
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2017.gada 3.augustā  (prot. Nr.8§1) 
 

 

1. Par 2017.gada augusta mēnesī pārvadātājiem 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 

17.jūlija ziņojumā Nr.22 „Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu 

pārvadātājiem par 2017.gada augustu” sniegtos priekšlikumus par 2017.gada augusta 

mēnesī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos; 

1.2. Augusta mēnesī valsts budžeta apakšprogrammā 31.06.00 EKK 3000 

Subsīdijas un dotācijas izveidot valsts dotāciju rezervi 52 445,30 EUR, lai novirzītu 

reģionālās nozīmes pārvadātājiem 2016.gada nesegto zaudējumu kompensēšanai pēc 

gada pārskatu saņemšanas un izvērtēšanas; 

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

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

      

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.2 

 

 

2017.gada 3.augustā  (prot. Nr. 8§2) 
 

 

2. Par 2017.gada augusta mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālos pārvadājumos 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 

14.jūlija ziņojumā Nr.20 „Ziņojums par dotāciju ar braukšanas maksas atvieglojumiem 

saistīto zaudējumu segšanai sadali sabiedrisko transporta pakalpojumu sniedzējiem par 

2017.gada augustu” sniegtos priekšlikumus par 2017.gada augusta 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.augustā. 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

      

 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.3 

 

 

2017.gada 3.augustā  (prot. Nr.8§3) 
 

 

3. Par 2017.gada augusta 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 

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

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

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       __________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.4 

 

 

2017.gada 3.augustā (prot.Nr.8§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., 3.2.3., 3.2.7.punktu, 

2014.gada 28.februāra lēmuma Nr.2  2.14.punktu; 

4.2. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 3.augustā. 
 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       __________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.5 

 

2017.gada 3.augustā (prot.Nr.8§5) 

 

  

5. 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 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. un 3.3. punktu, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj:  
 

5.1. Atklāt jaunu maršrutu Nr.5128 Rēzekne-Ozolmuiža uz eksperimenta laiku 

trim mēnešiem:  

reisu Nr. 01 plkst. 06.30 no Rēzeknes ar izpildi sešas dienas nedēļā; 

reisu Nr. 02 plkst. 07.00 no pieturvietas “Centrs Ozolmuiža” ar izpildi sešas dienas 

nedēļā.  

 

5.2. Atlikt jautājuma izskatīšanu par ierosinātām izmaiņām reģionālās nozīmes 

maršrutā Nr. 5002 Ludza-Gaveiki-Ludza.  

 

5.3. Atklāt jaunus reisus maršrutā Nr.6752 Jelgava – Kalnciema kombināts, reisu 

Nr. 13 plkst.6.30 no Jelgavas un reisu Nr.14 plkst.7.35 no Kalnciema kombināta, 

skolas mācību laikā.  

 

5.4. Mācību laikā novirzīt maršruta Nr. 6250 Cēsis – Lenči – Kūdums – Cēsis 

reisu ar atiešanas laiku pulksten 15:50 no Cēsu AO līdz pieturvietai "Strīķi".  

 

5.5. Slēgt maršruta Nr. 5069 Skujene – Kaive – Skujene reisus Nr. 23, 25, 28 un 

30; 

Atklāt reisus Nr. 27, 29, 32 un 34, paredzot iebraucienus līdz pieturtvietām 

"Katrīna" un "Spuldzēni”. 

 

5.6. Uz eksperimentālu laiku (3 mēnešiem) atklāt jaunu maršrutu Valka – Gauja, 

ar izpildi darba dienās.   

 

5.7. Pagarināt maršruta Nr. 5409 Smiltene – Aumeistari – Gauja – Gaujiena reisus 

Nr. 19, Nr. 21, Nr.14 un Nr. 24 līdz Gaujienai, lai Zvārtavā dzīvojošie skolēni tiktu uz 

mācībām Gaujienas pamatskolā un atpakaļ mājās. 



5.8. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt grozījumus noslēgtajos 

sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos.  

 

5.9. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.septembrī. 

 

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. 

 

 

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.6 

 

 

2017.gada 3.augustā  (prot. Nr. 8§6) 

 

 
6. Informācija par atklāta konkursu “Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālā starppilsētu nozīmes 

maršrutu tīkla daļā “Alūksne”, “Daugavpils”, “Gulbene”, “Jēkabpils”, “Limbaži”, 

“Ludza”, “Madona”, “Preiļi”, “Rēzekne” un “Ziemeļkurzeme”. 

 

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., 3.6. un 21.punktu, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 

 

6.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju par 

atklātu konkursu “Par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar 

autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā “Alūksne”, “Daugavpils”, 

“Gulbene”, “Jēkabpils”, “Limbaži”, “Ludza”, “Madona”, “Preiļi”, 

“Rēzekne” un “Ziemeļkurzeme”; 

6.2. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 11. augustā.   

 

 

 

 

 

 

 
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.augustā  (prot. Nr.8§7) 

 

 

7. Informācija par Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas 2017.gada 

30.jūnija vēstulē Nr.68 “Par līguma projekta redakciju” ietverto priekšlikumu 

izvērtēšanas rezultātiem un Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas 2017.gada 

21.jūlija vēstule Nr.76 “Par iepirkuma procedūras apturēšanu”. 

 

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., 3.6. un 21.punktu, deviņiem 

padomes locekļiem (D.Merirands, V.Brūdere, L.Olante, P.Markēvičs, A.Okmanis, 

S.Maksimovs, L.Šāvējs, A.Draudiņš un A.Novikova) balsojot „par”, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 

 

 

7.1. Ierosināt VSIA “Autotransporta direkcija” veikt grozījumus iepirkumu 

līguma projektā un pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 

14.09.2017; 

7.2. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” noskaidrot pārvadātāju viedokli par 

iespējām sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus sešus mēnešus, sākot ar 

2018.gada 1.janvāri. 

7.3. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 11. augustā.  
 

 

 

 

 

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.augustā  (prot. Nr. 8§9) 

 

 

9. Pētījuma centra “SKDS” veiktās pasažieru aptaujas rezultāti.  
 

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

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

(D.Merirands, V.Brūdere, L.Olante, P.Markēvičs, A.Okmanis, S.Maksimovs, L.Šāvējs, 

A.Draudiņš un A.Novikova) balsojot “par”, Sabiedriskā transporta padome nolemj:  

 

           9.1.Pieņemt zināšanai pētījuma centra “SKDS” veiktās pasažieru aptaujas 

rezultātus.  

9.2. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 11.augustā. 
 

 

 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs          

       __________________ 
 


