SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME
Protokols Nr.2/R
Rīgā
2017.gada 30.martā
Autotransporta direkcija
Vaļņu ielā 30, Rīgā
Sabiedriskā transporta padomes priekšsēdētājs:
Dins Merirands
Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks
Sabiedriskā transporta padomes locekļi:
Vaira Brūdere

Kurzemes
plānošanas
reģiona
transporta nodaļas vadītāja

Modris Jaunups

VSIA „Autotransporta direkcija” valdes loceklis

Ligita Olante

Rīgas plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta
nodaļas vadītāja

Laimis Šāvējs

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes
loceklis,
Jaunpiebalgas
novada
domes
priekšsēdētājs

Annija Novikova

Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta
direktora vietniece - Autotransporta nodaļas
vadītāja

Patriks Markēvičs

Satiksmes ministrijas
direktora vietnieks

Sergejs Maksimovs

Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes
loceklis, Viļakas novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis

Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes
dalībnieks, Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Draudiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas Pašvaldību departamenta direktors

dzelzceļa

Sabiedriskā

departamenta

Protokolē:
VSIA „ Autotransporta direkcija”
Juridiskās daļas juriste Irita Tace-Loca
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr.1511
„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 24.43.punktu, Sabiedriskā transporta
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padome, deviņiem padomes locekļiem (D.Merirands, V.Brūdere, L.Olante,
S.Maksimovs, L.Šāvējs, A.Okmanis, M.Jaunups, A.Novikova, P.Markēvičs) tās
2017.gada 3.marta sēdē, balsojot „par”, nolēma rakstveida procedūrā skatīt
sekojošus jautājumus:
1. Par 2017.gada aprīļa mēnesī pārvadātājiem un republikas pilsētām avansā
izmaksājamo dotāciju apjomu.
2. Par 2017.gada aprīļa mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem
reģionālos pārvadājumos un republikas pilsētām avansā izmaksājamo dotāciju apjomu
par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu.
3. Par 2017.gada aprīļa mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo
dotāciju par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu.
Rakstveida procedūras piemērošanas pamatojums: nepietiekoša kvoruma
dēļ Sabiedriskā transporta padomes sēdi nav iespējams organizēt 2017.gada 31.martā,
bet, lai nodrošinātu 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. punkta izpildi - Satiksmes ministrijai līdz 2017.gada 10.aprīlim jāveic
valsts budžeta dotācijas maksājumi.
Atbilstoši Ministru kabienta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr. 1511
“Sabiedriskā transporta padomes nolikums” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 1511)
16.punktam, lēmumprojekti un lēmumu pieņemšanai nepieciešamie materiāli padomes
locekļiem elektroniski nosūtīti 2017.gada 24.martā.
Atbilstoši MK noteikumu Nr. 1511 24.42. punktam, termiņš viedokļa sniegšanai
par lēmuma projektu – ne vēlāk kā 2017.gada 31.marts.
Atbilstoši MK noteikumu Nr. 1511 24.43. punktam, rakstveida procedūrā
lēmums ir uzskatāms par pieņemtu, ja par to nobalsojis padomes locekļu vairākums.
VSIA “Autotransporta direkcija” saņemtie Sabiedriskā transporta
padomes locekļu viedokļi par lēmumu projektiem un balsojums:
Annija Novikova (24.03.2017. elektroniskā pasta vēstule); Laimis Šāvējs
(24.03.2017. elektroniskā pasta vēstule); Aivars Okmanis (25.03.2017. elektroniskā
pasta vēstule); Vaira Brūdere (27.03.2017. elektroniskā pasta vēstule); Patriks
Markēvičs (27.03.2017. elektroniskā pasta vēstule); Dins Merirands (27.03.2017.
elektroniskā pasta vēstule); Aivars Draudiņš (28.03.2017. elektroniskā pasta vēstule);
Ligita Olante (29.03.2017. elektroniskā pasta vēstule); Modris Jaunups (29.03.2017.
elektroniskā pasta vēstule atbalsta lēmumu projektus.
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1.Par 2017.gada aprīļa mēnesī pārvadātājiem un republikas pilsētām avansā
izmaksājamo dotāciju apjomu.
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, Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr.1511
„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” III1.nodaļu, Sabiedriskā transporta
padome nolemj:
1.1. Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2017.gada
23.marta ziņojumā Nr.10 „ Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu
pārvadātājiem par 2017.gada aprīli un republikas pilsētu pašvaldībām par 2017.gada
2.ceturksni” sniegtos priekšlikumus par 2017.gada aprīļa mēnesī avansā izmaksājamo
dotāciju apjomu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos
pārvadājumos un republikas pilsētu pārvadājumos;
1.2. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 30.martā.
2. Par 2017.gada aprīļa mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem
reģionālos pārvadājumos un republikas pilsētām par 2017.gada 2.ceturksni
avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas
atvieglojumiem pārvadāšanu.
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, Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr.1511
„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” III1.nodaļu, Sabiedriskā transporta
padome nolemj:
2.1. Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2017.gada
23.marta ziņojumā Nr.9 „Ziņojums par dotāciju sadali pārvadātājiem par braukšanas
maksas atvieglojumiem par 2017.gada aprīli un republikas pilsētām par 2017.gada
2.ceturksni” sniegtos priekšlikumus par 2017.gada aprīļa mēnesī sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos un republikas pilsētu pašvaldībām
2017.gada 2.ceturksnī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas
maksas atvieglojumiem pārvadāšanu;
2.2. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 30.martā.
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3. Par 2017.gada aprīļa mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo
dotāciju 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, Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr.1511
„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” III1.nodaļu, Sabiedriskā transporta
padome nolemj:
3.1. Apstiprināt VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2016.gada
27.decembra ziņojumā Nr.37 „Ziņojums par AS “Pasažieru vilciens” izmaksājamo
dotāciju par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu” sniegtos priekšlikumus par 2017.gada
aprīļa mēnesī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu AS “Pasažieru vilciens”;
3.2. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 30.martā.

D.Merirands
Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks
Sabiedriskā transporta padomes
priekšsēdētājs
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