
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2015. gada 9. janvārī  (prot. Nr.1§1) 

 

 

1. Par Sabiedriskā transporta padomes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. 

 

 Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 4.1panta ceturto 

daļu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 1.1.Sabiedriskā transporta padomes priekšsēdētāja vietnieka amatā 

apstiprināt Vairu Brūderi. 

 1.2. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 9.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 

 

 

 

2015. gada 9. janvārī   (prot. Nr.1§2) 

 

 

2. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 3.punktu un 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6., 21. un 25.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 2014. gada 10. 

janvāra lēmuma Nr.3 3.2.1., 3.2.6. un 3.2.7.punktu; 

2.2. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 9. 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 

 

 

 

2015. gada 9. janvārī   (prot. Nr.1§3) 

 

 

3.Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 2.punktu, ievērojot Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 6. pantā noteiktos 

sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas principus, pamatojoties uz 

2010.gada 13.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.634 „Sabiedriskā transporta 

pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 54. un 84.punku un pamatojoties 

uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā 

transporta padomes nolikums” 3.1., 3.3., 21. un 25.punktu, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 

 

3.1. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5034 

„Rīga - Olaine”: 

3.1.1. slēgt reisu Nr. 05 plkst. 06:00 no Rīgas (Satekles ielas); 

3.1.2. atklāt reisu Nr. 143 plkst. 06:00 no Rīgas (Satekles ielas) caur pieturvietu 

„NIP” (izpildes dienas - no pirmdienas līdz piektdienai); 

3.1.3. noteikt, ka reisa Nr. 58 plkst. 16:00 no Olaines izpildes dienas ir 

sestdienas un svētdienas; 

3.1.4. atklāt reisu Nr. 132 plkst. 16:00 no Olaines caur pieturvietu „NIP” ar 

izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

3.1.5. noteikt, ka reisa Nr. 66 plkst. 17:20 no Olaines izpildes dienas ir 

sestdienas un svētdienas; 

3.1.6. atklāt reisu Nr. 134 plkst. 17:20 no Olaines caur pieturvietu „NIP” ar 

izpildi no pirmdienas līdz piektdienai. 

 

3.2. Uz eksperimenta laiku (4 mēnešiem) reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 

6095 „Ogre – Turkalne – Suntaži – Kastrāne”: 

3.2.1. noteikt, ka reiss Nr. 02 plkst. 11:35 (kursē no Ķeipenes uz Ogres 

autoostu) tiek izpildīts pirmdienās un ceturtdienās; 

3.2.2. noteikt, ka reiss Nr. 05 plkst. 10:20 (kursē no Ogres autoostas līdz 

Ķeipenei) tiek izpildīts pirmdienās un ceturtdienās. 

3.3. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” pēc 3 eksperimentālo pārvadājumu 

mēnešiem informēt Sabiedriskā transporta padomi par to rezultātiem.   

 



3.4. maršrutu Nr. 5995 „Ogre – Ciemupe – Glāžšķūnis - Ogre” iekļaut 

reģionālās nozīmes maršrutu tīklā ar sekojošu reisu izpildi:  

3.4.1. reiss Nr. 01 plkst. 07:15 no Ogres autoostas (izpildes dienas – no 

pirmdienas līdz piektdienai skolēnu mācību laikā);  

3.4.2.reiss Nr. 02 plkst. 16:40 no Ogres autoostas (izpildes dienas - no 

pirmdienas līdz piektdiena skolēnu mācību laikā); 

3.5. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” slēgt trīspusēju līgumu starp VSIA 

„Autotransporta direkcija”, SIA „Ogres autobuss” un Ogres novada domi par 

zaudējumu kompensēšanu reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5995 „Ogre – Ciemupe – 

Glāžšķunis - Ogre”, paredzot, ka Ogres novada domes līdzfinansējuma apmērs ir 

250.00 EUR mēnesī. 

 

3.6.Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus 

noslēgtajos sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos. 

3.7. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 14.janvārī. 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

      

 

 
  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.4 
 

 

 

2015. gada 9. janvārī   (prot. Nr.1§4) 
 

 

 

4.Ieskats Rīgas reģiona sabiedriskā transporta pakalpojumos. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 2.punktu 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6. un 25.punktu, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 
4.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par situāciju reģionālās vietējās nozīmes maršrutu tīkla maršrutos, kas ietilpst Rīgas 

plānošanas reģionā; 

4.2. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 9.janvārī. 
 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _________________ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.5 

 

 

2015. gada 9. janvārī  (prot. Nr. 1§5) 
 

 

5. Par 2015.gada janvāra mēnesī pārvadātājiem un republikas pilsētām avansā 

izmaksājamo dotāciju apjomu. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

daļas 7.punktu un ievērojot 2012.gada 15.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.341 

„Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 

saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma 

tarifu” 50.1.apakšpunktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

5.1. Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2014.gada 

30.decembra ziņojumā Nr.31 „Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu 

par 2015.gada janvāri un 2015.gada 1.ceturksni” sniegtos priekšlikumus par 2015.gada 

janvāra mēnesī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos un par 2015.gada 1.ceturksnī 

avansā izmaksājamo dotāciju apjomu republikas pilsētu pašvaldībām; 

5.2. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 9. janvārī. 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       _______________________ 

 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.6 

 

 

2015. gada 9. janvārī  (prot. Nr.1§6) 
 

 

6. Par 2015.gada janvāra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālos pārvadājumos un republikas pilsētām 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 2012.gada 15.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.341 

„Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 

saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma 

tarifu” 50.1.apakšpunktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

6.1. Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2014.gada 

30.decembra ziņojumā Nr.30 „Ziņojums par dotāciju sadali pārvadātājiem un 

republikas pilsētām par braukšanas maksas atvieglojumiem par 2015.gada janvāri un 

1.ceturksni” sniegtos priekšlikumus par 2015.gada janvāra mēnesī sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos un par 2015.gada 

1.ceturksnī republikas pilsētu pašvaldībām avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par 

personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu;  

6.2. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 9. janvārī. 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.7 

 

 

2015. gada 9. janvārī  (prot. Nr.1§7) 
 

 

7. Par 2015.gada janvāra 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 2012.gada 15.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.341 

„Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 

saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma 

tarifu” 50.1.apakšpunktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

7.1. Apstiprināt VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2014.gada 

30.decembra ziņojumā Nr.32 „Ziņojums par AS “Pasažieru vilciens” izmaksājamo 

dotāciju par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu” sniegtos priekšlikumus par 2015.gada 

janvāra mēnesī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu AS “Pasažieru vilciens”; 

7.2. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 9. janvārī. 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _________________ 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.8 

 

 

2015. gada 9. janvārī  (prot. Nr.1§8) 

 

 

8. Informācija par SIA „PATO-1” paskaidrojumiem par sabiedriskā transporta 

pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi, ņemot vērā uzņēmuma esošo finanšu 

situāciju. 

 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 6. punktu un Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta 

padomes nolikums” 3.6.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

8.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sniegto informāciju par 

SIA „PATO-1” paskaidrojumiem par sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma 

līguma izpildi, ņemot vērā uzņēmuma esošo finanšu situāciju; 

8.2. Uzdot SIA „PATO -1”par pienākumu uz kārtējo Sabiedriskā transporta 

padomes sēdi izstrādāt un iesniegt izvērtēšanai un tālākai rīcībai objektīvu (skaidru, 

ticamu) plānu, kādā veidā uzņēmums spētu uzlabot esošo finanšu situāciju, iekļaujot 

naudas plūsmu 2015. un 2016.gadam (2-3 variantus), ņemot vērā dažādus piešķiramo 

dotāciju apmērus. 

8.3. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 9. janvārī.  

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _________________ 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.9 

 

 

2015. gada 9. janvārī  (prot. Nr.1§9) 

 

 

9.Informācija par Sabiedriskā transporta padomes 2014.gada 22.decembra 

lēmuma Nr. 3 (prot. Nr. 18§3) 3.2. punkta izpildi. 

 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 6. punktu un Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta 

padomes nolikums” 3.6.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

9.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par Sabiedriskā transporta padomes 2014.gada 22.decembra lēmuma Nr. 3 (prot. Nr. 

18§3) 3.2. punkta izpildi; 

9.2. Noteikt, ka līguma par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 

maršrutu tīkla daļā „Centrs – 1B” darbības termiņš, atbilstoši Sabiedriskā transporta 

padomes 2014.gada 8.decembra lēmumam Nr. 8 (prot. 17§8),  tiek pagarināts, 

nemainot esošā līguma nosacījumus.  

9.3. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 9.janvārī. 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


