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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Protokols Nr.3/R  

Rīgā 

2017.gada 28.septembrī 

Autotransporta direkcija 

Vaļņu ielā 30, Rīgā 

 

Sabiedriskā transporta padomes priekšsēdētājs: 

Dins Merirands Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

  

Sabiedriskā transporta padomes locekļi: 

 

Vaira Brūdere  

 

 

Modris Jaunups 

 

Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā 

transporta nodaļas vadītāja 

 

VSIA „Autotransporta direkcija” valdes loceklis 

  

Ligita Olante 

 

 

Laimis Šāvējs 

 

 

 

Annija Novikova 

 

 

 

Patriks Markēvičs 

 

 

Sergejs Maksimovs 

Rīgas plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta 

nodaļas vadītāja  

 

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 

loceklis, Jaunpiebalgas novada domes 

priekšsēdētājs  

 

Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta 

direktora vietniece - Autotransporta nodaļas 

vadītāja 

 

Satiksmes ministrijas Dzelzceļa departamenta 

direktors  

 

Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes 

loceklis, Viļakas novada domes priekšsēdētājs   

 

Aivars Okmanis 

 

 

Aivars Draudiņš 

 

 

Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes 

dalībnieks, Rundāles novada domes priekšsēdētājs  

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas valsts sekretāra vietnieks reģionālās 

attīstības jautājumos  

 

Protokolē:  

VSIA „ Autotransporta direkcija”  

Juridiskās daļas juriste Lelde Lange 

 

Sabiedriskā transporta padome, sešiem padomes locekļiem (V.Brūdere, 

L.Šāvējs, A.Novikova, P.Markēvičs, S.Maksimovs, A.Okmanis) balsojot „par”  
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(elektroniskās saskaņošanas kārtībā), nolēma sekojošus jautājumus skatīt rakstveida 

procedūrā: 

 

1. Par 2017.gada oktobra mēnesī pārvadātājiem un republikas pilsētu 

pašvaldībām avansā izmaksājamo dotāciju apjomu.  

2. Par 2017.gada oktobra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālos pārvadājumos un republikas pilsētām par 

2017.gada 4.ceturksni avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu 

ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu.  

3. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes 

maršrutos. 

 

 Rakstveida procedūras piemērošanas pamatojums: Lai nodrošinātu 

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 izpildi – 

Satiksmes ministrijai līdz 2017.gada 10.oktobrim jāveic valsts budžeta maksājumi; 

ņemot vērā to, ka izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutos Nr.7769 Alūksne-Liepa-

Cēsis (1.pieteikums), Nr.3005 Cēsu AO-Cīrulīši, Nr.6253 Cēsis-Rāmuļi (2.pieteikums), 

Nr.5496 Jēkabpils-Rite-Nereta, Nr.6942 Jēkabpils-Rubeņi-Aknīste (3.pieteikums) 

saistītas ar skolēnu nogādāšanu uz/no izglītības iestādēm; izvērtējot eksperimentālo 

pārvadājumu rezultātus reģionālās nozīmes maršrutā Nr.7825 “Valmiera-Valka” 

(4.pieteikums);ievērojot plānotos grozījumus Pļaviņu novada maršrutos no 

06.09.2017. (7.pieteikums). Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde pārcelta uz 

2017.gada 13.oktobri.  

 

 Atbilstoši Ministru kabienta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr. 1511 

“Sabiedriskā transporta padomes nolikums” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 1511)  

24.41. punktam, lēmumprojekti un lēmumu pieņemšanai nepieciešamie materiāli 

padomes locekļiem elektroniski nosūtīti 2017.gada 21.septembrī.  

 

 Atbilstoši MK noteikumu Nr. 1511 24.42. punktam, termiņš viedokļa sniegšanai 

par lēmumu projektiem – ne vēlāk kā 2017.gada 28.septembrim. 

  

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 1511 24.43. punktam, rakstveida procedūrā 

lēmums ir uzskatāms par pieņemtu, ja par to nobalsojis padomes locekļu vairākums. 

  

 VSIA “Autotransporta direkcija” saņemtie Sabiedriskā transporta 

padomes locekļu viedokļi par lēmumu projektiem un balsojums: 

 

 V.Brūdere (28.09.2017. elektroniskā pasta vēstule); L.Šāvējs (21.09.2017. 

elektroniskā pasta vēstule); A.Novikova (21.09.2017. un 27.09.2017. elektroniskā 

pasta vēstule); P.Markēvičs (26.09.2017. elektroniskā pasta vēstule),  S.Maksimovs 

(28.09.2017. elektroniskā pasat vēstule), A.Okmanis (21.09.2017. elektroniskā pasta 

vēstule) atbalsta lēmumu projektus.   
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1. Par 2017.gada oktobra mēnesī pārvadātājiem un republikas pilsētu 

pašvaldībām 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, Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1511 “Sabiedriskā 

transporta padomes nolikums” 3.6. punktu, III1. nodaļu, sešiem padomes locekļiem 

(V.Brūdere, L.Šāvējs, A.Novikova, P.Markēvičs, S.Maksimovs, A.Okmanis) balsojot 

“par”, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

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

12.septembra ziņojumā Nr.28 „ Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu 

pārvadātājiem par 2017.gada oktobri un republikas pilsētu pašvaldībām par 2017.gada 

4.ceturksni” sniegtos priekšlikumus par 2017.gada oktobra mēnesī avansā 

izmaksājamo dotāciju apjomu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālajos pārvadājumos un republikas pilsētu pārvadājumos; 

1.2. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 28.septembrī. 

 

2. Par 2017.gada oktobra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālos pārvadājumos un republikas pilsētām par 2017.gada 

4.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, Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1511 

“Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6. punktu, III1. nodaļu, sešiem padomes 

locekļiem (V.Brūdere, L.Šāvējs, A.Novikova, P.Markēvičs, S.Maksimovs, A.Okmanis) 

balsojot “par”, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

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

6.septembra ziņojumā Nr.26 „Ziņojums par dotāciju ar braukšanas maksas 

atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sadali sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem par 2017.gada oktobri un republikas pilsētām par 2017.gada 4.ceturksni” 

sniegtos priekšlikumus par 2017.gada oktobra mēnesī sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos un republikas pilsētu pašvaldībām 

2017.gada 4.ceturksnī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas 

maksas atvieglojumiem pārvadāšanu;  
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2.2. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 28.septembrī. 

 

3. 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 noteikumu 2013. gada 17. 

decembra Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.1. un 3.3. punktu,  

III1. nodaļu, sešiem padomes locekļiem (V.Brūdere, L.Šāvējs, A.Novikova, 

P.Markēvičs, S.Maksimovs, A.Okmanis) balsojot “par”, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj:  
 

3.1. Maršruta Nr.7769 Alūksne – Liepa – Cēsis reisā plkst.14.00 no Alūksnes AO 

mainīt reisa shēmu iekļaujot iebraukšanu Apē. 

 

3.2. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā”: 

3.2.1.Maršrutā Nr.3005 Cēsu AO - Cīrulīši 

3.2.1.1. slēgt reisu Nr.67 plkst.7.50 no Cēsu AO; 

3.2.1.2. slēgt reisu Nr.68 plkst.8.10 no Cīrulīšiem. 

3.2.2. Maršrutā Nr.6253 Cēsis – Rāmuļi reisā Nr.27 plkst.15.55 no Cēsu AO iekļaut 

pieturvietu “Bērzaine”. 

 

3.3. Novirzīt pārvadātāja SIA Jēkabpils AP maršrutu Nr.5496 ”Jēkabpils-Rite-

Nereta” reisu Nr. 06 plkst. 06.05 no Neretas un maršruta Nr. 6942 “Jēkabpils-

Rubeņi-Aknīste” reisu Nr. 05 plkst. 17.20 no Jēkabpils AO caur Ošānu ciematu. 

 

  

3.4. Atbalstīt maršruta Nr.7825 Valmiera – Valka, reisa nr.10 plkst.6:50 no Valkas 

AO ar izpildi darba dienās iekļaušanu maršrutu tīklā. 

 

3.5. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā:  

3.5.1. maršruta Nr.5697 Pļaviņas – Vietalva reisu 01 un 02 nodrošināt visu gadu 

pirmdienās. 

3.5.2. maršruta Nr.6112 Pļaviņas-Selga mainīt reisa 41 pienākšanas laiku no 07:30 uz 

07:25, mainīt reisa 37 pienākšanas laiku no 08:30 uz 08:25. 

3.5.3. maršruta Nr.6112 Pļaviņas Stukmaņi mainīt reisa 36 atiešanas laiku no 15:05 uz 

15:20 un pienākšanas laiku no 16:00 uz 16:10. 

3.5.4.maršruta Nr.6141 Pļaviņas - Vietalva - Pļaviņas reisa 24 (atiešanas laiks 06:25) 

darba dienās papildināt ar gala pieturvietu “Pļaviņu ģimnāzija” un reisa 36 (atiešanas 

laiks 17:30) sākuma pieturu izveidot pie “Pļaviņu ģimnāzija” un uzsākt reisa izpildi 

plkst. 17.25. 

3.5.5. maršruta Nr.6429 Pļaviņas – Siljāņi – Pļaviņas reisu 03 (atiešanas laiks 07:00) 

darba dienās papildināt ar gala pieturvietu “Pļaviņu ģimnāzija” un reisam 04 mainīt 

atiešanas laiku no 15:15 uz 15:30 un sākuma pieturu izveidot “Pļaviņu ģimnāzija”. 

3.5.6.maršruta Nr.6430 Pļaviņas – Krievciems – Pļaviņas reisu 01, 02, 03, 04 darba 

dienās papildināt ar pieturvietu “Pļaviņu ģimnāzija” 
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3.5.7.Maršruta Nr. 6430 Pļaviņas-Krievciems-Pļaviņas reisu Nr. 01,Nr. 02,Nr. 03 un 

Nr. 04 kustības sarakstos iekļaut pieturvietu “Pļaviņu ģimnāzija”. 

3.5.8.Maršrutā Nr. 6112 Selga-Pļaviņas reisa Nr. 33 plkst. 07.30 atiešanas laiku no 

pieturvietas “Rīteri “ mainīt uz plkst. 07.10 un iekļaut papildus pieturvietu “Velniņi”. 

Reisā Nr. 36 plkst. 15.05 no pieturvietas “Gostiņi 1” uzsākšanu mainīt uz plkst. 15.20 

un iekļaut pieturvietu “Velniņi”. 

3.5.9. Maršrutā Nr. 6112 Selga-Pļaviņas reisos Nr.37, Nr.38, Nr. 39, Nr. 40, Nr. 41, 

Nr. 42 iekļaut kustības sarakstos pieturvietu “Velniņi”. 

3.5.10.Maršrutā Nr. 6112 Pļaviņas-Selga mainīt maršruta nosaukumu uz Pļaviņas-

Stukmaņi” un visos reisos pieturvietas “Selga” nosaukumu mainīt uz “Stukmaņu 

centrs”.  

 

3.6. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt grozījumus noslēgtajos sabiedriskā 

transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos.  

 

3.7. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 28.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. 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs                                        ___________________ 

               (2017.gada 28.septembrī) 

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

