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Rīgā
2020.gada 4.jūnijā
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 Sabiedriskā transporta
nodaļas vadītāja

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
direktors

ministrijas

Dzelzceļa

departamenta

Sergejs Maksimovs
Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes
loceklis, Viļakas novada domes priekšsēdētājs
Aivars Okmanis

Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes
dalībnieks, Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Baiba Vīlipa

Satiksmes ministrijas
departamneta direktore

Taisa Trubača

Finanšu ministrijas Budžeta departamenta direktore
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Protokolē:
VSIA „ Autotransporta direkcija”
Juridiskās daļas juriste Irita Tace-Loca
Valstī izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ Sabiedriskā transporta padomes sēdes
tiek organizētas rakstveida procedūrā. Ņemot vērā minēto un, lai izpildītu Ministru
kabineta 2015. gada 28. jūlija 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, kā arī, ņemot vērā
apstākli, ka jālemj par eksperimentālo pārvadājumu rezultātiem maršrutos Nr. 5301
Liepāja-Cimdenieki-Grobiņa un Nr. 6907 Liepāja-Otaņķu pasts, rakstveida procedūrā
tiks skatīti sekojoši jautājumi:
1.
Par 2020.gada jūnija mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem
reģionālajos pārvadājumos par 2020.gada jūniju avansā izmaksājamo dotāciju apjomu
no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā
transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
2.
Par 2020.gada jūnija mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem
reģionālos pārvadājumos par 2020.gada jūniju 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”.
3.
Par 2020.gada jūnija mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo
dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa
publiskai infrastruktūrai”.
4.
Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.
Atbilstoši Ministru kabineta 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 2020.gada 28.maijā.
Atbilstoši MK noteikumu Nr. 1511 24.42. punktam, termiņš viedokļa sniegšanai
par lēmumu projektiem noteikts līdz 2020.gada 4. jūnijam.
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” saņemti sekojoši Sabiedriskā transporta
padomes locekļu viedokļi par lēmumu projektiem un balsojums:
- A.Okmanis (28.05.2020. elektroniskā pasta vēstule);
- L.Olante (02.06.2020. elektroniskā pasta vēstule);
- B.Vīlipa (03.06.2020. elektroniskā pasta vēstule);
- P.Markēvičs (03.06.2020. elektroniskā pasta vēstule);
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- T.Trubača (03.06.2020. elektroniskā pasta vēstule) ar komentāriem par
1.un2.jautājuma materiālos iekļauto informāciju. Vienlaikus T.Trubača atturas no
balsojuma par 4.jautājuma lēmumprojektu;
- V.Brūdere (03.06.2020. elektroniskā pasta vēstule);
-A.Novikova (04.06.2020. elektroniskā pasta vēstule) neatbalsta Lēmumprojektu
1.jautājumu attiecībā uz izmaksājamās dotācijas apmēra palielināšanas no jau piešķirtā
bāzes finansējuma, vēršot uzmanību uz Ministru kabineta 02.06.2020. sēdē nolemto, kā
rezultātā piedāvātais lēmumprojekts ir zaudējis aktualitāti. Tāpat A.Novikova neatbalsta
4.jautājuma lēmumprojektu.;
-D.Merirands (04.06.2020. elektroniskā pasta vēstule).
1.Par 2020.gada jūnija mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2020.gada jūniju 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, Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1511 “Sabiedriskā
transporta padomes nolikums” III1. nodaļu, septiņiem padomes locekļiem balsojot
“par”, bet vienam – “pret”, Sabiedriskā transporta padome nolemj:
1.1. Apstiprināt VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2020.gada
26.maija ziņojumā Nr.6.20/14/2020 “Ziņojums par dotāciju
zaudējumu segšanai sadalījumu pārvadātājiem par 2020.gada jūniju”
sniegtos priekšlikumus un sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniedzējiem reģionālās nozīmes pārvadājumos par 2020.gada jūniju
izmaksāt 5 249 008 EUR;
1.2. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 4.jūnijā.
2. Par 2020.gada jūnija mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniedzējiem reģionālos pārvadājumos par 2020.gada jūniju 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, Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1511
“Sabiedriskā transporta padomes nolikums” III1. nodaļu, astoņiem padomes locekļiem
balsojot “par”, Sabiedriskā transporta padome nolemj:
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2.1.

2.2.

Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2020. gada
26.maija ziņojumā Nr.6.20/13/2020 “Ziņojums par dotāciju ar
braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sadali
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par 2020.gada jūniju”
sniegtos priekšlikumus un sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniedzējiem reģionālās nozīmes pārvadājumos par 2020.gada jūniju
izmaksāt 783 399 EUR;
Lēmums stājas spēkā 2020. gada 4.jūnijā.

3. Par 2020.gada jūnija 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, Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1511
“Sabiedriskā transporta padomes nolikums” III1. nodaļu, astoņiem padomes locekļiem
balsojot “par”, Sabiedriskā transporta padome nolemj:
3.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2020.gada
26.maija ziņojumā Nr.6.20/12/2020 “Ziņojums par AS “Pasažieru vilciens”
izmaksājamo dotāciju par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu” sniegto informāciju un
apstiprināt avansa maksājumu AS “Pasažieru vilciens” par 2020.gada jūniju, izmaksājot
647 898 euro;
3.2. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 4.jūnijā.
4. 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 marštutu tīklā” 84.
punktu, Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā
transporta padomes nolikums” 3.3.punktu un III1. nodaļu, sešiem padomes locekļiem
balsojot “par”, vienam – “pret”, bet vienam atturoties, Sabiedriskā transporta
padome nolemj:
4.1. Izvērtējot eksperimentālo pārvadājumu1 rezultātus, apstiprināt sekojošas
izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā:
4.1.1. atklāt maršrutu Nr. 5301 Liepāja-Cimdenieki-Grobiņa ar sekojošu
reisu izpildi:
1

Spēkā līdz 30.06.2020.
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4.1.1.1. reiss Nr.11 plkst.06.05 no Siena tirgus līdz A/S Grobiņa ar izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai (nekursē svētku dienās);
4.1.1.2. reiss Nr.13 plkst.07.42 no Siena tirgus līdz Skolai (Grobiņa) ar izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai (nekursē svētku dienās);
4.1.1.3. reiss Nr.15 plkst.07.42 no Siena tirgus līdz Lidostai ar izpildi sestdienās,
svētdienās (kursē svētku dienās);
4.1.1.4. reiss Nr.25 plkst.09.54 no Siena tirgus līdz Lidostai ar izpildi katru dienu;
4.1.1.5. reiss Nr.17 plkst.11.46 no Siena tirgus līdz Skolai (Grobiņa) ar izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai (nekursē svētku dienās);
4.1.1.6. reiss Nr.19 plkst.11.46 no Siena tirgus līdz Lidostai ar izpildi sestdienās,
svētdienās (kursē svētku dienās);
4.1.1.7. reiss Nr.29 plkst.13.55 no Siena tirgus līdz Lidostai ar izpildi katru dienu;
4.1.1.8. reiss Nr.21 plkst.14.51 no Siena tirgus līdz Skolai (Grobiņa) ar izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai (nekursē svētku dienās);
4.1.1.9. reiss Nr.23 plkst.14.51 no Siena tirgus līdz Lidostai ar izpildi sestdienās,
svētdienās (kursē svētku dienās);
4.1.1.10. reiss Nr.31 plkst.17.00 no Siena tirgus līdz Lidostai ar izpildi katru
dienu;
4.1.1.11. reiss Nr.33 plkst.17.56 no Siena tirgus līdz Lidostai ar izpildi katru
dienu;
4.1.1.12. reiss Nr.14 plkst.06.54 no A/S “Grobiņa” līdz Siena tirgus ar izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai (nekursē svētku dienās);
4.1.1.13. reiss Nr.16 plkst.08.23 no Skolas (Grobiņa) līdz Siena tirgus ar izpildi
no pirmdienas līdz piektdienai (nekursē svētku dienās);
4.1.1.14. reiss Nr.18 plkst.12.29 no Skolas (Grobiņa) līdz Siena tirgus ar izpildi
no pirmdienas līdz piektdienai (nekursē svētku dienās);
4.1.1.15. reiss Nr.20 plkst.15.34 no Skolas (Grobiņa) līdz Siena tirgus ar izpildi
no pirmdienas līdz piektdienai (nekursē svētku dienās);
4.1.1.16. reiss Nr. 22 plkst.07.16 no Lidostas līdz Siena tirgus ar izpildi
sestdienās, svētdienās (kursē svētku dienās);
4.1.1.17. reiss Nr.24 plkst.08.38 no Lidostas līdz Siena tirgus ar izpildi sestdienās,
svētdienās (kursē svētku dienās);
4.1.1.18. reiss Nr.26 plkst.10.22 no Lidostas līdz Siena tirgus ar izpildi katru
dienu;
4.1.1.19. reiss Nr. 30 plkst. 14.23 no Lidostas līdz Siena tirgus ar izpildi katru
dienu;
4.1.1.20. reiss Nr. 32 plkst. 15.49 no Lidostas līdz Siena tirgus ar izpildi
sestdienās, svētdienās (kursē svētku dienās);
4.1.1.21. reiss Nr. 34 plkst. 17.28 no Lidostas līdz Siena tirgus ar izpildi katru
dienu;
4.1.1.22. reiss Nr. 36 plkst. 18.24 no Lidostas līdz Siena tirgus ar izpildi katru
dienu;
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4.1.2. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6907 Liepāja-Otaņķu pasts2:
4.1.2.1. slēgt reisus Nr. 07, 10;
4.1.2.2. atklāt reisu Nr. 11 plkst. 15.25 no Liepājas ar izpildi mācību laikā
(nekursē svētku dienās);
4.1.2.3. atklāt reisu Nr. 14 plkst. 07.45 no Otaņķu pasta ar izpildi mācību laikā
(nekursē svētku dienās).
4.2. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus
sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā un sakarā ar valstī izsludināto
ārkārtas situāciju, kā rezultātā nav iespējams veikt pilnīgu sociāli ekonomisko analīzi,
Sabiedriskā transporta padomes 2020.gada novembra sēdē informēt par šī lēmuma 4.1.
punktā apstiprināto grozījumu rezultātiem.
4.3.. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 4.jūnijā.
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.

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

2

Atceļot iebraukšanu Cimdeniekos.
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