
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2019. gada 29. martā  (prot. Nr.3§1) 
 

1. Par 2019.gada aprīļa mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2019.gada aprīli avansā un republikas 

pilsētu pašvaldībām par 2019.gada II ceturksni 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 2019.gada 

15.marta ziņojumā Nr.6 “Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu 

pārvadātājiem par 2019.gada aprīli un republikas pilsētu pašvaldībām par 2019.gada 

2.ceturksni” sniegtos priekšlikumus un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālās nozīmes pārvadājumos par 2019.gada aprīli izmaksāt  

3 273 085 EUR, un republikas pilsētu pašvaldībām par 2019.gada II ceturksni par 

zaudējumiem maršrutos, kuriem vairāk nekā 30% no kopējā maršrutu garuma ir ārpus 

pilsētas administratīvās teritorijas, izmaksāt 459 893 EUR; 

1.2. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 29. martā. 

 

 

 

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 

 

 

2019. gada 29. martā  (prot. Nr.3§2) 
 

2. Par Rīgas pilsētas domei aprēķinātās dotācijas par 2019. gada 2. ceturksni 

aizturēšanu. 

 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 6. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 2. panta pirmo daļu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 

“Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 6.3.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” 78.punktu, nolūkā nepieļaut, ka valsts 

budžeta apakšprogrammā 31.07.00 „Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai” 

piešķirtie līdzekļi tiek izlietoti nelikumīgi, nepareizi, vai nelietderīgi un gūt pārliecību, 

ka Rīgas pilsētas nozīmes maršrutos pārvadāto pasažieru, kuriem valsts ir noteikusi 

braukšanas maksas atvieglojumus, t.i., personas ar I vai II grupas invaliditāti un personu 

līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kā arī personu, kas pavada personu ar I grupas 

invaliditāti vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, skaits atbilst faktiskai 

situācijai, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

2.1. Līdz 2019. gada 1. maijam aizturēt Rīgas pilsētas domei aprēķinātās 

dotācijas par 2019. gada 2. ceturksni 2 206 162 EUR apmērā; 

2.2. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” pieprasīt Rīgas domei 

skaidrojumu par Rīgas pilsētas nozīmes maršrutos radušos situāciju un 

datus, kas pamato ar valsts noteiktajiem braukšanas maksas 

atvieglojumiem pārvadāto pasažieru skaita pieauguma atbilstību faktiskai 

situācijai, veikt padziļinātu no Rīgas domes saņemtās informācijas analīzi 

un par rezultātiem nākamajā Sabiedriskā transporta padomes sēdē 

informēt Sabiedriskā transporta padomes locekļus;  

2.3. Uzaicināt Rīgas domes pārstāvjus uz Sabiedriskā transporta padomes 

2019.gada aprīļa sēdi; 

2.4. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 29. martā. 

 

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmajai un otrajai daļai, 

79.panta pirmajai daļai, Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību par lēmumu iesniedzot VSIA 

“Autotransporta direkcija” . 

Atbilstoši Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 11.panta trešajai daļai, 

tāda lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana, kas pieņemts sakarā ar to zaudējumu un 



izdevumu kompensēšanu, kuri pārvadātājam radušies saistībā ar sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanu maršrutu tīkla maršrutos, neaptur šā lēmuma darbību vai tā 

izpildi. 
 

 

 

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.2A 

 

 

2019. gada 29. martā  (prot. Nr. 3§2A) 
 

 

2A. Par 2019.gada aprīļa mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālos pārvadājumos par 2019.gada aprīli avansā un republikas pilsētām par 

2019.gada II 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: 

2A.1. Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2019. gada 

15.marta ziņojumā Nr.7 “Ziņojums par dotāciju ar braukšanas maksas atvieglojumiem 

saistīto zaudējumu segšanai sadali sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par 

2019.gada aprīli un republikas pilsētu pašvaldībām par 2019.gada 2.ceturksni” sniegtos 

priekšlikumus un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālās nozīmes 

pārvadājumos par 2019.gada aprīli izmaksāt  

821 026 EUR, un republikas pilsētu pašvaldībām par 2019.gada II ceturksni par personu 

ar invaliditāti pārvadāšanu, izmaksāt   606 253 EUR; 

2A.2. 2019.gada aprīlī valsts budžeta apakšprogrammā 31.07.00 EKK 3000 

Subsīdijas un dotācijas izveidot valsts dotāciju rezervi 353 374 EUR, lai novirzītu 

pārvadātājiem 2019.gada nesegto zaudējumu kompensēšanai; 

2A.3. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 29. martā. 
 

 

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 

 

 

2019.gada 29.martā                (prot.Nr.3§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 veiktajiem grozījumiem sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas pasūtījuma 

Līgumos, pamatojoties uz Sabiedriskā transporta padomes 2014.gada 10.janvāra 

Lēmuma Nr. 3 “Par operatīvo lēmumu izpildes nodrošināšanu” 3.2.3. un 3.2.7. punktu,  

2014. gada 28. februāra lēmuma Nr.2 “Par grozījumu apstiprināšanu reģionālās 

nozīmes maršrutu tīklā” 2.14.punktu; 

 3.2. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 29. martā.  
 

 

 

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 

2019.gada 29.martā                (prot.Nr.3§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 2010.gada 13.jūlija 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., 3.3. punktu, Sabiedriskā transporta padome 

nolemj: 
4.1. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un dzelzceļa 

maršrutā Rīga-Liepāja   2019.gada 20.jūlijā (ap plkst. 14.00) norīkot papildus vilcienu 

Rīga-Liepāja, savukārt 2019.gada 21.jūlijā (ap plkst. 01.00) norīkot papildus vilcienu 

Liepāja-Rīga. 

 

4.2. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un, nepalielinot 

nobraukumu maršrutu tīklā, atklāt jaunu maršrutu Ādaži - Stacija “Gauja” - DS 

“Salūts” - Ādaži ar sekojošu reisu izpildi: 

4.2.1. plkst. 09.45 no Ādažiem (izpildes dienas – no pirmdienas līdz 

piektdienai); 

4.2.2. plkst. 13.35 no Ādažiem (izpildes dienas – no pirmdienas līdz 

piektdienai); 

4.2.3. plkst. 17.50 no Ādažiem (izpildes dienas – no pirmdienas līdz 

piektdienai); 

4.2.4. plkst. 07.15 no Stacijas “Gauja” (izpildes dienas – no pirmdienas līdz 

piektdienai). 

 

4.3. Atlikt Rēzeknes pilsētas domes pieteikuma izskatīšanu par pilsētas 

nozīmes maršrutu Nr. 18 “Blaumaņa iela - Janapole”, Nr. 19 “Blaumaņa iela - 

Dzirkstele” izslēgšanu no maršrutu saraksta, kas vairāk kā 30% iziet ārpus pilsētas 

administratīvās teritorijas, . un maršrutu Nr. 10A “Rēzekne A-Janapole”, Nr. 15A 

“Blaumaņa iela -Dzirkstele”, Nr. 13A “Rēzekne 2 – Latvijas finieris - Tūmuži” 

iekļaušanu tajā, un pēc atkārtotas izvērtēšanas iesniegt pieteikumu Sabiedriskā 

transporta padomei atkārtotai izskatīšanai. 

 

4.4. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un reģionālās 

nozīmes maršrutā Nr. 7906 Rīga-Smiltene-Alūksne: 

4.4.1. slēgt reisa Nr. 02 plkst. 03.00 no Alūksnes izpildi trešdienās, piektdienās, 

svētdienās (iepriekš – izpildīts katru dienu); 

4.4.2. slēgt reisa Nr. 05 plkst. 17.50 no Rīgas izpildi otrdienās, ceturtdienās, 

sestdienās (iepriekš – izpildīts katru dienu). 



 

4.5. Valsts budžeta līdzekļu nepietiekamības dēļ neatbalstīt ierosinātās 

izmaiņas par Rīgas pilsētas maršruta Nr. 7 Abrenes iela – Stīpnieki pagarināšanu līdz 

lidostai “Rīga” un pēc papildus izvērtēšanas nepieciešamības gadījumā iesniegt 

pieteikumu Sabiedriskā transporta padomei atkārtotai izskatīšanai. 

 

4.6. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā (mainītas 

maršrutu shēmas), nepalielinot kopējo nobraukumu maršrutu tīklā: 

4.6.1. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 3005 Cēsu AO – Cīrulīši: 

4.6.1.1. slēgt reisus Nr.01 plkst.07.00, Nr.07 plkst.08.30, Nr.09 plkst.09.30, 

Nr.11 plkst.10.30, Nr.15 plkst.11.30, Nr.17 plkst.12.30, Nr.21 plkst.13.30, Nr.23 

plkst.14.30, Nr.25 plkst.15.30, Nr.27 plkst.16.30, Nr.31 plkst.18.30, Nr.63 plkst.11.20, 

Nr.65 plkst.13.20, Nr.61 plkst.7.30 no Cēsu AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

4.6.1.2. slēgt reisus Nr.33 plkst.08.30, Nr.35 plkst.09.30, Nr.37 plkst.09.30, 

Nr.41 plkst.11.30, Nr.43 plkst.11.30, Nr.45 plkst.12.30, Nr.47 plkst.13.30, Nr.49 

plkst.13.30, Nr.51 plkst.14.30, Nr.57 plkst.16.30 no Cēsu AO ar izpildi sestdienās; 

4.6.1.3. slēgt reisus Nr.02 plkst.07.15, Nr.08 plkst.08.45, Nr.10 plkst.09.45, 

Nr.12 plkst.10.45, Nr.16 plkst.11.45, Nr.18 plkst.12.45, Nr.22 plkst.13.45, Nr.24 

plkst.14.45, Nr.26 plkst.15.45, Nr.28 plkst.16.45, Nr.32 plkst.18.45, Nr.64 plkst.11.40, 

Nr.66 plkst.13.40, Nr.60 plkst.17.30 no Cīrulīšiem ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

4.6.1.4. slēgt reisus Nr.34 plkst.08.45, Nr.36 plkst.09.45, Nr.38 plkst.09.45, 

Nr.42 plkst.11.45, Nr.44 plkst.11.45, Nr.46 plkst.12.45, Nr.48 plkst.13.45, Nr.50 

plkst.13.45, Nr.52 plkst.14.45, Nr.58 plkst.16.45 no Cīrulīšiem ar izpildi sestdienās; 

4.6.1.5. atklāt jaunus reisus (lokveida) ar mainītu braukšanas shēmu: 

4.6.1.5.1. plkst.07.00, plkst.07.30, plkst.08.30, plkst.09.30, plkst.10.30, 

plkst.11.30, plkst.11.30 (uz Meža kapiem), plkst.12.30, plkst.13.30, plkst.13.30 (uz 

Meža kapiem), plkst.14.30, plkst.15.30, plkst.16.30, plkst.17.30, plkst.18.30 no Cēsu 

AO ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

4.6.1.5.2. plkst.08.30, plkst.09.30, plkst.09.30 (uz Meža kapiem), plkst.11.30, 

plkst.11.30 (uz Meža kapiem), plkst.12.30, plkst.13.30, plkst.13.30 (uz Meža kapiem), 

plkst.14.30, plkst.16.30 no Cēsu AO ar izpildi sestdienās.  

4.6.2. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 3010 CATA-Autoosta-Slimnīca-

Cīrulīši: 

4.6.2.1. slēgt reisus no pieturvietas “CATA” Nr.01 plkst.05.35, Nr.37 plkst.05.25 

ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai, Nr.25 plkst.19.00, Nr.27 plkst.20.00, Nr.29 

plkst.21.00 ar izpildi katru dienu, Nr.31 plkst.22.00 ar izpildi no pirmdienas līdz 

sestdienai, Nr.35 plkst.11.30, Nr.33 plkst.09.30, Nr.05 plkst.09.30, Nr.07 plkst.10.30, 

Nr.09 plkst.11.30, Nr.11 plkst.12.30, Nr.13 plkst.13.30, Nr.17 plkst.15.00, Nr.19 

plkst.16.00, Nr.21 plkst.17.00, Nr.23 plkst.18.00 ar izpildi svētdienās; 

4.6.2.2. slēgt reisu Nr.03 plkst.08.40 no Cēsu AO ar izpildi svētdienās; 

4.6.2.3. slēgt reisus no pieturvietas “Cīrulīši” Nr.24 plkst.19.30, Nr.26 

plkst.20.30, Nr.28 plkst.21.30 ar izpildi katru dienu, Nr.30 plkst.22.30 ar izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai, Nr.34 plkst.12.00, Nr.32 plkst.10.00, Nr.02 plkst.09.00, 

Nr.04 plkst.10.00, Nr.06 plkst.11.00, Nr.08 plkst.12.00, Nr.10 plkst.13.00, Nr.12 



plkst.14.00, Nr.16 plkst.15.30, Nr.18 plkst.16.30, Nr.20 plkst.17.30, Nr.22 plkst.18.30 

ar izpildi sestdienās; 

4.6.2.4. atklāt jaunus reisus (lokveida) ar mainītu braukšanas shēmu no 

pieturvietas “CATA” plkst.19.00, plkst.20.00, plkst.21.00 ar izpildi katru dienu, 

plkst.22.00 ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai, plkst.11.30, plkst.09.30, 

plkst.09.30 (uz Meža kapiem), plkst.10.30, plkst.11.30, plkst.12.30, plkst.13.30, 

plkst.15.00, plkst.16.00, plkst.17.00, plkst.18.00 ar izpildi sestdienās, no Cēsu AO 

plkst.08.40 ar izpildi svētdienās; 

4.6.2.5. atklāt jaunus reisus plkst. 05.25, plkst. 05.35 no pieturvietas “CATA” ar 

izpildi no pirmdienas līdz piektdienai.  

 

4.7. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija”, atbilstoši Lēmuma 4.1., 4.2., 4.4., 

4.6. punktam, veikt attiecīgus grozījumus sabiedriskā transporta pakalpojumu 

pasūtījuma līgumos. Lēmuma 4.2. un 4.6. punktā noteiktie grozījumus maršrutu tīklā ir 

iespējams veikt tikai tad, ja ir veikti attiecīgi grozījumi, lai netiktu palielināts kopējais 

nobraukums maršrutu tīklā, par ko informēt Sabiedriskā transporta padomi.  

4.8. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 29.martā. 
 

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

