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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2021.gada 26.novembrī (prot. Nr.9§1) 

 

1. Par 2021.gada decembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos un valstspilsētu pašvaldībām par 

2021.gada decembrī 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 2021.gada 

17.novembra ziņojumā Nr.6.20/21/2021 “Ziņojums par dotāciju zaudējumu un ar 

braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sadalījumu 

pārvadātājiem un valstspilsētu pašvaldībām par 2021.gada decembri” sniegtos 

priekšlikumus un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālās nozīmes 

pārvadājumos par 2021.gada decembri izmaksāt: 

- zaudējumu kompensāciju saistībā ar braukšanas maksas atvieglojumiem – 

224 567 euro; 

- zaudējumu kompensāciju saistībā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu 

pasūtījuma līgumu izpildi – 20 000,45 euro. 

1.2. Atbalstīt no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija 

zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem” EKK 3000 

Subsīdijas un dotācijas valsts budžeta līdzekļu izveidotās rezerves 772 028 euro 

apmērā, lai kompensētu pārvadātājiem 2020.gadā nesegtos zaudējumus, izlietošanu 

sekojošiem maksājumiem: 

- 520 347,98 euro apmērā, lai kompensētu reģionālās nozīmes 

pārvadātājiem 2020.gada nesegtos zaudējumus pēc gada pārskatu izvērtēšanas; 

- 251 680,02 euro apmērā, lai kompensētu reģionālās nozīmes 

pārvadātājiem 2021.gada radušos zaudējumus. Finansējumu no izveidotās rezerves 

237 699,64 euro izmaksāt par 2021.gada decembri, savukārt 13 980,38 euro izmaksāt 

reģionālās nozīmes pārvadātājiem gada norēķiniem par 2021.gadu.  

1.3. Atbalstīt no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija 

zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem” EKK 7460  

Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumi transferti pašvaldībām valsts budžeta 

līdzekļu izveidotās rezerves 148 000 euro apmērā, lai kompensētu pašvaldībām 



 

LĒMUMS SAGATAVOTS  ELEKTRONISKI UN PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, 

KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

2020.gadā nesegtos zaudējumus, neizlietoto finansējumu 2 662,63 euro izmaksāt 

Ventspils valstspilsētas pašvaldībai par 2021.gada decembri. 

1.4. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 26.novembrī. 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.2 

 

2021. gada 26.novembrī (prot. Nr.9§2) 
 

 

2. Par zaudējumu kompensēšanu, kas radušies reģionālās nozīmes pārvadājumos 

ar autobusiem un vilcieniem 2021.gadā. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 7.punktu un Ministru kabineta 2021.gada 2.novembra rīkojumu Nr.791 “Par 

finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem”” un Finanšu ministrijas 2021.gada 16.novembra rīkojumu 

Nr.712 “Par līdzekļu piešķiršanu”, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

2.1. Apstiprināt VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2021.gada 

17.novembra ziņojumā Nr.6.20/20/2021 “Ziņojums par papildu piešķirtā finansējuma 

no valsts budžeta programmas 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem 

izlietojums” sadalījumu” sniegtos priekšlikumus, kompensēt sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzējiem reģionālās nozīmes pārvadājumos aprēķinātos 

kompensējamos zaudējumus par sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem 

2021.gadā un 2021.gada decembrī izmaksāt   11 457 544 euro; 

2.2. Lēmums stājas spēkā 2021. gada 26.novembrī. 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs    _________________________________ 
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.3 

 

2021. gada 26.novembrī (prot. Nr.9§3) 

 

 

3. Par 2021.gada decembra 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, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

3.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2021.gada 

17.novembra ziņojumā Nr.6.20/22/2021 “Ziņojums par AS “Pasažieru vilciens” 

izmaksājamo dotāciju par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu” sniegto informāciju un 

apstiprināt avansa maksājumu AS “Pasažieru vilciens” par 2021.gada decembri, 

izmaksājot 647 894 euro; 

3.2. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 26.novembrī. 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs     ________________       

   ______________________ 

 
 

 

 
 

 

  



 

LĒMUMS SAGATAVOTS  ELEKTRONISKI UN PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, 

KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.4 

 

2021. gada 26.novembrī (prot. Nr.9§4) 

 

4. Par valsts pasūtījumu SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis” 2022.gadam. 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 3.punktu, 8.panta otro daļu un pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 17. 

decembra noteikumu Nr.1511 “Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.4. un 

25.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

4.1.Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” organizēt sabiedriskā transporta 

pakalpojumu pasūtījumu reģionālās nozīmes dzelzceļa maršrutā “Gulbene - Alūksne”; 

4.2. Izpildot lēmuma 4.1.punktu, uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” 

sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu slēgt uz vienu gadu (no 2022. 

gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim), paredzot, ka pārvadātājam SIA 

“Gulbenes – Alūksnes bānītis” par 2022. gadu tiks segti zaudējumi par sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes maršrutā „Gulbene – Alūksne” 

ne vairāk kā 80 000 EUR (astoņdesmit tūkstoši) apmērā, tajā skaitā peļņa. Zaudējumi 

par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu tiks segti atsevišķi, 

ņemot vērā faktiski pārvadāto pasažieru ar braukšanas maksas atvieglojumiem skaitu. 

4.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” informēt Sabiedriskā transporta 

padomi par lēmuma 4.1 un 4.2.punkta izpildi; 

4.4. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 26.novembrī. 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

Priekšsēdētājs      ______________________ 
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.5 

2021. gada 26.novembrī (prot. Nr.9§5) 
 

 

5. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr.1511 

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 27. punktu, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 

 

5.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par veiktajiem grozījumiem sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma Līgumos, 

pamatojoties uz Sabiedriskā transporta padomes 2014. gada 28. februāra lēmuma Nr.2 

“Par grozījumu apstiprināšanu reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” 2.14.apakšpunktu; 

            5.2. Lēmums stājas spēkā 2021. gada  26.novembrī.  
 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.6 

 

2021.gada 26.novembrī                                                                           (prot.Nr.9§6) 

 

 

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, kā arī ņemot vērā Ministru kabineta 2013. gada 

17. decembra noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.1. 

punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

6.1. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un sekojošu maršrutu 

reisos iekļaut pieturu “Raunas pamatskola”: 

6.1.1. maršruta Nr. 5597 Rauna - Drūģi - Rauna reisos Nr. 03 plkst. 07.50 un 

Nr. 05 plkst. 15.50; 

6.1.2. maršruta Nr. 6256 Cēsis-Rauna-Rozes reisā Nr. 21 plkst. 13.15 no Cēsīm; 

6.1.3. maršruta Nr. 6279 Cēsis-Zosēni-Jaunpiebalga reisos Nr. 07 plkst. 13.55 

no Cēsīm un Nr. 08 plkst. 06.55 no Jaunpiebalgas; 

6.1.4.  maršruta Nr. 6638 Rauna-Lisa reisos Nr. 14 plkst. 07.30 no Lisas un 

Nr.15 plkst. 14.10 no Raunas; 

6.1.5. maršruta Nr. 6640 Rauna-Rozes-Auškapi-Rauna reisā Nr. 05 plkst. 

15.10.  

 

6.2. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un maršrutā Nr. 7252 

Saldus-Nīgrande, vienlaikus grozot tā nosaukumu uz Saldus-Nīgrande-Kalni: 

6.2.1. slēgt reisu Nr. 03 plkst. 12.30 Saldus-Nīgrande un atklāt reisu Nr. 05 

plkst.12.30 Saldus-Kalni ar izpildi no pirmdienas līdz sestdienai; 

6.2.2. slēgt reisu Nr. 04 plkst. 15.00 Nīgrande-Saldus un atklāt reisu Nr. 06 

plkst.14.50 Kalni-Saldus ar izpildi no pirmdienas līdz sestdienai. 

 

6.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija veikt attiecīgus grozījumus 

sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumos. 

 

6.4. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 26.novembrī. 
 

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 

https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
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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      _____________________ 
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.7 

 

 

2021.gada 26.novembrī              (prot. Nr.9§7) 

 

7. Par braukšanas maksu (tarifu) reģionālās nozīmes maršrutā Rīga-

Daugavpils (pa dzelzceļu). 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr.1511 

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 27. punktu, Sabiedriskā transporta padomes 

2021.gada 29.oktobra Lēmuma Nr. 4 “Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla 

reģionālās nozīmes maršrutos” 4.8.2. punktu, ar ko atbalstīta attiecīgu vilciena reisu 

izpilde līdz Indrai, bet saskaņā ar Sabiedriskā transporta padomes 2020.gada 

6.novembra sēdē1 apstiprinātajiem braukšanas maksas tarifiem dzelzceļa līnijā Rīga-

Daugavpils uz/no Krāslavas, braukšanas maksas tabulā nav iekļauta pietura “Indra”, 

Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

7.1. Apstiprināt braukšanas maksas tarifu tabulu vienam braucienam dzelzceļa 

līnijā Rīga - Daugavpils (EUR ar PVN), tādējādi precizējot Sabiedriskā transporta 

padomes 2020.gada 6.novembra Lēmumu Nr. 5 “Par Sabiedriskā transporta padomes 

2020.gada 5.oktobra Lēmuma Nr. 5 izpildi – par vienotās biļetes ieviešanu vilciena un 

autobusa savienojumā Krāslava – Rīga” (šī Lēmuma 1. pielikumā). 

7.2. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus 

sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā. 

7.3. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 26. novembrī. 
 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

 

  

 
1 Sabiedriskā transporta padomes 2020.gada 6.novembra Lēmums Nr. 5. 
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Pielikums Sabiedriskā transporta padomes  

    2021.gada 26.novembra Lēmumam Nr.7 
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.8 

 

 

2021.gada 26.novembrī              (prot. Nr.9§8) 

 

8. Par Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku 

arodbiedrības LAKRS 2021.gada 14.septembra vēstuli.  

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr.1511 

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 27. punktu, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 

 

8.1. Pieņemt zināšanai Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta 

darbinieku arodbiedrības LAKRS 2021.gada 14.septembra vēstuli Nr. 80 un uz to 

sagatavoto Satiksmes ministrijas 2021.gada 21.oktobra atbildes vēstuli Nr. 04.2-

02/4124; 

            8.2. Lēmums stājas spēkā 2021. gada  26.novembrī.  
 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

 


