
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2016.gada 4.novembrī      (prot. Nr.10§1) 

 

 

1. Par avansā izmaksājamo dotāciju apjomu pārvadātājiem par 2016.gada 

novembri. 

 

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 2016.gada 

25.oktobra ziņojumā Nr.29 “Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu 

pārvadātājiem par 2016.gada novembri” sniegtos priekšlikumus par 2016.gada 

novembrī avansā izmaksājamo dotāciju apjoma sadali sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos; 

1.2. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 4.novembrī. 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs                              _______________________ 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.2 

 

 

2016.gada 4.novembrī  (prot. Nr.10§2) 
 

 

2. Par avansā izmaksājamo dotāciju apjomu 2016.gada novembrī 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 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 2016.gada 

25.oktobra ziņojumā Nr.28 „Ziņojums par dotāciju ar braukšanas maksas 

atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sadali sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem par 2016.gada novembri” sniegtos priekšlikumus par 2016.gada novembrī 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos avansā 

izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem 

pārvadāšanu;  

2.2. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 4.novembrī. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs     _____________________   

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.3 

 

 

2016.gada 4.novembrī  (prot. Nr.10§3) 

 

3. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi. 

 

Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 27. punktu, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 

           3.1.pieņemt zināšanai Valsts SIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto 

informāciju par veiktajiem grozījumiem Līgumos par sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes maršrutos, pamatojoties uz Sabiedriskā 

transporta padomes 2014. gada 10. janvāra lēmuma Nr.3 3.1.1., 3.2.3., 3.2.7.punktu, 

2014.gada 28.februāra lēmuma Nr.2 2.14.punktu, 2015.gada 30.oktobra lēmuma Nr. 5 

5.4. punktu un 2016.gada 10.jūnija lēmumu Nr. 1; 

3.2. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 4.novembrī. 
 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs     _____________________   

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.4 

 

2016.gada 4.novembrī  (prot. Nr. 10§4) 

 

4. Par grozījumu apstiprināšanu reģionālās un pilsētas nozīmes maršrutos. 

 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 3.punktu, 7.pantu, ievērojot minētā likuma 6. pantā noteiktos sabiedriskā 

transporta pakalpojumu organizēšanas principus, Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija 

noteikumu Nr. 634 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība 

maršrutu tīklā” 84.punktu,  Sabiedriskā transporta padomes 2015.gada 14.augusta 

lēmumu Nr. 4 4.3. punktu, 2016.gada 10.oktobra ārkārtas sēdes lēmuma Nr. 1 1.5.3. 

punktu, Ministru kabineta noteikumu 2013. gada 17. decembra Nr.1511 „Sabiedriskā 

transporta padomes nolikums” 3.1., 3.3. punktu, Sabiedriskā transporta padome 

nolemj:  
 

4.1. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

4.1.1. maršrutā Nr. 3005 Cēsu AO-Cīrulīši: 

4.1.1.1. slēgt reisu Nr. 05 plkst. 08.00 no Cēsu AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

4.1.1.2. slēgt reisu Nr. 06 plkst.08.15 no Cīrulīšiem ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

4.1.1.3. atklāt reisu Nr. 67 plkst. 07.50 no Cēsu AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai (mācību laikā); 

4.1.1.4. atklāt reisu Nr. 68 plkst.08.10 no Cīrulīšiem ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai (mācību laikā). 

 4.1.2. maršrutā Nr. 6253 Cēsis-Rāmuļi: 

 4.1.2.1. slēgt reisu Nr. 22 plkst. 09.00 no Rāmuļu skolas ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai (mācību laikā); 

4.1.2.2. slēgt reisu Nr. 23 plkst. 15.55 no Cēsu AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai (mācību laikā); 

4.1.2.3. atklāt reisu Nr. 24 plkst.09.00 no Rāmuļu skolas ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai (mācību laikā); 

4.1.2.4. atklāt reisu Nr. 27 plkst. 15.55 no Cēsu AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai (mācību laikā). 

 

4.2. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5573 Daugavpils-

Cirši-Naujenes stacija un slēgt reisus uz atpūtas parku “Stalkers” ar izpildi 

sestdienās, svētdienās un svētku dienās laika periodā no 1.maija līdz 4.septembrim: 

4.2.1. reiss Nr.73 plkst. 10.20 no Daugavpils AO; 

4.2.2. reiss Nr.75 plkst. 15.20 no Daugavpils AO; 



4.2.3. reiss Nr.77 plkst. 13.20 no Daugavpils AO; 

4.2.4. reiss Nr.79 plkst. 18.20 no Daugavpils AO; 

4.2.5. reiss Nr.84 plkst. 11.10 no atpūtas parka “Stalkers”; 

4.2.6. reiss Nr.86 plkst. 16.10 no atpūtas parka “Stalkers”; 

4.2.7. reiss Nr.88 plkst. 14.10 no atpūtas parka “Stalkers”; 

4.2.8.reiss Nr.90 plkst. 19.10 no atpūtas parka “Stalkers”. 

  

4.3. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6157 Daugavpils-

Pastarati un saglabāt reisus uz dārzkopības kooperatīvu “Atpūta” ar izpildi 

trešdienās, piektdienās, svētdienās laika periodā no 1.maija līdz 15.septembrim: 

4.3.1.reiss Nr.35 plkst. 08.40 no Daugavpils AO; 

4.3.2. reiss Nr.36 plkst.09.10 no pieturvietas “DK Atpūta”; 

4.3.3. reiss Nr.37 plkst. 19.20 no Daugavpils AO; 

4.3.4.reiss Nr.38 plkst. 19.50 no pieturvietas “DK Atpūta”.  

4.3.5. Minēto reisu izpildi veikt ar mazas ietilpības autobusiem. 

 

4.4. Aptiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6362 Dagda-Auleja: 

4.4.1. slēgt sekojošus reisus ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai: 

4.4.1.1. reiss Nr. 01 plkst. 06.20 no Dagdas AO; 

4.4.1.2. reiss Nr. 03 plkst. 13.50 no Dagdas AO; 

4.4.1.3. reiss Nr. 02 plkst. 07.05 no pieturvietas “Auleja”; 

4.4.1.4. reiss Nr. 04 plkst. 14.30 no pieturvietas “Auleja”. 

4.4.2. atklāt sekojošus reisus ar izpildi pirmdienās, trešdienās, piektdienās, 

izslēdzot iebraukšanu Aleksandrovā  un attiecīgi precizējot reisu izpildes (pienākšana, 

atiešana) laikus: 

4.4.2.1. reiss Nr. 05 no Dagdas AO līdz Aulejai; 

4.4.2.2. reiss Nr. 07 no Dagdas AO līdz Aulejai; 

4.4.2.3. reiss Nr. 06 no Aulejas līdz Dagdas AO; 

4.4.2.4. reiss Nr. 08 no Aulejas līdz Dagdas AO. 

  
4.5.Aptiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes marštutu tīklā un saglabāt maršrutu 

Nr. 5509 Dagda-Robežnieki ar sekojošu reisu izpildi: 

4.5.1. reiss Nr.01 plkst. 08.10 no Dagdas AO ar izpildi piektdienās; 

4.5.2. reiss Nr.03 plkst. 12.45 no Dagdas AO ar izpildi piektdienās; 

4.5.3. reiss Nr.02 plkst. 08.40 no pieturvietas „Robežnieki” ar izpildi 

piektdienās; 

4.5.4. reiss Nr.04 plkst. 13.20 no pieturvietas „Robežnieki” ar izpildi 

piektdienās.  

 

4.6. Aptiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5254 

Blīdene-Pilblīdene-Blīdene-Mazblīdene-Blīdene, vienlaicīgi mainot tā nosaukumu uz 

Blīdene-Pilsblīdene-Biksti-Blīdene: 

4.6.1. slēgt reisus Nr.01 plkst. 07.05un Nr.02 plkst. 15.30 no Blīdenes; 

4.6.2. atklāt reisu Nr.03 plkst.07.20 un Nr. 05 plkst. 15.30 no Blīdenes ar izpildi 

no pimdienas līdz piektdienailaika periodā no 1.septembra līdz 31.maijam. 

 

  



4.7. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīkla: 

4.7.1.Pātraukt eksperimentālos pārvadājumus un slēgt reģionālās nozīmes 

maršrutu Nr. 7001 Valmiera-Cēsis-Sigulda1 ar sekojošu reisu izpildi: 

4.7.1.1. reiss Nr. 02 plkst. 21.20 no Siguldas autoostas ar izpildi katru dienu; 

4.7.1.2. reiss Nr. 01 plkst. 22.35 no Valmieras autoostas ar izpildi katru dienu. 

  

4.7.2. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 7144 Valmiera-Cēsis atklāt sekojošus 

reisus: 

4.7.2.1. reiss Nr. 28 plkst. 22.35 no Cēsu AO ar izpildi katru dienu; 

4.7.2.2. reiss Nr. 31 plkst. 23.15 no Valmieras AO ar izpildi katru dienu. 

 

4.8. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6357 Madona-

Aiviekste-Plaviņas un saglabāt sekojošu reisu izpildi: 

4.8.1. reiss Nr. 07 plkst. 06.15 no Madonas līdz Pļaviņām (ar iebraucienu 

Mārcienā) ar izpildi katru dienu; 

4.8.2. reiss Nr. 08 no Pļaviņām ar izpildi katru dienu; 

4.8.3. reiss Nr. 09 plkst. 17.15 no madonas līdz Pļaviņām ar izpildi katru dienu; 

4.8.4. reiss Nr. 10 plkst. 18.50 no Pļaviņām (ar iebraucienu Mārcienā) ar 

izpildi katru dienu. 

4.8.5. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” informēt Sabiedriskā transporta 

padomi par pārvadājumu rezultātiem pēc kalendārā - 2016.gada – rezultātu 

apkopošanas. 

 

4.9. Neapstiprināt ierosinātās izmaiņas par galapunkta pieturvietas Rēzeknē 

nomaiņu uz “Rēzeknes autoosta” reģionālās nozīmes maršrutos Nr. 5906 Rēzekne-

Ozolmuiža-Ciskādi un Nr. 6548 Rēzekne – Sprūževa-Zarečnajas skola-Stoļerova. 

 

4.10. Saskaņot jauna pilsētas nozīmes maršruta Nr.23Ak Celtnieku iela – 

Akmeņdziras atklāšanu ar izpildi sestdienās periodā no 1.novembra līdz 31.martam: 

4.10.1. reiss plkst.07.35 no Celtnieku ielas; 

4.10.2. reiss plkst.15.25 no Celtnieku ielas; 

4.10.3. reiss plkst.07.55 no Akmeņdzirām; 

4.10.4. reiss plkst.15.45 no Akmeņdzirām. 

4.10.5. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” veikt grozījumus Vienošanās 

par Ventspils pilsētas un reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīkla robežām un 

maršruta nepieciešamību atkārtoti izvērtēt Sabiedriskā transporta padomes 2017.gada 

aprīļa sēdē.  

 

4.11. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sniegto informāciju 

par pārvadājumu rezultātiem reģionālās nozīmes marštutā Nr. 5212 Kuldīga-Pūces-

Vilgāle-Kuldīga reisos Nr. 03 un Nr. 052 un atbalstīt, ka esošie pārvadājumi minētajā 

maršrutā tiek turpināti. 

 

                                                 
1 Eksperimentālie pārvadājumi atklāti uz 6 mēnešiem – līdz 2016.gada 30.jūnijam. 
2 Grozījumi apstiprināti ar Sabiedriskā transporta padomes 2015.gada 14.augusta lēmuma Nr. 4 4.1. punktu. 



4.12. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sniegto informāciju 

par pārvadājumu rezultātiem reģionālās nozīmes maršrutos Nr. 5225 Virka-Pelči un 

Nr. 5336 Mežvalde-Priedaine3 un apstiprināt sekojošas izmaiņas: 

4.12.1. no visiem autobusu kustības sarakstiem (vasaras periodā) maršrutā Nr. 

5225 Virka-Pelči izslēgt pieturvietu “DB “Kurzemīte”” un: 

4.12.1.1. reisam Nr. 07 plkst. 10.20 no Virkas atcelt sezonalitāti, nosakot reisa 

izpildi visu gadu; 

4.12.1.2. reisam Nr. 24 plkst. 17.55 no Pelčiem atcelt sezonalitāti, nosakot reisa 

izpildi visu gadu; 

4.12.1.3. slēgt reisu Nr. 33 plkst. 10.20 no Virkas ar iebraucienu Dārzkopības 

biedrībā “Kurzemīte” (ar izpildi no pirmdienas līdz sestdienai laikā no 1.maija līdz 

30.septembrim); 

4.12.1.4. slēgt reisu Nr. 30 plkst. 17.55 no Pelčiem ar iebraucienu Dārzkopības 

biedrībā “Kurzemīte” (ar izpildi no pirmdienas līdz sestdienai laikā no 1.maija līdz 

30.septembrim). 

4.12.2. Maršrutā Nr. 5336 Mežvalde-Priedaine saglabāt reisu Nr. 35 plkst. 

12.30 ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai. 

 

4.13. Izvērtējot pārvadājumu rezultātus reģionālās nozīmes maršruta Nr. 7628 

Gulbene – Madona reisos Nr. 09 plkst. 17.15 no Gulbenes autoostas un Nr. 08 

plkst. 19.15 no Madonas autoostas ar izpildi piektdienās un svētdienās4, uzdot 

VSIA “Autotransporta direkcija” pagarināt veiktās cenu aptaujas rezultātā noslēgtā 

sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma5 darbības termiņu līdz 

2017.gada 31.decembrim, nemainot līgumā noteiktos nosacījumus. 

 

4.14.Pieņemt zināšanai sagatavoto informāciju par Sabiedriskā transporta 

padomes 2016.gada 10.oktobra ārkārtas sēdēs lēmuma Nr. 1 1.5.3. punkta izpildi - 

pasažieru plūsmas izvērtējumu dzelzceļa nozīmes maršrutos Rīga-Aizkraukle, Rīga-

Zilupe.  

 

4.15.Atbilstoši šī Lēmuma 4.1.-4.4., 4.6.-4.8., 4.12., 4.13. punktā noteiktajam, 

uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus noslēgtajos 

sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos.  

 

4.16. Lēmuma 4.6., 4.7., 4.10., 4.12.punkts stājas spēkā 2016.gada 4.novembrī. 

Pārējie lēmuma punkti spēkā stājas 2016.gada 11.novembrī. 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________  

  

                                                 
3 Grozījumi apstiprināti ar 2016.gada 10.jūnija lēmuma Nr. 3 3.6. punktu. 
4 Reisi atklāti no 2014.gada 1.novembra ar Sabiedriskā transporta padomes 2014.gada 1.novembra lēmuma Nr. 2 

2.1.1. punktu. 
5 Līgums noslēgts ar SIA “Gulbenes autobuss”. 



  

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.5 

 

2016.gada 4.novembrī  (prot. Nr. 10§5) 

 

5. Informācija par VSIA “Autotransporta direkcija” un AS “Pasažieru vilciens” 

norēķinu savstarpējo salīdzināšanu6. 

 

 Pamatojoties uz 2016.gada 10.oktobra ārkārtas sēdē nolemto, Ministru kabineta 

2013. gada 17. decembra noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes 

nolikums” 3.6. punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj:  

 

 5.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par VSIA “Autotransporta direkcija” un AS “Pasažieru vilciens” norēķinu par 

2015.gadu savstarpējo salīdzināšanu; 

5.2. VSIA “Autotransporta direkcija” un AS “Pasažieru vilciens” ierosināt 

izvērtēt iespēju vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par AS “Pasažieru vilciens” 

2013.un 2014.gadā nekompensēto zaudējumu (sakarā ar Rīgas pilsētas noteikto 

braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu) piedziņu; 

5.3. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 11.novembrī. 

 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________  

  

                                                 
6 Attiecībā uz AS “Pasažieru vilciens” 2013.un 2014.gadā nekompensētajiem zaudējumiem sakarā ar Rīgas 

pilsētas noteikto braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu. 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.6 

 

2016.gada 4.novembrī  (prot. Nr. 10§6) 

 

6. Par valsts pasūtījumu SIA “Gulbenes - Alūksnes bānītis” 2017. gadam. 
 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 3.punktu, 8.panta otro daļu un pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru 

kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.4. punktu, 

Sabiedriskā transporta padome nolemj: 
6.1. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” organizēt sabiedriskā transporta 

pakalpojumu pasūtījumu reģionālās nozīmes dzelzceļa maršrutā „Gulbene - Alūksne”; 

6.2. Izpildot lēmuma 6.1.punktu, uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” 

sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu slēgt uz vienu gadu (no 2017. 

gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim), paredzot, ka pārvadātājam par 

2017.gadu tiks segti zaudējumi par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 

reģionālās nozīmes dzelzceļa maršrutā „Gulbene – Alūksne” ne vairāk kā 60.000 euro 

(sešdesmit tūkstoši) apmērā, tajā skaitā peļņa. Zaudējumi par personu ar braukšanas 

maksas atvieglojumiem pārvadāšanu tiek segti atsevišķi, ņemot vērā faktiski pārvadāto 

pasažieru ar braukšanas maksas atvieglojumiem skaitu. 

6.3. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” informēt Sabiedriskā transporta 

padomi par lēmuma 6.1. un 6.2.punkta izpildi; 

6.4. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 4.novembrī. 

 

 

 

          

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs     _____________________ 

 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.7 

 

 

2016.gada 4.novembrī     (prot. Nr.10§7) 
 

7. Informācija par AS “Rīgas Taksometru parks” darbībā konstatētajām 

neatbilstībām. 

 
 

Pamatojoties uz 2016.gada 10.oktobra ārkārtas sēdē nolemto, Ministru kabineta 

2013. gada 17. decembra noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes 

nolikums” 3.6. punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

7.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par AS “Rīgas Taksometru parks” darbībā konstatētajām neatbilstībām, sarunu 

rezultātiem, secinājumiem un priekšlikumiem; 

7.2. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” pārskatīt sabiedriskā transporta 

pakalpojumu pasūtījuma līgumā noteikto līgumsodu apmēru un slēgt attiecīgu 

Vienošanos ar AS “Rīgas Taksometru parks”; 

7.3. Uzdot AS “Rīgas Taksometru parks” līdz 2016.gada 10.novembrim 

iesniegt VSIA “Autotransporta direkcija” informāciju par plānotajiem pasākumiem 

esošās situācijas uzlabošanai, lai novērstu biļešu tirdzniecības pārkāpumu atkārtošanos 

(ko plānots darīt; kā plānots un kādi ir rezultāti); 

7.4. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” veikt pastiprinātas kontroles 

pasākumus un 2017.gada marta sēdē informēt Sabiedriskā transporta padomi par 

pārbaužu rezultātiem; 

7.5. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 4.novembrī. 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs     _____________________ 

 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.8 

 

 

2016.gada 4.novembrī     (prot. Nr.10§8) 
 

8. Informācija par Liepājas Diakonijas centra 2016.gada 22.oktobra vēstuli. 

 
 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta padomes 2016.gada 29.aprīļa lēmumu 

Nr. 9, Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā 

transporta padomes nolikums” 3.6. punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

  

8.1. Pieņemt zināšanai saņemto Liepājas Diakonijas centra 2016.gada 

22.oktobra vēstuli par viedokli attiecībā uz Sabiedriskā transporta padomes 2016.gada 

29.aprīļa lēmumu Nr. 97; 

8.2. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” sagatvot atbilses vēstuli Liepājas 

Diakonijas centram, informējot par to Sabiedriskā transporta padomi; 

8.3. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 4.novembrī. 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs     _____________________ 

 

 

 

                                                 
7 Liepājas pilsētas pašvaldībai uzlikt pienākums nodrošināt, ka pārvadāto pasažieru ar 

braukšanas maksas atvieglojumiem uzskaitei tiek izmantots kases aparāts vai līdzvērtīga sistēma 

(elektroniskie norēķini), tādējādi novēršot iespējamās atšķirības starp Pārvadātājam izsniegto 

braukšanas biļešu skaitu un faktiski pārvadāto pasažieru ar invaliditāti skaitu, nodrošinot precīzu 

faktiski pārvadāto pasažieru uzskaiti un attiecīgi pamatotu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu. 
 


