
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2016.gada 2.septembrī        (prot. Nr.9§1) 

 

 

1. Par 2016.gada septembra mēnesī pārvadātājiem avansā izmaksājamo dotāciju 

apjomu. 

 

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: 

1.1.Apstiprināt VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2016.gada 

15.jūlija ziņojumā Nr.22 “Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadali 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par 2016.gada septembri” sniegtos 

priekšlikumus par 2016.gada septembrī avansā izmaksājamo dotāciju apjoma sadali 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos; 

1.2. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 2.septembrī. 

 

 

 

 

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 2.septembrī  (prot. Nr.9§2) 

 

 

2. Par 2016.gada septembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālos pārvadājumos 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: 

2.1.Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2016.gada 

15.jūlija ziņojumā Nr.21 „Ziņojums par dotāciju ar braukšanas maksas atvieglojumiem 

saistīto zaudējumu segšanai sadali sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par 

2016.gada septembri” sniegtos priekšlikumus par 2016.gada septembrī sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos avansā izmaksājamo 

dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu;  

2.2. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 2. septembrī. 

 

 

 

 

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 2.septembrī  (prot. Nr.9§3) 

 

3. Par 2016. gada pirmā pusgada rezultatīvajiem rādītājiem. 

 

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” 17. un 18.punktos noteikto, kā arī pamatojoties uz 2013.gada 17.decembra 

Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 

21.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

3.1.Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par 2016. gada pirmā pusgada rezultatīvajiem rādītājiem un valsts budžeta dotāciju 

izlietojumu; 

3.2. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavot un iesniegt Satiksmes 

ministrijai priekšlikumu vērsties Ministru kabinetā ar lūgumu piešķirt papildus 

finansējumu 2016.gadā 3 296 971 EUR, t.sk. 31.06.00 apakšprogrammā 2 422 806 

EUR, 31.07.00 apakšprogrammā 874 165 EUR apmērā zaudējumu kompensēšanai par 

pasažieru pārvadāšanu reģionālajos un pilsētas nozīmes maršrutos, ņemot vērā 2016. 

gada 1.pusgada faktiskos rezultātus 

3.3. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 2. septembrī. 

 

 

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 2.septembrī  (prot. Nr.9§4) 

 

4. 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: 

           4.1.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., 3.2.2., 3.2.7.punktu, 

2014.gada 31.janvāra lēmumu Nr. 4, 2014.gada 28.februāra lēmuma Nr.2 2.14.punktu 

un 2015.gada 30.oktobra lēmuma Nr. 5 5.4. punktu, kā arī par Sabiedriskā transporta 

padomes 2016.gada 1.aprīļa lēmuma Nr. 11 izpildi; 

4.2. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 2.septembrī. 

 

 

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 2.septembrī  (prot. Nr. 9§5) 

 

5. Par grozījumu apstiprināšanu 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 2010.gada 13.jūlija 

noteikumu Nr. 634 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība 

maršrutu tīklā” 77., 78., 82., 84.punktu,  Sabiedriskā transporta padomes 2016.gada 

4.augusta lēmumu Nr. 3, Ministru kabineta noteikumu 2013. gada 17. decembra 

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

transporta padome nolemj:  
 

5.1.Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6039 Tukums–

Zemīte–Vāne (pēc eksperimentālo pārvadājumu rezultātu izvērtēšanas) un pēc 

eksprimentālo pārvadājumu termiņa beigām1 slēgt eksperimentālos reisus Nr. 23 un 

Nr. 28. 

5.1.1. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” sadarbībā ar Kurzemes 

plānošanas reģionu izvērtēt iespēju veikt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā, 

nodrošinot sabiedrisko transportu no Kuldīgas uz Rīgu caur Vāni. 

 

5.2. Neatbalstīt ierosinātās izmaiņas slēgt reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 

6505 Smiltene–Aumeistari–Valka un atklāt jaunu maršrutu Nr. 5149 Valka–Gaujiena. 

 

5.3. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5968 

Liepāja–Durbe–Vecpils: 

5.3.1. slēgt reisu Nr. 04 plkst. 06.30 no Vecpils ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

5.3.2. atklāt reisu Nr. 06 plkst. 06.30 no Vecpils ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai. 

 

5.4. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” veikto reģionālās 

nozīmes maršrutu Nr. 6544 Rēzekne–Mežāre–Lidosta un Nr. 6566 Rēzekne–Strūžāni  

izvērtējumu. 

5.4.1. Ņemot vērā VSIA “Autotransporta direkcija” veikto maršrutu 

izvērtējumu un Latgales plānošanas reģiona saskaņojumu, apstiprināt sekojošas 

izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

                                                 
1 Eksperimentālie reisi atklāti līdz 2016.gada 30.septembrim. 



5.4.1.1. slēgt reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 6544 Rēzekne–Mežāre–

Lidosta; 

5.4.1.2. atsevisķos reģionālās nozīmes maršruta Nr. 6566 Rēzekne–Strūžāni 

reisos iekļaut pieturvietu “Mežāres”. 

 

5.5. Atbilstoši šajā Lēmumā noteiktajam, uzdot VSIA „Autotransporta 

direkcija” veikt attiecīgus grozījumus noslēgtajos sabiedriskā transporta pakalpojuma 

pasūtījuma līgumos. 

5.6. Lēmuma 5.3. un 5.4.punkts stājas spēkā 2016.gada 2.septembrī. Pārējie 

lēmuma punkti spēkā stājas 2016.gada 9.septembrī. 

 

 

 

 

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 2.septembrī  (prot. Nr.9§6) 

 

6. Par grozījumiem reģionālo autobusu maršrutu abonementa biļešu lietošanas, 

pasažieru uzskaites un finanšu atskaišu sniegšanas metodikā.  

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumu Nr. 435 “Kārtība, 

kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos 

zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu” 89. 

un 90.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr. 599 

“Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība” noteiktos 

abonementa biļešu izmantošanas pamatnosacījumus, Sabiedriskā transporta padome 

nolemj:  

6.1 Atbalstīt ierosinātos grozījumus Sabiedriskā transporta padomē 

apstiprinātajā reģionālo autobusu maršrutu abonementa biļešu lietošanas, pasažieru 

uzskaites un finanšu atskaišu sniegšanas metodikā (turpmāk – Metodiskie norādījumi): 

6.1.1. Izteikt Metodisko norādījumu Tabulu Nr.2 “Vienoti braucienu skaita 

abonementa biļešu veidi un nosacījumi autobusu maršrutos” jaunā redakcijā: 

         

Tabula Nr.2 

Vienoti braucienu skaita abonementa biļešu veidi un nosacījumi autobusu maršrutos 

* Abonementa biļetes veidu tabulā norādītajās braucienu skaita robežās izvēlas pārvadātājs. 

** Braucienu skaits atbilst abonementa biļetes veidam. 

 Abonementa biļetes veids * Nosacījumi 

  

Braucienu 

skaits** 

Noteiktā 

Atlaide 

(%) 

Abonementa 

biļetes 

derīguma 

termiņš 

(dienas) 

1.  10 līdz 19 braucienu biļete  10-19  10%  30 

2.  20 līdz 34 braucienu biļete 20-34  15%  30 

3.  35 un vairāk braucienu biļete 35 un 

vairāk  

20%  30 



6.2 Lēmums stājas spēkā 2016. gada 9.septembrī. 

 

 

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.7 

 

 

2016.gada 2.septembrī  (prot. Nr.9§7) 

 

 

7. Par AS “CATA” sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā iesaistīto 

transportlīdzekļu lietderīgās lietošanas laika maiņu 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 6.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” 33.punktu, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 

 

7.1. Nepiekrist pārvadātāja AS “CATA” priekšlikumam un nemainīt sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniegšanā iesaistīto 17 ISUZU TURQUOISE markas autobusu 

lietderīgās lietošanas laiku no 10 gadiem uz 7 gadiem; 

7.2. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 2.septembrī. 

 

 

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.8 

 

 

2016.gada 2.septembrī  (prot. Nr.9§8) 

 

8. Par Sabiedriskā transporta padomes 2015.gada 11.decembra lēmuma Nr. 1 

“Par AS “Pasažieru vilciens” 2013. un 2014.gadā nekompensētajiem zaudējumiem 

sakarā ar Rīgas pilsētas noteikto braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu” 

izpildi. 

 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

daļas 3.punktu,  Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

8.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par Sabiedriskā transporta padomes 2015.gada 11.decembra lēmuma Nr. 1 izpildi, tas 

ir, par sarakstes ar Rīgas domi rezultātiem un 2013.gada 12.augusta Sadarbības līgumā 

Nr.PV126-13 noteikto VSIA “Autotransporta direkcija” atbildību; 

8.2. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 2.septembrī. 
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