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Lēmums Nr.1 
 
 
 

2014. gada 29. augustā   (prot. Nr.13§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. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 8. septembrī.  
 

 

 

 

 
D.Merirands 
Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 
Sabiedriskā transporta padomes  
priekšsēdētājs       _________________ 
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2014. gada 29. augustā   (prot. Nr.13§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 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.6962 „Preiļi – Silajāņi”: 
2.1.1.reisam nr.02, kas plkst.8:17 tiek izpildīts no Silajāņiem, noteikt izpildes 

dienas - sestdienās un svētdienās; 
2.1.2. atklāt jaunu reisu nr.16, kas plkst.8:17 tiks izpildīts no Silajāņiem, 

nosakot reisa izpildi no pirmdienas līdz piektdienai, paredzot reisa sezonalitāti - skolu 
mācību brīvlaikos; 

2.1.3.atklāt jaunu reisu nr.18, kas plkst.8:17 tiks izpildīts no Silajāņiem, nosakot 
reisa izpildi no pirmdienas līdz piektdienai, paredzot reisa sezonalitāti - sezonu skolu 
mācību laikā. 

 
2.2. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālajā vietējā nozīmes maršrutā 

Nr.3211 „Jauntukums – MRS”: 
2.2.1. slēgt reisu nr.61, kas plkst.7.20 tiek izpildīts Tukuma autoostas; 
2.2.2.slēgt reisu nr.63, kas plkst.17.05 tiek izpildīts no Tukuma autoostas; 
2.2.3. slēgt reisu nr.64, kas plkst.7.45 tiek izpildīts no pieturvietas „Skonto”; 
2.2.4. slēgt reisu nr.66, kas plkst.17.20 tiek izpildīts no pieturvietas „Skonto”. 
 
2.3. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālajā vietējā nozīmes maršrutā 

Nr.6061 „Tukums – Milzkalne - Smārde”: 
2.3.1.atklāt jaunu reisu nr.09, kas plkst.16.00, tiks izpildīts no Tukuma līdz 

Milzkalnei, paredzot reisa izpildes dienas no pirmdienas līdz piektdienai, nosakot reisa 
sezonalitāti – skolu mācību laikā; 

2.3.2. atklāt jaunu reisu nr.10, kas plkst.16.15, tiks izpildīts no Milzkalnes uz 
Tukumu, paredzot reisa izpildes dienas no pirmdienas līdz piektdienai, nosakot reisa 
sezonalitāti – skolu mācību laikā; 



2.3.3. izmaiņas lēmuma 2.3.1. un 2.3.2. punktā stājas spēkā pie nosacījuma, ja 
reisā nr.09 un nr.10 radušos zaudējumus pārvadātājam kompensē Engures novada 
dome; 

2.3.4. ja ir saņemt Engures novada domes akcepts par zaudējumu finansēšanu, 
uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” slēgt trīspusējo līgumu ar SIA „Tukuma Auto” 
un Engures novada domi. 

 
2.4. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus 

noslēgtajos sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos. 
 

 
2.5. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 8.septembrī. 
 
 
 
 

 

 
D.Merirands 
Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 
Sabiedriskā transporta padomes  
priekšsēdētājs       _________________ 
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Lēmums Nr.3 
 
 

2014. gada 29. augustā   (prot. Nr.13§3) 
 

 

3. Par 2014. gada septembra 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: 

3.1.Apstiprināt VSIA ″Autotransporta direkcija″ sagatavotajā 2014. gada 22. 
augusta ziņojumā Nr.20 „Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu par 
2014. gada septembri” sniegtos priekšlikumus par 2014. gada septembra mēnesī 
avansā izmaksājamo dotāciju apjomu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 
reģionālajos pārvadājumos; 

3.2.Septembra mēnesī valsts budžeta apakšprogrammā 31.06.00 EKK 3000 
Subsīdijas un dotācijas izveidoto valsts dotāciju rezervi 100 000 EUR izmaksāt 
augusta mēnesī reģionālo starppilsētu nozīmes pārvadātājiem 2013. gada nesegto 
zaudējumu kompensēšanai; 

3.3.Septembra 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; 

3.4. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 29. augustā. 
 

 
 
D.Merirands 
Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 
Sabiedriskā transporta padomes  
priekšsēdētājs       _________________ 
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Lēmums Nr.4 
 
 

2014. gada 29. augustā  (prot. Nr.13§4) 
 

 

4. Par 2014. gada septembra 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: 

4.1.Apstiprināt VSIA ″Autotransporta direkcija″ sagatavotajā 2014. gada 22. 
augusta ziņojumā Nr.21 „Ziņojums par dotāciju par braukšanas maksas 
atvieglojumiem sadali pārvadātājiem par 2014. gada septembri” sniegtos 
priekšlikumus par 2014. gada septembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 
sniedzējiem reģionālos pārvadājumos avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par 
personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu;  

4.2. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 29. augustā. 
 
 
 
 
D.Merirands 
Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 
Sabiedriskā transporta padomes  
priekšsēdētājs       _________________ 
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2014. gada 29. augustā   (prot. Nr.13§5) 
 

 

5.Par grozījumu saskaņošanu tiesību piešķiršanas procedūras 
dokumentācijā. 

 
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. Saskaņot VSIA „Autotransporta direkcija” izstrādātos priekšlikumus 
grozījumiem konkursa nolikumā „Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā 
transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālā starppilsētu 
nozīmes maršrutu tīkla daļā „Centrs-1A”; 

5.2.  Saskaņot VSIA „Autotransporta direkcija” izstrādātos priekšlikumus 
grozījumiem konkursa nolikumā „Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā 
transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālā starppilsētu 
nozīmes maršrutu tīkla daļā „Centrs-1B”;  

5.3. Saskaņot VSIA „Autotransporta direkcija” izstrādātos priekšlikumus 
grozījumiem konkursa nolikumā „Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā 
transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālā starppilsētu 
nozīmes maršrutu tīkla daļā „Centrs-1C”;  

5.4. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija”, saskaņā ar šī lēmuma 5.1., 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 2014. gada 29. augustā. 
 
 

 

D.Merirands 
Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 
Sabiedriskā transporta padomes  
priekšsēdētājs       __________________
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2014. gada 29. augustā   (prot. Nr.13§6) 
 

 

6. Par cenu aptaujas rezultātiem maršrutu tīkla dāļā „Kuldīga”. 

 
 
Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 2. un 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: 

6.1.Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sniegto informāciju par 
cenu aptaujas rezultātiem maršrutu tīkla daļā „Kuldīga”; 

6.2. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” informēt Sabiedriskā transporta 
padomi par ar SIA „Sabiedriskais autobuss” noslēgtā līguma izpildes rezultātiem; 

6.3.Lēmums stājas spēkā 2014. gada 29. augustu. 
 

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


