
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

 

2015. gada 14. augustā   (prot. Nr.9§1) 

 

 

        1. Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju darbības rezultāti 

2015.gada 1.pusgadā. 

 

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” 3.5. un 21.punktu, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 

1.1. pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju darbības rezultātiem 2015.gada 

1.pusgadā; 

1.2. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 14. augustā. 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs        ______________ 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.2 

 

 

2015.gada 14.augustā  (prot. Nr.9§2) 
 

 

2. Par valsts budžeta finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanai 2015.gadam pārdali starp budžeta programmas 31.00.00 Sabiedriskais 

transports apakšprogrammām. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

daļas 7.punktu, 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” 20.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 iesniegt Satiksmes ministrijai sekojošus 

priekšlikumus: 

2.1. valsts budžeta apakšprogrammā 31.06.00 „Dotācija zaudējumu segšanai 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem” EKK 7310 Valsts budžeta 

uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim plānotos neizlietotos 

valsts budžeta līdzekļus 415 724 EUR apmērā pārdalīt normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā uz valsts budžeta apakšprogrammu 31.07.00 „Dotācija ar braukšanas maksas 

atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem” EKK 7310 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām 

noteiktam mērķim; 

2.2. valsts budžeta apakšprogrammā 31.07.00 „Dotācija ar braukšanas maksas 

atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem” EKK 3000 Subsīdijas un dotācijas plānotos neizlietotos valsts budžeta 

līdzekļus 2 236 201 EUR apmērā pārdalīt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz 

valsts budžeta apakšprogrammu 31.06.00 „Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniedzējiem” EKK 3000 Subsīdijas un dotācijas; 

2.3. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 14. augustā. 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       __________________

      

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.3 

 

 

2015.gada 14.augustā  (prot. Nr. 9§3) 
 

 

3. Ziņojums par vienotas reģionālo maršrutu braukšanas maksas (tarifa) 

aprēķināšanas politikas principu ieviešanas gaitu.  
 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

daļas 4.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: 

 

3.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto 2015.gada 

5.augusta ziņojumu Nr.5 „Ziņojums par vienotas reģionālo maršrutu braukšanas 

maksas (tarifa) aprēķināšanas politikas principu ieviešanas gaitu”;  

3.2. Nodot VSIA „Autotransporta direkcija” patstāvīgai izlemšanai jautājumus, 

kas saistīti ar grozījumu veikšanu reģionālās nozīmes maršrutu tarifos, izmaiņas 

saskaņojot ar attiecīgo plānošanas reģionu. 

3.3. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” nodrošināt to, ka Sabiedriskā 

transporta padome ne vēlāk kā piecas dienas pirms kārtējas sēdes tiek rakstveidā 

informēta par šī lēmuma 3.2. punktā minētajos jautājumos pieņemtajiem lēmumiem 

iepriekšējā mēnesī. VSIA „Autotransporta direkcija” Sabiedriskā transporta padomes 

sēdes laikā sniedz paskaidrojumus par šī lēmuma 3.2. punktā minētajos jautājumos 

pieņemtajiem lēmumiem iepriekšējā mēnesī. 

3.4. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 14. augustā. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

      

  



 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.4 

 

 

2015. gada 14. augustā  (prot. Nr.9§4) 

 

4. 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., 21. un 25.punktu, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 

 

4.1. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5212 „Kuldīga – 

Pūces – Vilgale - Kuldīga” un noteikt, ka reiss Nr. 03 un reiss Nr. 05 tiek izpildīts 

pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās, sestdienās ar izpildes 

periodu no 1.jūnija līdz 31.augustam.   

 

4.2. Neatbalstīt jauna reģionālās nozīmes maršruta „Suntaži – Sidgunda - 

Suntaži” atklāšanu. 

 

4.3.Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus 

noslēgtajos sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos un 2016. gada 

oktobra Sabiedriskā transporta padomes sēdē informēt Sabiedriskā transporta padomi 

par pārvadāto pasažieru skaitu un finansiālajiem rādītājiem lēmuma 4.1. punktā minētā 

reģionālās nozīmes maršruta reisos. 

 

4.4. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 14. augustā. 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

      

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.5 

 

 

2015.gada 14.augustā  (prot. Nr.9§5) 
 

 

5. Par tiesību piešķiršanas procedūras dokumentācijas saskaņošanu 

 

 

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” 3.5. un 21.punktu, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 

 

5.1. Ierosināt VSIA „Autotransporta direkcija” iepirkumu komisijai izskatīt 

iespēju konkursa dokumentācijā (nolikuma 18.8.punkts) iekļaut vērtēšanas 

kritēriju – šoferu vidējās darba algas lielums salīdzinājumā ar valstī 

noteikto stundas tarifa likmi, vienlaikus samazinot piešķiramo punktu 

lielumu nolikuma 18.8.punktā esošās tabulas 3., 4. un 6.punktā. 

5.2. Saskaņot VSIA „Autotransporta direkcija” izstrādāto konkursa nolikumu 

„Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar 

autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā „KURZEME” lotē 

„Priekule”, „Aizpute”, „Kuldīga”, „Saldus” un „Ventspils””. 

5.3. Saskaņot VSIA „Autotransporta direkcija” izstrādāto konkursa nolikumu 

„Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar 

autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā „LATGALE” lotē 

„Preiļi”, „Rēzekne”, Daugavpils” un „Krāslava””. 

5.4. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija”, saskaņā ar šī lēmuma 5.2. un 5.3. 

punktā saskaņotajiem konkursa nolikuma nosacījumiem, organizēt 

sabiedriskā transporta pakalpojumus. 

5.5. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” informēt Sabiedriskā transporta 

padomi par tiesību piešķiršanas procedūras rezultātiem. 

5.6. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 14.augustā. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________  

 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.6 

 

 

2015. gada 14. augustā  (prot. Nr.9§6) 
 

 

5. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu pēc individuālā pasūtījuma 

(transports pēc pasūtījuma). 

 

 

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. un 21.punktu, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 

6.1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanu pēc individuālā pasūtījuma (transports pēc pasūtījuma); 

6.2. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 14. augustā. 

 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________  

 

 


