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2020.gada 17.janvārī               (prot. Nr.1§1) 

 

 

1. Par valsts budžeta finansējuma sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem sadali 2020.gadam pa pārvadājumu veidiem. 

 

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” 

6.1.apakšpunktu, 6.2.apakšpunktu, 6.3.apakšpunktu un 11.punktu, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 

1.1. iesniegt Satiksmes ministrijai valsts budžeta programmas 31.00.00 

“Sabiedriskais transports” apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa 

publiskai infrastruktūrai” sadalījumu 2020. gadam, piešķirot 7 774 772 euro apmērā AS 

“Pasažieru vilciens” izmaksu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu kompensēšanai;  

1.2. iesniegt Satiksmes ministrijai valsts budžeta programmas 31.00.00 

“Sabiedriskais transports” apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem” 2020.gadam 40 953 076 euro apmērā 

sadalījumu starp pārvadājumu veidiem: 

1.2.1. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai reģionālās nozīmes 

maršrutos: 

1.2.1.1. ar autobusiem – 31 996 954 euro; 

1.2.1.2. pa dzelzceļu – 7 716 551 euro; 

1.2.2. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem pilsētas 

nozīmes maršrutos, kuriem vairāk nekā 30% no kopējā maršruta garuma ir ārpus pilsētas 

administratīvās teritorijas, – 1 239 571 euro. 

1.3. iesniegt Satiksmes ministrijai valsts budžeta programmas 31.00.00 

“Sabiedriskais transports” apakšprogrammas 31.07.00 “Dotācija sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu 

segšanai” 2020. gadam 20 650 442 euro apmērā sadalījumu starp pārvadājumu veidiem: 

1.3.1. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai reģionālās nozīmes 

maršrutos: 

1.3.1.1. ar autobusiem – 6 860 088 euro; 

1.3.1.2. pa dzelzceļu – 2 540 694 euro; 

1.3.2. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem un 

elektrotransportu pilsētu nozīmes maršrutu tīklā – 11 249 660 euro. 

1.4. apstiprināt Autotransporta direkcijas sagatavotajā 2019.gada 27.decembra 

ziņojumā Nr.6.20/33 “Ziņojums par valsts budžeta dotācijām sabiedriskajam 



transportam 2020.gadam un priekšlikumi to sadalei” sniegto priekšlikumu, un paredzēt 

valsts budžeta finansējuma izmaksāšanas plānu pa 2020.gada ceturkšņiem šādā apmērā: 

 
Valsts budžeta programma 

31.00.00 Sabiedriskais transports  
1.ceturksnis 2.ceturksnis 3.ceturksnis 4.ceturksnis 

31.04.00 apakšprogramma 1 943 694 1 943 694 1 943 694 1 943 690 

31.06.00 apakšprogramma 13 109 893 12 805 948 11 489 095  3 548 140 

31.07.00 apakšprogramma 5 162 612 5 162 612 5 162 612 5 162 606 

Kopā: 20 216 199 19 912 254 18 595 401 10 654 436 

 

1.5. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 17.janvārī. 

 

 

 

 

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 

 

 

2020.gada 17.janvārī        (prot. Nr.1§2) 
 

 

2. Par 2020.gada janvāra 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: 

2.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2019.gada 

27.decembra ziņojumā Nr.6.20/36 “Ziņojums par AS “Pasažieru vilciens” izmaksājamo 

dotāciju par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu” sniegto informāciju un izmaksāt AS 

“Pasažieru vilciens” avansa maksājumu par 2020.gada janvāri 647 898 euro; 

2.2. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 17.janvārī. 

 

 

 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona 

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece      __________________ 
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Lēmums Nr.3 

 

 

2020.gada 17.janvārī             (prot.Nr.1§3) 

 

3. 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: 

            3.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par: 

 3.1.1. veiktajiem grozījumiem sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas 

pasūtījuma Līgumos, pamatojoties uz Sabiedriskā transporta padomes 2014. gada 28. 

februāra lēmuma Nr.2 “Par grozījumu apstiprināšanu reģionālās nozīmes maršrutu 

tīklā” 2.14.punktu, 2014.gada 10.janvāra Lēmuma Nr. 3 “Par operatīvo lēmumu 

izpildes nodrošināšanu” 3.1.1. un 3.2.7. punktu, 2019.gada 4.oktobra Lēmuma Nr. 4 

“Par grozījumu apstiprināšanu reģionālās nozīmes maršrutu tīklā”1, 2019.gada 

6.decembra Lēmumu Nr. 1A “Par Sabiedriskā transporta padomes 2019.gada 

20.septembra Lēmuma Nr.2 2.2.1. punkta pārskatīšanu attiecībā uz vilcienu apstāšanos 

pieturā “Milzkalne””, kā arī  grozījumu rezultātā konstatēto finansiālo ietekmi; 

  3.1.2. Informācija par alternatīvā pasākuma saistībā ar dzelzceļa pieturas 

“Cena”, atbilstoši STP 2019.gada 4.oktobra lēmumam,  neiekļaušanu vilcienu kustības 

sarakstos izpildes rezultātiem. 

             3.2. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 17.janvārī.  
 

 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona 

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece      ___________________ 

  

 
1 Precizēts ar 2019.gada 6.decembra Lēmuma Nr. 6C 6C.2.punktu. 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 
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Lēmums Nr.3A 

 

 

2020.gada 17.janvārī             (prot.Nr.1§3A) 

 

3A. Par reisu pēc pieprasījuma izpildes rezultātiem. 

 

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

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 27. punktu un Sabiedriskā transporta 

padomes 2019.gada 20.septembra Lēmuma Nr. 2 “Par grozījumu apstiprināšanu 

maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos” 2.3.2. punktu2, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 

            3A.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto 

informāciju par reisu pēc pasažieru pieprasījuma izpildes rezultātiem, tas ir: 

            3A.1.1. reģionālās nozīmes maršruta Nr. 6783 Dobele-Bukaiši reisu Nr. 17, 18, 

31 un Nr. 28 daļa posmā no pieturas “Bukaišu skola” līdz pieturai “Gundegas” (no 

2019.gada 1.augusta); 

            3A.1.2. reģionālās nozīmes maršruta Nr. 6818 Liepāja-Rucava-Nida reisu Nr.09, 

10, 11 un Nr.12 daļa posmā no pieturas “Rucava” līdz pieturai “Latvijas – Lietuvas 

robeža” (no 2019.gada 1.augusta). 

            3A.2. Ņemot vērā pieejamos valsts budžeta līdzekļus, uzdot VSIA 

“Autotransporta direkcija” sadarbībā ar plānošanas reģioniem izvērtēt iespējas 

transporta pēc pasažieru pieprasījuma ieviešanu arī citos reģionālās nozīmes maršrutu 

reisos vai to daļā, attiecīgi iesniedzot šādus priekšlikumus izskatīšanai Sabiedriskā 

transporta padomei. 

            3A.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” turpināt apkopot un 2020.gada 

jūlija sēdē informēt Sabiedriskā transporta padomi par ieviesto reisu (reisa daļu) 

izpildes pēc pieprasījuma rezultātiem, savukārt par Lēmuma 3A.1. punktā minēto reisu 

izpildes rezultātiem atkārtoti informēt Sabiedriskā transporta padomes 2020.gada 

aprīļa sēdē, lai lemtu par to turpmāku lietderību un iespējamiem grozījumiem 

reģionālās nozīmes maršrutu tīklā. 

            3A.4. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 17.janvārī.  

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona 

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece      _________________ 

  

 
2 Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” apkopot un 2020.gada sākumā informēt Sabiedriskā 

transporta padomi par reisu (reisa daļu) izpildes pēc pieprasījuma rezultātiem. 
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Lēmums Nr.4 

 

 

2020.gada 17.janvārī              (prot.Nr.1§4) 

 

4. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās un pilsētas nozīmes 

maršrutos. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās daļas 

3. punktu, 7.pantu, ievērojot minētā 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: 

 

4.1 Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

4.1.1. slēgt reģionālās nozīmes maršruta Nr.7731 Rīga – Āraiši - Cēsis reisu 

Nr.04 plkst.13.30 no Cēsu AO ar izpildi piektdienās. 

4.1.2. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.7761 Cēsis – Madona: 

4.1.2.1. slēgt reisu Nr.12 plkst.21.20 no Madonas AO ar izpildi piektdienās; 

4.1.2.2. slēgt reisu Nr.03 plkst.12.15 no Cēsu AO ar izpildi svētdienās. 

4.1.3. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.7730 Rīga – Cēsis: 

4.1.3.1.  slēgt reisu Nr.31 plkst.19.00 no Rīgas SAO ar izpildi svētdienās; 

4.1.3.2. slēgt reisu Nr.39 plkst.20.00 no Rīgas SAO ar izpildi svētdienās; 

4.1.3.3. slēgt reisu Nr.38 plkst.17.45 no Cēsu AO ar izpildi svētdienās. 

4.1.4. slēgt reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 3109 Sigulda – Institūts. 

4.1.5. slēgt  reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 3114 Sigulda – Gleznotājkalns. 

4.1.6. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.7968 Rīga – Vecpiebalga – Madona:  

4.1.6.1. slēgt reisu Nr.07 plkst.17.15 no Rīgas SAO ar izpildi piektdienās; 

4.1.6.2. reisam Nr.05 plkst.17.10 noteikt papildu izpildes dienu  piektdienās;  

4.1.6.3. slēgt reisu Nr.04 plkst.14.45 no Madonas AO ar izpildi svētdienās; 

4.1.6.4. atklāt reisu plkst.14.45 no Madonas AO ar izpildi svētdienās; 

4.1.7. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.5019 Saulkrasti – Pabaži – Dārziņi – 

Saulkrasti: 

4.1.7.1.slēgt reisu Nr.01 plkst.06.45 no Saulkrastu stacijas ar izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai; 

4.1.8.1.atklāt reisu plkst.06.50 no Saulkrastu stacijas ar izpildi no pirmdienas līdz 

sestdienai. 

4.1.9. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 3113 Sigulda-Kaķīškalns-Institūts-

Sigulda: 

4.1.9.1. slēgt reisu Nr.05 plkst.13.30 ar izpildi no pirmdienas līdz sestdienai 

(sezonalitāte - no 1.septembra līdz 31.maijam); 



4.1.9.2. atklāt reisu plkst.13.00 no Siguldas AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

sestdienai (sezonalitāte - no 1.septembra līdz 31.maijam); 

4.1.9.3. slēgt reisu Nr.06 plkst.14.30 no Siguldas AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

sestdienai; 

4.1.9.4. atklāt reisu plkst.14.15 no Siguldas AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

sestdienai; 

4.1.9.5. reisā Nr.07 plkst.17.30 no Siguldas AO izslēgt pieturu “Siguldas sporta 

skola”; 

4.1.9.6. slēgt reisu Nr.08 plkst.18.30 ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai un 

atklāt jaunu reisu plkst.18.30 no Siguldas AO (ar grozītu braukšanas shēmu) ar izpildi 

no pirmdienas līdz sestdienai; 

4.1.9.7. atklāt jaunu reisu plkst.16.15 no Siguldas AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz sestdienai. 

4.1.10.reģionālās nozīmes maršrutā Nr.5607 Sigulda – Nurmiži: 

4.1.10.1. slēgt reisus Nr.03 plkst.09.45 no Siguldas AO un Nr.04 plkst.10.05 no 

pieturas “Nurmiži” ar izpildi pirmdienās, ceturtdienās; 

4.1.10.2. atklāt reisu plkst.09.10 no Siguldas AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai;  

4.1.10.3. slēgt reisus Nr.05 plkst.12.35 no Siguldas AO un Nr.06 plkst.12.55 no 

pieturas “Nurmiži” ar izpildi pirmdienās un ceturtdienās; 

4.1.10.4. atklāt reisu plkst.12.10 no Siguldas AO ar izpildi katru dienu;  

4.1.10.5. slēgt reisus Nr.09 plkst.06.50 no Siguldas AO un Nr.12 plkst.07.08 no 

pieturas “Nurmiži” ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai (mācību laikā); 

4.1.10.6. atklāt reisu plkst.07.00 no Siguldas AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai (mācību laikā);  

4.1.10.7. slēgt reisus Nr.13 plkst.15.30 no Siguldas AO un Nr.14 plkst.16.00 no 

pieturas “Nurmiži” ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai (mācību laikā); 

4.1.10.8. atklāt reisu plkst.15.30 no Siguldas AO ar izpildi katru dienu.  

4.1.11. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.3111 Sigulda – Ķipari: 

4.1.11.1. slēgt reisus Nr.05 plkst.11.40 no Siguldas AO un Nr.06 plkst.11.50 no 

pieturas “Ķipari” ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

4.1.11.2. atklāt reisu plkst.10.10 no Siguldas AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai;  

4.1.11.3. slēgt reisu Nr.09 plkst.13.40 no Siguldas AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

4.1.11.4. atklāt reisu plkst.13.10 no Siguldas AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai;  

4.1.11.5. slēgt reisus Nr.11 plkst.09.15 no Siguldas AO un Nr.14 plkst.09.25 no 

pieturas “Ķipari” ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

4.1.11.6. atklāt reisu plkst.14.00 no Siguldas AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai. 

4.1.12. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6255 Rīga – Sigulda:  

4.1.12.1. atklāt reisus plkst.05.10 no Siguldas AO un plkst.06.40 no Rīgas SAO 

ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

4.1.12.2. reisā Nr.42 plkst.08.40 no Siguldas AO iekļaut pieturu “Institūts”,  

4.1.12.3. reisā Nr.69 plkst.22.40 no Rīgas SAO ar izpildi piektdienās, sestdienās 

izslēgt  pieturu “Sigulda” un iekļaut pieturu  “Vidzemes šoseja”. 



 

4.2. Saskaņot Jelgavas pilsētas ierosinātās izmaiņas (valsts reģionālā autoceļa 

P100 Jelgava-Dalbe un Eglaines/Skolas ielu savienojuma mezgla pārbūves darbu 

rezultātā; pēc Garozas ielas rekonstrukcijas darbu noslēgšanās) pilsētas nozīmes 

maršrutos Nr. 1 Tušķi-Ozolnieku vidusskola, Nr. 18 Meiju ceļš-Ozolnieku vidusskola, 

Nr. 2 Svēte-Tetele, Nr. 6 Ānes pagasts-Vīgriežu iela, Nr. 16 Svētes skola-Tetele. 

 

4.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus 

sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumos un Vienošanās par pilsētas un 

reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīkla robežām. 

4.4. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 17.janvārī. 

 
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. 

 

 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona 

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece                _________________ 

 

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

