
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2019.gada 9.jūlijā             (prot.Nr.7§1) 

 

1. 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: 

1.1. Saskaņot VSIA „Autotransporta direkcija” izstrādāto atklāta konkursa 

nolikumu (ar tam pievienotiem pielikumiem) “Par tiesībām sniegt sabiedriskā 

transporta pakalpojumus ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā”1 (id. Nr. 

AD 2019/7). 

1.2. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija”, saskaņā ar šī lēmuma 1.1. punktā 

saskaņotajiem konkursa nolikuma nosacījumiem, organizēt sabiedriskā transporta 

pakalpojumus. 

1.3. Nodot VSIA “Autotransporta direkcija” iepirkumu komisijai  pastāvīgai 

izlemšanai jautājumu par  labojumu vai grozījumu veikšanu atklāta konkursa nolikumā 

un tam pievienotajos pielikumos “Par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta 

pakalpojumus ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” (id. Nr. AD 2019/7), 

ar nosacījumu, ka tie neietekmē saskaņoto konkursa nolikumu pēc būtības un nav 

nododami izvērtēšanai Sabiedriskā transporta padomei  (piemēram, acīmredzamas 

pārrakstīšanās kļūdas, tehniska rakstura kļūdas, nebūtiskas matemātisku aprēķinu 

kļūdas, kā arī kļūdas, kas jānovērš saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu 

vai pretendentu uzdotajiem jautājumiem, u.c.). Izvērtējumu par nepieciešamo 

grozījumu, labojumu būtiskumu veic VSIA “Autotransporta direkcija” iepirkumu 

komisija, par veiktajiem labojumiem un grozījumiem informējot Sabiedriskā transporta 

padomi.   

1.4. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” informēt Sabiedriskā transporta 

padomi par tiesību piešķiršanas procedūras gaitu un rezultātiem. 

1.5. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 9.jūlijā.  

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs                 ______________  

                                                 
1 Atklāta konkursa nolikums (ar sēdes laikā veiktajiem precizējumiem) tiek pievienots sēdes protokolam. 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.2 

 

 

2019.gada 9.jūlijā            (prot.Nr.7§2) 
 

2. 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: 

            2.1. 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.punktu; 

            2.2. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 9.jūlijā.  
 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      __________________  

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.3 

 

 

2019.gada 9.jūlijā                (prot.Nr.7§3) 

 

3. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla 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, 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta 

noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.1.punktu, 

Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

3.1. Neatbalstīt ierosinājumu dzelzceļa maršruta Rīga-Madona izpildi 

pagarināt līdz Gulbenei. 

 

3.2. Saskaņot sekojošas izmaiņas Ventspils pilsētas nozīmes maršrutu tīklā: 

3.2.1. maršruta Nr.9 Ventspils-Vārve izpildi novirzīt caur Gāliņciemu (pa 

Kuldīgas ielu); 

3.2.2. maršrutā Nr.11 Ventspils AO-Piltene slēgt reisu plkst.21.25; 

3.2.3. maršrutā Nr.11A Ventspils AO-Centrs-Piltene atklāt reisu plkst.21.25; 

3.2.4. mainīt maršruta Nr.15 Ventspils autoosta-Akmeņdziras nosaukumu uz 

Ventspils – Akmeņdziras, veicot attiecīgas izmaiņas autobusu kustības sarakstā; 

3.2.5. veikt izmaiņas maršruta Nr.23AK Celtnieku iela-Akmeņdziras autobusu 

kustības sarakstā. 

 

3.3. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un 

reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6419 Kuldīga-Padure-Ķimale-Kuldīga atklāt reisu 

Nr. 16.15 no Kuldīgas autoostas ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai skolas mācību 

laikā. 

 

3.4. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus 

sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā (lēmuma 3.3. punkts) un 

Vienošanās par Ventspils pilsētas un vietējās nozīmes maršrutu tīkla robežām (lēmuma 

3.2. punkts). 

 

 

3.5. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 9.jūlijā. 

 
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.4 

 

 

2019. gada 9. jūlijā  (prot. Nr.7§4) 
 

4. Par 2019.gada jūlija mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālajos pārvadājumos par 2019.gada jūlijā avansā un republikas pilsētu 

pašvaldībām par 2019.gada III 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: 

4.1. Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2019.gada 27.jūnija 

ziņojumā Nr.6.20/9 “Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu 

pārvadātājiem par 2019.gada jūliju un republikas pilsētu pašvaldībām par 

2019.gada 3.ceturksni” sniegtos priekšlikumus un sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzējiem reģionālās nozīmes pārvadājumos par 2019.gada 

jūliju izmaksāt 3 998 535 EUR, un republikas pilsētu pašvaldībām par 

2019.gada III ceturksni par zaudējumiem maršrutos, kuriem vairāk nekā 30% 

no kopējā maršrutu garuma ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas, 

izmaksāt 319 785 EUR; 

4.2. 2019.gada jūlijā valsts budžeta apakšprogrammā 31.06.00 EKK 3000 

Subsīdijas un dotācijas izveidot valsts dotāciju rezervi 103 500 EUR apmērā, 

lai kompensētu reģionālās nozīmes pārvadātājiem 2018.gada nesegtos 

zaudējumus pēc gada pārskatu izvērtēšanas; 

4.3. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 9. jūlijā. 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

      

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.5 

 

 

2019. gada 9. jūlijā             (prot. Nr. 7§5) 
 

 

5. Par 2019.gada jūlija mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālos pārvadājumos par 2019.gada jūliju avansā un republikas pilsētām par 

2019.gada III ceturksni 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: 

5.1 Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2019. gada 

27.jūnija ziņojumā Nr.6.20/8 “Ziņojums par dotāciju ar braukšanas maksas 

atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sadali sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem par 2019.gada jūliju un republikas pilsētu pašvaldībām par 2019.gada 

3.ceturksni” sniegtos priekšlikumus un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālās nozīmes pārvadājumos par 2019.gada jūliju izmaksāt  

727 202 EUR, un republikas pilsētu pašvaldībām par 2019.gada III ceturksni par 

personu ar invaliditāti pārvadāšanu, izmaksāt   2 654 568 EUR; 

5.2. 2019.gada 3.ceturksnī valsts budžeta apakšprogrammā 31.07.00 EKK 7460 

Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim 

izveidot valsts dotāciju rezervi 157 847 EUR apmērā gala norēķinu veikšanai ar 

republikas pilsētu pašvaldībām par 2018.gadu; 

5.3. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 9. jūlijā. 
 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

     

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.5A 

 

 

2019. gada 9. jūlijā        (prot. Nr. 7§5A) 
  

 

5A. Par Sabiedriskā transporta padomes 2019.gada 18.aprīļa sēdes Lēmuma Nr.2 

(prot. Nr.4§2) izpildi. 

 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 6. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 2. panta pirmo daļu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 

“Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 6.3.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” 78.punktuun ņemot vērā Sabiedriskā 

transporta padomes 2019.gada 18.aprīļa Lēmuma Nr.2 2.2.punktu2, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 

5A.1. pie gala norēķiniem ar Rīgas pilsētas domi par 2018.gadu ieturēt dotācijas 

par personu ar invaliditāti pārvadāšanu apmērā, kāds laika posmā no 2016.-2018.gadam 

braucienos veikts ar neatbilstoša statusa e-taloniem (2016. un 2017.gadā braucienu 

skaits reizināts ar braukšanas maksu bez PVN; 2018.gadā braucienu skaits reizināts ar 

braukšanas maksu t.sk.PVN); 

5A.2. pie gala norēķiniem ar Rīgas pilsētas domi par 2019.gadu ieturēt dotācijas 

par personu ar invaliditāti pārvadāšanu par 2019.gadā veiktajiem braucieniem ar 

neatbilstoša statusa e-taloniem (2019.gadā braucienu skaits reizināts ar braukšanas 

maksu t.sk.PVN); 

5A.3. izmaksāt Rīgas pilsētas domei daļu no 2.ceturksnim aprēķinātā dotāciju 

avansa maksājuma, kas ir 390 545 EUR. Atlikušo avansa maksājuma daļu – 

712 536 EUR3 izmaksāt Rīgas pilsētas domei pēc Valsts policijas Ekonomisko 

noziegumu apkarošanas pārvaldes atzinuma saņemšanas un faktiski aprēķinātajiem 

zaudējumiem par personu ar invaliditāti pārvadāšanu 2019. gada 2.ceturksnī. 

5A.4. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 9.jūlijā. 

 
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmajai un otrajai daļai, 79.panta pirmajai 

daļai, Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas, sūdzību par lēmumu iesniedzot VSIA “Autotransporta direkcija” . 

                                                 
2 Rīgas pilsētas domei tika uzdots ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā veikt personu ar invaliditāti braucienu elektroniskās 

uzskaites sistēmas Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā inventarizāciju. 
3 Atlikusī avansa maksājuma daļa noteikta kā viena mēneša vidējie nesaņemtie ieņēmumi, balstoties uz 2019.gada 

janvāra-maija datiem, kas atbilstu 2019.gada 2.ceturkšņa vienam mēnesim. 



Atbilstoši Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 11.panta trešajai daļai, tāda lēmuma 

apstrīdēšana vai pārsūdzēšana, kas pieņemts sakarā ar to zaudējumu un izdevumu kompensēšanu, kuri 

pārvadātājam radušies saistībā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu maršrutu tīkla 

maršrutos, neaptur šā lēmuma darbību vai tā izpildi. 

 
 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________  

 

 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.6 

 

 

2019.gada 9.jūlijā            (prot.Nr.7§6) 
 

 

6. Par 2019.gada jūlija 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: 

6.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2019.gada 

1.jūlija ziņojumā Nr.6.20/10 „Ziņojums par AS “Pasažieru vilciens” izmaksājamo 

dotāciju par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu” sniegto informāciju un papildus 

sniegtos paskaidrojumus; 

6.2. Apstiprināt avansa maksājumu par 2019.gada jūliju un AS “Pasažieru 

vilciens” izmaksāt 757 225 EUR; 

6.3. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 9.jūlijā. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      ______________________ 
 

 

         


