SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME
Rīgā, Vaļņu ielā 30
Sabiedriskā transporta padomes
Lēmums Nr.1

2014. gada 1. augustā

(prot. Nr.11§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 2014. gada 10. janvāra lēmuma nr.3, 2014. gada 31. janvāra lēmuma nr. 4.1., 2014. gada
28. februāra lēmuma nr.2.14. un 2014. gada 16. maija lēmuma nr.1.3. izpildi;
1.2. pieņemt zināšanai valsts SIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju
par eksperimentālo pārvadājumu rezultatīvajiem rādītājiem reģionālās vietējās nozīmes
maršrutā Nr. 6901 „Liepāja – Jūrmalciems” un maršrutā Nr.5293 „Ventspils – Kolka”.
1.3. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 8.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

2014. gada 1. augustā

(prot. Nr.11§2)

2. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās un pilsētas 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, un pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra
Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.1., 3.3.
un 25.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj:
2.1.Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālajā vietējā nozīmes maršrutā Nr.5635
„Runtorta (Ludza) – Martiši”:
2.1.1.reisam nr. 03 plkst.07.40 no Runtorta (Ludza) slēgt izpildi svētdienās, paredzot,
ka reiss tiks izpildīts no pirmdienas līdz piektdienai un katra mēneša otrajā sestdienā;
2.1.2.reisam nr.05 plkst.08.25 no Runtorta (Ludza) slēgt izpildi svētdienās, paredzot, ka
reiss tiks izpildīts no pirmdienas līdz piektdienai un katra mēneša otrajā sestdienā;
2.1.3. reisam nr.07 plkst.09.10 no Runtorta (Ludza) slēgt izpildi svētdienās, paredzot,
ka reiss tiks izpildīts no pirmdienas līdz piektdienai un katra mēneša otrajā sestdienā;
2.1.4. reisam nr.09 plkst.11.00 no Runtorta (Ludza) slēgt izpildi svētdienās, paredzot,
ka reiss tiks izpildīts no pirmdienas līdz piektdienai un katra mēneša otrajā sestdienā;
2.1.5. reisam nr.11 plkst.11.50 no Runtorta (Ludza) slēgt izpildi svētdienās, paredzot,
ka reiss tiks izpildīts no pirmdienas līdz piektdienai un katra mēneša otrajā sestdienā;
2.1.6. reisam nr.13 plkst.12.40 no Runtorta (Ludza) slēgt izpildi svētdienās, paredzot,
ka reiss tiks izpildīts no pirmdienas līdz piektdienai un katra mēneša otrajā sestdienā;
2.1.7. reisam nr.15 plkst.03.30 no Runtorta (Ludza) slēgt izpildi svētdienās, paredzot,
ka reiss tiks izpildīts no pirmdienas līdz piektdienai un katra mēneša otrajā sestdienā;
2.1.8. reisam nr.04 plkst.08.05 no pieturvietas „Martiši” slēgt izpildi svētdienās,
paredzot, ka reiss tiks izpildīts no pirmdienas līdz piektdienai un katra mēneša otrajā
sestdienā;
2.1.9. reisam nr.06 plkst.08.45 no pieturvietas „Martiši” slēgt izpildi svētdienās,
paredzot, ka reiss tiks izpildīts no pirmdienas līdz piektdienai un katra mēneša otrajā
sestdienā;
2.1.10. reisam nr.08 plkst.09.30 no pieturvietas „Martiši” slēgt izpildi svētdienās,
paredzot, ka reiss tiks izpildīts no pirmdienas līdz piektdienai un katra mēneša otrajā
sestdienā;

2.1.11. reisam nr.10 plkst.11.20 no pieturvietas „Martiši”
paredzot, ka reiss tiks izpildīts no pirmdienas līdz piektdienai
sestdienā;
2.1.12. reisam nr.12 plkst.12.15 no pieturvietas „Martiši”
paredzot, ka reiss tiks izpildīts no pirmdienas līdz piektdienai
sestdienā;
2.1.13. reisam nr.14 plkst.03.05 no pieturvietas „Martiši”
paredzot, ka reiss tiks izpildīts no pirmdienas līdz piektdienai
sestdienā;
2.1.14. reisam nr.16 plkst.13.55 no pieturvietas „Martiši”
paredzot, ka reiss tiks izpildīts no pirmdienas līdz piektdienai
sestdienā.
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2.2.Priekšlikuma izskatīšanu par jauna reģionālās starppilsētu nozīmes maršruta
„Dzintari (Jūrmala) - Dobele” atklāšanu atlikt līdz 2015. gada janvārim.
2.3. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās vietējās nozīmes maršrutā Nr.5396
„Valmiera – Gauja - Gaujmala - Valmiera”:
2.3.1. reisam nr.06 plkst.17.35 noteikt sezonalitāti no 1. maija līdz 30. septembrim;
2.3.2. reisam nr.11 plkst.08.30 noteikt sezonalitāti no 1. maija līdz 30. septembrim.
2.4. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās vietējās nozīmes maršrutā Nr.5613
„Cēsis – Līvi”:
2.4.1. reisam nr.25 plkst.19.00 noteikt sezonalitāti no 1. oktobra līdz 30. aprīlim;
2.4.2. reisam nr. 26 plkst.19.15 noteikt sezonalitāti no 1. oktobra līdz 30. aprīlim;
2.4.3. uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” sadarbībā ar Vidzemes plānošanas
reģionu pārskatīt maršrutā esošo reisu izpildes lietderību un rentabilitāti, nākamajā sēdē
iesniedzot priekšlikumu par esošos reisu reorganizācijas iespējām.
2.5. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās vietējās nozīmes maršrutā Nr. 5609
„Cēsis - Amata - Nītaure”:
2.5.1. slēgt reisu nr.01 plkst.14.45;
2.5.2. slēgt reisu nr.02 plkst.08.25;
2.5.3. slēgt reisu nr. 03 plkst.14.45;
2.5.4. atklāt reisu nr.05 plkst.14.30;
2.5.5. atklāt reisu nr.06 plkst.09.00;
2.5.6. atklāt reisu nr.07 plkst.14.30;
2.5.7. atklāt reisu nr.08. plkst.15.50.
2.6. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās vietējās nozīmes maršrutā Nr. 5610
„Nītaure - Zosuļi – Merķeļi – Nītaure”:
2.6.1. slēgt reisu nhr.05 plkst.06.50;
2.6.2. slēgt reisu nr.03 plkst.16.00;
2.6.3. atklāt reisu nr. 07 plkst. 07.00;
2.6.4. atklāt reisu nr.09 plkst.15.50;
2.6.5. mainīt maršruta izpildes shēmu un maršruta nosaukumu no „Nītaure - Zosuļi –
Merķeļi – Nītaure” uz „Nītaure – Merķeļi - More- Nītaure”.
2.7. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās vietējās nozīmes maršrutā Nr.6245
„Cēsis – Zaube”:

2.7.1. slēgt reisu nr.02 plkst.07.45;
2.7.2. atklāt reisu nr.04 plkst.07.50.
2.8. Reģionālās vietējās nozīmes maršrutā Nr.5380 „Talsi – Šķēde – Talsi” mainīt
maršruta izpildes shēmu, iekļaujot apdzīvoto vietu „Stūrīši”;
2.8.1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par reģionālās vietējās nozīmes maršrutā Nr.5380
„Talsi – Šķēde – Talsi” esošo reisu slēgšanu vai jaunu reisu atklāšanu, līdz viedokļa
noskaidrošanas par Talsu novada domes iespējām piedalīties ar līdzfinansējumu zaudējumu
segšanai.
2.9. Atlikt jautājuma izskatīšanu par jauna reģionālās vietējās nozīmes maršruta Nr.
5123 „Talsi – Poprags – Valdemārpils - Lubezere” atklāšanu līdz viedokļa noskaidrošanas
par Talsu novada domes iespējām piedalīties ar līdzfinansējumu zaudējumu segšanai.
2.10. Mainīt reģionālās vietējās nozīmes maršrutā Nr.3113 „Sigulda – Kaķīši –
Institūts - Sigulda” maršruta izpildes shēmu, paredzot iebraucienu „Laurenči”.
2.11. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās vietējās nozīmes maršrutā Nr.3114
„Sigulda – Gleznotājkalns”:
2.11.1. reisam nr. 13 plkst.12.45 no Siguldas autoostas laika periodā no 1. maija līdz
31. oktobrim noteikt papildus izpildes dienu – piektdiena;
2.11.2. reisam nr. 14 plkst.13.00 no Gleznotājkalna laika periodā no 1. maija līdz 31.
oktobrim noteikt papildus izpildes dienu – piektdiena.
2.12. Reģionālās vietējās nozīmes maršrutā Nr.56.19 „Sigulda – Gauja” reisam nr.04
plkst.07.10 no Gaujas iekļaut papildus pieturvietu „Laurenči”.
2.13. Saskaņot izmaiņas pilsētas un reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīkla robežās,
saskaņojot pilsētas nozīmes maršruta Nr.252 „Centrālā stacija - Lidosta „Rīga”
izbraukšanu ārpus Rīgas administratīvās teritorijas līdz lidosta „Rīga”.
2.14. Slēgt reģionālās vietējās nozīmes maršrutu Nr. 5306 „Kuldīga – Snēpele –
Vilgāle - Kuldīga”.
2.15. Slēgt reģionālās vietējās nozīmes maršrutu Nr. 5307 „Kuldīga – Snēpele –
Vilgāle - Snēpele - Kuldīga”.
2.16. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās vietējās nozīmes maršrutā Nr. 5649
„Kuldīga - Snēpeles skola”:
2.16.1. reisam nr.05, kas plkst.7.15 tiek izpildīts no Kuldīgas autoostas, noteikt
sezonalitāti no 1. augusta līdz 30. jūnijam;
2.16.2. reisam nr.06, kas plkst.7.40 tiek izpildīts no Snēpeles skolas, noteikt sezonalitāti
no 1. augusta līdz 30. jūnijam.
2.17. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās vietējās nozīmes maršrutā Nr. 6304
„Kuldīga - Kabile”:
2.17.1. reisam nr.02, kas plkst.7.20 tiek izpildīts no Kabiles, noteikt sezonalitāti no 1.
augusta līdz 30. jūnijam;
2.17.2. reisam nr. 05, kas plkst.15.10 tiek izpildīts no Kuldīgas autoostas, noteikt
sezonalitāti no 1. augusta līdz 30. jūnijam;
2.17.3. slēgt reisu nr.03, kas plkst. 12.00 tiek izpildīts no Kuldīgas autoostas;

2.17.4. slēgt reisu nr.06, kas plkst.14.20 tiek izpildīts no Kabiles;
2.17.5. atklāt reisu nr. 07, kas plkst.6.35 tiks izpildīts no Kuldīgas autoostas, nosakot
reisa izpildi no pirmdienas līdz piektdienai un paredzot reisa izpildes sezonalitāti no 1.
augusta līdz 30. jūnijam;
2.17.6. atklāt reisu nr. 08, kas plkst.15.55 tiks izpildīts no Kabiles, nosakot reisa izpildi
no pirmdienas līdz piektdienai un paredzot reisa izpildes sezonalitāti no 1. augusta līdz 30.
jūnijam;
2.18. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus noslēgtajos
sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos.
2.19. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 8. augustā.

D.Merirands
Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME
Rīgā, Vaļņu ielā 30
Sabiedriskā transporta padomes
Lēmums Nr.3

2014. gada 1. augustā

(prot. Nr.11§3)

3. Informācija par sabiedriskā transporta pakalpojumu apjomiem Kurzemes un
Latgales reģionā.
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 25.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj:
3.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju par
priekšlikumiem reģionālās vietējās nozīmes maršrutu tīkla dalījumam, izsludinot atklātu
konkursu par tiesību piešķiršanu sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālos
vietējās nozīmes maršrutos, kas ietilpst Kurzemes un Latgales plānošanas reģionā;
3.2. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavot un iesniegt nākamajā padomes
sēdē argumentāciju un iespējamos riskus piedāvātajam reģionālās vietējās nozīmes maršrutu
tīkla dalījumam;
3.3. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 8.augustā.
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME
Rīgā, Vaļņu ielā 30
Sabiedriskā transporta padomes
Lēmums Nr.4
2014. gada 1. augustā

(prot. Nr.11§4)

4. Par 2014. gada augusta 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:
4.1.Apstiprināt VSIA ″Autotransporta direkcija″ sagatavotajā 2014. gada 23. jūlija
ziņojumā Nr.18 „Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu par 2014. gada
augustu” sniegtos priekšlikumus par 2014. gada augusta mēnesī avansā izmaksājamo dotāciju
apjomu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos;
4.2. Augusta mēnesī valsts budžeta apakšprogrammā 31.06.00 EKK 3000 Subsīdijas
un dotācijas izveidoto valsts dotāciju rezervi 40 000 EUR izmaksāt augusta mēnesī reģionālo
starppilsētu nozīmes pārvadātājiem 2013. gada nesegto zaudējumu kompensēšanai;
4.3. Augusta mēnesī valsts budžeta apakšprogrammā 31.06.00 EKK 3000 Subsīdijas
un dotācijas izveidoto valsts dotāciju rezervi 35 000 EUR izmaksāt reģionālo vietējās
nozīmes pārvadātājiem 2013. gada nesegto zaudējumu kompensēšanai;
4.5. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 1. 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
2014. gada 1. augustā

(prot. Nr.11§5)

5. Par 2014. gada augusta 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:
5.1.Apstiprināt VSIA ″Autotransporta direkcija″ sagatavotajā 2014. gada 23. jūlija
ziņojumā Nr.19 „Ziņojums par dotāciju par braukšanas maksas atvieglojumiem sadali
pārvadātājiem par 2014. gada augustu” sniegtos priekšlikumus par 2014. gada augusta mēnesī
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos avansā
izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem
pārvadāšanu;
5.2. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 1. augustā.
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME
Rīgā, Vaļņu ielā 30
Sabiedriskā transporta padomes
Lēmums Nr.6
2014. gada 1. augustā

(prot. Nr.11§6)

6. Par nepieciešamo zaudējumu kompensācijas apmēru SIA „Dekom.
Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās daļas
7.punktu un Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes
nolikums” 3.6. un 25.punktu,, Sabiedriskā transporta padome nolemj:
6.1.Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sniegto informāciju par
situāciju SIA „Dekom”;
6.2. SIA „Dekom” neatlikt 2013. gada aprēķinātās pārmaksātās valsts budžeta
dotācijas ieturēšanu no valsts budžeta dotāciju avansa maksājumiem līdz 2015. gada 1.
janvārim, bet uzsākt ieturēšanu jau 2014. gadā un turpināt 2015. gadā, samazinot avansa
maksājumus par 2013. gada pārmaksas daļu;
6.3. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 8.augustā.
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME
Rīgā, Vaļņu ielā 30
Sabiedriskā transporta padomes
Lēmums Nr.7
2014. gada 1. augustā

(prot. Nr.11§7)

7.„Par SIA „Transporta firma „Mobile - A” 2014. gada 30. jūlija vēstuli Nr.47
„Par atkāpšanās no līguma””
Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās daļas 2.
un 3.punktu un Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes
nolikums” 3.4., 3.6. un 25.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj:
7.1.Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sniegto informāciju par
saņemot SIA „Transporta firma „Mobile - A” 2014. gada 30. jūlija vēstuli Nr.47 „Par
atkāpšanās no līguma””;
7.2. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” vienoties ar SIA „Transporta firma
„Mobile - A” par līgumsaistību turpināšanu līdz 2014. gada 1. oktobrim;
7.3. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavot nepieciešamo dokumentāciju un
veikt cenu aptauju par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās vietējās
nozīmes maršrutos, kas ietilpst maršrutu tīkla daļā „Kuldīga”;
7.4. Noteikt, ka, izpildot lēmuma 7.2.punktu, VSIA „Autotransporta direkcija” cenu
aptaujā iekļauj izpildāmo pakalpojuma apjomu, kas ir līdzvērtīgs maršrutu tīkla daļas
„Kuldīga” apjomam, un cenu aptaujas vērtēšanas kritēriju noteikt zemāko piedāvāto viena
kilometra izmaksu;
7.5. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” informēt Sabiedriskā transporta padomi
par lēmuma 7.2. izpildes gaitu un rezultātiem;
7.6. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 1. augustā.
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