
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2017.gada 13.janvārī      (prot. Nr.1§1) 

 

 

1. Par valsts budžeta finansējuma sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem sadali 2017.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 „Maksa par dzelzceļa 

infrastruktūras lietošanu” 2017. gadam 23 874 774 euro sadalījumu, piešķirot to pilnā 

apmērā AS “Pasažieru vilciens” izdevumu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu 

segšanai;  

1.2. iesniegt Satiksmes ministrijai valsts budžeta programmas 31.00.00 

„Sabiedriskais transports” apakšprogrammas 31.06.00 „Dotācija zaudējumu segšanai 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem” 2017.gadam 38 012 075 euro apmērā 

sadalījumu starp pārvadājumu veidiem: 

1.2.1. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai reģionālās nozīmes 

maršrutos: 

1.2.1.1. ar autobusiem – 29 752 364 euro; 

1.2.1.2. pa dzelzceļu – 7 020 140 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” 2017. gadam 19 410 632 euro apmērā sadalījumu starp pārvadājumu 

veidiem: 

1.3.1. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai reģionālās nozīmes 

maršrutos: 

1.3.1.1. ar autobusiem – 8 536 684 euro; 

1.3.1.2. pa dzelzceļu – 1 836 269 euro; 

1.3.2. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem un 

elektrotransportu pilsētu nozīmes maršrutu tīklā – 9 037 679 euro. 



1.4. uzdot AS “Pasažieru vilciens” informēt VSIA “Autotransporta direkcija” 

un Sabiedriskā transporta padomi par finanšu situāciju un iespējamiem tās 

risinājumiem attiecībā uz izdevumu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu segšanu 

nepietiekama finansējuma apstākļos pēc 2017.gada augusta mēneša.   

1.5. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 13.janvārī. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs                 ______________ 
  

 

 

 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.2 

 

 

2017.gada 13.janvārī       (prot. Nr.1§2) 

 

2. 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: 

           2.1.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., 3.2.7.punktu, 

2014.gada 28.februāra lēmuma Nr.2 2.14.punktu; 

2.2. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 13.janvārī. 
 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs                 ______________ 

  

 

   

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.3 

 

2017.gada 13.janvārī  (prot. Nr. 1§3) 

 

3. Par grozījumu apstiprināšanu reģionālās 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,  Ministru kabineta noteikumu 2013. gada 17. decembra 

Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.1., 3.3. punktu, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj:  
 

3.1. Izvērtējot eksperimentālo pārvadājumu rezultātus, apstiprināt sekojošas 

izmaiņas starppilsētu nozīmes dzelzceļa maršrutā Rīga - Aizkraukle: 

3.1.1. vilcienam Nr. 6216® plkst. 10.56 no Rīgas noteikt izpildi katru dienu; 

3.1.2. vilcienam Nr. 6225® plkst. 13.23 no Lielvārdes noteikt izpildi katru 

dienu. 

 

3.2. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6255 

Rīga-Sigulda: 

3.2.1. slēgt reisu Nr.40 plkst.07.40 no Siguldas AO;  

3.2.2. atklāt jaunu reisu Nr.70 plkst.07.30 no Siguldas AO ar izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai. 

 

3.3. Saskaņot maršrutu (reisu) sarakstu, kas iziet ārpus Daugavpils pilsētas 

administratīvās teritorijas, 2017.gadam un uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” 

veikt attiecīgus grozījumus Vienošanās par Daugavpils pilsētas un reģionālo vietējās 

nozīmes maršrutu tīkla robežām. 

 

3.4.Atbilstoši Lēmuma 3.1. un 3.2. punktā noteiktajam, uzdot VSIA 

„Autotransporta direkcija” veikt grozījumus noslēgtajos sabiedriskā transporta 

pakalpojuma pasūtījuma līgumos.  

 

3.5. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 13.janvārī. 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs                 ______________ 


