
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2018.gada 1.jūnijā            (prot.Nr.5§1) 
 

 

1. Par 2018.gada jūnija mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālajos pārvadājumos par 2018.gada jūnijā 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 2018. gada 22. 

maija ziņojumā Nr.17 „Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu 

pārvadātājiem par 2018.gada jūniju” sniegtos priekšlikumus; 

1.2. 2018.gada jūnijā valsts budžeta apakšprogrammā 31.06.00 EKK 3000 

Subsīdijas un dotācijas izveidot valsts dotāciju rezervi 70 000 EUR apmērā, lai 

novirzītu reģionālās nozīmes pārvadātājiem 2017.gada nesegto zaudējumu 

kompensēšanai pēc gada pārskatu saņemšanas un izvērtēšanas, vai par tās izlietošanu 

lemt turpmākajās Sabiedriskā transporta padomes sēdēs; 

1.3. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 1.jūnijā. 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

      

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.2 

 

 

2018.gada 1.jūnijā            (prot.Nr.5§2) 
 

 

2. Par 2018.gada jūnija mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālos pārvadājumos par 2018.gada jūniju 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 2018. gada 

16.maija ziņojumā Nr.16 „Ziņojums par dotāciju ar braukšanas maksas 

atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sadali sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem par 2018. gada jūniju” sniegtos priekšlikumus;  

2.2. 2018.gada jūnijā valsts budžeta apakšprogrammā 31.07.00 EKK 3000 

Subsīdijas un dotācijas izveidot valsts dotāciju rezervi 222 278 EUR, lai novirzītu 

zaudējumu par normatīvajos aktos noteikto personu ar braukšanas maksas 

atvieglojumiem pārvadāšanu kompensēšanai, vai par tās izlietošanu lemt turpmākajās 

Sabiedriskā transporta padomes sēdēs; 

2.3. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 1.jūnijā. 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

      

 

 

 

 

 

 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.3 

 

 

2018.gada 1.jūnijā            (prot.Nr.5§3) 
 

 

3. Par 2018.gada jūnija mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo 

dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums 

dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”. 

 

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 2018.gada 

19.aprīļa ziņojumā Nr.12 „Ziņojums par AS “Pasažieru vilciens” izmaksājamo 

dotāciju par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu” sniegtos priekšlikumus par 2018.gada 

jūnija mēnesī izmaksājamo dotāciju apjomu AS “Pasažieru vilciens”; 

3.2. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.jūnijā. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      ______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.4 

 

 

 

2018.gada 1.jūnijā  (prot. Nr.5§4) 

 

 

4. Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas 2018. gada 1. ceturkšņa 

faktiskie rezultāti un 2018. gadam papildus nepieciešamais finansējums 

zaudējumu kompensēšanai.  

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 6. un 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 2018.gada 1.ceturkšņa valsts budžeta dotāciju izlietojumu un sabiedriskā 

transporta pakalpojumu izpildes rezultātus par 2018.gada 1.ceturksni; 

4.2. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavot un iesniegt Satiksmes 

ministrijai priekšlikumu vērsties Ministru kabinetā ar lūgumu piešķirt papildus 

finansējumu 2018. gadā sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai, 

pievienojot detalizētu izvērtējumu par paveiktajiem pasākumiem izmaksu 

samazināšanai; 

4.3. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 8.jūnijā. 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs     ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.5 

 

 

2018.gada 1.jūnijā      (prot. Nr.5§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  3.2.7. punktu, 2014. gada 28. 

februāra lēmuma Nr.2  2.14.punktu, 2014.gada 31.janvāra lēmuma Nr.4  4.1. punktu 

un 2015.gada 30.oktobra lēmuma Nr.5  5.4. punktu; 

5.2. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 1.jūnijā.  

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.6 

 

 

2018.gada 1.jūnijā      (prot. Nr.5§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, 2010.gada 13.jūlija Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 634 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība 

maršrutu tīklā” 77., 82., 84.punktu,  2013. gada 17. decembra Ministru kabineta 

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

Sabiedriskā transporta padome nolemj:  
 

6.1. Neatbalstīt ierosinātās izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6896 

Jēkabpils-Sala, maršrutā Nr. 6895 Sala-Jēkabpils-Viesīte, maršrutā Nr. 6894 

Jēkabpils-Sēlpils, maršrutā Nr. 6938 Jēkabpils-Sēlpils-Līkumi-Jēkabpils un 

maršrutā Nr. 6933 Jēkabpils-Spuņģēni-Pļaviņas.  

 

6.2. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

 

6.2.1. Maršrutā Nr.5188 Alūksne-Jaunzemi-Alūksne:  

6.2.1.1. atklāt reisu Nr. 09 plkst. 06:45 no Alūksnes AO ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai (no 01.09. līdz 11.06); 

6.2.1.2. atklāt reisu Nr. 11 plkst. 06:45 no Alūksnes AO ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai (no 12.06. līdz 31.08); 

6.2.1.3. slēgt reisu Nr. 07 plkst. 17:20 no Alūksnes AO. 

 

6.2.2. Maršrutā Nr. 6693 Alūksne-Zeltiņi-Kalncempji: 

6.2.2.1. slēgt reisu Nr. 07 plkst. 07:00 no Alūksnes AO; 

6.2.2.2. slēgt reisu Nr. 08 plkst. 07:27 no Kalncempjiem; 

6.2.2.3. slēgt reisu Nr. 09 plkst. 07:00 no Alūksnes AO; 

6.2.2.4. slēgt reisu Nr. 10 plkst. 07:45 no Kalncempjiem; 

6.2.2.5. reisam Nr. 01 noteikt izpildi arī otrdienās; 

6.2.2.6. reisam Nr. 02 noteikt izpildi arī otrdienās.  

 

6.2.3. Maršrutā Nr. 5021 Alūksne-Alsviķi-Strautiņi-Alūksne: 

6.2.3.1. slēgt reisu Nr. 01 plkst. 08:10 no Alūksnes AO; 

6.2.3.2. slēgt reisu Nr. 02 plkst. 15:40 no Alūksnes AO; 

6.2.3.3. atklāt reisu Nr. 03 plkst. 07:50 no Alūksnes AO (01.09-11.06); 



6.2.3.4. atklāt reisu Nr. 04 plkst. 15:15 no Alūksnes AO (01.09-11.06). 

 

6.3. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

 

6.3.1. Neatbalstīt ierosinātās izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6270 

Cēsis-Liepa. 

 

6.3.2. Uz eksperimenta laiku (četriem mēnešiem) maršruta Nr. 6254 Cēsis-

Bērzkrogs-Rīdzene-Cēsis reisā Nr. 09 iekļaut iebraucienu Rīdzenes ciemā. 

 

6.3.3. Uz eksperimenta laiku (četriem mēnešiem) maršrutā Nr. 5079 Cēsis-

Rāmuļi-Vecskujene reisos Nr. 01 un Nr. 04 iekļaut iebraucienu Rīdzenes ciemā un 

mainīt maršruta nosaukumu uz Cēsis-Skujenes skola.  

 

6.3.4. Uz eksperimenta laiku (četriem mēnešiem) maršrutā Nr. 5084 Cēsis-

Līgatne: 

6.3.4.1. slēgt reisu Nr. 17 plkst. 08:00 no Cēsu AO; 

6.3.4.2. slēgt reisu Nr. 08 plkst. 09:32 no Līgatnes; 

6.3.4.3. slēgt reisu Nr. 15 plkst. 08:00 no Cēsu AO; 

6.3.4.4. slēgt reisu Nr. 04 plkst. 09:10 no Gaujasmalas; 

6.3.4.5. atklāt reisu Nr. 23 plkst. 08:00 no Cēsu AO. 

 

6.4. Atbalstīt eksperimentālā pārvadājuma līguma Nr.ATD/ST-2017/01-E 

izbeigšanu pirms termiņa. 

 

6.5. Maršruta Nr.5274 reisus 01 un 03 saglabāt pēc eksperimenta beigām tikai 

pie nosacījuma, ja pašvaldība apņemas veikt minētā maršruta zaudējumu 

kompensēšanu. 

 

6.6. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt grozījumus noslēgtajos 

sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos.  

 

6.7. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 8.jūnijā1. 

 

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 

                                                 
1 Lēmuma 6.2. punkts stājas spēkā 2018.gada 1.septembrī.  

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


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      __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.7 

 

 

2018.gada 1.jūnijā      (prot. Nr.5§7) 

 

 

7. Par izmaiņām reģionālās nozīmes autobusu maršrutu tarifos.  

 

Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6.punktu, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 

 

7.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

un atbalstīt 2018.gada 24. maija ziņojumā ietverto risinājumu par minimālās maksas 

palielināšanu republikas nozīmes pilsētas un attīstības centros reģionālajos vietējās 

nozīmes autobusu maršrutos; 

7.2. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” veikt izmaiņas ar pārvadātājiem 

noslēgtajos līgumos un nodrošināt tarifu izmaiņas, nosakot minimālo braukšanas 

maksu:  

7.2.1. uz/no pieturvietām Rīgas teritorijā  - 1,00 euro;  

7.2.2. uz/no pieturvietām citās republikas nozīmes pilsētās – 0,70 euro;  

7.2.3. uz/no pieturvietām reģionālās attīstības centros – 0,60 euro;  

7. 3. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 8. jūnijā, lēmuma 7.2.1., 7.2.2. un 7.2.3. 

apakšpunktā noteiktā minimālā braukšanas maksa biļetes cenas aprēķinam reģionālās 

vietējās nozīmes maršrutos  tiek izmantota no 2019. gada 1. janvāra. 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs             _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.8 

 

 

2018.gada 1.jūnijā      (prot. Nr.5§8) 

 

 

8. Par maršrutu tīkla apjomu valsts budžeta apakšprogrammas 31.00.00 

finansējuma ietvaros un reisu, kuriem valsts budžeta dotācijas apmērs pārsniedz 

75%, slēgšanu (Satiksmes ministrijas 2017. gada 30. novembra rīkojums Nr.01-

03/186).   

 

Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6.punktu, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 

8.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotos 

priekšlikumus reisu skaita reorganizācijai; 

8.2. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 8. jūnijā. 

 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs             _____________________ 

 


