešiem - atklāt jaunu reģionālās nozīmes 

maršrutu Nr. 7470 „Jūrmala (Sloka) - Dobele” ar reisu izpildi sestdienās un 

svētdienās. 

2.11.2. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” slēgt līgumu ar SIA „Dobeles 

autobusu parks” par eksperimentālajiem pārvadājumiem reģionālās nozīmes maršrutā 

Nr. 7470 „Jūrmala (Sloka) - Dobele”.  

 

2.12. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto 

informāciju par saņemto ierosinājumu izmaiņām reģionālās nozīmes maršrutos Nr. 

5826 „Jelgava - Emburga”, Nr. 6525 „Jelgava – Bērzi – Emburga – Stūri - Jelgava”, 

Nr.6529 „Jelgava - Garoza”. 

 

2.13. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” par pienākumu vienu mēnesi 

pirms eksperimentālo pārvadājumu beigām iesniegt Sabiedriskā transporta padomei 

informāciju par veikto pārvadājumu rezultātiem (pasažieru skaits, ieņēmumi).  

2.14.Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus 

noslēgtajos sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos. 

2.15. Lēmuma 2.5., 2.8. un 2.10. punkts stājas spēkā 2015.gada 5.jūnijā, pārējā 

daļā lēmums stājas spēkā 2015.gada 11.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 

 

 

2015.gada 5.jūnijā  (prot. Nr.6§3) 
 

 

3. Par 2015.gada jūnija mēnesī pārvadātājiem 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, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

3.1. Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2015.gada 

21.maija ziņojumā Nr.11 „Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu par 

2015.gada jūniju” sniegtos priekšlikumus par 2015.gada jūnija mēnesī avansā 

izmaksājamo dotāciju apjomu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālajos pārvadājumos; 

3.2. Jūnija mēnesī valsts budžeta apakšprogrammā 31.06.00 EKK 3000 

Subsīdijas un dotācijas izveidot valsts dotāciju rezervi 904 208 EUR, lai novirzītu 

reģionālās nozīmes pārvadātājiem 2014.gada nesegto zaudējumu kompensēšanai pēc 

gada pārskatu saņemšanas un izvērtēšanas; 

3.3. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 5. 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 

 

 

2015.gada 5.jūnijā  (prot. Nr. 6§4) 
 

 

4. Par 2015.gada jūnija mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālos pārvadājumos 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, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

4.1. Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2015.gada 

21.maija ziņojumā Nr.12 „Ziņojums par dotāciju par braukšanas maksas 

atvieglojumiem sadali pārvadātājiem par 2015.gada jūniju” sniegtos priekšlikumus par 

2015.gada jūnija mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos 

pārvadājumos avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas 

atvieglojumiem pārvadāšanu;  

4.2. Jūnija mēnesī valsts budžeta apakšprogrammā 31.06.00 EKK 3000 

Subsīdijas un dotācijas izveidot valsts dotāciju rezervi 396 150 EUR. Par valsts 

budžeta dotācijas rezerves izlietošanu lemt turpmākajās Sabiedriskā transporta 

padomes sēdēs. 

4.3. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 5. 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 

 

 

2015.gada 5.jūnijā  (prot. Nr.6§5) 
 

 

5.Par 2015.gada jūnija mēnesī AS „Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo 

dotāciju par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu.  
 

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 2015.gada 

21.maija ziņojumā Nr.13 „Ziņojums par AS „Pasažieru vilciens” izmaksājamo 

dotāciju par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu” sniegtos priekšlikumus par 2015.gada 

jūnija mēnesī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu AS „Pasažieru vilciens”;  

5.2. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 5. jūnijā. 
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.6 

 

 

2015.gada 5.jūnijā  (prot. Nr.6§6) 
 

 

6.Par papildus valsts budžeta finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanai 2015.gadā. 

 

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” 22.punktu, Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās daļas 

7.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj iesniegt Satiksmes ministrijai 

sekojošus priekšlikumus: 

6.1. vērsties Ministru kabinetā ar lūgumu piešķirt papildus finansējumu 

31.00.00 Sabiedriskais transports apakšprogrammā 31.04.00 Maksa par dzelzceļa 

infrastruktūras lietošanu 11 625 107 EUR apmērā, lai tiktu apmaksāti AS “Pasažieru 

vilciens” izdevumi par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu sabiedriskā transporta 

pakalpojumu nodrošināšanā; 

6.2. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 5. jūnijā. 
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2015.gada 5.jūnijā  (prot. Nr.6§7) 
 

 

7.Par SIA „Dekom” 2015.gada 15.maija vēstuli Nr. 23. 

 

 

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”, Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma un noslēgto sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanas pasūtījuma līgumu nosacījumiem, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 

7.1. Avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par 2015.gada jūnija mēnesi 

2007.gada 7.decembra Līguma Nr. 1/2007 izpildei samazināt atbilstoši tam apjomam, 

lai līdz 2015.gada 31.decembrim tiktu segta uzņēmumam aprēķinātā valsts budžeta 

līdzekļu pārmaksa ( par 6000.00 EUR ik mēnesi); 

7.2. Lūgt SIA „Dekom” iesniegt VSIA „Autotransporta direkcija” bankas 

izdotu saistību izpildes garantiju par uzņēmumam aprēķinātās valsts budžeta līdzekļu 

pārmaksas (līdz 2015.gada 31.decembrim), kas radusies izpildot 2007.gada 

7.decembra Līgumu Nr. 1/2007, samaksu attiecīgās saistību neizpildes gadījumā; 

7.3. Ja VSIA „Autotransporta direkcija” tiek iesniegta 7.2. punktā noteiktā 

saistību izpildes garantija, valsts budžeta dotācijas avansa maksājumi uzņēmumam tiek 

maksāti pilnā apmērā, vienlaicīgi informējot Sabiedriskā transporta padomi.  

7.4. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 5. jūnijā. 
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