
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2018. gada 6. aprīlī  (prot. Nr.4§1) 
 

 

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

reģionālajos pārvadājumos par 2018.gada aprīli avansā un republikas pilsētu 

pašvaldībām par 2018.gada II ceturksni 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 8. 

marta ziņojumā Nr.7 „ Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu 

pārvadātājiem par 2018.gada aprīli un republikas pilsētu pašvaldībām par 2018.gada 

2.ceturksni” sniegtos priekšlikumus; 

1.2. 2018.gada 2.ceturksnī paredzēt dotāciju rezervi 40 000,- EUR apmērā gala 

norēķinu veikšanai ar republikas pilsētu pašvaldībām par 2017.gadu; 

1.3. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 6. aprīlī. 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

      

 

 

 

 

 

 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.11 

 

 

2018.gada 6.aprīlī  (prot. Nr.11§4) 
 

11. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos 

pārvadājumos ar autobusiem 2018.gada finansēšanas plāna valsts budžeta 

apakšprogrammā 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzējiem” nepieciešamajām izmaiņām 

 

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” 

60.punktu, lai tiktu nodrošināta sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktība, 

Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

11.1. pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2018.gada 

5.aprīļa ziņojumā Nr.10 “Ziņojums par 2018.gada finansēšanas plāna nepieciešamajām 

izmaiņām” sniegto informāciju un uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavot uz 

nākamo Sabiedriskā transporta padomes sēdi papildus informāciju par sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniegšanai 2018.gadā nepieciešamo valsts budžeta finansējumu; 

11.2. uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” vērsties Satiksmes ministrijā ar 

lūgumu veikt valsts budžeta finansēšanas plāna valsts budžeta apakšprogrammā 

31.06.00 Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

EKK 3000 Subsīdijas un dotācijas korekcijas 2018.gada decembra mēnesim paredzēto 

finansējumu pilnā apmērā, t.i. 2 628 141 EUR, un daļu novembra mēneša finansējuma 

– 1 871 859 EUR, kopā 4 500 000 EUR pārcelt uz maija, jūnija un jūlija mēnesi un 

izmaksāt pārvadātājiem, kuri veic pārvadājumus ar autobusiem reģionālajos maršrutos, 

lai segtu iepriekšējo periodu nesegtos zaudējumus, kā arī nodrošinātu pārvadātājiem 

normatīvajos aktos paredzēto avansa maksājumu apmēru; 

11.3. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 6. aprīlī. 

 

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 6. aprīlī  (prot. Nr. 4§2) 
 

 

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

reģionālos pārvadājumos par 2018.gada aprīli avansā un republikas pilsētām par 

2018.gada II 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 2018. gada 

23.marta ziņojumā Nr.9 „Ziņojums par dotāciju ar braukšanas maksas atvieglojumiem 

saistīto zaudējumu segšanai sadali sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par 

2018. gada aprīli un republikas pilsētu pašvaldībām par 2018. gada 2.ceturksni” sniegtos 

priekšlikumus;  

2.2. 2018.gada 2.ceturksnī paredzēt dotāciju rezervi 140 500,- EUR apmērā gala 

norēķinu veikšanai ar republikas pilsētu pašvaldībām par 2017.gadu; 

2.3. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 6. aprīlī. 

 

 

 

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 6. aprīlī  (prot. Nr.4§3) 

 

3. 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: 

           3.1. 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  3.2.5. punktu, 2014. gada 28. 

februāra lēmuma Nr.2  2.14.punktu un 2014. gada 10. janvāra lēmuma 3.2.7.punktu; 

 3.2. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 6. aprīlī.  
 

 

 

 

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 6. aprīlī (prot. Nr.4§4) 

 

4. 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” 76.11., 

76.12. un 77.punktu, 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 

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

transporta padome nolemj:  
 

1. pieteikums 

 

4.1. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

4.1.1. Maršrutā Nr.3007 Arodviduskola - Limbažu AO - Ozolaine uz 

eksperimenta laiku (četriem mēnešiem) atklāt eksperimentālus reisus: 

4.1.1.1. plkst.6.35 no Ozolaines ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

4.1.1.2. plkst.14.55 no Ozolaines ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

4.1.1.3. plkst.23.55 no Ozolaines ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

4.1.1.4. plkst.15.55 no Ozolaines ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

4.1.2. reisam Nr.01 plkst.7.20 no Limbažu AO grozīt izpildes laiku uz plkst.7.35; 

4.1.3. reisam Nr.02 plkst.7.35 no Ozolaines grozīt izpildes laiku uz plkst.7.45; 

4.1.4. slēgt reisu Nr.19 plkst.15.55 no Arodvidusskolas. 

 

2. pieteikums 

 

4.2. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

4.2.1. uz eksperimenta laiku (četriem mēnešiem) maršruta Nr.6950 Līvāni–

Mežancāni reisus Nr.03 plkst.17.00-17.31 no Līvāniem un Nr.04 plkst.17.40-18.11 no 

Mežancāniem un reisus Nr.05 plkst.9.45-10.16 no Līvāniem un Nr.06 plkst.10.20-10.51 

no Mežancāniem trešdienās izpildīt pēc pieprasījuma. 

 

3. pieteikums 

 

4.3. Atbalstīt vilciena Rīga – Gulbene – Rīga norīkošanu šā gada 1.jūlijā. 

 



 

4. pieteikums 

 

4.4. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

4.4.1. Uz ekperimenta laiku (četriem mēnešiem) maršrutā Nr.6434 Talsi-

Vandzene-Nogale: 

 4.4.1.1. reisam Nr. 9 plkst. 06.55 no Talsu AO mainīt izpildes periodu no visu 

gadu uz mācību laikā; 

4.4.1.2. atklāt reisu plkst. 06.27 no Talsu AO, izpildes dienas 1-5, izpildes periods 

skolēnu brīvdienās; 

4.4.1.3. atklāt reisus plkst. 06.27 no Talsu AO līdz Vandzenes skolai un plkst. 

06.51 no Vandzenes skolas līdz Talsu AO, izpildes dienas 1-5, izpildes periods mācību 

laikā. 

4.5.Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt grozījumus noslēgtajos 

sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos.  

4.6. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 13.aprīlī. 

 

 

 

Saskaņā ar 2010. gada 13. jūlija Ministru kabineta 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      __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

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


SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.5 

 

 

2018. gada 6. aprīlī  (prot. Nr.4§5) 

 

5. Par plānoto maršrutu tīkla apjomu 2019. gadam. 

 

Pamatojoties uz 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” 12.1.apakšpunktu un 13.punktu1, 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta 

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

Sabiedriskā transporta padome nolemj:  
5.1. Apstiprināt plānoto maršrutu tīkla apjomu 2019.gadam;  

5.2. Apstiprinātais maršrutu tīkla apjoms 2019.gadam nevar mainīties vairāk kā 

par 5 %, izņemot gadījumu, ja izmaiņas maršrutu tīklā ir nepieciešamas sociālo un 

ekonomisko izmaiņu dēļ (piemēram, būtiskas pasažieru plūsmas izmaiņas);  

5.3. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 6.aprīlī. 

 

 

 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Sabiedriskā transporta padome, apstiprinot plānoto maršrutu tīkla apjomu nākamajam gadam reģionālās nozīmes 

maršrutos (kilometros), paredz, ka maršrutu tīkla apjoms nevar mainīties vairāk par 5 %, izņemot gadījumu, ja 

izmaiņas maršrutu tīklā ir nepieciešamas sociālo un ekonomisko izmaiņu dēļ (piemēram, būtiskas pasažieru 

plūsmas izmaiņas). 

 



 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.6 

 

 

2018. gada 6. aprīlī  (prot. Nr.4§6) 

 

6. Par maršrutu tīkla apjomu valsts budžeta apakšprogrammas 31.00.00 

finansējuma ietvaros un reisu, kuriem valsts budžeta dotācijas apmērs pārsniedz 

75%, slēgšanu.  

 

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

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

padome nolemj: 

6.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” un plānošanas reģionu 

sniegto informāciju par maršrutu tīkla pārskatīšanas gaitu;  

6.2. Uzdot plānošanas reģioniem iesniegt priekšlikumus reisu skaita 

reorganizācijai; 

6.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” sniegt plānošanas reģioniem tiem 

nepieciešamo informāciju; 

6.4. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 6. aprīlī. 

 

 

 

 

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 6. aprīlī  (prot. Nr.4§7) 

 

 

7. Par iespējamām izmaiņām reģionālās nozīmes 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 28. marta ziņojumā ietverto risinājumu par minimālās maksas 

palielināšanu republikas nozīmes pilsētas un attīstības centros reģionālajos vietējās 

nozīmes autobusu maršrutos; 

7.2. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” uz maija vai jūnija Sabiedriskā 

transporta padomes sēdi sagatavot informāciju par iespējamo minimālās maksas 

palielināšanu republikas nozīmes pilsētas un attīstības centros reģionālajos vietējās 

nozīmes autobusu maršrutos un to ietekmi uz pārvadātāju ieņēmumiem no biļešu 

pārdošanas un iespējamo izmaiņu ieviešanas grafiku; 

7.3. Neatbalstīt bagāžas biļešu maksas aprēķināšanas kārtības izmaiņas; 

7.4. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 13. aprīlī. 

 

 

 

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 6. aprīlī  (prot. Nr.4§8) 

 

8. Par sabiedriskā transporta organizēšanu reģionālās nozīmes maršrutu tīklā 

(2021.-2030.).  

 

 Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās daļas 

3.punktu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 23.oktobra regulā (EK) Nr. 

1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu 

un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes regulu 

(EEK) Nr. 1107/70 7.panta 2.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

8.1. Apstiprināt VSIA “Autotransporta direkcija” 2019. gada konkursam izstrādāto 

reģionālās nozīmes maršrutu tīkla apjomu un sadalījumu maršrutu tīkla daļās (lotēs) 

(2018.gada 6.aprīļa protokola pielikums Nr.1), paredzot, ka uz atklāta konkursa 

izsludināšanas brīdi, maksimālais maršruta tīkla daļu (lošu) skaits var sasniegt 19 

(deviņpadsmit) maršrutu tīkla daļas (lotes); 

8.2. Apstiprināt VSIA “Autotransporta direkcija” 2019. gada konkursam 

izstrādātos galvenos tiesību piešķiršanas nosacījumus (2018.gada 6.aprīļa protokola 

pielikums Nr.2); 

8.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija”, atbilstoši 8.1. un 8.2.punktā 

apstiprinātajam reģionālās nozīmes maršrutu tīkla sadalījumam un galvenajiem tiesību 

piešķiršanas nosacījumiem, publicēt Eiropas Oficiālajā Vēstnesī informāciju par 2019. 

gadā plānoto konkursu; 

8.4. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 6.aprīlī. 

 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs             _____________________ 

 

 

 

 

 


