SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME
Kārtējās sēdes protokols Nr.1
Rīgā
2016. gada 4. janvārī
Autotransporta direkcija
Vaļņu ielā 30, Rīgā
Sēdi vada
Sabiedriskā transporta padomes priekšsēdētāja vietniece:
Vaira Brūdere
Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļas
vadītāja
Sēdē piedalās:
Vārds, Uzvārds

Pārstāvētā institūcija

Sabiedriskā transporta padomes locekļi:

Modris Jaunups

VSIA „Autotransporta direkcija” valdes loceklis

Ligita Olante

Rīgas plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļas
vadītāja

Lotārs Dravants

Vidzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta
pakalpojumu un plānošanas daļas vadītājs

Māris Riekstiņš

Satiksmes ministrijas Dzelzceļa departamenta direktora
vietnieks

Annija Novikova
Aivars Draudiņš

Aivars Okmanis

Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta
direktora vietniece - Autotransporta nodaļas vadītāja
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Pašvaldību departamenta direktors
Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes
dalībnieks, Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Pārējie sēdes dalībnieki:
Kristiāns Godiņš

VSIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētājs

Sanita Mince

VSIA „Autotransporta direkcija” Juridiskās daļas
vadītājas vietniece

Kristīne Grīviņa

VSIA „Autotransporta direkcija” Sabiedriskā transporta
finanšu analīzes un audita daļas vadītāja vietniece analītiķe
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Ināra Briksne

VSIA „Autotransporta direkcija” Sabiedriskā transporta
plānošanas daļas vadītāja

Jānis Lagzdons

VSIA „Autotransporta direkcija” Sabiedriskā transporta
plānošanas daļas vadītājas vietnieks - plānotājs

Zane Plone

VSIA „Autotransporta
speciāliste

Ivo Ošenieks

Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas direktors

Alda Ērmane

Zemgales plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta
nodaļas vadītāja

Iveta Girucka

Satiksmes ministrijas Autosatiksmes
Autotransporta nodaļas vecākā referente

direkcija”

komunikācijas

departamenta

Sēdi protokolē:
VSIA „ Autotransporta direkcija”
Juridiskās daļas juriste Irita Tace - Loca
Sēdes sākums plkst. 13.10
Sēdes darba kārtības jautājumi:
Atklātā daļa:
1.

Par valsts budžeta finansējuma sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem sadali

2016.gadam pa pārvadājumu veidiem;
2.

Par 2016.gada janvāra mēnesī pārvadātājiem un republikas pilsētām avansā

izmaksājamo dotāciju apjomu;
3.

Par 2016.gada janvāra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem

reģionālos pārvadājumos un republikas pilsētām avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par
personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu;
4.

Par 2016.gada janvāra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju

par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu;
5. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi;
6. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.
V.Brūdere pārliecinās par kvoruma esamību un, konstatējot, ka padomes sēdē
piedalās astoņi padomes locekļi (nepiedalās D.Merirands, M.Švarcs), apstiprina, ka padome ir
lemttiesīga un informē par darba kārtības jautājumiem.
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V.Brūdere noskaidro padomes locekļu viedokli un lūdz padomes locekļus apstiprināt
darba kārtību. Astoņiem padomes locekļiem (V.Brūdere, M.Jaunups, L.Dravants, L.Olante,
M.Riekstiņš, A.Novikova, A.Draudiņš, A.Okmanis) balsojot „par”, Sabiedriskā transporta
padome nolemj apstiprināt sekojošo padomes sēdes darba kārtību:
Atklātā daļa:
1.

Par valsts budžeta finansējuma sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem sadali
2016.gadam pa pārvadājumu veidiem;

2.

Par 2016.gada janvāra mēnesī pārvadātājiem un republikas pilsētām avansā
izmaksājamo dotāciju apjomu;

3.

Par 2016.gada janvāra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem
reģionālos pārvadājumos un republikas pilsētām avansā izmaksājamo dotāciju apjomu
par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu;

4.

Par 2016.gada janvāra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju par
dzelzceļa infrastruktūras lietošanu;

5.

Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi;

6.

Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.
Par darba kārtības 1. punktu
(Par valsts budžeta finansējuma sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem sadali
2016.gadam pa pārvadājumu veidiem)

K.Grīviņa informē par valsts budžeta dotācijām 2016.gadam un priekšlikumiem to
sadalei. K.Grīviņa norāda, ka, ņemot vērā piešķirto valsts budžeta finansējuma apjomu
2016.gadam, Autotransporta direkcija ierosina finansējumu sadalīt starp pārvadājumu
veidiem, pamatojoties uz 2015.gada faktisko zaudējumu apjomu, proti, ņemot vērā
prognozētos 2015.gada zaudējumus un iespējamos nesegtos zaudējumus un pārmaksas, kas
varētu rasties, slēdzot 2015.gadu.
Vienlaicīgi tiek vērsta uzmanība, ka pilsētas pārvadājumos paredzētais finansējums ir
iekļauts atsevišķā likuma “Par valsts budžetu 2016.gadam” ekonomiskās klasifikācijas kodā,
līdz ar to pārdale no šī pārvadājumu veida ir iespējama tikai ar Finanšu ministrijas piekrišanu,
informējot Saeimu. Savukārt reģionālās nozīmes pārvadājumos savstarpējā pārdale starp
autobusu un dzelzceļa pārvadājumiem ir iespējama katru mēnesi finansēšanas plāna ietvarā.
Padomes locekļi diskutē par sniegto informāciju un izteiktajiem priekšlikumiem valsts
budžeta dotāciju 2016.gadam sadalei. Tiek uzklausīti sēdes dalībnieku viedokļi.
L.Dravants ierosina papildināt lēmumprojektu ar aicinājumu Satiksmes ministrijai
sniegt informāciju par 2015.gada 5.jūnija lēmuma Nr.6 (prot. Nr.6§6) izpildi, vienlaikus
sniedzot risinājumus par izdevumu saistībā ar dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu segšanas
iespējām ārpus valsts budžeta programmas 31.00.00. “Sabiedriskais transports” ietvara vai
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citus priekšlikumus, ievērojot 2015. un 2016.gadā valsts budžetā piešķirto finansējumu
dzelzceļa infrastruktūras lietošanai un tā nepietiekamību. Kā arī būtu nepieciešamas uzdot AS
“Pasažieru vilciens” informēt Sabiedriskā transporta padomi par finanšu situāciju un
iespējamiem tās risinājumiem attiecībā uz izdevumu par dzelzceļa infrastruktūras
izmantošanu segšanu nepietiekama finansējuma apstākļos pēc 2016.gada aprīļa mēneša.
Padomes locekļi atbalsta minēto ierosinājumu.
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” 6.1.apakšpunktu,
6.2.apakšpunktu, 6.3.apakšpunktu, 11.punktu, Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra
noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6., 21. punktu, astoņiem
padomes locekļiem (V.Brūdere, M.Jaunups, L.Dravants, L.Olante, M.Riekstiņš, A.Novikova,
A.Draudiņš, A.Okmanis) balsojot „par”, Sabiedriskā transporta padome nolemj:
1.1. iesniegt Satiksmes ministrijai valsts budžeta programmas 31.00.00 „Sabiedriskais
transports” apakšprogrammas 31.04.00 „Maksa par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu” 2016.
gadam 23 874 774 euro sadalījumu, piešķirot to pilnā apmērā AS “Pasažieru vilciens”
izdevumu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu segšanai;
1.2. iesniegt Satiksmes ministrijai valsts budžeta programmas 31.00.00 „Sabiedriskais
transports” apakšprogrammas 31.06.00 „Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniedzējiem” 2016.gadam 36 190 788 euro apmērā sadalījumu starp
pārvadājumu veidiem:
1.2.1. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai reģionālās nozīmes maršrutos:
1.2.1.1. ar autobusiem – 29 838 357 euro;
1.2.1.2. pa dzelzceļu – 5 346 830 euro;
1.2.2. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem pilsētas nozīmes
maršrutos, kuriem vairāk nekā 30% no kopējā maršruta garuma ir ārpus pilsētas
administratīvās teritorijas, – 1 005 601 euro.
1.3. iesniegt Satiksmes ministrijai valsts budžeta programmas 31.00.00 „Sabiedriskais
transports” apakšprogrammas 31.07.00 „Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai” 2016. gadam
17 612 332 euro apmērā sadalījumu starp pārvadājumu veidiem:
1.3.1. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai reģionālās nozīmes maršrutos:
1.3.1.1. ar autobusiem – 6 377 370 euro;
1.3.1.2. pa dzelzceļu – 1 963 313 euro;
1.3.2. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem un
elektrotransportu pilsētu nozīmes maršrutu tīklā – 9 271 649 euro.
1.4. vērsties Satiksmes ministrijā ar lūgumu sniegt informāciju par 2015.gada 5.jūnija
protokollēmuma Nr.6 (prot. Nr.6§6) izpildi, vienlaikus sniedzot risinājumus par izdevumu
saistībā ar dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu segšanas iespējām ārpus valsts budžeta
programmas 31.00.00. “Sabiedriskais transports” ietvara vai citus priekšlikumus, ievērojot
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2015. un 2016.gadā valsts budžetā piešķirto finansējumu dzelzceļa infrastruktūras lietošanai
un tā nepietiekamību.
1.5. uzdot AS “Pasažieru vilciens” informēt VSIA “Autotransporta direkcija” un
Sabiedriskā transporta padomi par finanšu situāciju un iespējamiem tās risinājumiem attiecībā
uz izdevumu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu segšanu nepietiekama finansējuma
apstākļos pēc 2016.gada aprīļa mēneša.
1.6. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 4.janvārī
Par darba kārtības 2. punktu
(„Par 2016. gada janvāra mēnesī pārvadātājiem un republikas pilsētām avansā
izmaksājamo dotāciju apjomu”)
K.Grīviņa informē padomes locekļus, ka saskaņā ar 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.punkta nosacījumiem pārvadātājiem, kas sniedz sabiedriskā transporta
pakalpojumus reģionālos maršrutos, līdz katra mēneša desmitajam datumam ir jāsaņem
zaudējumu kompensācijas avansa maksājums.
K.Grīviņa informē par iespējamo avansa maksājumu sadales kārtību par 2016.gada
janvāri, par valsts dotācijas rezerves novirzīšanu reģionālās nozīmes pārvadātājiem 2014.gada
nesegto zaudējumu kompensēšanai, kā arī valsts budžeta dotācijas rezerves apmēru, lai
novirzītu republikas pilsētu pašvaldību 2015.gada nesegto zaudējumu kompensēšanai pēc
gada pārskatu saņemšanas un izvērtēšanas.
Padomes locekļi diskutē par sagatavoto informāciju.
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,
2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta
padomes nolikums” 3.6., 21. punktu, astoņiem padomes locekļiem (V.Brūdere, M.Jaunups,
L.Dravants, L.Olante, M.Riekstiņš, A.Novikova, A.Draudiņš, A.Okmanis) balsojot „par”,
Sabiedriskā transporta padome nolemj:
2.1. Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2015.gada 17.decembra
ziņojumā Nr.35 „Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu par 2016.gada janvāri
un republikas pilsētām par 2016.gada 1.ceturksni” sniegtos priekšlikumus par 2016.gada
janvāra mēnesī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos un republikas pilsētu pārvadājumos;
2.2. Janvāra mēnesī no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 Dotācija zaudējumu
segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem EKK 3000 Subsīdijas un dotācijas
izmaksāt 3 552.54 EUR reģionālās nozīmes pārvadātājiem 2014.gada nesegto zaudējumu
kompensēšanai;
2.3. Janvāra mēnesī valsts budžeta apakšprogrammā 31.06.00 Dotācija zaudējumu
segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem EKK 7310 Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim izveidot valsts dotāciju
rezervi 59 595 EUR, lai novirzītu republikas pilsētu pašvaldību 2015.gada nesegto zaudējumu
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kompensēšanai pēc gada pārskatu saņemšanas un izvērtēšanas, vai par tās izlietošanu lemt
turpmākajās Sabiedriskā transporta padomes sēdēs;
2.4. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 4. janvārī.
Par darba kārtības 3. punktu
(„Par 2016.gada janvāra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem
reģionālos pārvadājumos un republikas pilsētām avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par
personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu”)
K.Grīviņa informē padomes locekļus, ka saskaņā ar 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. punkta nosacījumiem pārvadātājiem, kas sniedz sabiedriskā
transporta pakalpojumus reģionālos maršrutos, līdz katra mēneša desmitajam datumam ir
jāsaņem zaudējumu kompensācijas avansa maksājums.
K.Grīviņa informē padomi par iespējamo avansa maksājumu sadales kārtību.
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 un 2013. gada
17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes
nolikums” 3.6., 21.punktu, astoņiem padomes locekļiem (V.Brūdere, M.Jaunups, L.Dravants,
L.Olante, M.Riekstiņš, A.Novikova, A.Draudiņš, A.Okmanis) balsojot „par”, Sabiedriskā
transporta padome nolemj:
3.1.Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2016.gada 17.decembra
ziņojumā Nr.36 „Ziņojums par dotāciju sadali pārvadātājiem par braukšanas maksas
atvieglojumiem par 2016.gada janvāri un pašvaldību pilsētām par 1.ceturksni” sniegtos
priekšlikumus par 2016.gada janvāra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem
reģionālos pārvadājumos un republikas pilsētu pašvaldībām 2016.gada 1.ceturksnī avansā
izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem
pārvadāšanu;
3.2. Janvāra mēnesī no valsts budžeta apakšprogrammas 31.07.00 Dotācija
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem
saistīto zaudējumu segšanai EKK 7310 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti
pašvaldībām noteiktam mērķim izmaksāt 16 901.57 EUR Rīgas pilsētas pašvaldībai
2014.gada nesegto zaudējumu kompensēšanai;
3.3. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 4. janvārī.

Par darba kārtības 4. punktu
(„Par 2016.gada janvāra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo dotāciju
par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu”)

K.Grīviņa informē par iespējamo avansa maksājumu sadali.
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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 un 2013. gada
17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes
nolikums” 3.6., 21.punktu, astoņiem padomes locekļiem (V.Brūdere, M.Jaunups, L.Dravants,
L.Olante, M.Riekstiņš, A.Novikova, A.Draudiņš, A.Okmanis) balsojot „par”, Sabiedriskā
transporta padome nolemj:
4.1. 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 janvāra mēnesī avansā
izmaksājamo dotāciju apjomu AS “Pasažieru vilciens”;
4.2. Janvāra mēnesī no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 Maksa par dzelzceļa
infrastruktūras lietošanu EKK 3000 Subsīdijas un dotācijas izmaksāt 11 569 538 EUR AS
“Pasažieru vilciens” 2015.gada nesegto izdevumu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu
kompensēšanai;
4.3. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 4. janvārī
Par darba kārtības 5. punktu
(„Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi”)
I.Briksne informē par veiktajiem grozījumiem Līgumos par sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes maršrutos, pamatojoties uz 2014. gada 10. janvāra
lēmuma Nr.3 3.1.1., 3.1.2., 3.2.4.punktu, 2014.gada 28.februāra lēmuma Nr.2 2.14.punktu, kā
arī par 2015.gada 2.oktobra lēmuma Nr. 6 6.1. un 6.2. punkta izpildi.
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” 3.6., 21. punktu, astoņiem padomes locekļiem (V.Brūdere,
M.Jaunups, L.Dravants, L.Olante, M.Riekstiņš, A.Novikova, A.Draudiņš, A.Okmanis)
balsojot „par”, Sabiedriskā transporta padome nolemj:
5.1.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., 3.1.2., 3.2.4., 2014.gada 28.februāra lēmuma Nr.2
2.14.punktu, kā arī par 2015.gada 2.oktobra lēmuma Nr. 6 6.1. un 6.2. punkta izpildi;
5.2. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 4. janvārī.
Par darba kārtības 6. punktu
(„Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos”)
I.Briksne informē, ka, lai Ludzas iedzīvotāji ērtāk saņemtu nepieciešamos
pakalpojumus medicīnas iestādēs un valsts iestādēs (lai nebūtu pusotru stundu jāgaida
pārsēšanās iespējas, lai nokļūtu no autoostas līdz šīm iestādēm), tiek lūgts veikt izmaiņas
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esošajos Ludzas pilsētas autobusu maršrutos Nr.5635 „Romandova - Runtorta” (22 reisi) un
Nr. 3001 “Ludza - Ezerkrasts” (8 reisi). Vienlaikus tiek ierosināts maršruta Nr. 3001 “LudzaEzerkrasts” reisā Nr. 12, izslēdzot no kustības saraksta pieturvietas “L. Paegles iela”, “SIA
Strāva” un “Runtorta”, jo vakarā pēc 20:00 uz šo rūpniecisko rajonu pasažieri nebrauc.
Latgales plānošanas reģions atbalsta maršruta Nr.5635 „Romandova - Runtorta” reisu
pagarināšanu, kas ļautu Ludzas iedzīvotājiem ērtāk pārvietoties savas pilsētas teritorijā.
Grozījumi maršrutu Nr.5635 „Romandova - Runtorta” un Nr. 3001 “Ludza - Ezerkrasts”
kustības sarakstos ir saskaņoti ar Ludzas novada pašvaldību.
I.Briksne informē par finanšu aprēķinu rezultātiem - salīdzinot pārvadātāja iesniegto
precizēto “Prognozēto izmaksu un tarifa (braukšanas maksas) aprēķinu” par 2016.gadu,
ievērojot plānotos grozījumus maršrutu tīklā, ar sagaidāmajiem 2015.gada rezultātiem,
secināms, ka grozījumu rezultātā nobraukums maršrutā Nr.3001 “Ludza - Ezerkrasts”
samazināsies par 416 km (3.4%), izmaksas samazināsies par 1260,- EUR (10%), kā rezultātā
par 1268,- EUR (13.4%) samazināsies 2016.gadā prognozētā nepieciešamā zaudējumu
kompensācija (t.sk. peļņa).
Savukārt maršrutā Nr.5635 „Romandova - Runtorta” grozījumu rezultātā prognozēts,
ka par 8992 km (24.9%) palielināsies 2016.gadā prognozētais nobraukums, izmaksas pieaugs
par 690,- EUR (1.88%), jo maršrutu paredzēts veikt ar mazas ietilpības autobusiem, tādēļ
pašizmaksa samazināsies no 1,014 EUR līdz 0,827 EUR, ieņēmumi samazināsies par 100,EUR (1.23%), kā rezultātā par 968,- EUR (3.29%) palielināsies 2016.gadā prognozētā
nepieciešamā zaudējumu kompensācija (t.sk. peļņa).
Veicot aprēķinus, tika ņemta vērā pārvadātāja SIA „Ludzas ATU” iesniegtā
informācija par faktisko izpildi 2015.gada desmit mēnešos. Izmaiņu rezultātā kopējie
zaudējumi abos maršrutos samazināsies par 300,-EUR salīdzinot ar prognozēto.
Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās daļas
2.punktu, ievērojot Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 6. pantā noteiktos sabiedriskā
transporta pakalpojumu organizēšanas principus un pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra
Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.1., 21. un
25.punktu, astoņiem padomes locekļiem (V.Brūdere, M.Jaunups, L.Dravants, L.Olante,
M.Riekstiņš, A.Novikova, A.Draudiņš, A.Okmanis) balsojot „par”, Sabiedriskā transporta
padome nolemj:
6.1. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā:
6.1.1. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5635 Romandova – Runtorta:
6.1.1. no pieturvietas “Romandova” slēgt reisus Nr. 47 plkst. 07:15; Nr. 49 plkst.
08:05; Nr. 51 plkst. 08:55; Nr. 55 plkst. 11:00; Nr. 59 plkst. 14:25; Nr. 63 plkst. 16:45; Nr. 65
plkst. 17:35; Nr. 57 plkst. 11:50;
6.1.2. no pieturvietas “Ludzas ATU” slēgt reisus Nr. 45 plkst. 06:33; Nr. 61 plkst.
16:03; Nr. 54 plkst. 10:52; Nr. 58 plkst. 14:16;
6.1.3. no pieturvietas “Runtorta” slēgt reisus Nr. 46 plkst. 06:50; Nr. 48 plkst. 07:40;
Nr. 50 plkst. 08:30; Nr. 56 plkst. 11:25; Nr. 62 plkst. 16:20; Nr. 64 plkst. 17:10; Nr. 52 plkst.
09:20; Nr. 60 plkst. 14:50; Nr. 66 plkst. 18:00;
6.1.4. atklāt jaunu reisu Nr. 67 plkst. 07:10 no pieturvietas “Romandova” ar izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai (darba dienās) un katra mēneša otrajā sestdienā;
6.1.5. atklāt jaunu reisu Nr. 69 plkst. 07:52 no pieturvietas “Romandova” ar izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai (darba dienās) un katra mēneša otrajā sestdienā;
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6.1.6. atklāt jaunu reisu Nr. 71 plkst. 08:34 no pieturvietas “Romandova” ar izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai (darba dienās) un katra mēneša otrajā sestdienā;
6.1.7. atklāt jaunu reisu Nr. 73 plkst. 09:25 no pieturvietas “Romandova” ar izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai (darba dienās) un katra mēneša otrajā sestdienā;
6.1.8. atklāt jaunu reisu Nr. 75 plkst. 10:07 no pieturvietas “Romandova” ar izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai (darba dienās) un katra mēneša otrajā sestdienā;
6.1.9. atklāt jaunu reisu Nr. 77 plkst. 10;49 no pieturvietas “Romandova” ar izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai (darba dienās) un katra mēneša otrajā sestdienā;
6.1.10. atklāt jaunu reisu Nr.79 plkst. 12:45 no pieturvietas “Romandova” ar izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai (darba dienās) un katra mēneša otrajā sestdienā;
6.1.11. atklāt jaunu reisu Nr.81 plkst. 13:27 no pieturvietas “Romandova” ar izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai (darba dienās) un katra mēneša otrajā sestdienā;
6.1.12. atklāt jaunu reisu Nr.83 plkst. 16:10 no pieturvietas “Romandova” ar izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai (darba dienās);
6.1.13. atklāt jaunu reisu Nr.85 plkst. 16.52 no pieturvietas “Romandova” ar izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai (darba dienās);
6.1.14. atklāt jaunu reisu Nr.87 plkst. 17:34 no pieturvietas “Romandova” ar izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai (darba dienās);
6.1.15. atklāt jaunu reisu Nr.68 plkst. 07:31 no pieturvietas “Runtorta” ar izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai (darba dienās) un katra mēneša otrajā sestdienā;
6.1.16. atklāt jaunu reisu Nr.70 plkst. 08:13 no pieturvietas “Runtorta” ar izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai (darba dienās) un katra mēneša otrajā sestdienā;
6.1.17. atklāt jaunu reisu Nr.72 plkst. 08:55 no pieturvietas “Runtorta” ar izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai (darba dienās) un katra mēneša otrajā sestdienā;
6.1.18. atklāt jaunu reisu Nr.74 plkst. 09:46 no pieturvietas “Runtorta“ ar izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai (darba dienās) un katra mēneša otrajā sestdienā;
6.1.19. atklāt jaunu reisu Nr. 76 plkst. 10:28 no pieturvietas “Runtorta” ar izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai (darba dienās) un katra mēneša otrajā sestdienā;
6.1.20. atklāt jaunu reisu Nr. 78 plkst. 11:10 no pieturvietas “Runtorta” ar izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai (darba dienās) un katra mēneša otrajā sestdienā;
6.1.21. atklāt jaunu reisu Nr. 80 plkst. 13:06 no pieturvietas “Runtorta” ar izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai (darba dienās) un katra mēneša otrajā sestdienā;
6.1.22. atklāt jaunu reisu Nr. 82 plkst. 13:48 no pieturvietas “Runtorta” ar izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai (darba dienās) un katra mēneša otrajā sestdienā;
6.1.23. atklāt jaunu reisu Nr. 84 plkst. 16:31 no pieturvietas “Runtorta” ar izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai (darba dienās);
6.1.24. atklāt jaunu reisu Nr. 86 plkst. 17:13 no pieturvietas “Runtorta” ar izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai (darba dienās);
6.1.25. atklāt jaunu reisu Nr. 88 plkst. 17:55 no pieturvietas “Runtorta” ar izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai (darba dienās).
6.1.2. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 3001 Ludza-Ezerkrasts:
6.1.2.1. slēgt reisu Nr. 12 plkst. 20:20 no Ezerkrasts 2;
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6.1.2.2.atklāt jaunu reisu Nr. 14 plkst. 20:20 no Ezerkrasts 2, neiekļaujot pieturvietas
“L. Paegles iela”, “SIA “Strāva””, “Runtorta”, ar izpildi katru dienu no plkst. 15.04-15.10.
I.Briksne informē par saņemto Jelgavas novada Elejas pagasta iedzīvotāju iesniegumu
(ar 145 Elejas iedzīvotāju parakstiem) ar lūgumu noteikt papildus izpildes dienas (sestdienas
un svētdienas) maršruta Nr.6524 Jelgava – Eleja reisam Nr. 02 plkst.06:13 no Meitenes
stacijas un maršruta Nr.6526 Jelgava – Lielplatone - Eleja reisam Nr. 01 plkst.05:25 no
Jelgavas AO. Šie papildus reisi ir nepieciešami, lai Elejas pagasta iedzīvotāji varētu nokļūt uz
darbu tirdzniecības vietās un ārstniecības iestādēs ne tikai Jelgavā, bet arī Rīgā. Vairāki
cilvēki strādā Maxima veikalu tīklā, uz kurieni strādājošos kādreiz nogādājis speciāls
uzņēmuma autobuss, taču šāds autobuss vairs netiek nodrošināts. Kā informē SIA “Maxima
Latvija”, Jelgavas pilsētas veikalos: Rīgas ielā 11a strādā 9 darbinieki un Driksas ielā 4 strādā
5 darbinieki. Sestdienās Elejas iedzīvotājus Jelgavā nogādā SIA “AIPS” apkalpotā maršruta
Nr.7352 Jelgava – Eleja – Bauska reiss Nr.02 plkst.06:05 no Bauskas, kas Elejā pienāk
plkst.07:10, Jelgavas autoostā – plkst.07:50.
Zemgales plānošanas reģions lūdz izskatīt jautājumu par pārvadājumu nodrošināšanu
brīvdienās no Elejas līdz Jelgavai.
I.Briksne informē par finanšu aprēķinu rezultātiem. 2016.gadā nepieciešami 4900
EUR par papildus 2 dienām divos maršrutos. Ar biļešu ieņēmumiem tiks segti 40,5% no
izdevumiem.
Padomes locekļi diskutē par ierosinātajiem grozījumiem. Tiek ierosināts un atbalstīts
pēc 4 veikto pārvadājumu mēnešiem informēt Sabiedriskā transporta padomi par to
rezultātiem.
Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās daļas
2.punktu, ievērojot Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 6. pantā noteiktos sabiedriskā
transporta pakalpojumu organizēšanas principus un pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra
Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.1., 21. un
25.punktu, astoņiem padomes locekļiem (V.Brūdere, M.Jaunups, L.Dravants, L.Olante,
M.Riekstiņš, A.Novikova, A.Draudiņš, A.Okmanis) balsojot „par”, Sabiedriskā transporta
padome nolemj:
6.2. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā:
6.2.1. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6524 Jelgava – Eleja grozīt reisa Nr. 02 plkst.
06:13 no Meitenes stacijas izpildes dienas, paredzot, ka reiss tiek izpildīts katru dienu
(iepriekš – no pirmdienas līdz piektdienai);
6.2.2. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6526 Jelgava – Lielplatone - Eleja grozīt
reisa Nr. 01 plkst. 05:25 no Jelgavas autoostas izpildes dienas, paredzot, ka reiss tiek izpildīts
katru dienu (iepriekš – no pirmdienas līdz piektdienai).
6.2.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” pēc četriem veikto pārvadājumu
mēnešiem informēt Sabiedriskā transporta padomi par to rezultātiem.
6.3.Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus noslēgtajos
sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos.
6.4.Lēmums stājas spēkā 2016.gada 11.janvārī.
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V.Brūdere informē, ka nākamā sēde tiek plānota 2016.gada 29.janvārī, plkst. 11:00.
Sēde slēgta plkst. 14:40.

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