
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2017.gada 28.aprīlī      (prot. Nr.5§1) 

 

 

1. Par 2017.gada maija 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 

11.aprīļa ziņojumā Nr.11 „ Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu 

pārvadātājiem par 2017.gada maiju” sniegtos priekšlikumus par 2017.gada maija 

mēnesī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos; 

1.2. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 28.aprīlī. 

 

 

 

 

 

 

V.Brūdere 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece               ______________ 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.2 

 

 

2017.gada 28.aprīlī      (prot. Nr.5§2) 

 

  

2. Par 2017.gada maija 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 

11.aprīļa ziņojumā Nr.12 „Ziņojums par dotāciju ar braukšanas maksas 

atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sadali sabiedrisko transporta pakalpojumu 

sniedzējiem par 2017.gada maiju” sniegtos priekšlikumus par 2017.gada maija 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 28.aprīlī. 

 

 

 

 

V.Brūdere 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece               ______________ 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.3 

 

 

2017.gada 28.aprīlī      (prot. Nr.5§3) 

 

 

 

3. Par 2017.gada maija 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 

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

3.2. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 28.aprīlī. 

 

 

 

 

V.Brūdere 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece               ______________ 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.4 

 

 

2017.gada 28.aprīlī       (prot. Nr.5§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., 3.2.7.punktu, 

2014.gada 28.februāra lēmuma Nr.2 2.14.punktu, 2015.gada 14.augusta lēmuma Nr. 3 

3.2.punktu; 

4.2. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 28.aprīlī. 
 

 

V.Brūdere 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece               ______________ 

   

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.5 

 

2017.gada 28.aprīlī       (prot. Nr. 5§5) 

 

5. Par cenu aptaujas “Par Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 

reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā “Aizkraukle”” rezultātiem. 

Pamatojoties uz pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 

23.oktobra Regulas 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” 5.panta piekto punktu, 

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 2.pantu, 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” 56.punktu, Ministru kabineta noteikumu 2013. gada 17. 

decembra Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 27.punktu, 

Sabiedriskā transporta padome nolemj:  
 

5.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sniegto informāciju par 

Sabiedriskā transporta padomes 2017.gada 3.marta lēmuma Nr. 10 10.2. punkta izpildi 

– par sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma Nr. 1-20/25 

(pārvadātājs – SIA “PATO-1”) darbības pirmstermiņa izbeigšanu; 

 5.2. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sniegto informāciju 

par Sabiedriskā transporta padomes 2017.gada 3.marta lēmuma Nr. 10 10.3. punkta 

izpildi – par cenu aptaujas “Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 

reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā “Aizkraukle”” rezultātiem; 

5.3. Atbilstoši organizētās cenu aptaujas nosacījumiem un tās rezultātiem, uzdot 

VSIA “Autotransporta direkcija” slēgt sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma 

līgumu ar SIA “Jēkabpils autobusu parks”, nosakot pakalpojuma cenu 0.7735 

EUR/1km apmērā (K1 kategorijas autobusiem – 0.7549 EUR/1km; K2 un K3 

kategorijas autobusiem – 0.8152 EUR/1 km1).     

5.4. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 28.aprīlī. 

 

V.Brūdere 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece               ______________ 

 

                                                 
1 K1 - autobuss ar ietilpību līdz 24 (divdesmit četrām), K2 - no 25 (divdesmit piecām) līdz 40 

(četrdesmit) un K3 - no 41 (četrdesmit vienas) pastāvīgām braukšanas virzienā novietotām 

pasažieru sēdvietām. 
 


