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Sabiedriskā transporta padome, deviņiem padomes locekļiem (D.Merirands,
V.Brūdere, A.Okmanis, L.Šāvējs, P.Markēvičs, L.Olante, A.Novikova, B.Vīlipa un
S.Maksimovs) balsojot „par” (elektroniskās saskaņošanas kārtībā), nolēma sekojošus
jautājumus skatīt rakstveida procedūrā:
1. Par 2017.gada decembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniedzējiem reģionālos pārvadājumos par 2017.gada decembri avansā un
republikas pilsētu pašvaldībām par 2016.gadu un 2017.gadu izmaksājamo
dotāciju apjomu.
2. Par 2017.gada decembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniedzējiem reģionālos pārvadājumos par 2017.gada decembri avansā un
republikas pilsētām par 2016.gadu izmaksājamo dotāciju apjomu par
personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu.
3. Par 2017. gada decembra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā
izmaksājamo dotāciju par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu.
4. Par 2017. gada 9 mēnešu sabiedriskā transporta pakalpojumu nozares
rezultatīvajiem rādītājiem un valsts budžeta dotāciju izlietojumu.
5. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
6. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.
Rakstveida procedūras piemērošanas pamatojums: 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” 17., 18. un
59.punkta izpildi – Satiksmes ministrijai līdz 2017.gada 10.oktobrim jāveic valsts
budžeta maksājumi; lai izpildītu Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu
Nr.1511 “Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 27. punktu; izvērtējot
eksperimentālo pārvadājumu rezultātus reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6038
Tukums-Kukšas-Sautiņi-Abavnieki (1.pieteikums); ņemot vērā izmaiņas reģionālās
nozīmes maršrutā Nr.5721 Ādaži-Stapriņi-Atari-Ādaži (2.pieteikums); lai noskaidrotu
maršruta vai reisa nepieciešamības pamatotību un kontrolētu pasažieru plūsmu
(3.pieteikums), ņemot vērā Beverīnas novada pašvaldības lūgumu līdzšinējo
pieturvietu “Brenguļi” pārcelt uz jaunizbūvēto vietu (4. pieteikums).
Atbilstoši Ministru kabienta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr. 1511
“Sabiedriskā transporta padomes nolikums” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 1511)
24.41. punktam, lēmumprojekti un lēmumu pieņemšanai nepieciešamie materiāli
padomes locekļiem elektroniski nosūtīti 2017.gada 4.decembrī.
Ievērojot jautājumu izskatīšanas steidzamību, atbilstoši MK noteikumu Nr.
1511 24.42. punktam, termiņš viedokļa sniegšanai par lēmumu projektiem – līdz
2017.gada 6.decembrim.
Atbilstoši MK noteikumu Nr. 1511 24.43. punktam, rakstveida procedūrā
lēmums ir uzskatāms par pieņemtu, ja par to nobalsojis padomes locekļu vairākums.
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VSIA “Autotransporta direkcija” saņemtie Sabiedriskā transporta
padomes locekļu viedokļi par lēmumu projektiem un balsojums:
A.Okmanis (04.12.2017. elektroniskā pasta vēstule); L.Šāvējs (05.12.2017.
elektroniskā pasta vēstule); P.Markēvičs (05.12.2017. elektroniskā pasta vēstule);
L.Olante (05.12.2017. elektroniskā pasta vēstule); B.Vīlipa (06.12.2017. elektroniskā
pasta vēstule); S.Maksimovs (06.12.2017. elektroniskā pasta vēstule) atbalsta lēmumu
projektus.
V.Brūdere neatbalsta 6. lēmumprojekta 1. pieteikumu (05.12.2017. elektroniskā
pasta vēstule), A.Novikova neatbalsta 6.lēmumprojekta 3. pieteikumu (05.12.2017.
elektroniskā pasta vēstule).
1. Par 2017.gada decembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniedzējiem reģionālos pārvadājumos par 2017.gada decembri avansā un
republikas pilsētu pašvaldībām par 2016.gadu un 2017.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, astoņiem padomes locekļiem (V.Brūdere, A.Okmanis, L.Šāvējs, P.Markēvičs,
L.Olante, A.Novikova, B.Vīlipa un S.Maksimovs) balsojot “par”, Sabiedriskā
transporta padome nolemj:
1.1.Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2017. gada 22.
novembra ziņojumā Nr.34 „ Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu
pārvadātājiem par 2017.gada decembri un republikas pilsētu pašvaldībām par
2016.gadu un 2017.gadu ” sniegtos priekšlikumus;
1.2. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 6. decembrī.
2. Par 2017.gada decembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniedzējiem reģionālos pārvadājumos par 2017.gada decembri avansā 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, astoņiem padomes locekļiem (V.Brūdere, A.Okmanis, L.Šāvējs,
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P.Markēvičs, L.Olante, A.Novikova, B.Vīlipa un S.Maksimovs) balsojot “par”,
Sabiedriskā transporta padome nolemj:
2.1. Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2017. gada 21.
novembra ziņojumā Nr.33 „Ziņojums par dotāciju ar braukšanas maksas
atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sadali sabiedrisko transporta pakalpojumu
sniedzējiem par 2017. gada decembri un republikas pilsētu pašvaldībām par 2016.
gadu” sniegtos priekšlikumus;
2.2. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 6. decembrī.
3. Par 2017. gada decembra 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, astoņiem padomes locekļiem (V.Brūdere, A.Okmanis, L.Šāvējs,
P.Markēvičs, L.Olante, A.Novikova, B.Vīlipa un S.Maksimovs) balsojot “par”,
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
decembra mēnesī izmaksājamo dotāciju apjomu AS “Pasažieru vilciens”;
3.2. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 6.decembrī.
4. Par 2017. gada 9 mēnešu sabiedriskā transporta pakalpojumu nozares
rezultatīvajiem rādītājiem un valsts budžeta dotāciju izlietojumu.
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” 17. un 18.punktos noteikto, kā arī pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu
Nr.1511 21.punktu, astoņiem padomes locekļiem (V.Brūdere, A.Okmanis, L.Šāvējs,
P.Markēvičs, L.Olante, A.Novikova, B.Vīlipa un S.Maksimovs) balsojot “par”
Sabiedriskā transporta padome nolemj:
4.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju
par sabiedriskā transporta pakalpojumu nozares 2017.gada 9 mēnešu rezultatīvajiem
rādītājiem un valsts budžeta dotāciju izlietojumu;
4.2. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 6. decembrī.
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5. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 27. punktu, astoņiem
padomes locekļiem (V.Brūdere, A.Okmanis, L.Šāvējs, P.Markēvičs, L.Olante,
A.Novikova, B.Vīlipa un S.Maksimovs) balsojot “par”, 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 3.1.1., 3.2.3., 3.2.7.punktu,
2014.gada 28.februāra lēmuma Nr.2 2.14.punktu, 2015.gada 30.oktobra lēmuma Nr. 5
5.4. punktu un 2017.gada 17. oktobra lēmuma Nr.2 (prot.10§2) 2.5. apakšpunktu;
5.2. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 6.decembrī.
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, Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija
noteikumu Nr. 634 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība
maršrutu tīklā” 77. un 84.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 3.1., 3.3.
punktu, septiņiem padomes locekļiem (A.Okmanis, L.Šāvējs, P.Markēvičs, L.Olante,
A.Novikova, B.Vīlipa un S.Maksimovs) balsojot “par” pirmo pieteikumu, astoņiem
padomes locekļiem (V.Brūdere, A.Okmanis, L.Šāvējs, P.Markēvičs, L.Olante,
A.Novikova, B.Vīlipa un S.Maksimovs) balsojot “par” otro pieteikumu, septiņiem
padomes locekļiem (V.Brūdere, A.Okmanis, L.Šāvējs, P.Markēvičs, L.Olante, B.Vīlipa
un S.Maksimovs) balsojot “par” trešo pieteikumu un septiņiem padomes locekļiem
(V.Brūdere, A.Okmanis, L.Šāvējs, P.Markēvičs, L.Olante, A.Novikova un B.Vīlipa)
balsojot “par” ceturtā pieteikuma pirmo variantu, Sabiedriskā transporta padome
nolemj:
6.1. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā:
6.1.1. Iekļaut maršrutu tīklā maršruta Nr.6038 Tukums –Kukšas –Sautiņi –
Abavnieki reisus:
6.1.1.1. reiss 04 plkst.9:15 no Abavniekiem ar izpildi otrdienās;
6.1.1.2. reiss 07 plkst.14:25 no Tukuma AO ar izpildi otrdienās un piektdienās;
6.1.1.3. reiss 14 plkst.14:25 no Tukuma AO ar izpildi ceturtdienās, iebraucot
Ķīšos;
6.1.1.4. reiss 19 plkst.9:10 no Abavniekiem ar izpildi ceturtdienās, iebraucot
Ķīšos.
6.2. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā:
6.2.1. Pārņemt finansēšanu maršrutam Nr.5721 Ādaži-Stapriņi-Atari-Ādaži:
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6.2.1.1. reiss Nr.16 plkst.7.30 no pieturvietas “Stapriņi (Vaivariņu iela)” ar
izpildi no pirmdienas līdz piektdienai mācību laikā;
6.2.1.2. reiss Nr.19 plkst.14.00 no pieturvietas “Ādažu centrs” ar izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai mācību laikā;
6.2.1.3. reiss Nr.21 plkst.16.50 no pieturvietas “Ādažu centrs” ar izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai mācību laikā;
6.2.2. Slēgt reisus:
6.2.2.1. Nr.17 plkst.17.18 no pieturvietas “Ādaži” ar izpildi no pirmdienas līdz
piektdienai mācību laikā;
6.2.2.2. Nr.13 plkst.13.53 no pieturvietas “Ādaži” ar izpildi no pirmdienas līdz
piektdienai mācību laikā;
6.2.2.3. Nr.14 plkst.7.35 no pieturvietas “Stapriņi (Vaivariņu iela)” ar izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai mācību laikā;
6.2.2.4. Nr.15 plkst.15.23 no pieturvietas “Ādaži” ar izpildi no pirmdienas līdz
piektdienai mācību laikā.
Izbeigt 2014. gada 17.decembra Līgumu Nr. ATD/ST-2014/03-F Par
zaudējumu kompensēšanu reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā.
6.3. Uz eksperimenta laiku līdz sešiem mēnešiem reģionālās nozīmes maršrutā
Nr.6108 Ogre – Ķegums – Bekuciems atklāt divus reisus – 09 plkst.18.05 no Ogres
autoostas un 10 plkst.18.45 no Bekuciema svētdienās un svētku dienās. Slēgt
trīspusēju līgumu par apmaksas kārtību.
6.4. Akceptēt izmaiņas maršrutā Nr. 5404 reisam Nr. 02 un maršrutā Nr. 6620
reisiem Nr. 01, 03 un 05 iekļaut jaunizveidoto pieturvietu "Brenguļi", ar to aizstājot
līdzšinējo pieturvietu 500 metru tuvāk.
6.5. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt grozījumus noslēgtajos
sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos.
6.6. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 6.decembrī.
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
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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
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