
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2020. gada 4.septembrī (prot. Nr.5 §1) 
 

1. Par 2020.gada septembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2020.gada septembri 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 25.augusta ziņojumā Nr.6.20/25/2020 “Ziņojums par dotāciju 

zaudējumu segšanai sadalījumu pārvadātājiem par 2020.gada septembri” sniegtos 

priekšlikumus un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālās 

nozīmes pārvadājumos par 2020.gada septembri izmaksāt 3 621 586 euro; 

1.2. Lēmums stājas spēkā 2020. 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 

 

 

2020. gada 4.septembrī (prot. Nr.5 §2) 
 

 

2. Par 2020.gada septembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālos pārvadājumos par 2020.gada septembri avansā 

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 25.augusta ziņojumā Nr.6.20/26/2020 “Ziņojums par dotāciju ar braukšanas 

maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sadali sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzējiem par 2020.gada septembri” sniegtos priekšlikumus un 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālās nozīmes pārvadājumos 

par 2020.gada septembri izmaksāt 783 399 euro; 

2.2. Lēmums stājas spēkā 2020. 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 

 

 

2020. gada 4.septembrī (prot. Nr.5§3) 
 

 

3. Par 2020.gada septembra 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 septembri, izmaksājot 607 898 euro; 

3.2. Lēmums stājas spēkā 2020.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 

 

2020.gada 4.septembrī                                                                       (prot.Nr.5§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 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. 

            4.2. Lēmums stājas spēkā 2020. 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.5 

2020.gada 4.septembrī                                                                        (prot.Nr.5§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.punktu, 

Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

5.1. Pieņemt zināšanai un, lai nodrošinātu sabiedriskā transporta 

pieejamību skolēniem no apdzīvotām vietām “Laukāres”, “Lejas” un “Šķērbeļi” 

nokļūšanai uz Jaunpiebalgas vidusskolu, līdz Palsas tilta salabošanai (defekta 

novēršanai), lai to būtu iespējams izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanā, atbalstīt grozījumus reģionālās nozīmes maršrutos Nr. 5074 Drusti-

Auļukalns-Skripsti-Drusti un Nr. 5608 Jaunpiebalga – Drusti (tiek izpildīti no 

2020.gada 1.septembra). 

5.2. Lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pieejamību skolēnu 

nokļūšanai Stalbes pamatskolā, apstiprināt grozījumu reģionālās nozīmes 

maršrutu tīklā un reģionālās nozīmes maršruta Nr. 6491 Cēsis-Lielstraupe-

Straupe-Cēsis reisos Nr. 25 plkst. 06.55 un Nr. 20 plkst. 15.20 no Cēsu autoostas 

iekļaut pieturu “Rajēni”, bet vienlaicīgi uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” 

lūgt Pārgaujas novada pašvaldības līdzfinansējumu minēto grozījumu 

nodrošināšanai.   

5.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” saskaņā ar Lēmuma 5.2. 

punktu veikt attiecīgus grozījumus sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma 

līgumā. 

5.4. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 4.septembrī. 
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. 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona  

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja  

Sabiedriskā transporta padomes  

Priekšsēdētāja vietniece     __________________________ 

 

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


SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.6 

 

 

2020.gada 4.septembrī                                                                        (prot.Nr.5§6) 

 

6. Par vienotas abonementa biļetes ieviešanu Liepājas pilsētas nozīmes 

maršrutos un reģionālās nozīmes maršrutos Nr. 6904 Liepāja-Dubeņi un Nr. 

6912 Liepāja-Grobiņa. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 2. un 4.punktu, Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu 

Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6.punktu, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 

  

           6.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotos 

priekšlikumus un atbalstīt vienotas abonementa biļetes ieviešanu sadarbībā ar 

Liepājas pilsētas domi izmantošanai Liepājas pilsētas nozīmes maršrutos un 

reģionālas nozīmes maršrutos Nr.6912 Liepāja - Grobiņa un  Nr.6904 Liepāja – 

Dubeņi, atbilstoši piedāvātājiem abonementu biļešu veidiem un atlaižu apmēram 

(skatīt Lēmuma 1.pielikumu); 

          6.2. Uzdot Valsts SIA “Autotransporta direkcija” sagatavot un noslēgt 

savstarpējās sadarbības līgumu un atbalstīt lojalitātes programmas - vienotā 

abonementa biļete - darbības sākumu atbilstoši noslēgtajam sadarbības līgumam 

un visiem  pārdotajiem abonementiem, kas atbilst vienotās biļetes nosacījumiem 

piemērot šī Lēmuma 1. pielikumā noteiktās atlaides1; 

          6.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” informēt Sabiedriskā transporta 

padomi par  ieviestās abonementa biļetes sešu mēnešu rezultātiem;  

6.4. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 4.septembrī. 

 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona  

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja  

Sabiedriskā transporta padomes  

Priekšsēdētāja vietniece                                   ________________ 

  

 
1 pielikumā norādīti prognozētie (saskaņā ar Liepājas pilsētas domes sniegto informāciju) 

atlaižu veidi un apmēri Liepājas pilsētas nozīmes maršrutos un pēc Liepājas pilsētas 

domes lēmuma un saistošo noteikumu pieņemšanas tajā iekļautā informācija precizējama.  



1.pielikums 

Sabiedriskā transporta padomes  

2020.gada 4.septembra Lēmumam Nr. 6 

 
Abonementa biļešu veidi un Pušu noteiktās atlaides 

Reģionālās nozīmes maršrutos 

Abonementa biļetēm tiek piemērota papildus atlaide 30%, kas paredzētas pasažieriem bez 

100% braukšanas maksas atvieglojumiem. Latvijas godu ģimenēm 3+ piemēro 40% 

procentu atlaidi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. 

 

Nr.p

.k. 

Abonementa biļetes veids  Cena 

(EUR) 

PVN 

(EUR) 

Kopā 

(EUR) 

1. Abonementa biļete visām 

kalendārā mēneša dienām 

 

1.1. Grobiņa - Liepāja 22.18 3.02 25.20 

1.2. Iļģi – Liepāja 24.64 3.36 28.00 

1.3. Dubeņi – Liepāja 29.57 4.03 33.60 

2. Abonementa biļete kalendārā 

mēneša darba dienām 

 

2.1. Grobiņa - Liepāja 18.63 2.54 21.17 

2.2. Iļģi – Liepāja 20.70 2.82 23.52 

2.3. Dubeņi – Liepāja 24.84 3.39 28.22 

3. Abonementa biļete visām 

kalendārā mēneša dienām 3+ 

Latvijas goda ģimenēm 

 

3.1. Grobiņa - Liepāja 19.01 2.59 21.60 

3.2. Iļģi – Liepāja 21.12 2.88 24.00 

3.3 Dubeņi – Liepāja 25.34 3.46 28.80 

4. Abonementa biļete kalendārā 

mēneša darba dienām 3+ Latvijas 

goda ģimenēm 

 

4.1 Grobiņa - Liepāja 15.97 2.18 18.14 

4.2. Iļģi – Liepāja 17.74 2.42 20.16 

4.3. Dubeņi – Liepāja 21.29 2.90 24.19 

 

Liepājas pilsētas maršrutos autobusiem  

Abonementa biļetēm tiek piemērota papildus 30% vai 50% atlaide, kas paredzētas 

pasažieriem bez 100 % braukšanas maksas atvieglojumiem. Abonementu ar 50% atlaidi 

iespējams iegādāties tikai Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra „Liepājas sabiedriskais 

transports” tirdzniecības vietā. 

Nr.p

.k. 

Abonementa biļetes veids  Cena 

(EUR) 

PVN 

(EUR) 

Kopā 

(EUR) 

1. Abonementa biļete visām 

kalendārā mēneša dienām 

18.75 2.25 21.00 

2. Abonementa biļete kalendārā 

mēneša darba dienām 

15.00 1.80 16.80 

3. Abonementa biļete visām 

kalendārā mēneša dienām 

Liepājas vispārējās izglītības 

13,39 1,61 15.00 



iestāžu 2.–12.klašu klātienē 

izglītojamiem mācību gada laikā 

4. Abonementa biļete kalendārā 

mēneša darba dienām Liepājas 

vispārējās izglītības iestāžu 2.–

12.klašu klātienē izglītojamiem 

mācību gada laikā 

10,71 1,29 12.00 

5. Abonementa biļete visām 

kalendārā mēneša dienām 

Liepājas profesionālās vidējās 

izglītības iestāžu dienas nodaļā 

izglītojamiem un Liepājas 

augstākās izglītības iestāžu pilna 

laika studējošiem mācību gada 

laikā 

13,39 1,61 15.00 

6. Abonementa biļete kalendārā 

mēneša darba dienām Liepājas 

profesionālās vidējās izglītības 

iestāžu dienas nodaļā 

izglītojamiem un Liepājas 

augstākās izglītības iestāžu pilna 

laika studējošiem mācību gada 

laikā 

10,71 1,29 12.00 

7. Abonementa biļete visām 

kalendārā mēneša dienām 

nestrādājošiem vecuma 

pensionāriem, kuriem izmaksātās 

pensijas apmērs un piemaksa par 

darba stāžu mēnesī, kā arī citu 

valstu pensija kopumā 

nepārsniedz 318,00 euro 

13,39 1,61 15.00 

8. Abonementa biļete kalendārā 

mēneša darba dienām 

nestrādājošiem vecuma 

pensionāriem, kuriem izmaksātās 

pensijas apmērs un piemaksa par 

darba stāžu mēnesī, kā arī citu 

valstu pensija kopumā 

nepārsniedz 318,00 euro 

10,71 1,29 12.00 

9. Abonementa biļete visām 

kalendārā mēneša dienām 

donoriem, kuri pēdējo divu gadu 

laikā pirms braukšanas maksas 

atvieglojumu pieprasīšanas 

nodevuši ne mazāk kā trīs 

fizioloģiskās normas (1,2 litri) 

asinis. 

13,39 1,61 15.00 

10. Abonementa biļete kalendārā 

mēneša darba dienām donoriem, 

kuri pēdējo divu gadu laikā pirms 

braukšanas maksas atvieglojumu 

10,71 1,29 12.00 



pieprasīšanas nodevuši ne mazāk 

kā trīs fizioloģiskās normas (1,2 

litri) asinis. 



Liepājas pilsētas maršrutos tramvajiem  

Abonementa biļetēm tiek piemērota papildus 30% vai 50% atlaide, kas paredzētas 

pasažieriem bez 100 % braukšanas maksas atvieglojumiem. Abonementu ar 50% atlaidi 

iespējams iegādāties tikai Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra „Liepājas sabiedriskais 

transports” tirdzniecības vietā. 

 

Nr.p

.k. 
Abonementa biļetes veids  

Cena 

(EUR) 

PVN 

(EUR) 

Kopā 

(EUR) 

1. 
Abonementa biļete visām 

kalendārā mēneša dienām 
16.25 1.95 18.20 

2. 
Abonementa biļete kalendārā 

mēneša darba dienām 
13.75 1.65 15.40 

3. 

Abonementa biļete visām 

kalendārā mēneša dienām 

Liepājas vispārējās izglītības 

iestāžu 2.–12.klašu klātienē 

izglītojamiem mācību gada laikā 

11.61 1.39 13.00 

4. 

Abonementa biļete kalendārā 

mēneša darba dienām Liepājas 

vispārējās izglītības iestāžu 2.–

12.klašu klātienē izglītojamiem 

mācību gada laikā 

9.82 1.18 11.00 

5. 

Abonementa biļete visām 

kalendārā mēneša dienām 

Liepājas profesionālās vidējās 

izglītības iestāžu dienas nodaļā 

izglītojamiem un Liepājas 

augstākās izglītības iestāžu pilna 

laika studējošiem mācību gada 

laikā 

11.61 1.39 13.00 

6. 

Abonementa biļete kalendārā 

mēneša darba dienām Liepājas 

profesionālās vidējās izglītības 

iestāžu dienas nodaļā 

izglītojamiem un Liepājas 

augstākās izglītības iestāžu pilna 

laika studējošiem mācību gada 

laikā 

9.82 1.18 11.00 

7. 

Abonementa biļete visām 

kalendārā mēneša dienām 

nestrādājošiem vecuma 

pensionāriem, kuriem izmaksātās 

pensijas apmērs un piemaksa par 

darba stāžu mēnesī, kā arī citu 

valstu pensija kopumā 

nepārsniedz 318,00 euro 

11.61 1.39 13.00 

8. 

Abonementa biļete kalendārā 

mēneša darba dienām 

nestrādājošiem vecuma 

pensionāriem, kuriem izmaksātās 

pensijas apmērs un piemaksa par 

9.82 1.18 11.00 



darba stāžu mēnesī, kā arī citu 

valstu pensija kopumā 

nepārsniedz 318,00 euro 

9. 

Abonementa biļete visām 

kalendārā mēneša dienām 

donoriem, kuri pēdējo divu gadu 

laikā pirms braukšanas maksas 

atvieglojumu pieprasīšanas 

nodevuši ne mazāk kā trīs 

fizioloģiskās normas (1,2 litri) 

asinis. 

11.61 1.39 13.00 

10. 

Abonementa biļete kalendārā 

mēneša darba dienām donoriem, 

kuri pēdējo divu gadu laikā pirms 

braukšanas maksas atvieglojumu 

pieprasīšanas nodevuši ne mazāk 

kā trīs fizioloģiskās normas (1,2 

litri) asinis. 

9.82 1.18 11.00 

 

Liepājas pilsētas maršrutos visiem transporta veidiem 

Abonementa biļetēm tiek piemērota papildus 30% vai 50%  atlaide, kas paredzētas 

pasažieriem bez 100% braukšanas maksas atvieglojumiem. Abonementu ar 50% atlaidi 

iespējams iegādāties tikai Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra „Liepājas sabiedriskais 

transports” tirdzniecības vietā. 

 

 

Nr.p

.k. 
Abonementa biļetes veids  

Cena 

(EUR) 

PVN 

(EUR) 

Kopā 

(EUR) 

1. 
Abonementa biļete visām 

kalendārā mēneša dienām 
23.75 2.85 26.60 

2. 
Abonementa biļete kalendārā 

mēneša darba dienām 
18.75 

2.25 

 

21.00 

 

3. 

Abonementa biļete visām 

kalendārā mēneša dienām 

Liepājas vispārējās izglītības 

iestāžu 2.–12.klašu klātienē 

izglītojamiem mācību gada laikā 

16.96 2.04 19.00 

4. 

Abonementa biļete kalendārā 

mēneša darba dienām Liepājas 

vispārējās izglītības iestāžu 2.–

12.klašu klātienē izglītojamiem 

mācību gada laikā 

13,39 1,61 15.00 

5. 

Abonementa biļete visām 

kalendārā mēneša dienām 

Liepājas profesionālās vidējās 

izglītības iestāžu dienas nodaļā 

izglītojamiem un Liepājas 

augstākās izglītības iestāžu pilna 

laika studējošiem mācību gada 

laikā 

16.96 2.04 19.00 



6. 

Abonementa biļete kalendārā 

mēneša darba dienām Liepājas 

profesionālās vidējās izglītības 

iestāžu dienas nodaļā 

izglītojamiem un Liepājas 

augstākās izglītības iestāžu pilna 

laika studējošiem mācību gada 

laikā 

13,39 1,61 15.00 

7. 

Abonementa biļete visām 

kalendārā mēneša dienām 

nestrādājošiem vecuma 

pensionāriem, kuriem izmaksātās 

pensijas apmērs un piemaksa par 

darba stāžu mēnesī, kā arī citu 

valstu pensija kopumā 

nepārsniedz 318,00 euro 

16.96 2.04 19.00 

8. 

Abonementa biļete kalendārā 

mēneša darba dienām 

nestrādājošiem vecuma 

pensionāriem, kuriem izmaksātās 

pensijas apmērs un piemaksa par 

darba stāžu mēnesī, kā arī citu 

valstu pensija kopumā 

nepārsniedz 318,00 euro 

13,39 1,61 15.00 

9. 

Abonementa biļete visām 

kalendārā mēneša dienām 

donoriem, kuri pēdējo divu gadu 

laikā pirms braukšanas maksas 

atvieglojumu pieprasīšanas 

nodevuši ne mazāk kā trīs 

fizioloģiskās normas (1,2 litri) 

asinis. 

16.96 2.04 19.00 

10. 

Abonementa biļete kalendārā 

mēneša darba dienām donoriem, 

kuri pēdējo divu gadu laikā pirms 

braukšanas maksas atvieglojumu 

pieprasīšanas nodevuši ne mazāk 

kā trīs fizioloģiskās normas (1,2 

litri) asinis. 

13,39 1,61 15.00 

 
 

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 

 

 

2020.gada 4.septembrī                                                                        (prot.Nr.5§7) 

 

7. Par Sabiedriskā transporta padomes 2019.gada 20.jūnija Lēmuma 

Nr. 4 “Par papildus lojalitātes programmas – elektronisko biļešu iegādei - 

ieviešanu reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” izpildi un rezultātiem. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu 

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

transporta padome nolemj: 

  

           7.1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par Sabiedriskā transporta 

padomes 2019.gada 20.jūnija Lēmuma Nr. 4 izpildi2 - ieviestās lojalitātes 

programmas (elektronisko biļešu iegādei) rezultātiem AS “Pasažieru vilciens” 

sniegtajos sabiedriskā transporta pakalpojumos; 

 7.2. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 4.septembrī. 

 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona  

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja  

Sabiedriskā transporta padomes  

Priekšsēdētāja vietniece    _________________________ 

 

 
2 4.2.1. apakšpunkts. 


