SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME
Rīgā, Vaļņu ielā 30
Sabiedriskā transporta padomes
Lēmums Nr.1
2014. gada 2. jūnijā

(prot. Nr.9§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., 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 2014. gada 25.aprīļa lēmuma nr.7. izpildi un precizēt 2014. gada 25. aprīļa lēmumu Nr.7.
nosakot, ka „Iegādājoties autobusus, pārvadātājs nodrošina, ka tie ir aprīkoti ar dubultiem
sānu logu stikliem”;
1.3. pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sniegto informāciju par
vienotu reģionālo maršrutu abonementa biļešu nosacījumu piemērošanu un uzdot VSIA
„Autotransporta direkcija” rīkoties atbilstoši tās kompetencei;
1.4. pieņemt zināšanai valsts SIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju
par tikšanās rezultātiem 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 piemērošana iespējami ir radījusi negatīvo finansiālo ietekmi un uzdot
VSIA „Autotransporta direkcija” rīkoties atbilstoši tās kompetencei. Jautājumu par
priekšlikumiem grozījumiem 2012. gada 15. maija Ministru kabineta noteikumos Nr.341
„Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos
zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu” skatīt
Sabiedriskā transporta padomes jūlija sēdē.
1.5. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija”, atbilstoši lēmuma 1.2.punktā
nolemtajam, sagatavot nepieciešamos grozījumus noslēgtajos līgumos par sabiedriskā
transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālās starppilsētu nozīmes maršrutos un ziņot
padomei par lēmuma izpildi.
1.6. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 9.jūnijā.
D.Merirands
Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks
Sabiedriskā transporta padomes
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME
Rīgā, Vaļņu ielā 30
Sabiedriskā transporta padomes
Lēmums Nr.2
2014. gada 2. jūnijā

(prot. Nr.9§2)

2. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos un
pilsētas 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:
2.1. Slēgt reģionālās vietējās nozīmes maršrutu Nr.3035 „Autoosta – Lugažu stacija”;
2.1.2. Reģionālās vietējās nozīmes maršrutam Nr.3033 „Autoosta - Lauktehnika”
apstiprināt reisu kustību lokveidā, mainot maršruta nosaukumu uz „Autoosta – Lauktehnika –
Autoosta” un pagarinot reisa nr.18 ( plkst.7.15) un reisa nr.25 (plkst.17.50) izpildi līdz
pieturvietai „Meža iela”;
2.1.3. Reģionālās vietējās nozīmes maršrutam Nr.3034 „Autoosta - Lugažu stacija”
apstiprināt reisu kustību lokveidā, mainot maršruta nosaukumu uz „Autoosta – Lugažu stacija
– Autoosta”;
2.1.4.Pārvadātājam radušos zaudējumus saistībā ar maršruta Nr.3033 „Autoosta –
Lauktehnika – Autoosta” pagarinājumu līdz pieturvietai „Meža iela” sedz Valkas novada
dome;
2.1.5. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” slēgt trīspusējo līgumu par
pārvadājumiem ar SIA „VTU Valmiera” un Valkas novada domi.
2.2.Atlikt jautājuma izskatīšanu par grozījumu apstiprināšanu reģionālās vietējās
nozīmes maršrutā Nr.6344 „Madona – Ļaudona - Sāviena” līdz viedokļa noskaidrošanas no
Madonas novada domes par iespējamo šī maršruta finansēšanas kārtību.
2.3. Neatbalstīt iesniegto priekšlikumu par pilsētas nozīmes maršruta Nr.25 „Abrenes
iela – Mārupe” pagarināšanu līdz „Tīrainei”.
2.4. Slēgt reģionālās vietējās nozīmes maršrutu Nr.6625 „Melnbārži - Magonas
Melnbārži”.
2.5.Apstiprināt sekojošus grozījumus reģionālās vietējās nozīmes maršrutā Nr.5235
„Jaunpiebalga - Melnbārži”:
2.5.1.pagarināt reisa nr.13, kas tiek izpildīts plkst.15.30 no pirmdienas līdz piektdienai
skolu mācību dienās, izpildi līdz pieturvietai „Gaujaskrogs”;
2.5.2.slēgt reisu nr.02, kas plkst.7.40 tiek izpildīts no pieturvietas „Melnbārži”;

2.5.3. atklāt jaunu reisu nr.18, kas plkst. 7.20 tiks izpildīts no pieturvietas
„Gaujaskrogs”, nosakot reisa izpildi no pirmdienas līdz piektdienai skolas mācību dienās;
2.5.4.atklāt jaunu reisu nr.16, kas plkst.8.30 tiks izpildīts no pieturvietas „Melnbārži”,
nosakot reisa izpildi pirmdienās vasaras periodā no 01.06. līdz 31.08.;
2.5.5. atklāt jaunu reisu nr.15, kas plkst.12.00 tiks izpildīts no pieturvietas
„Jaunpiebalga”, nosakot reisa izpildi pirmdienās vasaras periodā no 01.06. līdz 31.08.;
2.6. Atlikt jautājuma izskatīšanu par grozījumu apstiprināšanu reģionālās vietējās
nozīmes maršrutā Nr.5172 „Rīga - Vaivadi” līdz viedokļa noskaidrošanas no Olaines novada
domes par iespējamo šī maršruta finansēšanas kārtību.
2.7. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās vietējās nozīmes maršrutā Nr.6402
„Talsi – Ģibzde”:
2.7.1. reisam nr.09, kas plkst.15.15 tiek izpildīts no Talsiem, noteikt izpildi
pirmdienās, otrdienās, trešdienās un piektdienās, nosakot, ka papildus izpildes dienas tiek
nodrošinātas līdz 2014. gada 13. jūnijam;
2.7.2. reisam nr.11, kas plkst.6.55 tiek izpildīts no Talsiem noteikt, izpildi pirmdienās,
otrdienās, trešdienās un piektdienās, nosakot, ka papildus izpildes dienas tiek nodrošinātas
līdz 2014. gada 13. jūnijam;
2.7.3. reisam nr.20, kas plkst.7.30 tiek izpildīts no Ģibzdes, noteikt izpildi pirmdienās,
otrdienās, trešdienās un piektdienās, nosakot, ka papildus izpildes dienas tiek nodrošinātas
līdz 2014. gada 13. jūnijam;
2.7.4. reisam nr.22, kas plkst.15.50 tiek izpildīts no Ģibzdes, noteikt izpildi
pirmdienās, otrdienās, trešdienās un piektdienās, nosakot, ka papildus izpildes dienas tiek
nodrošinātas līdz 2014. gada 13. jūnijam;
2.7.5. Aicināt Talsu novada domi līdzfinansēt apstiprinātās izmaiņas reģionālās
vietējās nozīmes maršrutā Nr.6402 „Talsi – Ģibzde”.
2.8.
Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” kopā ar Zemgales plānošanas reģionu
izvērtēt iesniegto izmaiņu finansiālo ietekmi, veikt pārrunas ar SIA „AIPS” par tā iespējām
sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6403 „Bauska –
Misa – Vecumnieki” un maršrutā Nr.6382 „Bauska – Iecava – Dzimtmisa” un vienoties par
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem minētajos maršrutos.
2.9.
Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus noslēgtajos
sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos un informēt Sabiedriskā transporta
padomi par tās lēmumu izpildi.
2.10.

Lēmums stājas spēkā 2014. gada 9.jūnijā.
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME
Rīgā, Vaļņu ielā 30
Sabiedriskā transporta padomes
Lēmums Nr.3
2014. gada 2. jūnijā

(prot. Nr.9§3)

3. Par 2014. gada jūnija 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:
3.1. Apstiprināt VSIA ″Autotransporta direkcija″ sagatavotajā 2014. gada 27.
maija ziņojumā Nr.14 „Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu par
2014. gada jūniju” sniegtos priekšlikumus par 2014. gada jūnija mēnesī avansā
izmaksājamo dotāciju apjomu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem
reģionālajos pārvadājumos;
3.2. Jūnija mēnesī izveidoto valsts dotāciju rezervi 69 592 EUR izmaksāt jūnija
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.
3.3. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 2. jūnijā.
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME
Rīgā, Vaļņu ielā 30
Sabiedriskā transporta padomes
Lēmums Nr.4
2014. gada 2. jūnijā

(prot. Nr.9§4)

4. Par 2014. gada jūnija 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:
4.1. Apstiprināt VSIA ″Autotransporta direkcija″ sagatavotajā 2014. gada 27.
maija ziņojumā Nr.15 „Ziņojums par dotāciju sadali pārvadātājiem par braukšanas
maksas atvieglojumiem par 2014. gada jūniju” sniegtos priekšlikumus par 2014. gada
jūnija mēnesī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas
atvieglojumiem pārvadāšanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem
reģionālos pārvadājumos;
4.2. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 2. jūnijā.

D.Merirands
Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks
Sabiedriskā transporta padomes
priekšsēdētājs

__________________

