
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

2020. gada 2.oktobrī (prot. Nr.6§1) 
 

1. Par 2020.gada oktobra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālajos pārvadājumos par 2020.gada oktobri un republikas pilsētām par 

2020.gada 4. ceturksni avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta 

apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzējiem”. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 7.punktu un 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 2020.gada 

24.septembra ziņojumā Nr.6.20/28/2020 “Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai 

sadalījumu pārvadātājiem par 2020.gada oktobri” sniegtos priekšlikumus un sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālās nozīmes pārvadājumos pa dzelzceļu par 

2020.gada oktobri izmaksāt  250 000 EUR; 

1.2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 22.septembra rīkojuma Nr.537 

“Par apropriācijas pārdali” 3.punktu, pēc Finanšu ministrijas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā veiktās apropriācijas pārdales apstiprināšanas no Satiksmes 

ministrijas budžeta apakšprogrammas 31.07.00. “Dotācija sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu 

segšanai” 3 077 517 EUR apmērā uz apakšprogrammu 31.06.00 “Dotācija zaudējumu 

segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem” reģionālās nozīmes 

pārvadātājiem ar autobusiem par 2020.gada oktobri izmaksāt 2 141 792 EUR (tajā skaitā 

atlikums no uzkrātās rezerves 270 738 EUR) un republikas pilsētu pašvaldībām par 

2020.gada 4.ceturksni izmaksāt 1 198 494,36 EUR (tajā skaitā atlikums no uzkrātās 

rezerves 936,38 EUR). 

1.1. 2020.gada 4.ceturksnī valsts budžeta apakšprogrammā 31.07.00 EKK 

7460 Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam 

mērķim izveidot valsts dotāciju rezervi 8 905,02 EUR apmērā, lai normatīvajos aktos 

noteiktā kārtībā veiktu norēķinus ar Liepājas pilsētas pašvaldību par 2019.gadā 

nesegtajiem zaudējumiem par maršrutu daļu, kas ir ārpus pilsētas administratīvās 

teritorijas, ja šī maršruta daļa ir vairāk nekā 30% no kopējā maršruta garuma. 

1.2. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 2.oktobrī. 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.2 

2020. gada 2.oktobrī (prot. Nr.6§2) 
 

 

2.Par 2020.gada oktobra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālos pārvadājumos par 2020.gada oktobri avansā un 

republikas pilsētām par 2020.gada 4. ceturksni izmaksājamo dotāciju apjomu 

par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu no valsts 

budžeta apakšprogrammas 31.07.00 “Dotācija sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto 

zaudējumu segšanai”. 

 

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 2020. gada 

24.septembra ziņojumā Nr.6.20/29/2020 “Ziņojums par dotāciju ar braukšanas 

maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sadali sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzējiem par 2020.gada oktobri un republikas pilsētu pašvaldībām 

par 2020.gada 4.ceturksni” sniegtos priekšlikumus un sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzējiem reģionālās nozīmes pārvadājumos par 2020.gada oktobri 

izmaksāt 783 399 EUR, un republikas pilsētu pašvaldībām par 2020.gada 4. 

ceturksni par personu ar invaliditāti pārvadāšanu izmaksāt  1 371 473 EUR; 

2.2. 2020.gada 4.ceturksnī valsts budžeta apakšprogrammā 31.07.00 EKK 

7460 Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām 

noteiktam mērķim izveidot valsts dotāciju rezervi 1 440 942 EUR apmērā, lai 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā veiktu apropriācijas pārdali starp 

apakšprogrammām, novirzot neizlietoto dotāciju reģionālās nozīmes 

pārvadātājiem zaudējumu kompensēšanai 2020.gadā un republikas pilsētu 

pašvaldībām zaudējumu kompensēšanai pilsētas nozīmes maršrutos, kuriem 

vairāk nekā 30% no kopējā maršrutu garuma ir ārpus pilsētas administratīvās 

teritorijas, 2020.gadā; 

2.3. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 2.oktobrī. 
 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________  



    

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.3 

 

 

2020. gada 2.oktobrī (prot. Nr.6§3) 
 

 

3. Par 2020.gada oktobra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā 

izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 

“Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”. 

 

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. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotajā 

2020.gada 21.jūlija ziņojumā Nr.6.20/20/2020 “Ziņojums par AS “Pasažieru 

vilciens” izmaksājamo dotāciju par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu” sniegto 

informāciju un apstiprināt avansa maksājumu AS “Pasažieru vilciens” par 

2020.gada oktobri, izmaksājot 607 898 EUR; 

3.2. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 2.oktobrī. 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________

       

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.4 

 

2020.gada 2.oktobrī                                                                       (prot.Nr.6§4) 

 

4. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu 

Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 27. punktu, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 

            4.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto 

informāciju par veiktajiem grozījumiem sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanas pasūtījuma Līgumos, pamatojoties uz: 

            4.1.1.Sabiedriskā transporta padomes 2014. gada 28. februāra lēmuma 

Nr.2 “Par grozījumu apstiprināšanu reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” 

2.14.apakšpunktu, kā arī  grozījumu rezultātā konstatēto finansiālo ietekmi; 

            4.1.2. Sabiedriskā transporta padomes 2014.gada 10.janvāra Lēmuma Nr. 

3 “Par operatīvo lēmumu izpildes nodrošināšanu” 3.2.7. apakšpunktu. 

            4.2. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 2.oktobrī.  
 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________

       

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.5 

2020.gada 2.oktobrī                                                                             (prot.Nr.6§5) 

 

5. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes 

maršrutos. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

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

pakalpojumu organizēšanas principus, Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra 

noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.1. un 

3.6.punktu, kā arī Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr. 634 

“Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 

5.punktu un 77.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

5.1. Izvērtējot pārvadājumu rezultātus, atbilstoši Sabiedriskā transporta 

padomes 2020.gada 3.jūlija Lēmumam Nr. 5, apstiprināt grozījumu reģionālās 

nozīmes maršrutu tīklā un slēgt reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 5329 Olaine-

Pavasari-Virši. 

 

5.2. Izvērtējot reisa pēc pieprasījuma izpildes rezultātus, atbilstoši 

Sabiedriskā transporta padomes 2020.gada 3.jūlija Lēmumam Nr. 4A, apstiprināt 

grozījumu reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un slēgt reģionālās nozīmes maršruta 

Nr. 5614 Cēsis-Rāmnieki-Strīķi reisu Nr. 15 plkst. 15.30 no Cēsu autoostas. 

 

5.3. Apstiprināt sekojošus grozījumus reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

5.3.1. dzelzceļa maršrutā Rīga-Daugavpils: 

5.3.1.1. pagarināt vilciena (ekspresis) Nr. 704 Rīga-Daugavpils plkst. 16.19 

no Rīgas izpildi līdz Krāslavai ar pienākšanas laiku plkst. 19.32; 

5.3.1.2. pagarināt vilciena (ekspresis) Nr. 703 Daugavpils-Rīga plkst. 06.22 

no Daugavpils izpildi un noteikts, ka reisa izpilde tiek uzsākta Krāslavā plkst. 

05.52.   

5.3.2. vienlaikus ar 5.3.1. punktā noteikto vilciena reisu pagarināšanu līdz 

Krāslavai: 

5.3.2.1. slēgt reģionālās nozīmes maršruta Nr. 7046 Rīga-Krāslava reisus 

Nr. 10 plkst. 09.00 no Krāslavas, Nr. 08 plkst. 15.50 no Krāslavas, Nr. 07 plkst. 

21.45 no Rīgas, Nr. 05 plkst. 18.00 no Rīgas, Nr. 04 plkst. 05.00 no Krāslavas, Nr. 

03 plkst. 15.30 no Rīgas; 

5.3.2.2. slēgt reģionālās nozīmes maršruta Nr. 7543 Krāslava-Daugavpils 

reisus Nr. 02 plkst. 05.40 no Krāslavas, Nr. 13 plkst. 19.35 no Daugavpils, Nr. 15 

plkst. 21.10 no Daugavpils, Nr. 16 plkst. 18.50 no Krāslavas; 

5.3.2.3. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6240 Krāslava-Grāveri atklāt 

reisu ap plkst. 05.40 no Krāslavas autoostas (reisa galapunkta pietura – Krāslavas 

stacija); 



5.3.2.4. grozīt reģionālās nozīmes maršruta Nr.6218 Krāslava-Kombuļi-

Sauleskalns-Auleja reisa Nr. 04 no Aulejas izpildes laikus, lai reisa pienākšanas 

laiks pieturā “Krāslavas stacija” ir plkst. 19.40 (iepriekš – plkst. 19.19).    

5.3.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” sadarbībā ar Latgales 

plānošanas reģionu trīs mēnešu laikā apzināt kompensējošos pasākumus, kādus 

piedāvāt maršruta Nr. 7543 Krāslava-Daugavpils reisu Nr. 01 un Nr. 14 turpmākai 

saglabāšanai. 

5.3.4. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus 

un pielāgot reģionālās nozīmes maršruta Nr. 7543 Krāslava-Daugavpils reisu 

izpildi vilciena pienākšanas un atiešanas laikiem no/uz pieturām “Daugavpils 

stacija”, lai reģionālās nozīmes maršrutu tīkla posmā Krāslava – Rīga būtu iespēja 

izmantot abus sabiedriskā transporta veidus; 

5.3.5. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” sadarbībā ar AS “Pasažieru 

vilciens” un pārvadātājiem, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus ar 

autobusiem attiecīgajās teritorijās, apzinot tehniskās iespējas, izpētīt vienotās 

biļetes ieviešanu savienojumos Rīga – Daugavpils, Rīga – Krāslava (vilciens) un 

Krāslava – Daugavpils, Krāslava –Grāveri un Krāslava – Kombuļi – Sauleskalns 

– Auleja  (autobuss), kur tiek izmantoti divi sabiedriskā transporta veidi (autobuss 

un vilciens).  

5.3.6. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” par pienākumu Sabiedriskā 

transporta padomes 2020.gada novembra sēdē informēt par 5.3.4. punkta izpildi 

- vienotās biļetes iespējamo risinājumu savienojumu (autobuss un vilciens) 

izmantošanai. 

 

5.4. Konceptuāli atbalstīt priekšlikumu pārcelt pieturu “Zlēkas” (kods – 

4240) uz autoceļu V1326 Ugāle-Cirkale-Zlēkas (šobrīd uz autoceļa P123 Zlēkas-

Ugāle, bet tās tehniskais stāvoklis var apdraudēt pasažieru drošību) un tā rezultātā 

apstiprināt grozījumus reģionālās nozīmes maršrutu tīklā, sekojošu reģionālās 

nozīmes maršrutu reisos iekļaujot pieturu “Zlēkas” (pēc tās izbūves un 

apsekošanas): 

5.4.1. Nr. 7428 Kuldīga-Zlēkas-Zūras-Ventspils; 

5.4.2. Nr. 7253 Saldus-Vārme-Kuldīga-Zlēkas-Ventspils; 

5.4.3. Nr. 7585 Liepāja-Skrunda-Kuldīga-Zlēkas-Ventspils. 

 

5.5. Atlikt ierosināto grozījumu reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5616 

Rīga-Piņķi-Kalnciema masīvs izskatīšanu, ko atkārtotai izskatīšanai Sabiedriskā 

transporta padomē ir tiesības iesniegt pēc papildus izvērtējuma veikšanas.  

 

5.6. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija, atbilstoši lēmuma 5.1. – 5.4. 

punktam, veikt attiecīgus grozījumus sabiedriskā transporta pakalpojumu 

pasūtījuma līgumā . 

 

5.7. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 9.oktobrī. 
 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr. 634 “Sabiedriskā 

transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklos” 22. punktu Sabiedriskā transporta 

padomes lēmumu par maršrutu tīkla apstiprināšanu vai grozīšanu publicē Autotransporta 



direkcijas mājaslapā internetā vai citos plašsaziņas līdzekļos. Attiecīgo lēmumu var pārsūdzēt 

(apstrīdēt) Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmajai daļai pieteikumu par 

administratīvā akta izdošanu, atcelšanu, spēkā esamību, atzīšanu par prettiesisku vai par 

administratīvā akta izdošanas procesā pieļauta procesuālā pārkāpuma konstatēšanu var iesniegt 

viena mēneša laikā no dienas, kad stājies spēkā augstākas iestādes lēmums par apstrīdēšanas 

iesniegumu. Minētā panta otrā daļa noteic, ja augstākas iestādes nav vai tā ir Ministru kabinets, 

pieteikumu var iesniegt viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________

    

  

https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums


SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.6 

 

2020.gada 2.oktobrī                                                                       (prot.Nr.6§6) 

 

6. Par atklāto konkursu “Par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta 

pakalpojumus ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” (id. Nr. AD 

2019/7; AD 2020/5; AD 2020/9) gaitu. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu 

Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 27. punktu, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 

 

6.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sniegto 

informāciju par atklāto konkursu “Par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta 

pakalpojumus ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” (id. Nr. AD 

2019/7; AD 2020/5; AD 2020/9) gaitu; 

6.2. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” veikt tiesiskas darbības, lai no 

2021.gada 1.janvāra visos reģionālās nozīmes maršrutos tiktu saglabāta 

sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamība un gadījumā, ja tiks apdraudēta 

sabiedriskā transporta pakalpojuma nepārtrauktība, pārtraukt  konkursa procedūru 

iepirkumā nr. AD 2020/91.  

6.3. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 2.oktobrī. 

 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________

    

 

 
1 Atklāts konkurss „Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās 

nozīmes maršrutu tīklā” Id. Nr. AD 2020/9. 


