
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2014. gada 28.februārī  (prot. Nr.3§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 31.janvāra Sabiedriskā transporta padomes 

pieņemtā lēmuma Nr.5 „Par vilciena abonementa biļešu cenām pēc 

euro ieviešanas” izpildi; 

1.2. pieņemt zināšanai valsts SIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto 

informāciju par 2014.gada 10.janvāra Sabiedriskā transporta padomes 

pieņemtā lēmuma Nr.3 „Par operatīvo lēmumu izpildes 

nodrošināšanu” izpildi. 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs        /paraksts/ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.2 

 

 

2014.gada 28.februārī  (prot. Nr.3§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, 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. Apstiprināt sekojošus grozījumus reģionālās vietējās nozīmes maršrutā 

Nr.6544 „Rēzekne – Mežāre – Lidosta”: 

2.1.1. reisam Nr.21 plkst. 14.
20

 no Rēzeknes autoostas noteikt galapunktu 

pieturvietā „Mežāre”; 

2.1.2. reisam Nr.23 plkst. 18.
02

 no Rēzeknes autoostas noteikt galapunktu 

pieturvietā „Lidosta”; 

2.1.3. slēgt reisu Nr.22 plkst. 14.
51

 no pieturvietas „Lidosta”; 

2.1.4. atklāt jaunu reisu Nr.26 plkst. 14.
50

 no pieturvietas „Mežāres”; 

2.1.5. slēgt reisu Nr.24 plkst. 18.
35

 no pieturvietas „Mežāres”; 

2.1.6. atklāt jaunu reisu Nr.28 plkst. 18.
35

 no pieturvietas „Lidosta”. 

 

2.2. Apstiprināt sekojošus grozījumus reģionālās starppilsētu nozīmes maršrutā 

Nr.7611 „Rīga – Ludza – Kārsava”: 

2.2.1. reisa Nr.01 plkst. 14.
40

 izpildi ceļā posmā Rīga – Koknese novirzīt pa 

autoceļu P80 Tīnūži – Koknese; 

2.2.2. reisa Nr.02 plkst. 02.
50

 izpildi ceļā posmā Rīga – Koknese novirzīt pa 

autoceļu P80 Tīnūži – Koknese. 

 

2.3. Apstiprināt sekojošus grozījumus reģionālās starppilsētu nozīmes maršrutā 

Nr.7452 „Rīga – Malta – Rēzekne”: 

2.3.1. reisa Nr.01 plkst. 12.
50

 izpildi ceļā posmā Rīga – Koknese novirzīt pa 

autoceļu P80 Tīnūži – Koknese. 

 

2.4. Neapstiprināt iesniegtos grozījumus reģionālās vietējās nozīmes maršrutā 

Nr.6213 „Krāslava – Skaista – Dagda”. 

 



2.5. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” iesniegto informāciju 

par grozījumiem reģionālās starppilsētu nozīmes maršrutā Nr.7541 „Daugavpils – 

Rēzekne – Ludza” un maršrutā Nr.7444 „Rēzekne – Ludza” un atlikt jautājuma 

izskatīšanu līdz Latgales plānošanas reģiona viedokļa noskaidrošanas. 

 

2.6. Uz eksperimenta laiku (skolēnu mācības laika sešiem mēnešiem) atklāt 

jaunu reģionālās vietējās nozīmes maršrutu Nr.5721 „Ādaži – Krastupes iela – Atari”, 

ar sekojošo reisu izpildi: 

2.6.1. reiss Nr.1 plkst. 12.
40

 no Ādažiem ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai (skolēnu mācību laikā); 

2.6.2. reiss Nr.2 plkst. 14.
35

 no Ādažiem ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai (skolēnu mācību laikā); 

2.6.3. reiss Nr.3 plkst. 7.
30 

no Atariem ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai 

(skolēnu mācību laikā); 

2.6.4. reiss Nr.4 plkst. 13.
20

 no Atariem ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai 

(skolēnu mācību laikā); 

2.6.5. reiss Nr.5 plkst. 15.
15

 no Atariem ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai 

(skolēnu mācību laikā); 

2.6.6. reiss Nr.6 plkst.13
45

 no Ādažiem ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai 

(skolēnu mācību laikā); 

2.6.7. reiss Nr.7 plkst.16
40

 no Ādažiem ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai 

(skolēnu mācību laikā); 

2.6.8. Pārvadātājam radušos zaudējumus sedz Ādažu novada dome; 

2.6.9. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” slēgt trīspusējo līgumu par 

eksperimentālajiem pārvadājumiem ar SIA „Ekspress Ādaži” un Ādažu novada domi. 

 

2.7. Apstiprināt sekojošus grozījumus reģionālās vietējās nozīmes maršrutā 

Nr.5112 „Liepāja – Nīca – Ostaņķi”: 

2.7.1. izmainīt reisa Nr.23 izpildes laiku no plkst. 7.
40

 – 8.
30

 uz plkst. 7.
40

 – 8.
35

; 

2.7.2. izmainīt reisa Nr.24 izpildes laiku no plkst. 8.
35

 – 9.
25

 uz plkst. 8.
40

 – 9.
35

; 

2.7.3. izmainīt reisa Nr.25 izpildes laiku no plkst. 10.
20

 – 11.
10

 uz plkst. 10.
20

 – 

11.
15

; 

2.7.4. izmainīt reisa Nr.26 izpildes laiku no plkst. 11.
20

 – 12.
10

 uz plkst. 11.
20

 – 

12.
15

; 

2.7.5. izmainīt reisa Nr.29 izpildes laiku no plkst. 16.
40

 – 17.
30

 uz plkst. 16.
40

 – 

17.
35

; 

2.7.6. izmainīt reisa Nr.30 izpildes laiku no plkst. 17.
35

 – 18.
25

 uz plkst. 17.
40

 – 

18.
35

. 

 

2.8. Ar 2014. gada 17. martu apstiprināt sekojošus grozījumus reģionālās 

starppilsētu nozīmes maršrutā Nr.7937 „Rīga – Liepāja”: 

2.8.1. reisam Nr.36 plkst. 13.
05

 no Liepājas autoostas (izpildes sezonalitāte 

01.10. -30.04.) noteikt papildus izpildi svētdienās; 

2.8.2. reisam Nr.18 plkst. 13.
05

 no Liepājas autoostas (izpildes sezonalitāte 

01.05. – 30.09.) noteikt papildus izpildi svētdienās; 

2.8.3. reisam Nr.51 plkst. 20.
30

 no Rīgas starptautiskās autoostas noteikt 

papildus izpildi svētdienās. 



 

2.9. Apstiprināt sekojošus grozījumus reģionālās starppilsētu nozīmes maršrutā 

Nr.7628 „Gulbene – Madona”: 

2.9.1. uz eksperimenta laiku (četriem mēnešiem) atklāt reisu Nr.9 plkst. 17.
15

 no 

Gulbenes autoostas ar izpildi piektdienās un svētdienās; 

2.9.2. uz eksperimenta laiku (četriem mēnešiem) atklāt reisu Nr.8 plkst. 19.
15

 no 

Madonas autoostas ar izpildi piektdienās un svētdienās; 

2.9.3. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” slēgt līgumu par 

eksperimentālajiem pārvadājumiem ar A/S „Nordeka”; 

2.9.4. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” pēc trīs eksperimenta mēnešiem 

informēt Sabiedriskā transporta padomi par eksperimentālā pārvadājuma 

rezultatīvajiem rādītājiem.  

 

2.10. Apstiprināt sekojošus grozījumus reģionālās starppilsētu nozīmes vilciena 

maršrutā „Rīga – Madona – Gulbene”: 

2.10.1. norīkot papildus vilcienu Nr.604
*
 plkst. 7.

40
 no Rīgas svētku brīvdienās 

Lieldienās (20. aprīlī), Bērnu svētkos (1. jūnijā), Jāņos (21. jūnijā), Alus svētkos (19. 

jūlijā), Bānīša svētkos (6. septembrī), 18. novembra svētkos (15. novembrī), 

Ziemassvētkos (20. decembrī); 

2.10.2. norīkot papildus vilcienu Nr.603
*
 plkst. 17.

30
 no Gulbenes svētku 

brīvdienās Lieldienās (20. aprīlī), Bērnu svētkos (1. jūnijā), Jāņos (21. jūnijā), Alus 

svētkos (19. jūlijā), Bānīša svētkos (6. septembrī), 18. novembra svētkos (15. 

novembrī), Ziemassvētkos (20. decembrī).  

 

2.11. Apstiprināt sekojošus grozījumus reģionālās vietējās nozīmes maršrutā 

Nr.6627 „Valka – Smiltene”: 

2.11.1. slēgt reisu Nr.02 plkst. 6.
30

 no Smiltenes autoostas; 

2.11.2. atklāt reisu Nr.10 plkst. 6
35

 no Smiltenes autoostas. 

 

2.12. Pieņemt, ka reģionālās nozīmes autobusu kustības sarakstos ietvertā 

norāde „skolēnu brīvdienas” ir attiecināma uz pavasara un vasaras brīvdienām, kas 

2013. gada 2. aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr.166 „Noteikumi par 

2013./2014.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku” ir noteiktas 1. – 

11. klasei. 

2.12.1. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” informēt pārvadātājus, kas 

sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālajos maršrutos par Sabiedriskā 

transporta padomes 2.12. punktā pieņemto lēmumu. 

2.12.2. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavot un sniegt rakstveida 

viedokli Izglītības ministrijai par 2013. gada 2. aprīļa Ministru kabineta noteikumu 

Nr.166 „Noteikumi par 2013./2014.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu 

laiku” piemērošanas problēmām sabiedriskā transporta pakalpojumu nozarē. 

 

2.13. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus 

noslēgtajos sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos. 

 

2.14. Nodot VSIA „Autotransporta direkcija” patstāvīgai izlemšanai 

jautājumus, kas saistīti ar grozījumu veikšanu reģionālās nozīmes maršrutos, ja 



grozījumu rezultātā netiek radīta negatīva ietekme uz valsts budžeta dotāciju 

zaudējumu segšanai pārvadātājiem par sniegtajiem sabiedriskā transporta 

pakalpojumiem un grozījumi ir saskaņoti ar  attiecīgo plānošanas reģionu. 

 

2.15.Uzdod VSIA „Autotransporta direkcija” nodrošināt to, ka Sabiedriskā 

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

informēta par šī lēmuma 2.14. punktā minētajos jautājumos pieņemtajiem lēmumiem 

iepriekšējā mēnesī. VSIA „Autotransporta direkcija” Sabiedriskā transporta padomes 

sēdes laikā sniedz paskaidrojumus par šī lēmuma 2.14. punktā minētajos jautājumos 

pieņemtajiem lēmumiem iepriekšējā mēnesī. 

 

2.16. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 6.martā. 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs        /paraksts/ 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.3 

 

 

 

2014.gada 28.februārī  (prot. Nr.3§3) 

 

 

3. Par 2014. gada valsts budžeta dotācijas 2014.gadam sadalījumu starp 

pārvadājumu veidiem pamatprincipiem. 

 

 

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” 7.1.apakšpunktu, 7.2.apakšpunktu, 7.3.apakšpunktu un 13.punktu, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 

3.1. iesniegt Satiksmes ministrijai valsts budžeta programmas 31.00.00 

„Sabiedriskais transports” apakšprogrammas 31.06.00 „Dotācija zaudējumu segšanai 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem” 2014.gadam 59 549 875 euro apmērā 

sadalījumu starp pārvadājumu veidiem: 

3.1.1. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālajos 

starppilsētu pārvadājumos – 10 752 847 euro; 

3.1.2. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai pa dzelzceļu reģionālajos 

starppilsētu pārvadājumos – 32 653 393 euro; 

3.1.3. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālajos 

vietējās nozīmes pārvadājumos – 14 480 739 euro; 

3.1.4. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem pilsētas 

nozīmes maršrutos, kuriem vairāk nekā 30% no kopējā maršruta garuma ir ārpus 

pilsētas administratīvās teritorijas, – 1 662 896 euro. 

3.2. iesniegt Satiksmes ministrijai valsts budžeta programmas 31.00.00 

„Sabiedriskais transports” apakšprogrammas 31.07.00 „Dotācija sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu 

segšanai” 2014.gadam 16 974 731 euro apmērā sadalījumu starp pārvadājumu 

veidiem: 

3.2.1. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālajā 

starppilsētu nozīmes maršrutu tīklā – 5 735 108 euro; 

3.2.2. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai pa dzelzceļu reģionālajā 

starppilsētu nozīmes maršrutu tīklā – 2 989 634 euro; 



3.2.3. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālajā 

vietējās nozīmes maršrutu tīklā – 2 517 974 euro; 

3.2.4. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem un 

elektrotransportu pilsētu nozīmes maršrutu tīklā – 5 732 015 euro. 

 

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

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs        /paraksts/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.4 

 

 

2014.gada 28.februārī  (prot. Nr.3§4) 

 

 

4. Par 2014. gada marta mēnesī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu 

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 

19.februāra ziņojumā Nr.6 „Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu par 

2014.gada martu” sniegtos priekšlikumus par 2014. gada marta mēnesī avansā 

izmaksājamo dotāciju apjomu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālajos pārvadājumos; 

4.2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 28.februārī. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs        /paraksts/ 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.5 

 

 

2014.gada 28.februārī  (prot. Nr.3§5) 

 

 

5. Par 2014.gada marta 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: 

5.1. Apstiprināt VSIA ″Autotransporta direkcija″ sagatavotajā 2014.gada 

20.februāra ziņojumā Nr.7 „Ziņojums par dotāciju sadali pārvadātājiem par braukšanas 

maksas atvieglojumiem par 2014. gada martā” sniegtos priekšlikumus par 2014.gada 

marta mēnesī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas 

atvieglojumiem pārvadāšanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālos pārvadājumos; 

5.2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 28.februārī. 

 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs         /paraksts/

        

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.6 

 

 

2014.gada 28.februārī  (prot. Nr.3§6) 

 

6. Par 2013. gada rezultātiem un 2014. gada janvāra mēneša rezultātiem. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās daļas 

3.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

6.1. pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par 2013.gada rezultātiem un 2014.gada janvāra mēneša rezultātiem. 

 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs         /paraksts/

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.7 

 

 

2014.gada 28.februārī  (prot. Nr.3§7) 

 

7. Par situāciju reģionālā starppilsētu nozīmes maršrutā Rīga – Bauska. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās daļas 

3.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

7.1. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz nākamai padomes sēdei.  

7.2. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” nākamajā padomes sēdē iesniegt 

detalizētu informāciju par: 

7.2.1. starp VSIA „Autotransporta direkcija” un SIA „Sabiedriskais autobuss” 

noslēgtā līguma nosacījumiem; 

7.2.2. SIA „Sabiedriskais autobuss” līguma darbības laikā uzliktām soda 

sankcijām (līgumsodu) un to apmēriem; 

7.2.3. mehānismu, kā starp VSIA „Autotransporta direkcija” un SIA 

„Sabiedriskais autobuss” noslēgtā līguma ietvaros tiek veikta līgumsodu apmaksa; 

7.2.4. VSIA „Autotransporta direkcija” viedokli par reģionālā starppilsētu 

nozīmes maršruta Rīga – Bauska komercializāciju; 

7.2.5. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 6.martā. 
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2014.gada 28.februārī  (prot. Nr.3§8) 

 

8. Par Valsts Kontroles revīzijas ziņojumu. 

 

Pamatojoties uz Revīzijas Nr.5.1-2-11-6/2013 „Valsts budžeta dotācijas 

reģionālajiem vietējās nozīmes maršrutu pārvadātājiem plānošanas un piešķiršanas 

efektivitāte un atbilstība normatīvo aktu prasībām” apstiprinātajiem ieteikumu 

ieviešanas termiņiem un uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

daļas 2.punktu, trešās daļas 1punktu un ceturtās daļas 4.punktu, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 

8.1. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas sniegto informāciju par Valsts 

kontroles revīzijas Nr.5.1-2-11-6/2013 „Valsts budžeta dotācijas reģionālajiem vietējās 

nozīmes maršrutu pārvadātājiem plānošanas un piešķiršanas efektivitāte un atbilstība 

normatīvo aktu prasībām” ziņojumā ietvertajiem konstatējumiem; 

8.2. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” sadarbībā ar attiecīgajiem 

plānošanas reģioniem veikt 2011. gadam un 2012. gadam kompensācijām paredzēto 

līdzekļu izmantošanas likumības, lietderības un pareizības pārbaudi uzņēmumā AS 

„CATA”, uzņēmumā SIA „LUDZAS AUTOTRANSPORTA UZŅĒMUMS” un 

uzņēmumā SIA „GALSS BUSS”; 

8.3. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” ne vēlāk kā līdz 2014. gada 23. 

novembrim informēt Sabiedriskā transporta padomi par šī lēmuma 8.2. punkta izpildi. 

8.4. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 28. februārī. 
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