
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2017. gada 3. novembrī  (prot. Nr.11§1) 
 

 

1. Par 2017.gada novembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālos pārvadājumos par 2017.gada novembri avansā un 

2016.gadu un republikas pilsētu pašvaldībām par 2016.gadu 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 24. 

oktobra ziņojumā Nr.30 „Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu 

pārvadātājiem par 2017.gada novembri un 2016.gadu un republikas pilsētu 

pašvaldībām par 2016.gadu ” sniegtos priekšlikumus; 

1.2. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 3. novembrī. 

 

 

 

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. novembrī  (prot. Nr. 11§2) 
 

 

2. Par 2017.gada novembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālos pārvadājumos par 2017.gada novembri avansā un 

2016.gadu un republikas pilsētām par 2016.gadu 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 24. 

oktobra ziņojumā Nr.29 „Ziņojums par dotāciju ar braukšanas maksas atvieglojumiem 

saistīto zaudējumu segšanai sadali sabiedrisko transporta pakalpojumu sniedzējiem par 

2017. gada novembri un 2016. gadu un republikas pilsētu pašvaldībām par 2016. 

gadu” sniegtos priekšlikumus;  

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

 

 

 

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. novembrī  (prot. Nr.11§3) 
 

 

3. Par 2017. gada novembra 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 2017.gada 

25.oktobra ziņojumā Nr.31 „Ziņojums par AS “Pasažieru vilciens” izmaksājamo 

dotāciju par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu” sniegtos priekšlikumus par 2017.gada 

novembra mēnesī izmaksājamo dotāciju apjomu AS “Pasažieru vilciens”; 

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

 

 

 

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. novembrī  (prot. Nr.11§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.novembrī.  
 

 

 

 

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. novembrī  (prot. Nr.11§5) 

 

5. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes 

maršrutos 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 3.punktu, ievērojot Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 6. pantā noteiktos 

sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas principus, Ministru kabineta 2013. 

gada 17. decembra noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 

3.1. punktu Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

5.1. Atbalstīt maršruta Nr.7144 “Valmiera – Cēsis” reisu Nr.04 plkst.8.30 no 

Cēsu AO un Nr.29 plkst.13.35 no Valmieras AO novirzīšanu gar Valmieras reģionālo 

slimnīcu. 

 

5.2. Atlikt jautājuma izskatīšanu par ierosinātām izmaiņām reģionālās nozīmes 

maršrutos Nr.5906 “Rēzekne-Ozolmuiža-Ciskādi” un Nr.5257 “Rēzekne-

Ozolmuiža”, un uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” noskaidrot pilsētas viedokli.  

 

5.3 Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā:  

5.3.1. iekļaut maršruta Nr.5257 “Rēzekne-Ozolmuiža” grozījumus reģionālo 

vietējās nozīmes maršrutu tīkla lotē “RĒZEKNE” ar 01.12.2017: 

5.3.1.1. reisu 02 plkst. 07.00 no pieturvietas “Centrs Ozolmuiža” līdz 

pieturvietai “Rebir”, ar izpildi no pirmdienas līdz sestdienai. 

5.3.2. Maršruta Nr.5906 ”Rēzekne-Ozolmuiža-Ciskādi” reisu Nr. 21 plkst. 

06.30 no pieturvietas “Rebir” ar izpildi no pirmdienas līdz sestdienai, neiekļaut 

maršrutu tīklā, bet noteikt kā tehnisko reisu. 

 

5.4. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt grozījumus noslēgtajos 

sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos.  

 

5.5. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 10. novembrī. 

 

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. 

 

https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums


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       __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.6 

 

 

2017. gada 3. novembrī  (prot. Nr.11§6) 

 

 

6. Par Sabiedriskā transporta padomes 2017.gada 17.oktobra lēmuma Nr.3 

(prot.Nr.10§3) 3.2. punkta izpildi 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 2.pantu, 5.panta 

pirmās daļas 3.punktu un 2013.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumu 

Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.4., 3.6., 21. un 25.punktu, 

Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

 6.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sniegto informāciju 

par 2017.gada 17.oktobra lēmuma Nr.3 izpildi; 

6.2. Papildināt 2017.gada 17.oktobra Lēmuma Nr.3 preambulu ar sekojošo 

tekstu: 

“pamatojoties uz 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr.435 

“Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 

saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma 

tarifu” 56.punktu”; 

6.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” atkārtoti tikties ar AS “CATA”, 

AS “Talsu autotransports“ un SIA “Madonas Ceļu būves SIA”, mēģinot panākt 

vienošanos par finansiāliem nosacījumiem sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanā reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā “Talsi”, “Limbaži” un 

“Madona”. Ja vienošanās ar minētajiem uzņēmumiem līdz 2017.gada 10.novembrim 

nav panākta, uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” 2017.gada 14.novembrī 

plkst.10.00 sasaukt Sabiedriskā transporta padomes ārkārtas sēdi par šo jautājumu.  

6.4. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 3.novembrī.  

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       __________________ 

 

 


