
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

 

2017.gada 26.maijā  (prot. Nr.6§1) 
 

 

1. Par 2017.gada jūnija mēnesī pārvadātājiem 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 2017.gada 

15.maija ziņojumā Nr.14 „ Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu 

pārvadātājiem par 2017.gada jūniju” sniegtos priekšlikumus par 2017.gada jūnija 

mēnesī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos; 

1.2. Jūnija mēnesī valsts budžeta apakšprogrammā 31.06.00 EKK 3000 

Subsīdijas un dotācijas izveidot valsts dotāciju rezervi 20 000 EUR, lai novirzītu 

reģionālās nozīmes pārvadātājiem 2016.gada nesegto zaudējumu kompensēšanai pēc 

gada pārskatu saņemšanas un izvērtēšanas; 

1.3. Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2017.gada 

25.maija ziņojumā Nr.16 „ Ziņojums par papildu dotāciju zaudējumu segšanai 

sadalījumu pārvadātājiem par 2017.gada jūniju” sniegtos priekšlikumus par 2017.gada 

jūnija mēnesī avansā papildu izmaksājamo dotāciju apjomu sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos ar autobusiem; 

1.4. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 26.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.2 

 

 

2017.gada 26.maijā  (prot. Nr. 6§2) 
 

 

2. Par 2017.gada jūnija mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālos pārvadājumos 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 2017.gada 

15.maija ziņojumā Nr.13 „Ziņojums par dotāciju ar braukšanas maksas atvieglojumiem 

saistīto zaudējumu segšanai sadali sabiedrisko transporta pakalpojumu sniedzējiem par 

2017.gada jūniju” sniegtos priekšlikumus par 2017.gada jūnija mēnesī sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos avansā izmaksājamo 

dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu;  

2.2. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 26. 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.3 

 

 

2017.gada 26.maijā  (prot.Nr.6§3) 
 

 

3. Par 2017.gada jūnija mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo 

dotāciju par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu no valsts budžeta 

apakšprogrammas 31.04.00 “Maksa 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 2016.gada 

27.decembra ziņojumā Nr.37 „Ziņojums par AS “Pasažieru vilciens” izmaksājamo 

dotāciju par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu” sniegtos priekšlikumus par 2017.gada 

jūnija mēnesī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu AS “Pasažieru vilciens”; 

3.2. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 26.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.4 

 

 

 

2017.gada 26.maijā      (prot. Nr.6§4) 

 

 

4. Par 2017. gada pirmā ceturkšņa sabiedriskā transporta pakalpojumu 

nozares rezultatīvajiem rādītājiem  

 

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” 17. un 18.punktā noteikto, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

4.1.Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par sabiedriskā transporta pakalpojumu nozares 2017.gada pirmā ceturkšņa rezultātiem; 

4.2. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 26.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.5 

 

 

 

2017.gada 26.maijā      (prot.Nr.6§5) 

 

 

5. Par 2017.gadā prognozēto nepieciešamo valsts budžeta finansējumu 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 6.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

5.1.Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par 2017.gadā prognozēto nepieciešamo valsts budžeta finansējumu sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniedzējiem; 

5.2. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavot un iesniegt Satiksmes 

ministrijai priekšlikumu vērsties Ministru kabinetā ar lūgumu piešķirt papildus 

finansējumu 2017.gadā 23 123 890,- EUR apmērā, tajā skaitā: 31.04.00 

apakšprogrammā 11 972 033,- EUR; 31.06.00 apakšprogrammā 10 076 959,- EUR 

(pārvadātājiem un republikas pilsētu pašvaldībām); 31.07.00 apakšprogrammā 1 

074 898,- EUR (republikas pilsētu pašvaldībām), ņemot vērā 2017. gada faktiskos 

rezultātus; 

5.3. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 2.jūnijā. 

 

 

 

 

 

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 

 

 

2017.gada 26.maijā       (prot. Nr.6§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., 3.2.3., 3.2.7.punktu, 

2014.gada 28.februāra lēmuma Nr.2 2.14.punktu, 2015.gada 14.augusta lēmuma Nr. 3 

3.2.punktu, 2015.gada 30.oktobra lēmuma Nr. 5 5.4. punktu; 

6.2. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 26.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.7 

 

 

2017.gada 26.maijā       (prot. Nr. 6§7) 

 

 

7. Par grozījumu apstiprināšanu 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 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr. 634 

“Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 84.punktu,  

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

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

 

7.1. Izvērtējot eksperimentālo pārvadājumu rezultātus, apstiprināt izmaiņas un 

pēc eksperimentālo pārvadājumu termiņa beigām1 reģionālās nozīmes maršrutu tīklā 

reģionālās nozīmes maršrutā Nr.7269 Kuldīga- Saldus iekļaut: 

7.1.1.reisu nr.04 plkst.14.35 no Saldus AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

7.1.2. reisu nr.01 plkst.15.55 no Kuldīgas AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai.  

 

7.2. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 7934 Rīga - Roja un 

uz vasaras sezonu no 16.jūnija līdz 17.septembrim atklāt jaunu reisu: 

7.2.1. plkst.17.55 no Rīgas SAO ar izpildi piektdienās; 

7.2.2. plkst.21.00 no Rojas ar izpildi piektdienās; 

7.2.3. plkst.12.00 no Rīgas SAO ar izpildi svētdienās; 

7.2.4.plkst.15.50 no Rojas ar izpildi svētdienās.  

 

 

7.3. Uz ekspermenta laiku (trīs mēnešiem) apstiprināt izmaiņas reģionālās 

nozīmes maršrutā Nr. 6530 Rēzekne - Bokāni – Viļāni un noteikt papildus izpildes 

dienu -svētdiena- sekojošiem reisiem: 

7.3.1. reisam nr.13 plkst.07.45 no Rēzeknes AO; 

7.3.2. reisam nr.14 plkst.08.57 no Viļānu AO; 

                                                 
1 Eksperimentālie reisi atklāti līdz 30.06.2017. 



7.3.3. reisam nr.17 plkst.13.30 no Rēzeknes AO (tiek izpildīts no 01.09. līdz 

31.05.); 

7.3.4. reisam nr.19 plkst.13.30 no Rēzeknes AO (tiek izpildīts no 01.06. līdz 

31.08.); 

7.3.5. reisam nr.12 plkst.15.05 no Viļānu AO.  

 

 

7.4.Atlikt jautājuma izskatīšanu par ierosinātām izmaiņām reģionālās nozīmes 

maršrutā Nr. 5129 Rēzekne- Viļāni- Pustinka – Kruki. 

 

7.5.Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6486 

Rēzekne – Gaigalava- Viļāni - Rēzekne: 

7.5.1. reisam nr.10 plkst.15.05 no Rēzeknes AO noteikt izpildes dienas no 

pirmdienas līdz sestdienai; 

7.5.2. atklāt jaunu reisu nr.12 plkst.15.05 no Rēzeknes AO ar izpildi svētdienās, 

reisā iekļaujot pieturvietu „Viļānu stacija”; 

7.5.3. slēgt riesu nr.07, kas plkst.10.50 tiek izpildīts no Rēzeknes AO; 

7.5.4. atklāt jaunu reisu nr.09 plkst.10.50 no Rēzeknes AO ar izpildi katru dienu. 

 

 

7.6. Neatbalstīt ierosinātās izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6566 

Rēzekne – Stružāni.  

 

 

7.7.Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt grozījumus noslēgtajos 

sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos.  

7.8. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 2.jūnijā. 

 

 

 

 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona 

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja 
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.8 

 

 

2017.gada 26.maijā    (prot. Nr.6§8) 

 

 

 

8. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu maršrutu tīkla 

daļas “”Alūksne”, „Gulbene”, „Madona”, „Ventspils”, „Daugavpils”, „Preiļi”, 

„Rēzekne” (no 2017. gada 1. jūlija un no 2017. gada 1. septembra).  
 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 23.oktobra Regulas 

Nr. 1370/2007 Par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot 

dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes 

Regulu (EEK) Nr. 1107/70 5.panta piektā punktu, Sabiedriskā transporta pakalpojumu 

likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktu, kā arī pamatojoties uz Ministru kabineta 

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

nolikums” 3.6. un 21.punktu, nolūkā nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanas nepārtrauktību tajos reģionālās nozīmes maršrutos, kuros spēkā esošo līgumu 

termiņš beidzas 2017.gada 30.jūnijā un 2017.gada 31.augustā, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 
8. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” pagarināt noslēgtos sabiedriskā 

transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumus ar: 

8.1. SIA „Sabiedriskais autobuss” – Vidzemes plānošanas reģions, Alūksnes 

lotē, paredzot, ka zaudējumu kompensācijas apmērs tiek aprēķināts saskaņā ar 

2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.435 „Kārtība, kādā nosaka un 

kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un 

izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu”; 

8.2. SIA „Gulbenes autobuss” – Vidzemes plānošanas reģions, Gulbenes lotē, 

paredzot, ka zaudējumu kompensācijas apmērs tiek aprēķināts saskaņā ar 2015.gada 

28.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.435 „Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un 

nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu”; 

8.3. SIA „Madonas ceļu būves SIA” – Vidzemes plānošanas reģions, Madonas 

lote, paredzot, ka zaudējumu kompensācijas apmērs tiek aprēķināts saskaņā ar 

2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.435 „Kārtība, kādā nosaka un 

kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un 

izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu”; 

8.4. SIA „Ceļavējš -ATP” – Vidzemes plānošanas reģions, Madonas lote, 

paredzot, ka zaudējumu kompensācijas apmērs tiek aprēķināts saskaņā ar 2015.gada 

28.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.435 „Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un 

nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu”; 



8.5. SIA „Sabiedriskais autobuss” – Kurzemes plānošanas reģions, Ventspils 

lote, zaudējumu kompensācijas apmēru nosakot, ņemot vērā maršrutā faktiski nobraukto 

km skaitu un Pārvadātāja norādīto 1 kilometra līgumcenu, kas sastāda 0.8000 EUR par 

kilometru (bez pievienotās vērtības nodokļa un autoostu izmaksām);  

8.6. SIA „Daugavpils autobusu parks” – Latgales plānošanas reģions, 

Daugavpils lote, nosakot apmaksājamās pakalpojuma cenas slieksni – 0,8672 EUR par 

kilometru (bez pievienotās vērtības nodokļa un autoostu izmaksām); 

8.7. SIA „Jēkabpils autobusu parks”– Latgales plānošanas reģions, Preiļu lote, 

nosakot apmaksājamās pakalpojuma cenas slieksni – 0.7189 EUR par kilometru (bez 

pievienotās vērtības nodokļa un autoostu izmaksām); 

8.8. AS „Rēzeknes autobusu parks” – Latgales plānošanas reģions, Rēzeknes 

lote, nosakot apmaksājamās pakalpojuma cenas slieksni – 0,8486 EUR par kilometru 

(bez pievienotās vērtības nodokļa un autoostu izmaksām); 

8.9. IK „Alfrīds Greiškāns” – Latgales plānošanas reģions, Rēzeknes lote, 

nosakot apmaksājamās pakalpojuma cenas slieksni – 0,7842 EUR par kilometru (bez 

pievienotās vērtības nodokļa un autoostu izmaksām); 

8.10. IK „Juris Springa” – Latgales plānošanas reģions, Rēzeknes lote, nosakot 

apmaksājamās pakalpojuma cenas slieksni – 0,8062 EUR par kilometru (bez 

pievienotās vērtības nodokļa un autoostu izmaksām); 

8.11. IK „Jānis Vaišļa” un IK „Aivars Ružs” – Latgales plānošanas reģions, 

Rēzeknes lote, nosakot apmaksājamās pakalpojuma cenas slieksni – 0,8063 EUR par 

kilometru (bez pievienotās vērtības nodokļa un autoostu izmaksām). 

8.12. Noteikt, ka lēmuma 8.1.-8.11.punktā minēto līgumu termiņš ir līdz 2017. 

gada 31. decembrim (ieskaitot). 

8.13. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 26.maijā. 
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