
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2017.gada 3.martā      (prot. Nr.3§1) 

 

 

1. Par 2017.gada marta mēnesī pārvadātājiem 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: 

1.1. Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2017.gada 

21.februāra ziņojumā Nr.5 „Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu 

pārvadātājiem par 2017.gada martu” sniegtos priekšlikumus par 2017.gada marta 

mēnesī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos; 

1.2. Marta mēnesī no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 Dotācija 

zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem EKK 3000 

Subsīdijas un dotācijas izmaksāt 2 697.71 EUR reģionālās nozīmes pārvadātājiem 

2016.gada nesegto zaudējumu kompensēšanai; 

1.3. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 3.martā. 

 

 

 

 

 
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 3.martā      (prot. Nr.3§2) 

 

  

2. Par 2017.gada marta mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālos pārvadājumos 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: 

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

21.februāra ziņojumā Nr.4 „Ziņojums par dotāciju sadali pārvadātājiem par braukšanas 

maksas atvieglojumiem par 2017.gada martu” sniegtos priekšlikumus par 2017.gada 

marta mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos 

pārvadājumos avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas 

atvieglojumiem pārvadāšanu;  

2.2. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 3.martā. 

 

 

 

 

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 3.martā      (prot. Nr.3§3) 

 

 

 

3. Par 2017.gada marta 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: 

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 

marta mēnesī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu AS “Pasažieru vilciens”; 

3.2. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 3.martā. 

 

 

 

 

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 3.martā      (prot. Nr.3§4) 

 

 

4. Par 2016. gada sabiedriskā transporta pakalpojumu nozares rezultatīvajiem 

rādītājiem un nepieciešamo papildus finansējumu. 

 

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.punktā noteikto, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

4.1.Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par sabiedriskā transporta pakalpojumu nozares 2016.gada rezultātiem un valsts 

budžeta dotāciju izlietojumu; 

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

ministrijai priekšlikumu vērsties Ministru kabinetā ar lūgumu piešķirt papildus 

finansējumu 2016.gadā 6 024 206 EUR, t.sk. 31.06.00 apakšprogrammā 5 023 803 

EUR, 31.07.00 apakšprogrammā 1 000 403 EUR apmērā zaudējumu kompensēšanai 

par pasažieru pārvadāšanu reģionālajos un pilsētas nozīmes maršrutos 2016.gadā, 

ņemot vērā 2016. gada faktiskos rezultātus. 

4.3. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 13. martā. 

 

 

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 3.martā       (prot. Nr.3§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., 3.2.3., 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 3.martā. 
 

 

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 3.martā       (prot. Nr. 3§6) 

 

6. 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.punktu,  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. 7825 Valmiera – 

Valka un no 2017.gada 2.maija uz eksperimenta laiku – 6 mēneši – atklāt ekspreša 

reisu plkst. 06.45 no Valkas autoostas ar izpildi darba dienās (iekļaujot vienu 

pieturvietu “Strenči”). 

5.1.1. Eksperimentālais reiss ir izpildāms ar mazas ietilpības autobusiem.   

5.1.2. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” pēc pieciem eksperimentālo 

pārvadājumu mēnešiem informēt Sabiedriskā transporta padomi par to rezultātiem.  

 

5.2.Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5114 Liepāja – 

Aizpute un no 2017.gada 1.aprīļa uz eksperimenta laiku – 6 mēneši: 
5.2.1. slēgt reisu Nr. 07 plkst. 09.00 no Liepājas (Kuršu iela), kas Aizputē 

pienāk plkst. 09.55;  

5.2.2. atklāt reisu plkst. 09.00 no Liepājas (Kuršu iela) ar izpildi darba dienās 

(reiss tiek izpildīts līdz Kuldīgas autoostai ar pienākšanas laiku Kuldīgā plkst. 10.50); 

5.2.3. slēgt reisu Nr. 08 plkst. 12.40 no Aizputes, kas Liepājā pienāk plkst. 

09.55; 

5.2.4. atklāt reisu Nr. 11.50 no Kuldīgas autoostas ar izpildi darba dienās (reisa 

pienākšanas laiks Liepājā - plkst. 13.40). 

5.2.5. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” pēc pieciem eksperimentālo 

pārvadājumu mēnešiem informēt Sabiedriskā transporta padomi par to rezultātiem.  

 

5.3. Izvērtējot pārvadājumu rezultātus, saglabāt reisu izpildi līdz Pļaviņām 

reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6357 Madona-Aiviekste-Pļaviņas: 

5.3.1. reiss Nr. 07 plkst.06.15 no Madonas, iebraucot Mārcienā, ar izpildi katru 

dienu; 

5.3.2. reiss Nr. 08 plkst. 07.40 no Pļaviņām ar izpildi katru dienu;  

5.3.3. reiss Nr. 09 plkst. 17.15 no Madonas ar izpildi katru dienu; 



5.3.4. reiss Nr. 10 plkst. 18.50 no Pļaviņām, iebraucot Mārcienā, ar izpildi katru 

dienu. 

 

5.4.Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt grozījumus noslēgtajos 

sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos.  

5.5. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 13.martā. 

 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs                  ______________ 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.7 

2017.gada 3.martā  (prot. Nr. 3§7) 

 

7.Par tiesību piešķiršanas procedūras dokumentācijas saskaņošanu. 

 

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” 3.5. un 21.punktu, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 
7.1. Saskaņot VSIA „Autotransporta direkcija” izstrādāto konkursa nolikumu 

(ar izmaiņām, par ko panākta vienošanās sēdes laikā1) “Par tiesībām 

sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar autobusiem reģionālās 

nozīmes maršrutu tīkla daļā “Alūksne”, “Daugavpils”, “Gulbene”, 

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

“Ziemeļkurzeme””’. 

7.2. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija”, saskaņā ar šī lēmuma 7.1. punktā 

saskaņotajiem konkursa nolikuma nosacījumiem, organizēt sabiedriskā 

transporta pakalpojumus. 

7.3. Ierosināt VSIA “Autotransporta direkcija” 2017.gadā organizētajos 

konkursos, konkursa dokumentācijā iestrādāt:  

7.3.1. nosacījumu par iespēju pārtraukt uzsākto atklāta konkursa 

procedūru, ja ir saņemts Eiropas Komisijas viedoklis par iespēju 

pagarināt attiecīgos sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma 

līgumu darbības termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim; 

7.3.2. iepirkumu komisijas tiesības nepieņemt lēmumu par iepirkumu 

procedūras rezultātiem līdz brīdim, kamēr nav saņemta gala atbilde 

no Eiropas Komisijas.  

7.4. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” informēt Sabiedriskā transporta 

padomi par saņemto Eiropas Komisijas viedokli, nepieciešamības 

gadījumā organizējot Sabiedriskā transporta padomes sēdi;  

7.5. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” informēt Sabiedriskā transporta 

padomi par tiesību piešķiršanas procedūras rezultātiem; 

7.6. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 13.martā. 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs                 ______________  

                                                 
1 Balsojuma rezultāti atspoguļoti STP 03.03.2017. sēdes protokolā un Konkursa nolikums tiek pievienots sēdes 

protokolam. 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.8 

 

2017.gada 3.martā  (prot. Nr. 3§8) 

 

8.Par AS “Pasažieru vilciens” finanšu un rezultatīvajiem rādītājiem 2016.gadā, to 

ietekmi uz valsts dotāciju apjomu. 

 

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” 27.punktu, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 

8.1.Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informatīvo 

ziņojumu par Sabiedriskā transporta padomes 2016.gada 2.decembra lēmuma Nr. 3 

3.3. punkta izpildi - par AS “Pasažieru vilciens” finanšu un rezultatīvajiem rādītājiem 

2016.gadā, to ietekmi uz valsts dotāciju apjomu; 

8.2. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” sniegto informāciju par tās 

finanšu un rezultatīvajiem rādītājiem 2016.gadā, to ietekmi uz valsts dotāciju apjomu; 

8.3. Vērst Satiksmes ministrijas uzmanību par budžeta bāzē iekļautās 

infrastruktūras maksas nepietiekamību; 

8.4. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” Sabiedriskā transporta padomes 

lēmumu nosūtīt Satiksmes ministrijai;  

8.5. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 13. martā. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs                 ______________ 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.9 

 

2017.gada 3.martā  (prot. Nr. 3§9) 

 

9. Par AS “Rīgas Taksometru parks” veikto pārbaužu (kontroļu) rezultātiem.  

 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta padomes 2016.gada 4.novembra 

lēmumu Nr. 7, Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr.1511 

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 27. punktu, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 

 

9.1.Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par Sabiedriskā transporta padomes 2016.gada 4.novembra lēmuma Nr. 7 7.4. punkta 

izpildi - par AS “Rīgas Taksometru parks” veikto pārbaužu (kontroļu) rezultātiem. 

9.2.Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” veikt pastiprinātas kontroles 

pasākumus un 2018.gada janvāra sēdē informēt Sabiedriskā transporta padomi par 

pārbaužu rezultātiem; 

          9.3. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 3.martā. 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs                 ______________  

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.10 

 

2017.gada 3.martā  (prot. Nr. 3§10) 

 

10. Informācija par SIA “PATO-1” darbībā konstatētajām neatbilstībām.  

 

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

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.4., 3.6. punktu, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 
 

10.1.Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sniegto informāciju 

par SIA “PATO-1” darbībā konstatētajām neatbilstībām; 

10.2. Ņemot vērā konstatēto pārkāpumu raksturu un ietekmi uz spēju izpildīt 

SIA “PATO-1” uzņemtās saistības, uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” veikt 

nepieciešamās procesuālās darbības un sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma 

līgumā Nr. 1-20/25, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izbeigt tā darbību; 

10.3. Lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktību, uzdot 

VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavot nepieciešamo dokumentāciju un veikt cenu 

aptauju par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes 

maršrutos, kas ietilpst maršrutu tīkla daļā “Aizkraukle”; 

10.4. Cenu aptaujā iekļaut izpildāmo pakalpojuma apjomu, kas ir līdzvērtīgs 

maršrutu tīkla daļas „Aizkraukle” apjomam, ko pildījis SIA “PATO-1” un par cenu 

aptaujas vērtēšanas kritēriju noteikt zemāko piedāvāto viena kilometra izmaksu; 

10.5. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” informēt Sabiedriskā transporta 

padomi par 10.2. punkta izpildi un 10.3. punktā noteiktās cenu aptaujas rezultātiem; 

10.7. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 13. martā. 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs                 ______________ 


