
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2018.gada 6.jūlijā            (prot.Nr.6§1) 
 

 

1. Par 2018.gada jūlija mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālajos pārvadājumos par 2018.gada jūlijā un republikas pilsētu 

pašvaldībām par 2018.gada 3.ceturksnī 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 18. 

jūnija ziņojumā Nr.19 „Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu 

pārvadātājiem par 2018.gada jūliju un republikas pilsētu pašvaldībām par 2018.gada 

3.ceturksni” sniegtos priekšlikumus; 

1.2. 2018.gada jūlijā valsts budžeta apakšprogrammā 31.06.00 EKK 3000 

Subsīdijas un dotācijas izveidot valsts dotāciju rezervi 688 508 EUR apmērā, lai 

novirzītu reģionālās nozīmes pārvadātājiem 2017.gada nesegto zaudējumu 

kompensēšanai pēc gada pārskatu saņemšanas un izvērtēšanas, vai par tās izlietošanu 

lemt turpmākajās Sabiedriskā transporta padomes sēdēs; 

1.3. 2018.gada 3.ceturksnī valsts budžeta apakšprogrammā 31.06.00 EKK 7310 

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim izveidot 

dotāciju rezervi 20 000 EUR apmērā gala norēķinu veikšanai ar republikas pilsētu 

pašvaldībām par 2017.gadu; 

1.4. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 6.jūlijā. 

 

 

 

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 

 

 

2018.gada 6.jūlijā            (prot.Nr.6§2) 
 

 

2. Par 2018.gada jūlija mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālos pārvadājumos par 2018.gada jūliju un republikas pilsētu pašvaldībām 

par 2018.gada 3.ceturksni 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 

15.jūnija ziņojumā Nr.18 „Ziņojums par dotāciju ar braukšanas maksas atvieglojumiem 

saistīto zaudējumu (nesaņemto ieņēmumu) segšanai sadali sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzējiem par 2018.gada jūliju un republikas pilsētu pašvaldībām par 

2018.gada 3.ceturksni” sniegtos priekšlikumus;  

2.2. 2018.gada jūlijā valsts budžeta apakšprogrammā 31.07.00 EKK 3000 

Subsīdijas un dotācijas izveidot valsts dotāciju rezervi 441 922 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. 2018.gada 3.ceturksnī valsts budžeta apakšprogrammā 31.07.00 EKK 7310 

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim izveidot 

valsts dotāciju rezervi 100 000 EUR apmērā gala norēķinu veikšanai ar republikas 

pilsētu pašvaldībām par 2017.gadu; 

2.4. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 6.jūlijā. 

 

 

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 

 

 

2018.gada 6.jūlijā            (prot.Nr.6§3) 
 

 

3. Par 2018.gada jūlija 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 jūlija 

mēnesī izmaksājamo dotāciju apjomu AS “Pasažieru vilciens”; 

3.2. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 6.jūlijā. 

 

 

 

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 

 

 

2018.gada 6.jūlijā            (prot.Nr.6§4) 
 

 

4. Par 2019.gadā prognozēto nepieciešamo valsts budžeta finansējumu sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniedzējiem un republikas pilsētu pašvaldībām. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās daļas 

7.punktu, Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr.1511„Sabiedriskā 

transporta padomes nolikums” 3.6. un 21.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” 16.punktu, Sabiedriskā transporta padome 

nolemj: 

4.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sniegto informāciju par 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju un republikas pilsētu pašvaldību 

iesniegtām prognozēm par peļņu vai zaudējumiem 2019. gadā;  

4.2. Apstiprināt VSIA “Autotransporta direkcija” sniegtos priekšlikumus par 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo valsts budžeta 

finansējumu 2019.gadam, pamatojoties uz sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzēju un republikas pilsētu pašvaldību iesniegtajām prognozēm par peļņu vai 

zaudējumiem 2019. gadā;  

4.3. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 6.jūlijā. 

 
 

 

 

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 

 

 

2018.gada 6.jūlijā            (prot.Nr.6§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  3.2.7. punktu, 2014. gada 28. 

februāra lēmuma Nr.2  2.14.punktu, 2014.gada 31.janvāra lēmuma Nr.4  4.1. punktu un 

2015.gada 30.oktobra lēmuma Nr.5  5.4. punktu; 

5.2. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 6. jūlijā.  
 

 

 

 

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 

 

 

2018.gada 6.jūlijā      (prot. Nr.6§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” 77., 82., 

84.punktu,  2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.1., 3.3. punktu, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj:  
 

1.pieteikums 

 

6.1. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

 

6.1.1.Maršrutā Nr. 6739 ”Saldus-Šķēde-Zutēni”: 

6.1.1.1. reisam nr. 02, nr.03, nr.04, nr.09, nr.10 un nr. 11 izmainīt 

izpildes periodu no visu gadu uz izpildās skolēnu brīvlaikos un 

svētku dienās; 

6.1.1.2. atklāt reisu plkst.06.15 no Saldus AO, izpildes dienas 1-5, 

mācību laikā, “nekursē svētku dienās”; 

6.1.1.3. atklāt reisu plkst.07.31 no Zutēnu pagrieziens, izpildes 

dienas 1-5, mācību laikā, “nekursē svētku dienās”; 

6.1.1.4. atklāt reisu plkst.14.45 no Saldus AO, izpildes dienas 1-5, 

mācību laikā, “nekursē svētku dienās”; 

6.1.1.5. atklāt reisu plkst.16.13 no Zutēnu pagrieziens, izpildes 

dienas 1-5, mācību laikā, “nekursē svētku dienās”. 

 

6.1.2. Maršrutā Nr. 6740 ”Saldus-Šķēde”: 

6.1.2.1.reisam nr. 09 un nr.10 izmainīt izpildes periodu no visu gadu uz 

izpildās skolēnu brīvlaikos un svētku dienās; 

 

 6.1.3.Maršrutā Nr. 6742 ”Saldus-Pampāļi”: 

 6.1.3.1. atklāt reisu plkst.07.45 no Saldus AO, izpildes dienas 1-5, mācību 

laikā, “nekursē svētku dienās”; 



6.1.3.2.atklāt reisu plkst.08.34 no pieturas Franči, izpildes dienas 1-5, 

mācību laikā, “nekursē svētku dienās”; 

6.1.3.3. atklāt reisu plkst.14.15 no Saldus AO, izpildes dienas 1-5, 

mācību laikā, “nekursē svētku dienās”; 

6.1.3.4. atklāt reisu plkst.15.04 no pieturas Franči, izpildes dienas 1-

5, mācību laikā, “nekursē svētku dienās”. 

 

6.1.4.Maršrutā Nr. 6753 ”Saldus-Lašupe”: 

6.1.4.1. atklāt reisu plkst.07.00 no Saldus AO, izpildes dienas 1-5, 

mācību laikā, “nekursē svētku dienās”; 

6.1.4.2. atklāt reisu plkst.07.30 no pieturas Lašupe, izpildes dienas 1-5, 

mācību laikā, “nekursē svētku dienās”; 

6.1.4.3. atklāt reisu plkst.15.15 no Saldus AO, izpildes dienas 1-5, 

mācību laikā, “nekursē svētku dienās”; 

6.1.4.4. atklāt reisu plkst.15.55 no pieturas Lašupe, izpildes dienas 1-5, 

mācību laikā, “nekursē svētku dienās”. 

 

6.1.5.Maršrutā Nr. 6747 ”Saldus-Striķi”: 

6.1.5.1. reisam nr. 15 un nr.18 izmainīt izpildes periodu no visu gadu uz 

izpildās skolēnu brīvlaikos un svētku dienās; 

6.1.5.2. atklāt reisu plkst.07.55 no Saldus AO, izpildes dienas 1-5, mācību 

laikā, “nekursē svētku dienās”, papildinot ar pieturu Striķu 

pamatskola; 

6.1.5.3. atklāt reisu plkst.14.25 no Striķu pamatskolas, izpildes dienas 1-5, 

mācību laikā, “nekursē svētku dienās”. 

 

2.pieteikums 

 

6.2. Saglabāt esošos maršruta Nr.6588 ”Ludza – Kārsava - Zobļova” reisu izpildes 

nosacījumus; 

6.3. Lēmuma 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5 un 6.2.punkts stājas spēkā 2018. 

gada 16.jūlijā. 

 

 

 

 
 

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.7 

 

 

2018.gada 6.jūlijā      (prot. Nr.6§7) 

 

 

7. Par maršrutu tīkla apjomu valsts budžeta apakšprogrammas 31.00.00 

finansējuma ietvaros un reisu, kuriem valsts budžeta dotācijas apmērs pārsniedz 

75%, slēgšanu (Satiksmes ministra 2017. gada 30. novembra rīkojums Nr.01-

03/186).   

 

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” sagatavotos informāciju 

par  Satiksmes ministrija 2017. gada 30. novembra rīkojuma Nr.01-03/186 izpildi; 

7.2. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 6.jūlijā 

 

 

 

 

 
 

V.Brūdere  

Kurzemes plānošanas reģiona 

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja  

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece    _____________________  

     

 


