
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2014. gada 21.martā  (prot. Nr.5§1) 

 

 

1. Par finansējumu A/S „Pasažieru vilciens” 

 

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.punktu, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 

1.1.Pieņemt zināšanai valsts AS „Pasažieru vilciens” sagatavoto informāciju; 

1.2. Uzdot A/S „Pasažieru vilciens” sagatavot un iesniegt Satiksmes ministrijā 

priekšlikumu par maksas par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras 

izmantošanu izdalīšanu no valsts budžeta programmas 31.00 „Sabiedriskais 

transports” apakšprogrammas 31.06 „Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniedzējiem”; 

1.3.Lēmums stājas spēkā 2014.gada 28.martā. 

 

 

 

 

 

 

 

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 21.martā  (prot. Nr.5§2) 

 

 

2. Par finansējumu SIA "Gulbenes- Alūksnes bānītis 

 

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.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” 65.1.apakšpunkta nosacījumu, 

Sabiedriskā transporta padome nolemj: 
2.1. Piešķirt SIA „Gulbenes – Alūksnes bānītis” papildus valsts budžeta 

līdzekļus 30 000 EUR apmērā (tajā skaitā pārmaksa par 2013.gadu 13 206.77 

EUR apmērā); 

2.2. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavot nepieciešamos 

grozījumus ar SIA „Gulbenes- Alūksnes bānītis” noslēgtajā līgumā, par līguma 

grozījumu saturu informējot padomes locekļus; 

2.3.Lēmums stājas spēkā 2014.gada 28.martā. 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       __________________

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.3 

 

 

2014. gada 21.martā  (prot. Nr.5§3) 

 

 

3.Par VSIA „Autotransporta direkcija” priekšlikumiem budžeta dotācijas 

ietaupījumam un vienoto sabiedriskā transporta plānošanas modeļa ieviešanai 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

daļas 2.punktu un 2013. gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6.punktu, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 
3.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sniegto informāciju par 

priekšlikumiem budžeta dotācijas ietaupījumam un vienoto sabiedriskā transporta 

plānošanas modeļa ieviešanai; 

3.2. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” informēt Saeimas 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisiju par Sabiedriskā 

transporta padomes viedokli par grozījumu Autopārvadājumu likumā virzības 

izskatīšanai trešajā lasījumā nepieciešamību; 

3.3.Lēmums stājas spēkā 2014.gada 28.martā. 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       __________________

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.4 

 

 

2014. gada 21.martā  (prot. Nr.5§4) 

 

 

4. 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: 

4.1. Saskaņot VSIA „Autotransporta direkcija” izstrādāto konkursa nolikumu 

„Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai 

ar autobusiem reģionālā starppilsētu nozīmes maršrutu tīkla daļā 

„Centrs-1A”; 

4.2.  Saskaņot VSIA „Autotransporta direkcija” izstrādāto konkursa 

nolikumu „Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanai ar autobusiem reģionālā starppilsētu nozīmes maršrutu tīkla 

daļā „Centrs-1B”;  

4.3. Saskaņot VSIA „Autotransporta direkcija” izstrādāto konkursa nolikumu 

„Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai 

ar autobusiem reģionālā starppilsētu nozīmes maršrutu tīkla daļā 

„Centrs-1C”;  

4.4. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija”, saskaņā ar šī lēmuma 4.1., 4.2. 

un 4.3.punktā saskaņotajiem konkursa nolikuma nosacījumiem, 

organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus. 

4.5. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” informēt Sabiedriskā transporta 

padomi par tiesību piešķiršanas procedūras rezultātiem. 

4.6. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 21.martā. 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       __________________

   


