
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2016.gada 4.janvārī (prot. Nr.1§1) 

 

 

1. Par valsts budžeta finansējuma sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem sadali 2016.gadam pa pārvadājumu veidiem. 

 

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 un 11.punktu, 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 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 

 

 

 

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 

 

 

2016.gada 4.janvārī  (prot. Nr.1§2) 
 

 

2. Par 2016.gada janvāra mēnesī pārvadātājiem un republikas pilsētām avansā 

izmaksājamo dotāciju apjomu. 

 

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: 

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 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. 

 

 

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 

 

 

2016.gada 4.janvārī  (prot. Nr. 1§3) 
 

 

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  
 

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 

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. 

 

 

 

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 

 

 

2016.gada 4.janvārī  (prot. Nr.1§4) 
 

 

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

dotāciju 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: 

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. 

 

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 

 

 

2016.gada 4.janvārī  (prot. Nr.1§5) 

 

 

5. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu 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, 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. 

 

 

 

 

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 

 

2016. gada 4. janvārī  (prot. Nr.1§6) 

 

6. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos. 

 

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, 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; 

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; 

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. 

 

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.  

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona 

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece       ______________ 


