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

2015.gada 4.septembrī

(prot. Nr.10§1)

1. Par 2015.gada septembra mēnesī pārvadātājiem avansā izmaksājamo dotāciju
apjomu.
Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās daļas
7.punktu un ievērojot 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.435 „Kārtība, kādā
nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un
izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu” 59.punktu, Sabiedriskā
transporta padome nolemj:
1.1.Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2015.gada 27.augusta
ziņojumā Nr.24 „Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu par 2015.gada
septembri” sniegtos priekšlikumus par 2015.gada septembra mēnesī avansā izmaksājamo
dotāciju apjomu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos;
1.2. Septembra mēnesī valsts budžeta apakšprogrammā 31.06.00 EKK 3000 Subsīdijas
un dotācijas izveidot valsts dotāciju rezervi 345 372 EUR, lai novirzītu reģionālās nozīmes
pārvadātājiem 2014.gada nesegto zaudējumu kompensēšanai pēc gada pārskatu saņemšanas
un izvērtēšanas, vai par tās izlietošanu lemt turpmākajās Sabiedriskā transporta padomes
sēdēs;
1.3. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 4. septembrī.

V.Brūdere
Kurzemes plānošanas reģiona
Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja
Sabiedriskā transporta padomes
priekšsēdētāja vietniece

______________

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME
Rīgā, Vaļņu ielā 30
Sabiedriskā transporta padomes
Lēmums Nr.2

2015.gada 4.septembrī

(prot. Nr. 10§2)

2. Par 2015.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 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.435 „Kārtība, kādā
nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un
izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu” 59.punktu, Sabiedriskā
transporta padome nolemj:
2.1. Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2015.gada 27.augusta
ziņojumā Nr.25 „Ziņojums par dotāciju par braukšanas maksas atvieglojumiem sadali
pārvadātājiem par 2015.gada septembri” sniegtos priekšlikumus par 2015.gada septembra
mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos avansā
izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem
pārvadāšanu;
2.2. Septembra mēnesī valsts budžeta apakšprogrammā 31.07.00 EKK 3000 Subsīdijas
un dotācijas izveidot valsts dotāciju rezervi 308 520 EUR. Par valsts budžeta dotācijas
rezerves izlietošanu lemt turpmākajās Sabiedriskā transporta padomes sēdēs.
2.3. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 4. septembrī.

V.Brūdere
Kurzemes plānošanas reģiona
Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja
Sabiedriskā transporta padomes
priekšsēdētāja vietniece

______________

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME
Rīgā, Vaļņu ielā 30
Sabiedriskā transporta padomes
Lēmums Nr.3
2015.gada 4.septembrī

(prot. Nr.10§3)

3. „Par Rēzeknes pilsētas maršrutu tīkla robežām”, konceptuālai izvērtēšanai.
Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma principiem, Sabiedriskā
transporta padome nolemj:
3.1. Noraidīt Rēzeknes pilsētas domes ierosinājumu iekļaut reģionālās nozīmes
maršrutus Rēzeknes pilsētas maršrutu tīklā;
3.2. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija”, sadarbībā ar Latgales plānošanas
reģionu, uz nākamo Sabiedriskā transporta padomes sēdi sagatavot priekšlikumus maršrutu
tīkla optimizācijai, tas ir, par reģionālās nozīmes maršrutiem Nr. 5128 „Autoosta Ozolmuiža”, Nr.5905 „Rebirs - Stolbovka” un Nr. 6544 „Autoosta – Mežāre - Lidosta”, lai
lemtu jautājumu par iespējumu minēto maršrutu slēgšanu vai apvienošanu;
3.3. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 4. septembrī.

V.Brūdere
Kurzemes plānošanas reģiona
Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja
Sabiedriskā transporta padomes
priekšsēdētāja vietniece

______________

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME
Rīgā, Vaļņu ielā 30
Sabiedriskā transporta padomes
Lēmums Nr.4
2015. gada 4. septembrī

(prot. Nr.10§4)

4. 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, pamatojoties uz 2010.gada 13.jūlija Ministru
kabineta noteikumu Nr.634 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība
maršrutu tīklā” 54. un 84.punku un pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru
kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.1., 3.3., 21. un
25.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj:
4.1. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 7228 „Ogre –
Suntaži - Sigulda”:
4.1.1. saīsināt maršruta izpildi līdz pieturvietai „Mālpils” (reisi Nr. 01 un Nr. 02 ar
izpildi no pirmdienas līdz sestdienai), mainot maršruta nosaukumu uz „Ogre – Suntaži Mālpils”;
4.1.2. atklāt reisus „Suntaži – Sidgunda – Ogre” un „Ogre – Sidgunda – Suntaži” ar
izpildi mācību dienās, reisu atiešanas izpildes laikus pieskaņojot izglītības iestāžu darba
laikiem.
4.1.3. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” par pienākumu, sadarbībā ar valsts un
pašvaldību institūcijām, veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības maršruta atklāšanai.
4.2. Atbalstīt ierosinātos grozījumus un reģionālās nozīmes maršruta Nr. 7599 „Rīga Valmiera” atklāt ekspreša reisus plkst. 09:45 un plkst. 18:00 no Rīgas starptautiskās
autoostas un reisus plkst. 07:10 un plkst. 15:15 no Valmieras autoostas.
4.2.1. Neatbalstīt ierosinātās izmaiņas atklāt jaunus reisus reģionālās nozīmes
maršrutos Nr. 7600 „Rīga - Valka”, Nr. 7825 „Valmiera - Valka”.
4.3. Neatbalstīt ierosinājumu atklāt jaunu reģionālās nozīmes maršrutu „Smiltene Plāņi”.
4.4. Apstiprināt sekojošas izmaiņas maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos:
4.4.1. slēgt reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 5475 „Zasa – Grāvīši” ar reisiem Nr. 01
plkst. 13:30 no Zasas un Nr. 02 plkst. 14:10 no Grāvīšiem;
4.4.2. slēgt reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 5057 „Zasa – Vandāni – Dignājas
skola” ar reisiem Nr. 01 plkst. 14:50 no Zasas un Nr. 02 plkst. 15:17 no Dignājas skolas;
4.4.3. slēgt reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 5058 „Zasa – Ģērķēni” ar reisu Nr. 01
plkst. 15:45 no Zasas;
4.4.4. slēgt reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 5060 „Bērzone – Zasa - Ģērķēni” ar
reisu Nr. 02 plkst. 16:01 no Ģērķēniem;
4.4.5. atklāt reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 5735 „Zasa – Ogas – Ģērķēni - Zasa”
ar reisu Nr. 01 plkst. 15:10 no Zasas ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai skolas mācību
laikā;

4.4.6. atklāt reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 5736 „Zasa – Bērzone – Slate” ar reisu
Nr. 01 plkst. 15:55 no Zasas ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai skolas mācību laikā;
4.4.7. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5061 „Jēkabpils – Zasa - Bērzone”:
4.4.7.1. slēgt reisu Nr. 02 plkst. 16:30 no Bērzones;
4.4.7.2. atklāt reisu Nr. 04 plkst. 16:20 no pieturvietas „Slate” ar izpildi no pirmdienas
līdz piektdienai skolas mācību laikā.
4.5. Apstiprināt sekojošas izmaiņas maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos:
4.5.1. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6009 „Dundaga – Pāce - Dundaga”:
4.5.1.1. slēgt reisu Nr. 01 un reisu Nr. 02;
4.5.1.2. atklāt reisu Nr. 03 plkst. 08:25 no Dundagas (izpildes dienas – pirmdienas,
trešdienas, piektdienas; izpildes periods – no 21.jūnija līdz 31.augustam);
4.5.1.3. atklāt reisu Nr. 04 plkst. 15:45 no Dundagas (izpildes dienas – pirmdienas,
trešdienas, piektdienas; izpildes periods – no 21.jūnija līdz 31.augustam);
4.5.1.4. atklāt reisu Nr. 05 plkst. 08:25 no Dundagas (izpildes dienas – no pirmdienas
līdz piektdienai; izpildes periods – no 1.septembra līdz 20.jūnijam);
4.5.1.5. atklāt reisu Nr. 06 plkst. 15:45 no Dundagas (izpildes dienas – no pirmdienas
līdz piektdienai; izpildes periods – no 1.septembra līdz 20.jūnijam).
4.5.2. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6011 „Dundaga – Seņķi – Dundaga”:
4.5.2.1. slēgt reisu Nr. 05 un reisu Nr. 06;
4.5.2.2. atklāt reisu Nr. 01 plkst. 07:00 no Dundagas (izpildes dienas – no pirmdienas
līdz piektdienai; izpildes periods – no 1.septembra līdz 20.jūnijam);
4.5.2.3. atklāt reisu Nr. 02 plkst. 17:10 no Dundagas (izpildes dienas – no pirmdienas
līdz piektdienai; izpildes periods – no 1.septembra līdz 20.jūnijam).
4.6. Apstiprināt sekojošas
Biksti - Jaunpils”:
4.6.1. atklāt reisu Nr. 11
piektdienai;
4.6.2. atklāt reisu Nr. 10
piektdienai;
4.6.3. atklāt reisu Nr. 13
piektdienai;
4.6.4. atklāt reisu Nr. 12
piektdienai.

izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā 5187 „Dobele –
plkst. 13:40 no Dobeles ar izpildi no pirmdienas līdz
plkst. 14:30 no Jaunpils ar izpildi no pirmdienas līdz
plkst. 19:00 no Dobeles ar izpildi no pirmdienas līdz
plkst. 19:55 no Jaunpils ar izpildi no pirmdienas līdz

4.7. Reorganizēt reģionālās nozīmes maršrutu Nr.3702 „Dobele – Meža iela”,
vienlaicīgi mainot tā nosaukumu uz „Dobele – Mazā Meža iela”:
4.7.1.slēgt reisu Nr. 01 plkst.07:10 no Dobeles autoostas ar izpildi katru dienu;
4.7.2.slēgt reisu Nr.02 plkst.08:41 no Meža ielas ar izpildi katru dienu no 1.oktobra
līdz 30.aprīlim;
4.7.3.slēgt reisu Nr.03 plkst.09:15 no Dobeles autoostas ar izpildi katru dienu;
4.7.4.slēgt reisu Nr.04 plkst.09:28 no Meža ielas ar izpildi katru dienu;
4.7.5.slēgt reisu Nr.05 plkst.12:10 no Dobeles autoostas ar izpildi katru dienu no
1.oktobra līdz 30.aprīlim;
4.7.6.slēgt reisu Nr.06 plkst.12:39 ar izpildi katru dienu no 1.oktobra līdz 30.aprīlim;
4.7.7.slēgt reisu Nr.07 plkst.13:20 no Dobeles autoostas ar izpildi katru dienu;
4.7.8.slēgt reisu Nr.09 plkst.17:20 no Dobeles autoostas ar izpildi katru dienu;
4.7.9.atklāt reisu Nr.10 plkst.09:15 no Dobeles autoostas ar izpildi katru dienu;
4.7.10. atklāt reisu Nr. 11 plkst. 05:25 no Dobeles autoostas ar izpildi no pirmdienas
līdz piektdienai;

4.7.11.atklāt reisu Nr.12 plkst.12:10 no Dobeles autoostas ar izpildi katru dienu no
1.oktobra līdz 31.martam;
4.7.12. atklāt reisu Nr. 13 plkst. 13:15 no Dobeles autoostas ar izpildi no pirmdienas
līdz piektdienai;
4.7.13. atklāt reisu Nr. 14 plkst. 06:05 no Galeniekiem ar izpildi no pirmdienas līdz
piektdienai;
4.7.14. atklāt reisu Nr. 15 plkst. 21:30 no Dobeles autoostas ar izpildi no pirmdienas
līdz piektdienai;
4.7.15. atklāt reisu Nr. 16 plkst. 14:10 no Galeniekiem ar izpildi no pirmdienas līdz
piektdienai;
4.7.16. atklāt reisu Nr. 18 plkst. 22:10 no Galeniekiem ar izpildi no pirmdienas līdz
piektdienai.
4.8. Apstiprināt sekojošas izmaiņas maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos
(Dobeles pārvadājumu tīkls):
4.8.1. slēgt reģionālās nozīmes maršrutu Nr.6786 „Dobele – Slagūne - Dobele” ar
reisiem Nr.01 un Nr.02.
4.8.2. slēgt reģionālās nozīmes maršrutu Nr.6796 „Auce - Ķevele” ar reisiem Nr. 01,
02, 03, 04.
4.8.3. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6804 „Dobele – Īle - Auce”:
4.8.3.1. noteikt, ka reisi Nr. 01, 02, 03, 04 tiek izpildīti pirmdienās, otrdienās,
ceturtdienās (iepriekš - no pirmdienas līdz piektdienai) un samazināt reisu izpildes laikus,
papildināt ar pieturvietu „Auce”;
4.8.3.2. atklāt reisu Nr.05 plkst.08:00 no Dobeles AO ar izpildi trešdienās (reisi tiek
izpildīti līdz Ķevelei);
4.8.3.3. atklāt reisu Nr.06 plkst.09:50 no Ķeveles ar izpildi trešdienās;
4.8.3.4. atklāt reisu Nr.07 plkst.15:20 no Dobeles AO ar izpildi trešdienās (reisi tiek
izpildīti līdz Ķevelei);
4.8.3.5. atklāt reisu Nr.08 plkst.17:10 no Ķeveles ar izpildi trešdienās;
4.8.3.6. atklāt reisu Nr.09 plkst.08:00 no Dobeles AO ar izpildi piektdienās (reisi tiek
izpildīti līdz Jaunaucei);
4.8.3.7. atklāt reisu Nr.10 plkst.09:38 no Jaunauces ar izpildi piektdienās;
4.8.3.8. atklāt reisu Nr.11 plkst.15:20 no Dobeles AO ar izpildi piektdienās (reisi tiek
izpildīti līdz Jaunaucei);
4.8.3.9. atklāt reisu Nr.12 plkst.16:58 no Jaunauces ar izpildi piektdienās.
4.8.4. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.5472 „Dobele – Auce – Apgulde - Jelgava”
slēgt reisu Nr.01 un atklāt reisu Nr.03 plkst. 06:55 no Dobeles AO (izpildes dienas – no
pirmdienas līdz piektdienai), vienlaicīgi mainot tā nosaukumu uz „Dobele – Apgulde Jelgava”.
4.8.5. slēgt reģionālās nozīmes maršrutu Nr.6793 „Dobele – Naudīte – Bēne -Ukri”
ar reisiem Nr.01, 02, 03, 04.
4.8.6. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6783 „Dobele - Bukaiši”:
4.8.6.1. slēgt reisu Nr. 05;
4.8.6.2. atklāt reisu Nr.21 plkst.07:25 no Dobeles AO ar izpildi svētdienās;
4.8.6.3. atklāt reisu Nr.22 plkst.09:10 no Bēnes ar izpildi svētdienās;
4.8.6.4. atklāt reisu Nr.23 plkst.14:10 no Dobeles AO ar izpildi svētdienās;
4.8.6.5. atklāt reisu Nr.24 plkst.16:25 no Bēnes ar izpildi svētdienās.
4.8.7. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6527 „Dobele – Naudīte – Apgulde -Dobele”
atklāt reisu Nr.03 plkst.09:00 no Dobeles AO ar izpildi svētdienās.
4.8.8. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6794 „Dobele – Miltiņi – Bērze –Apšupe Dobele”, vienlaicīgi mainot tā nosaukumu uz „Dobele – Apšupe”:

4.8.8.1. slēgt reisus Nr.01, 02, 03, 04, 05;
4.8.8.2. atklāt reisu Nr. 07 plkst.07:25 no Dobeles AO ar izpildi no pirmdienas līdz
piektdienai;
4.8.8.3. atklāt reisu Nr.08 plkst.08:05 no pieturvietas „Apšupes ferma” ar izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai;
4.8.8.4. atklāt reisu Nr.09 plkst.15:35 no Dobeles AO ar izpildi no pirmdienas līdz
piektdienai;
4.8.8.5. atklāt reisu Nr.10 plkst.16:25 no pieturvietas „Apšupes ferma” ar izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai.
4.8.9. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6791 „Dobele – Sniķere - Auce”:
4.8.9.1. grozīt reisa Nr.01 plkst.05:30 no Dobeles autoostas izpildes dienas no
pirmdienās, piektdienās uz otrdienās, piektdienās un papildināt ar pieturvietu „Auces stacija”;
4.8.9.2. slēgt reisu Nr. 02 plkst.07:50 no Auces ar izpildes dienām pirmdienās un
piektdienās;
4.8.9.3.atklāt reisu Nr.06 plkst.09:15 no Auces stacijas ar izpildes dienām otrdienās un
piektdienās;
4.8.9.4.grozīt reisa Nr.03 plkst.13:55 no Dobeles autoostas izpildes dienas no
pirmdienās, piektdienās uz otrdienās, piektdienās un papildināt ar pieturvietu „Auces stacija”;
4.8.9.5.grozīt reisa 04 plkst.17:20 no Auces izpildes dienas no pirmdienās, piektdienās
uz otrdienās, piektdienās un papildināt ar pieturvietu „Auces stacija”.
4.8.10. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6792 „Dobele - Aizstrautnieki”:
4.8.10.1. slēgt reisus Nr.01, 02, 03, 04, 05, 06;
4.8.10.2. atklāt reisu Nr.07 plkst. 06:30 no Dobeles AO ar izpildi no pirmdienas līdz
piektdienai;
4.8.10.3. atklāt reisu Nr.08 plkst.07:08 no pieturvietas „Lestenes pagrieziens” ar
izpildi no pirmdienas līdz piektdienai;
4.8.10.4. atklāt reisu Nr.09 plkst. 13:20 no Dobeles AO ar izpildi no pirmdienas līdz
sestdienai;
4.8.10.5. atklāt reisu Nr.10 plkst.13:50 no pieturvietas „Lestenes pagrieziens” ar
izpildi no pirmdienas līdz sestdienai;
4.8.10.6. atklāt reisu Nr.11 plkst. 16:15 no Dobeles AO ar izpildi no pirmdienas līdz
sestdienai;
4.8.10.7. atklāt reisu Nr.12 plkst.16:45 no pieturvietas „Lestenes pagrieziens” ar
izpildi no pirmdienas līdz sestdienai.
4.8.11. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.5310 „Dobele - Miltiņi”:
4.8.11.1. slēgt reisus Nr.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14;
4.8.11.2. atklāt reisu Nr. 16 plkst.06:55 no pieturvietas „Miltiņkrogs” ar izpildi
sestdienās;
4.8.11.3. atklāt reisu Nr. 15 plkst.06:40 no Dobeles autoostas ar izpildi sestdienās;
4.8.11.4. atklāt reisu Nr.18 plkst.14:00 no pieturvietas „Miltiņkrogs” ar izpildi no
pirmdienas līdz svētdienai (izpildes periods - no 1.oktobra līdz 31.martam);
4.8.11.5. atklāt reisu Nr. 20 plkst.18:05 no pieturvietas „Miltiņkrogs” ar izpildi no
pirmdienas līdz svētdienai (izpildes periods - no 1.oktobra līdz 31.martam);
4.8.11.6. atklāt reisu Nr. 24 plkst.15:05 no pieturvietas „Miltiņkrogs” ar izpildi no
pirmdienas līdz svētdienai;
4.8.11.7. atklāt reisu Nr. 22 plkst.08:00 no pieturvietas „Miltiņkrogs” ar izpildi no
pirmdienas līdz svētdienai (izpildes periods - no 1.oktobra līdz 31.martam);
4.8.11.8. atklāt reisu Nr.17 plkst.07:10 no Dobeles autoostas ar izpildi no pirmdienas
līdz piektdienai;
4.8.11.9. atklāt reisu Nr. 26 plkst.19:05 no pieturvietas „Miltiņkrogs” ar izpildi no
pirmdienas līdz svētdienai;

4.8.11.10. atklāt reisu Nr. 19 plkst.07:10 no Dobeles autoostas ar izpildi svētdienās;
4.8.11.11. atklāt reisu Nr. 21 plkst.13:20 no Dobeles autoostas ar izpildi no pirmdienas
līdz svētdienai;
4.8.11.12. atklāt reisu Nr. 23 plkst.17:20 no Dobeles autoostas ar izpildi no pirmdienas
līdz svētdienai.
4.8.12. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.5311 „Miltiņi – Dobele - Pokaiņu
mazdārziņi”:
4.8.12.1. slēgt reisus Nr.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08;
4.8.12.2. atklāt reisu Nr.10 plkst.08:00 no Miltiņiem ar izpildi no pirmdienas līdz
svētdienai (izpildes periods - 1.aprīļa līdz 30.septembrim);
4.8.12.3. atklāt reisu Nr.09 plkst.12:10 no Dobeles autoostas ar izpildi no pirmdienas
līdz svētdienai (izpildes periods – no 1.aprīļa līdz 30.septembrim);
4.8.12.4. atklāt reisu Nr.12 plkst.14:00 no pieturvietas „Miltiņkrogs” ar izpildi no
pirmdienas līdz svētdienai (izpildes periods – no 1.aprīļa līdz 30.septembrim);
4.8.12.5. atklāt reisu Nr.14 plkst.18:05 no pieturvietas „Miltiņkrogs” ar izpildi no
pirmdienas līdz svētdienas (izpildes periods - no 1.aprīļa līdz 30.septembrim).
4.9. Atlikt jautājuma par grozījumiem reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 7788 „Rīga Ogre” un Nr. 6110 „Ogre - Ogresgals” izskatīšanu.
4.10. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus noslēgtajos
sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos.
4.11. Lēmuma 4.1. un 4.4. punkts stājas spēkā 2015.gada 4.septembrī, pārējie
Lēmuma punkti stājas spēkā 2015.gada 14.septembrī.

V.Brūdere
Kurzemes plānošanas reģiona
Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja
Sabiedriskā transporta padomes
priekšsēdētāja vietniece

______________

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME
Rīgā, Vaļņu ielā 30
Sabiedriskā transporta padomes
Lēmums Nr.5
2015.gada 4.septembrī

(prot. Nr.10§5)

5. 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:
5.1.pieņemt zināšanai Valsts SIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju
par veiktajiem grozījumiem Līgumos par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu
reģionālās nozīmes maršrutos, pamatojoties uz 2014. gada 10. janvāra lēmuma Nr.3 3.1.1.,
3.2.2., 3.2.3. punktu, 2014.gada 28.februāra lēmuma Nr.2 2.14.punktu, 2015.gada 5.jūnija
lēmuma Nr. 2 2.8.3. punktu un 2015.gada 3.jūlija lēmuma Nr. 7 7.1. punktu;
5.2. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 4. septembrī.

V.Brūdere
Kurzemes plānošanas reģiona
Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja
Sabiedriskā transporta padomes
priekšsēdētāja vietniece

______________

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME
Rīgā, Vaļņu ielā 30
Sabiedriskā transporta padomes
Lēmums Nr.6

2015.gada 4.septembrī

(prot. Nr.10§6)

6. Par Sabiedriskā transporta padomes darba plāna izpildi

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1511
„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6.punktu, Sabiedriskā transporta padomes
2015.gada 6.februāra lēmumu Nr. 11 „par Sabiedriskā transporta padomes darba plānu
2015.gadam”, Sabiedriskā transporta padome nolemj:
6.1. pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju par
Sabiedriskā transporta padomes darba plāna 8.punkta „Par pasažieru pārvadājumu kvalitātes
prasību ieviešanas kontroli” izpildi;
6.2. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 4. septembrī.

V.Brūdere
Kurzemes plānošanas reģiona
Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja
Sabiedriskā transporta padomes
priekšsēdētāja vietniece

______________

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME
Rīgā, Vaļņu ielā 30
Sabiedriskā transporta padomes
Lēmums Nr.7

2015.gada 4.septembrī

(prot. Nr.10§7)

7. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu apjomiem
Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās daļas
2.punktu 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā
transporta padomes nolikums” 3.6. un 25.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj:
7.1.Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto priekšlikumu par
reģionālās vietējās nozīmes maršrutu tīkla dalījumu, izsludinot atklātu konkursu par tiesību
piešķiršanu sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālos vietējās nozīmes
maršrutos, kas ietilpst Kurzemes, Vidzemes, Zemgales, Rīgas un Latgales plānošanas reģionā,
nosakot līgumu darbības termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim;
7.2. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavot un iesniegt publicēšanai
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī informāciju par konkursa procedūru, konkursa
priekšmeta plānotajiem apjomiem un termiņiem;
7.3. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 4.septembrī.

V.Brūdere
Kurzemes plānošanas reģiona
Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja
Sabiedriskā transporta padomes
priekšsēdētāja vietniece

______________

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME
Rīgā, Vaļņu ielā 30
Sabiedriskā transporta padomes
Lēmums Nr.7A
2015.gada 4.septembrī

(prot. Nr.10§7A)

7A. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu apjomiem
Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās daļas
2.punktu 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā
transporta padomes nolikums” 3.6. un 25.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj:

7A.1. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” par pienākumu 2015.gada beigās
informēt Sabiedriskā transporta padomi par darba grupas rezultātiem;
7A.2. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 4.septembrī.

V.Brūdere
Kurzemes plānošanas reģiona
Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja
Sabiedriskā transporta padomes
priekšsēdētāja vietniece

______________

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME
Rīgā, Vaļņu ielā 30
Sabiedriskā transporta padomes
Lēmums Nr.8
2015.gada 4.septembrī

(prot. Nr.10§8)

8.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:
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

Saskaņot VSIA „Autotransporta direkcija” ierosinātās izmaiņas konkursa
nolikumā „Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai
ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā „KURZEME” lotē
„Priekule”, „Aizpute”, „Kuldīga”, „Saldus” un „Ventspils””.
Saskaņot VSIA „Autotransporta direkcija” ierosinātās izmaiņas konkursa
nolikumā „Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai
ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā „LATGALE” lotē „Preiļi”,
„Rēzekne”, Daugavpils” un „Krāslava””.
Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija”, saskaņā ar šī lēmuma 5.1. un 5.2.
punktā saskaņotajiem konkursa nolikuma nosacījumiem, organizēt sabiedriskā
transporta pakalpojumus.
Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” informēt Sabiedriskā transporta padomi
par tiesību piešķiršanas procedūras rezultātiem.
Lēmums stājas spēkā 2015.gada 4.septembrī.

V.Brūdere
Kurzemes plānošanas reģiona
Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja
Sabiedriskā transporta padomes
priekšsēdētāja vietniece

______________

