SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME
Rīgā, Vaļņu ielā 30
Sabiedriskā transporta padomes
Lēmums Nr.1

2018.gada 2.augustā

(prot.Nr.7§1)

1. Par 2018.gada augusta mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos 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 20.
jūlija ziņojumā Nr.22 „Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu
pārvadātājiem par 2018.gada augustu” sniegtos priekšlikumus;
1.2. 2018.gada augustā no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 EKK 3000
Subsīdijas un dotācijas 2018.gadā uzkrātās rezerves novirzīt 589 969 EUR 2018.gada
augusta avansa maksājuma nodrošināšanai reģionālās nozīmes pārvadātājiem ar
autobusiem;
1.3. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 2.augustā.
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME
Rīgā, Vaļņu ielā 30
Sabiedriskā transporta padomes
Lēmums Nr.2

2018.gada 2.augustā

(prot.Nr.7§2)

2. Par 2018.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 2018. gada
13.jūlija ziņojumā Nr.21 „Ziņojums par dotāciju ar braukšanas maksas atvieglojumiem
saistīto zaudējumu segšanai sadali sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par
2018. gada augustu” sniegtos priekšlikumus;
2.2. 2018.gada augustā valsts budžeta apakšprogrammā 31.07.00 EKK 3000
Subsīdijas un dotācijas izveidot valsts dotāciju rezervi 316 814 EUR, lai novirzītu
zaudējumu par normatīvajos aktos noteikto personu ar braukšanas maksas
atvieglojumiem pārvadāšanu kompensēšanai, vai par tās izlietošanu lemt turpmākajās
Sabiedriskā transporta padomes sēdēs;
2.3. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 2.augustā.
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME
Rīgā, Vaļņu ielā 30
Sabiedriskā transporta padomes
Lēmums Nr.3

2018.gada 2.augustā

(prot.Nr.7§3)

3. Par 2018.gada augusta mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo
dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums
dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.
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 2018.gada
19.aprīļa ziņojumā Nr.12 „Ziņojums par AS “Pasažieru vilciens” izmaksājamo
dotāciju par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu” sniegtos priekšlikumus par 2018.gada
augusta mēnesī izmaksājamo dotāciju apjomu AS “Pasažieru vilciens”;
3.2. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 2.augustā.
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME
Rīgā, Vaļņu ielā 30
Sabiedriskā transporta padomes
Lēmums Nr.4
2018.gada 2.augustā

(prot.Nr.7§4)

4. Par finansējuma valsts budžeta programmā 31.00.00 Sabiedriskais transports
pārdali.
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” 21.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj uzdot Autotransporta
direkcijai iesniegt Satiksmes ministrijai sekojošus priekšlikumus:
4.1. valsts budžeta apakšprogrammā 31.07.00 „Dotācija sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu
segšanai” EKK 3000 Subsīdijas un dotācijas plānotos neizlietotos valsts budžeta
līdzekļus 1 026 806 EUR apmērā pārdalīt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz
valsts budžeta apakšprogrammu 31.07.00 „Dotācija sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu
segšanai” EKK 7310 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām
noteiktam mērķim;
4.2. valsts budžeta apakšprogrammā 31.07.00 „Dotācija sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu
segšanai” EKK 3000 Subsīdijas un dotācijas plānotos neizlietotos valsts budžeta
līdzekļus 3 405 049 EUR apmērā pārdalīt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz
valsts budžeta apakšprogrammu 31.06.00 „Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā
transporta pakalpojumu sniedzējiem” EKK 3000 Subsīdijas un dotācijas;
4.3. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 2.augustā.
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME
Rīgā, Vaļņu ielā 30
Sabiedriskā transporta padomes
Lēmums Nr.5

2018.gada 2.augustā

(prot. Nr.7§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. un 3.2.7. punktu, 2014.
gada 28. februāra lēmuma Nr.2 2.14.punktu.
5.2. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 2.augustā.
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME
Rīgā, Vaļņu ielā 30
Sabiedriskā transporta padomes
Lēmums Nr.6
2018.gada 2.augustā

(prot. Nr.7§6)

6. 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” 84.punktu, 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu
Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.1. un 3.3. punktu, Sabiedriskā
transporta padome nolemj:
6.1. Maršruta Nr.5269 Baltezers – Alderi - Ādažu skola reisu Nr.04 plkst.7.40
no pieturvietas Baltezers (Dreimaņu iela) iekļaut kopējā sabiedriskā transporta
finansējumā.
6.2. Konceptuāli atbalstīt papildus sabiedriskā transporta reisu norīkošanu
2018.gada 24.septembrī uz Svētā Mise Aglonā:
6.2.1. pagarināts vilciens Nr.802 Rīga (7.40) – Daugavpils (11.10) līdz Aglonas
stacijai plkst.11.50 līdz 420 sēdvietām; norīkot vilcienu Rīga-Daugavpils-Aglona ar
atiešanu no Rīgas (provizoriski) plkst.9.05 un pienākšanu Aglonas stacijā
(provizoriski) plkst.12.40; norīkot vilcienu Rīga-Rēzekne 2-Aglona ar atiešanu no
Rīgas (provizoriski) plkst.9.15 un pienākšanu Aglonas stacijā (provizoriski)
plkst.13.10; norīkot vilcienu Aglona-Rēzekne2-Rīga ar atiešanu no Aglonas
(provizoriski) plkst.19.30; norīkot vilcienu Aglona-Daugavpils-Rīga ar atiešanu no
Aglonas (provizoriski) plkst.20.00; norīkot vilcienu Aglona-Daugavpils-Rīga ar
atiešanu no Aglonas stacijas (provizoriski) plkst.20.20;
6.2.2. maršrutā Nr. 5714 Preiļi-Aglona-Grāveri norīkot 76 papildus autobusu
reisus Aglona–Aglonas stacija pirms pasākuma un 76 papildus reisus pēc pasākuma;
6.2.3. maršrutā Nr.5627 Rēzekne-Malta-Feimaņi norīkot 4 pagarinātos autobusu
reisus Rēzekne-Aglona (provizoriski) plkst. 12.50 un plkst. 13.00 no Rēzeknes AO,
plkst. 20.20 un 20.30 no Aglonas;
6.2.4. maršrutā Nr.5506 Daugavpils-Špoģi-Aglona-Priežmale norīkot 4
saīsinātos autobusu reisus Daugavpils-Aglona (provizoriski) plkst. 13.45 un plkst.
13.50 no Daugavpils AO, plkst. 19.30 un 19.40 no Aglonas;
6.2.5. maršrutā Nr.7981 Rīga-Preiļi norīkot 2 pagarinātos reisus Rīga-PreiļiAglona (provizoriski) plkst.10.10 no Rīgas, plkst.19.45 no Aglonas.

6.2.1 2018.gada 24.septembrī atklāt jaunu maršrutu Aglonas stacija-AglonaJaunaglona-Aglonas stacija. Reisu skaitu un izpildes laikus uzdot precizēt VSIA
“Autotransporta direkcija” pēc precīzas informācijas saņemšanas no pasākuma
rīkotājiem un saskaņot tos ar vilcienu pienākšanas/atiešanas laikiem Aglonas stacijā.
6.2.2 Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” nepieciešamības gadījumā precizēt
vilcienu un autobusu reisu izpildes laikus, autobusu reisu skaitu un maršrutu shēmas
atbilstoši sagaidāmajiem satiksmes apstākļiem Aglonā un uz Aglonas pievedceļiem
pirms un pēc pasākumu norises.
6.3. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā:
6.3.1. Maršrutā Nr. 6632 Valmiera-Tožas-Mujāni-Valmiera:
6.3.1.1. reisam Nr. 04 plkst. 15:50 no Valmieras AO iekļaut iebraucienu līdz
Jaunburtnieku skolai, kā rezultātā mainīsies pienākšanas laiks galastacijā Valmieras
AO uz plkst. 17:18 (līdz šim plkst. 16:42);
6.3.1.2. slēgt reisu Nr. 05 plkst. 07:15 no Valmieras AO;
6.3.1.3. atklāt reisu Nr. 07 plkst. 07:07 no Valmieras AO.
6.4. Apstiprināt sekojošas izmaiņas maršrutā Nr.3007 ArodvidusskolaLimbažu AO-Ozolaine:
6.4.1. slēgt eksperimentālo reisu Nr.32 plkst.6.35 no Ozolaines ar izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai;
6.4.2. slēgt eksperimentālo reisu Nr. 36 plkst.14.55 no Ozolaines ar izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai;
6.4.3. slēgt eksperimentālo reisu Nr.34 plkst.23.55 no Ozolaines ar izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai;
6.4.4. slēgt eksperimentālo reisu Nr.31 plkst.15.55 no Arodvidusskolas ar izpildi
no pirmdienas līdz piektdienai;
6.4.5. atjaunot izpildi reisam plkst.15.55 no Arodvidusskolas (iepriekš reiss
Nr.19) ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai;
6.4.6. atjaunot reisa Nr.01 izpildi plkst.7.20 no Limbažu AO ar izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai;
6.4.7. atjaunot reisa Nr.02 izpildi plkst.7.35 no Ozolaines ar izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai.
6.5. Apstiprināt sekojošas izmaiņas maršrutā Nr.5011 Skrunda-Grāveri:
6.5.1. slēgt reisus Nr.01, Nr.02, Nr.05, Nr.07, Nr.08, Nr.09, Nr.10, Nr.12;
6.5.2. atklāt reisus:
6.5.2.1. Nr.11 plkst.07.15 no Skrundas AO līdz pieturai Gobas;
6.5.2.2. Nr.14 plkst.07.55 no pieturas Gobas;
6.5.2.3. Nr.13 plkst.15.30 no Skrundas AO līdz pieturai Gobas;
6.5.2.4. Nr.16 plkst.16.02 no pieturas Gobas;
6.5.2.5. Nr.15 plkst.17.30 no Skrundas AO līdz pieturai Jaunmuižas skola;
6.5.2.6. Nr.18 plkst.18.00 no pieturas Jaunmuižas skola.
6.6. Apstiprināt sekojošas izmaiņas maršrutā Nr. 5275 Cēsis-MeijermuižaĢikši-Cēsis:

6.6.1. atklāt reisu Nr. 01 plkst. 07:20 no Cēsu AO un reisu Nr. 03 plkst. 14:00
no Cēsu AO.
6.7. Apstiprināt sekojošas izmaiņas maršrutā Nr.6434 Talsi-VandzeneNogale:
6.7.1. iekļaut maršrutu tīklā reisu 13 plkst.6:27 no Talsu AO ar izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai skolēnu brīvdienās;
6.7.2. iekļaut maršrutu tīklā reisu 15 plkst.6:27 no Talsu AO ar izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai skolu mācību laikā;
6.7.3. iekļaut maršrutu tīklā reisu 12 plkst.6:51 no Vandzenes skolas ar izpildi
no pirmdienas līdz piektdienai skolu mācību laikā;
6.7.4. slēgt reisu 09 plkst.6:55 no Talsu AO ar izpildi no pirmdienas līdz
piektdienai skolu mācību laikā;
6.7.5. atklāt reisu plkst.6:45 no Talsu AO ar izpildi no pirmdienas līdz
piektdienai skolu mācību laikā.
6.8. Maršrutā Nr.5084 Cēsis-Līgatne atklāt reisu Nr.20 plkst.09:10 no
pieturvietas “Gaujasmala” ar izpildi sestdienās.
6.9. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt grozījumus noslēgtajos
sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos.
6.10. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 10.augustā1.
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

1

Lēmuma 6.8. punkts stājas spēkā 2018.gada 2. augustā.
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME
Rīgā, Vaļņu ielā 30
Sabiedriskā transporta padomes
Lēmums Nr.7
2018. gada 2. augustā

(prot. Nr.7§7)

7. Par izmaiņām reģionālās nozīmes autobusu bagāžas biļešu 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
par bagāžas biļešu cenu noapaļošanu reģionālās nozīmes autobusu maršrutos.
7.2. Atlikt jautājuma izskatīšanu par bagāžas biļešu cenu noapaļošanu
reģionālās nozīmes autobusu maršrutos un skatīt to kopā ar daudzbērnu ģimeņu biļešu
cenu noapaļošanu.
7.3. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 10. augustā.
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME
Rīgā, Vaļņu ielā 30
Sabiedriskā transporta padomes
Lēmums Nr.8

2018.gada 2.augustā

(prot. Nr.7§8)

8. Par maršrutu tīkla apjomu valsts budžeta apakšprogrammas 31.00.00
finansējuma ietvaros un reisu, kuriem valsts budžeta dotācijas apmērs pārsniedz
75%, slēgšanu (Satiksmes ministrijas 2017. gada 30. novembra rīkojums Nr.0103/186).
Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511
„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6.punktu, Sabiedriskā transporta
padome nolemj:
8.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju
par Satiksmes ministrijas 2017. gada 30. novembra rīkojuma Nr.01-03/186
izpildi;
8.2. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 2.augustā.
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME
Rīgā, Vaļņu ielā 30
Sabiedriskā transporta padomes
Lēmums Nr.9
2018.gada 2.augustā

(prot. Nr. 7§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, Sabiedriskā transporta
padome nolemj:
9.1.Pieņemt zināšanai pētījuma centra “SKDS” veiktās pasažieru aptaujas
rezultātus.
9.2. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 2.augustā.
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