
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2017.gada 30.jūnijā (prot.Nr.7§1) 

  

 

1. Par 2017.gada jūlija 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, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 

1.1. Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavotajā 

2017.gada 8.jūnija ziņojumā Nr.18 „ Ziņojums par dotāciju zaudējumu 

segšanai sadalījumu pārvadātājiem par 2017.gada jūliju un republikas pilsētu 

pašvaldībām par 2017.gada 3.ceturksni” sniegtos priekšlikumus par 2017.gada 

jūlija mēnesī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos un republikas pilsētu 

pārvadājumos; 

1.2. Jūlija mēnesī valsts budžeta apakšprogrammā 31.06.00 EKK 

3000 Subsīdijas un dotācijas izveidot valsts dotāciju rezervi 40 000 EUR, lai 

novirzītu reģionālās nozīmes pārvadātājiem 2016.gada nesegto zaudējumu 

kompensēšanai pēc gada pārskatu saņemšanas un izvērtēšanas; 

1.3. 2017.gada 3.ceturksnī paredzēt finansējuma rezervi valsts 

budžeta apakšprogrammā 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniedzējiem” 43 939,- EUR norēķinu veikšanai ar 

republikas pilsētu pašvaldībām par 2016.gadu; 

1.4. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 30.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.2 

 

2017.gada 30.jūnijā (prot.Nr. 7§2) 

  

 

2. Par 2017.gada jūlija mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālos pārvadājumos un republikas pilsētām par 

2017.gada 3.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: 
2.1. Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavotajā 

2017.gada 6.jūnija ziņojumā Nr.17 „Ziņojums par dotāciju ar braukšanas 

maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sadali sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniedzējiem par 2017.gada jūliju un republikas 

pilsētām par 2017.gada 3.ceturksni” sniegtos priekšlikumus par 2017.gada 

jūlija mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos 

pārvadājumos un republikas pilsētu pašvaldībām 2017.gada 3.ceturksnī avansā 

izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas 

atvieglojumiem pārvadāšanu;  

2.2. 2017.gada 3.ceturksnī paredzēt finansējuma rezervi valsts budžeta 

apakšprogrammā 31.07.00 „Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu 

segšanai” 129 278,- EUR apmērā norēķinu veikšanai ar republikas pilsētu 

pašvaldībām par 2016.gadu; 

2.3. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 30.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.3 

 

 

2017.gada 30.jūnijā (prot. Nr.7§3) 
 

 

3. Par 2017.gada jūlija 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 jūlija mēnesī avansā izmaksājamo 

dotāciju apjomu AS “Pasažieru vilciens”; 

3.2. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 30.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.4 

 

 

2017.gada 30.jūnijā (prot.Nr.7§4) 

 

 

4. Par nepieciešamo valsts budžeta finansējumu sabiedriskā transporta 

pakalpojumu nodrošināšanai 2018.gadā.  

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta 

pirmās daļas 7.punktu, Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu 

Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6. un 21.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” 16.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

4.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sniegto 

informāciju par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju iesniegtām 

prognozēm par peļņu vai zaudējumiem 2018. gadā;  

4.2. Apstiprināt VSIA “Autotransporta direkcija” sniegtos priekšlikumus 

par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo valsts budžeta 

finansējumu 2018.gadam, pamatojoties uz sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzēju iesniegtajām prognozēm par peļņu vai zaudējumiem 2018. gadā; 

4.3. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” par pienākumu iesniegt 

Satiksmes ministrijai 4.2.punktā minēto finansējuma pieprasījumu, pamatojot 

nepieciešamību paaugstināt bāzes finansējumu; 

4.4. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 7. jūlijā. 

 

 

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 30.jūnijā (prot.Nr.7§5) 

     

 

5. 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: 

           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., 3.2.3., 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; 

5.2. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 30.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 30.jūnijā (prot.Nr.7§6) 

  

6. 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. punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj:  
 

6.1.Maršrutā Nr.6524 Jelgava – Eleja: 

6.1.1. reisā Nr.09 plkst.13.40-14.15 no Jelgavas AO (katru dienu) 

iekļaut pieturvietu “Platones skola”; 

6.2.Maršrutā Nr.6531 Jelgava – Eleja – Kalnrozes - Ziedkalne: 

6.2.1 slēgt reisu Nr.08 plkst.6.50-8.25 no Ziedkalnes (no pirmdienas līdz 

piektdienai, 01.05.-31.05. un 01.09.-31.10.); 

6.2.2 reisā 10 plkst.7.00-8.25 no Ziedkalnes (no pirmdienas līdz 

piektdienai, 01.06.-31.08.) iekļaut pieturvietu “Platones skola”; 

6.2.3 grozīt reisa Nr.12 plkst.06.50-08.25 no Ziedkalnes izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai 01.11.-30.04. uz no pirmdienas līdz piektdienai 

01.09.-31.05.; 

6.3.Maršrutā Nr.6782 Jelgava – Lielplatone – Eleja – Jelgava: 

6.3.1.slēgt reisu Nr.01 plkst.18.45-19.46 no Jelgavas AO (no pirmdienas 

līdz piektdienai 01.05.-31.10.); 

6.3.2 grozīt reisa Nr.03 plkst.18.45-19.46 no Jelgavas AO no pirmdienas 

līdz piektdienai 01.11.-30.04. izpildes dienas uz no pirmdienas līdz piektdienai 

(visu gadu). 

 

6.4. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6501 Bauska-

Grenctāle-Ērgļi un iekļaut pieturu “Grenctāles centrs” reisā Nr.01 plkst.14:30 

no Bauskas AO. 

 

6.5 Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6236 

”Dagda-Ruduški-Mamonova”: 

6.5.1. reisam Nr.05 plkst. 11.20 no Dagdas AO noteikt izpildi trešdienās, 

piektdienās; 

6.5.2. reisam Nr.06 plkst. 11.52 no pieturvietas “Mamonova” noteikt izpildi 

trešdienās un piektdienās. 



6.6.Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6280 ”Cēsis-

Straupe” un reisu Nr.48 plkst. 12:20 no Straupes (ar izpildi sestdienās un 

svētdienās)) un reisu Nr.50 plkst. 12:20 no Straupes (ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai skolēnu brīvdienās)) novirzīt caur Auciemu un Raiskumu;  

 

6.7. Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6255 Rīga – Sigulda: 

6.7.1. Mainīt maršruta shēmu reisiem Nr.63 plkst.17.20, Nr.55 plkst.18.20, 

Nr.67 plkst.19.20, Nr.37 plkst.20.15 no Rīgas SAO. 

6.7.2. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr.3109 

Sigulda  - Institūts: 

6.7.2.1. slēgt reisu Nr.21 plkst.18.10 no Siguldas AO; 

6.7.2.2. slēgt reisu Nr.22 plkst.18.27 no pieturvietas “Institūts”. 

 
6.8. Atlikt jautājuma izskatīšanu par ierosinātām izmaiņām reģionālās 

nozīmes maršrutā Nr. 7931 Rīga-Jelgava-Saldus.  

 

6.9.Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” veikt grozījumus noslēgtajos 

sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos.  

6.10. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 7. 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. 

 

 

V.Brūdere  

Kurzemes plānošanas reģiona  

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece        

           

        ________________ 

 

 

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


SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.7 

 

2017.gada 30.jūnijā (prot.Nr. 7§7) 

  

7. Informācija par atklāta konkursa “Par tiesību piešķiršanu 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem 

reģionālā starppilsētu nozīmes maršrutu tīkla daļā “Alūksne”, 

“Daugavpils”, “Gulbene”, “Jēkabpils”, “Limbaži”, “Ludza”, 

“Madona”, “Preiļi”, “Rēzekne” vai “Ziemeļkurzeme” gaitu. 

 

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” 3.4., 3.5. 

un 21.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 
7.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” 

sagatavoto informāciju par atklāta konkursa “Par tiesībām 

sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar autobusiem 

reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā “Alūksne”, 

“Daugavpils”, “Gulbene”, “Jēkabpils”, “Limbaži”, 

“Ludza”, “Madona”, “Preiļi”, “Rēzekne” vai 

“Ziemeļkurzeme” gaitu un veiktajiem grozījumiem atklāta 

konkursa dokumentācijā;  

7.2. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” izvērtēt Latvijas 

Pasažieru pārvadātāju asociācijas 2017.gada 30.jūnija vēstulē 

Nr.68 „Par līguma projekta redakciju” ietvertos priekšlikumus 

un informēt Sabiedriskā transporta padomi par izvērtēšanas 

rezultātiem; 

7.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” organizēt tikšanos ar 

Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociāciju par tās 

priekšlikumiem līgumu projektos; 

7.4. Pieņemt zināšanai AS “Talsu Autotransports” 2017.gada 

30.jūnija vēstuli; 

7.5. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 7.jūlijā.  

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs                 ______________ 


