SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME
Rīgā, Vaļņu ielā 30
Sabiedriskā transporta padomes
Lēmums Nr.1
2016.gada 29.aprīlī

(prot. Nr.5§1)

1. Par 2016.gada maija 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 2016.gada
21.aprīļa ziņojumā Nr.10 “Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu par
2016.gada maiju” sniegtos priekšlikumus par 2016.gada maija mēnesī avansā
izmaksājamo dotāciju apjomu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem
reģionālajos pārvadājumos;
1.2. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 29. aprīlī.

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
2016.gada 29.aprīlī

(prot. Nr. 5§2)

2. Par 2016.gada maija 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 2016.gada
21.aprīļa ziņojumā Nr.9 „Ziņojums par dotāciju par braukšanas maksas
atvieglojumiem sadali pārvadātājiem par 2016.gada maiju” sniegtos priekšlikumus par
2016.gada maija mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos
pārvadājumos avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas
atvieglojumiem pārvadāšanu;
2.2. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 29. aprīlī.

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
2016.gada 29.aprīlī

(prot. Nr.5§3)

3. Par 2016.gada maija mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo
dotāciju par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu.
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:
3.1. Apstiprināt VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2015.gada
17.decembra ziņojumā Nr.37 „Ziņojums par AS “Pasažieru vilciens” izmaksājamo
dotāciju par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu” sniegtos priekšlikumus par 2016.gada
maija mēnesī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu AS “Pasažieru vilciens”;
3.2. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 29. aprīlī.

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
2016.gada 29.aprīlī

(prot. Nr.5§4)

4. Par finansējumu dzelzceļa infrastruktūras lietošanai un tā nepietiekamību.1

Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511
„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6., 21.punktu, Sabiedriskā transporta
padome nolemj:
4.1. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavot informāciju Satiksmes
ministrijai par situāciju attiecībā uz finansējumu dzelceļa infrastruktūras lietošanai,
aicinot Satiksmes ministriju vienoties ar VAS “Latvijas dzelzceļš” par maksājuma
perioda atlikšu bez attiecīgām soda sankcijām, tas ir, nepiemērot Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2011.gada 16.jūnija lēmuma Nr. 1/10
“Maksas par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas norēķinu
kārtību” 18. un 19. punkta nosacījumus;
4.2. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” informēt Sabiedriskā transporta
padomi par 4.1. punkta izpildi - Satiksmes ministrijas veiktajām darbībām un
rezultātiem;
4.3. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 29.aprīlī.

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

1

_____________________

Par Sabiedriskā transporta padomes 2016.gada 4.janvāra lēmuma Nr. 1 1.4. un 1.5. punkta izpildi.

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME
Rīgā, Vaļņu ielā 30
Sabiedriskā transporta padomes
Lēmums Nr.5

2016. gada 29.aprīlī

(prot. Nr.5§5)

5. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes un pilsētas
nozīmes maršrutos.
Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās
daļas 2.punktu, ievērojot minētā likuma 6. pantā noteiktos sabiedriskā transporta
pakalpojumu organizēšanas principus, kā arī 7.pantu, Ministru kabineta 2010.gada
13.jūlija noteikumu Nr. 634 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas
kārtība maršrutu tīklā” 77., 79., 82.punktu, Ministru kabineta noteikumu 2013. gada
17. decembra Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.1., 3.3. punktu,
Sabiedriskā transporta padome nolemj:
5.1. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās dzelzceļa nozīmes maršrutu tīklā
(esošā finansējuma ietvaros – papildus finansējums piešķirts netiek):
5.1.1. Maršrutā Rīga – Sigulda – Valmiera – Lugaži:
5.1.1.1. vilciens Nr.860 tiek izpildīts katru dienu no Rīgas plkst. 06:21 līdz
Valmierai plkst. 08:54;
5.1.1.2. vilciens Nr.836 tiek izpildīts katru dienu no Rīgas plkst. 07:54 līdz
Siguldai plkst. 09:11;
5.1.1.3. vilciens Nr.838* tiek izpildīts brīvdienās (laika periodā no 23.aprīļa
līdz 26. oktobrim) no Rīgas plkst. 09:31 līdz Siguldai plkst. 10:48;
5.1.1.4. vilciens Nr.870 tiek izpildīts katru dienu no Rīgas plkst. 10:30 līdz
Lugažiem plkst. 13:48;
5.1.1.5. vilciens Nr.840 tiek izpildīts katru dienu no Rīgas plkst. 12:30 līdz
Siguldai plkst. 13:47;
5.1.1.5. vilciens Nr.842 tiek izpildīts katru dienu no Rīgas plkst. 14:00 līdz
Siguldai plkst. 15:17;
5.1.1.6. vilciens Nr.844 tiek izpildīts katru dienu no Rīgas plkst. 15:42 līdz
Siguldai plkst. 16:59;
5.1.1.7. vilciens Nr.846 tiek izpildīts katru dienu no Rīgas plkst. 17:30 līdz
plkst. Siguldai 18:47;
5.1.1.8. vilciens Nr.874 (ekspresis) tiek izpildīts katru dienu no Rīgas plkst.
18:03 līdz Lugažiem plkst. 20:42;
5.1.1.9. vilciens Nr.864 tiek izpildīts katru dienu no Rīgas plkst. 18:37 līdz
Valmierai plkst. 21:10;

5.1.1.10. vilciens Nr.848 tiek izpildīts darba dienās un svētdienās no Rīgas
plkst. 19:45 līdz Siguldai plkst. 21:02;
5.1.1.11. vilciens Nr.850 tiek izpildīts katru dienu no Rīgas plkst. 21:30 līdz
Siguldai plkst. 22:47.
5.1.2. Maršrutā Lugaži – Valmiera – Sigulda - Rīga:
5.1.2.1. vilciens Nr.859 tiek izpildīts katru dienu no Valmieras plkst. 05:00 līdz
Rīgai plkst. 07:26;
5.1.2.2. vilciens Nr.869 (ekspresis) tiek izpildīts katru dienu no Lugažiem plkst.
05:24 līdz Rīgai plkst. 07:58;
5.1.2.3. vilciens Nr.833 tiek izpildīts katru dienu no Siguldas plkst. 07:13 līdz
Rīgai plkst. 08:20;
5.1.2.4.vilciens Nr.835 tiek izpildīts darba dienās no Siguldas plkst. 08:03 līdz
Rīgai plkst. 09:15;
5.1.2.5. vilciens Nr.833 tiek izpildīts katru dienu no Siguldas plkst. 09:26 līdz
Rīgai plkst. 10:38;
5.1.2.6. vilciens Nr.861 tiek izpildīts katru dienu no Valmieras plkst. 09:49 līdz
Rīgai plkst. 12:15;
5.1.2.7. vilciens Nr.839* tiek izpildīts brīvdienās (laika periodā no 23.aprīļa
līdz 26. oktobrim) no Siguldas plkst. 12:25 līdz Rīgai plkst. 13:37;
5.1.2.8. vilciens Nr.841 tiek izpildīts katru dienu no Siguldas plkst. 14:08 līdz
Rīgai plkst. 15:20;
5.1.2.9. vilciens Nr.843 tiek izpildīts katru dienu no Siguldas plkst. 15:32 līdz
Rīgai plkst. 16:44;
5.1.2.10.vilciens Nr.871 tiek izpildīts darba dienās no Lugažiem plkst. 14:49
līdz Rīgai plkst. 17:39;
5.1.2.11. vilciens Nr.845 tiek izpildīts katru dienu no Siguldas plkst. 17:12 līdz
Rīgai plkst. 18:24;
5.1.2.12. vilciens Nr.873 tiek izpildīts brīvdienās no Lugažiem plkst. 16:57 līdz
Rīgai plkst. 20:06;
5.1.2.13. vilciens Nr.847 tiek izpildīts darba dienās un svētdienās no Siguldas
plkst. 19:43 līdz Rīgai plkst. 20:55;
5.1.2.14. vilciens Nr.849 tiek izpildīts katru dienu no Siguldas plkst. 21:36 līdz
Rīgai plkst. 22:48.
5.1.3. Uzdot AS “Pasažieru vilciens” un VSIA “Autotransporta direkcija”
precizēt vilcienu atiešanas/pienākšanas laikus pieturvietās pēc kustības sarakstu
saskaņošanas ar VAS “Latvijas Dzelzceļš” Tehnisko direkciju.
5.2. Uz eksperimenta laiku – 6 mēnešiem - apstiprināt sekojošas izmaiņas un
atklāt maršrutu Nr. 7001 Valmiera – Cēsis – Sigulda ar sekojošu reisu izpildi
(izpildes laiki var tikt precizēti to izstrādes laikā, ņemot vērā veiktās izmaiņas vilcienu
kustības sarakstos):
5.2.1. reiss Nr. 02 plkst. 21:20 no Siguldas autoostas (līdz Valmieras autoostai)
ar izpildi no pirmdienas līdz svētdienai;
5.2.2. reiss Nr. 01 plkst. 22:35 no Valmieras autoostas (līdz Siguldas autoostai)
ar izpildi no pirmdienas līdz svētdienai.

5.2.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” slēgt līgumu par eksperimentālo
pārvadājumu veikšanu reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 7001 Valmiera – Cēsis –
Sigulda.
5.2.4. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” pēc četru veikto eksperimentālo
pārvadājumu mēnešiem informēt Sabiedriskā transporta padomi par eksperimenta
rezultātiem.
5.3. Saskaņot sekojošas izmaiņas Ventspils pilsētas nozīmes maršrutos, kas
iziet ārpus Ventspils pilsētas administratīvajām robežām (vairāk par 30%):
5.3.1. pilsētas nozīmes maršrutā Nr.9 Ventspils – Vārve:
5.3.1.1. slēgt reisu plkst. 07:20 no Ventspils AO ar izpildi no pirmdienas līdz
piektdienai;
5.3.1.2. slēgt reisu plkst. 07:40 no Vārves ar izpildi no pirmdienas līdz
piektdienai;
5.3.2. atklāt pilsētas nozīmes maršrutu Nr.13 Ventspils – Vārve - Ventava ar
sekojošu reisu izpildi:
5.3.2.1. reiss plkst.07:00 no Ventspils AO ar izpildi no pirmdienas līdz
piektdienai;
5.3.2.2. reiss plkst.07:30 no Ventavas ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai.
5.3.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus
noslēgtajā Vienošanās par Ventspils pilsētas un reģionālo vietējas nozīmes maršrutu
tīkla robežām.
5.4. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 7393
Bulduri – Spuņupe – Sloka - Kalniņi, vienlaicīgi mainot tā nosaukumu uz Piņķi –
Bulduri – Spuņupe – Sloka - Kalniņi:
5.4.1. slēgt reisu Nr.03 plkst.09:00 no Bulduriem un atklāt jaunu reisu Nr.13
plkst.10:45 no Piņķiem ar izpildi katru dienu;
5.4.2. slēgt reisu Nr.04 plkst.08:05 no Kalniņiem un atklāt jaunu reisu Nr.14
plkst.08:05 no Kalniņiem (pagarinātu līdz Piņķiem) ar izpildi katru dienu;
5.4.3. slēgt reisu Nr.05 plkst.13:50 no Slokas un atklāt jaunu reisu Nr.15
plkst.13:05 no Slokas ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai;
5.4.4. slēgt reisu Nr.06 plkst.09:55 no Kalniņiem un atklāt jaunu reisu Nr.16
plkst.12:00 no Kalniņiem ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai;
5.4.5. slēgt reisu Nr.07 plkst.15:15 no Bulduriem un atklāt jaunu reisu Nr.17
plkst.14:55 no Piņķiem ar izpildi katru dienu;
5.4.6. slēgt reisu Nr.08 plkst.14:20 no Kalniņiem un atklāt jaunu reisu Nr.18
plkst.13:30 no Kalniņiem (pagarinātu līdz Piņķiem) ar izpildi katru dienu;
5.4.7. slēgt reisu Nr.09 plkst.17:05 no Bulduriem un atklāt jaunu reisu Nr.19
plkst.17:15 no Piņķiem ar izpildi katru dienu;
5.4.8. slēgt reisu Nr.10 plkst.16:10 no Kalniņiem un atklāt jaunu reisu Nr.20
plkst.16:05 no Kalniņiem (pagarinātu līdz Piņķiem) ar izpildi katru dienu;
5.4.9. slēgt reisu Nr.11 plkst.18:55 no Bulduriem un atklāt jaunu reisu Nr.21
plkst.19:30 no Piņķiem ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai;
5.4.10. slēgt reisu Nr.12 plkst.18:00 no Kalniņiem un atklāt jaunu reisu Nr.22
plkst.18:20 no Kalniņiem (pagarinātu līdz Piņķiem) ar izpildi no pirmdienas līdz
piektdienai.

5.5. Atbilstoši Lēmuma 5.1. un 5.4. punktā noteiktajam, uzdot VSIA
„Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus noslēgtajos sabiedriskā
transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos.
5.6.Lēmums stājas spēkā 2016.gada 9.maijā.

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

2016.gada 29.aprīlī

(prot. Nr.5§6)

6. 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:
6.1.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., 3.2.7.punktu,
2014.gada 28.februāra lēmuma Nr.2 2.14.punktu un 2015.gada 30.oktobra lēmuma Nr.
5 5.4. punktu;
6.2. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 29.aprīlī.

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

2016.gada 29.aprīlī

(prot. Nr.5§7)

7. Par grozījumiem reģionālo autobusu maršrutu abonementa biļešu lietošanas,
pasažieru uzskaites un finanšu atskaišu sniegšanas metodikā.
Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās
daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumu Nr. 435 “Kārtība,
kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos
zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu” 89.
un 90.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr. 599
“Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība” noteiktos
abonementa biļešu izmantošanas pamatnosacījumus, Sabiedriskā transporta padomes
2016.gada 1.aprīļa lēmumu Nr. 10, Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra
noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6., 24.3 punktu,
Sabiedriskā transporta padome nolemj:
7.1. Atbalstīt Sabiedriskā transporta padomē apstiprinātajā reģionālo autobusu
maršrutu abonementa biļešu lietošanas, pasažieru uzskaites un finanšu atskaišu
sniegšanas metodikā (turpmāk – Metodiskie norādījumi) sekojošus grozījumus:
7.1.1. Metodisko norādījumu 3.punktu izteikt sekojošā redakcijā:
“Pārvadātājs ievieš Tabulā Nr.1 noteiktos abonementa biļešu veidus, ievērojot
to nosacījumus, konkrētos reisos, ja nav iespējams - konkrētos maršrutos. Pārvadātājs
nodrošina iespēju pasažieriem iegādāties Tabulā Nr.1 6. un 7.punktā norādītos laika
abonementa biļešu veidus, vai vismaz divus no Tabulā Nr.2 norādītajiem braucienu
skaita abonementa biļešu veidiem, pārējos Tabulas Nr.1 punktos norādīto abonementa
biļešu veidu ieviešana nav obligāta. Ja biļešu tirdzniecības un uzskaites tehniskie
līdzekļi pieļauj, pārvadātājs var piemērot kārtību, kad pēc Tabulā Nr.1 norādīto
apmaksāto braucienu skaita veikšanas par pilnu samaksu, par turpmākiem braucieniem
samaksa netiek piemērota.”;
7.1.2. Mainīt Tabulas Nr. 1 nosaukumu uz “Vienoti laika abonementa biļešu
veidi un nosacījumi autobusu maršrutos”
7.1.3. Metodiskos norādījumus papildināt Tabulu Nr. 2 “Vienoti braucienu
skaita abonementa biļešu veidi un nosacījumi autobusu maršrutos” sekojošā redakcijā:

Abonementa biļetes veids

Nosacījumi
Braucienu
skaits

Noteiktā
Atlaide
(%)

Abonementa
biļetes
derīguma
termiņš
(dienas)

1.

10 braucienu biļete

10

5%

30

2.

20 braucienu biļete

20

10%

30

3.

35 braucienu biļete

35

15%

30

4.

50 braucienu biļete

50

20%

30

7.1.4. Metodiskos norādījumus papildināt ar 15.1 punktu sekojošā redakcijā:
“15.1 Ja nepieciešams nodrošināt sēdvietu abonementa biļetes lietotājam, tad
tiek rekomendēts ievērot šādus nosacījumus:
15.11. pasažierim ir iespēja rezervēt visus vai daļu braucienu noteiktos reisos
abonementa biļetē paredzētajā maršruta posmā ne ātrāk kā desmit diennaktis pirms
sabiedriskā transportlīdzekļa atiešanas;
15.12. rezervēto braucienu iespējams pārcelt ne vēlāk kā 2 stundas pirms
sabiedriskā transportlīdzekļa atiešanas. Ja pasažieris neierodas uz rezervēto braucienu,
tas tiek uzskatīts par veiktu;
15.13. pasažierim tiek nodrošināta iespēja noskaidrot informāciju par
atlikušajiem (neizbrauktajiem) braucieniem un to skaitu;
15.14. abonementa biļetes derīgums sākas no tās iegādes brīža;
15.15. maksa par braucienu (noteiktu reisu) rezervēšanu netiek piemērota.”.
7.2. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 29.aprīlī.
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
2016.gada 29.aprīlī

(prot. Nr.5§8)

8. Informācija par konkursa „Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā
transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu
tīkla daļā „KURZEME” lotē „Priekule”, „Aizpute”, „Kuldīga”, „Saldus” un
„Ventspils”” un konkursa „Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā
„LATGALE” lotē „Preiļi”, „Rēzekne”, Daugavpils” un „Krāslava”” rezultātiem.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1511
„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6. punktu, 21. un 27.punktu,
Sabiedriskā transporta padome nolemj:
8.1.Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sniegto informāciju par
konkursa „Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar
autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā „KURZEME” lotē „Priekule”,
„Aizpute”, „Kuldīga”, „Saldus” un „Ventspils”” un konkursa „Par tiesību piešķiršanu
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes
maršrutu tīkla daļā „LATGALE” lotē „Preiļi”, „Rēzekne”, Daugavpils” un
„Krāslava”” rezultātiem;
8.2. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 29.aprīlī.

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.9
2016.gada 29.aprīlī

(prot. Nr.5§9)

9. Par konstatētajām neatbilstībām Liepājas pilsētas
aģentūras “Liepājas sabiedriskais transports” darbībā.

pašvaldības

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumu Nr.435
„Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu
saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma
tarifu” 83. un 84.2punktu, Ministru kabineta Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra
noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6. punktu,
21.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj:
9.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavoto 2016.gada
21.aprīļa ziņojumu “Par Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras “Liepājas
sabiedriskais transports” audita laikā konstatētajām neatbilstībām;
9.2. Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes (Liepājas pilsētas pašvaldības
aģentūras “Liepājas sabiedriskais transports” (turpmāk – Aģentūra)) darbībā
konstatēto neatbilstību novēršanai noteikt termiņu – 2016.gada 1.jūlijs;
9.3. Lēmuma 9.2. punktā noteiktajā termiņā Aģentūrai ir 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;
9.4. Ja konstatētās neatbilstības noteiktajā termiņā netiek novērstas, aizturēt
Liepājas pilsētas pašvaldībai paredzētā finansējuma izmaksu līdz brīdim, kad
pārkāpumi novērsti;
9.5. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” par Sabiedriskā transporta
padomes pieņemto lēmumu informēt Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju, Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūru “Liepājas
sabiedriskais transports” un Liepājas pilsētas domi;
9.6. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 29.aprīlī.
V.Brūdere
Kurzemes plānošanas reģiona
Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja
Sabiedriskā transporta padomes
priekšsēdētāja vietniece

_____________________

Sabiedriskā transporta padome pēc šo noteikumu 83. punktā minētās informācijas saņemšanas ir tiesīga noteikt
termiņu, līdz kuram republikas pilsētu pašvaldībām jānovērš konstatētie pārkāpumi, un aizturēt republikas
pilsētu pašvaldībām paredzētā finansējuma izmaksu. Ja republikas pilsētu pašvaldības noteiktajā termiņā
pārkāpumus nenovērš, Satiksmes ministrija, pamatojoties uz Sabiedriskā transporta padomes lēmumu, aizturēto
finansējumu neizmaksā līdz brīdim, kad pārkāpumi novērsti.
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