
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2018.gada 9.novembrī            (prot.Nr.10§1) 
 

 

1. 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: 

           1.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par veiktajiem grozījumiem Līgumos par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 

reģionālās nozīmes maršrutos, pamatojoties uz Sabiedriskā transporta padomes 2014. 

gada 28. februāra lēmuma Nr.2 2.14.punktu, 2014. gada 10. janvāra lēmuma Nr.3 3.1.1. 

un 3.2.7.punktu, 2015.gada 30.oktobra lēmuma Nr.5 5.4.punktu; 

 1.2. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 9. novembrī.  
 

 

 

V.Brūdere  

Kurzemes plānošanas reģiona 

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja  

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece      ________________ 

     

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.2 

 

 

2018. gada 9. novembrī  (prot. Nr.10§2) 
 

 

2. 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, 2010.gada 13.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 634 

“Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 84. punktu,  

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

padomes nolikums” 3.1., 3.3. punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj:  

 

1. pieteikums 

2.1. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.5367 Jelgava – Jaunbērze: 

2.1.1.reisam Nr. 08 plkst.06:30-07:24 (1-5) no Jaunbērzes iekļaut pieturvietu 

“Jelgavas dzelzceļa stacija”’; 

2.2.reģionālās nozīmes maršrutā Nr.5824 Jelgava – Līvbērze: 

2.2.1.grozīt reisa Nr. 05 plkst.17:30-17:50 (1-5) no Jelgavas uz plkst.17:30-18:05 

un iekļaut pieturvietu “Jelgavas dzelzceļa stacija”; 

2.3. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6525 Jelgava – Bērzi – Emburga – Stūri – 

Jelgava:  

2.3.1.reisam Nr.01 plkst.19:00 no Jelgavas AO (1-5) iekļaut pieturvietu 

“Jelgavas dzelzceļa stacija”; 

2.4. Atbalstīt reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6526 Jelgava – Lielplatone - Eleja 

reisa atklāšanu plkst.14:15-15:05 (6,7, mācību laikā) no Elejas skolas. 

 

2.pieteikums 

 

2.5.Mainīt reģionālās nozīmes maršruta Nr.6138 Aizkraukle-Sērene-Līčupes 

nosaukumu uz Aizkraukle-Sērene-Aizkraukle; 

2.5.1.slēgt reisu Nr. 01 plkst. 07.52 no pieturvietas “Aizkraukles stacija”;  

2.5.2.slēgt reisu Nr. 02 plkst. 08.10 no pieturvietas “Līčupes”; 



2.5.3.slēgt reisu Nr. 03 plkst. 09.05 no pieturvietas “Mēness iela”;  

2.5.4.slēgt reisu Nr. 04 plkst. 09.20 no pieturvietas “Līčupes”; 

2.5.5.slēgt reisu Nr. 05 plkst. 09.55 no pieturvietas “Mēness iela”;  

2.5.6.slēgt reisu Nr. 06 plkst. 10.10 no pieturvietas “Līčupes”; 

2.5.7.slēgt reisu Nr. 07 plkst. 12.35 no pieturvietas “Mēness iela”;  

2.5.8.slēgt reisu Nr. 08 plkst. 12.50 no pieturvietas “Līčupes”; 

2.5.9.slēgt reisu Nr. 09 plkst. 16.25 no pieturvietas “Mēness iela”;  

2.5.10.slēgt reisu Nr. 12 plkst. 16.40 no pieturvietas “Līčupes”; 

2.5.11.atklāt reisu Nr. 19 plkst. 07.52 no pieturvietas “Aizkraukles stacija” ar 

izpildi katru dienu, iekļaujot kustības sarakstā jaunas pieturvietas “Pienotava” un 

“Radzes” Sērenē;  

2.5.12.atklāt reisu Nr. 21 plkst. 09.05 no pieturvietas “Mēness iela” ar izpildi katru 

dienu, iekļaujot kustības sarakstā jaunas pieturvietas “Pienotava” un “Radzes” Sērenē; 

2.5.13.atklāt reisu Nr. 23 plkst. 09.55 no pieturvietas “Mēness iela” ar izpildi katru 

dienu, iekļaujot kustības sarakstā jaunas pieturvietas “Pienotava” un “Radzes” Sērenē; 

2.5.14.atklāt reisu Nr. 25 plkst. 12.35 no pieturvietas “Mēness iela” ar izpildi katru 

dienu, iekļaujot kustības sarakstā jaunas pieturvietas “Pienotava” un “Radzes” Sērenē. 

3.pieteikums 

 

2.6. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6896 Jēkabpils-Sala: 

2.6.1.noteikt, ka maršrutā visi reisi tiek uzsākti un beigti pieturvietā “Jēkabpils 

AO”; 

2.6.2.reisam Nr. 01 plkst. 07.15 no Jēkabpils AO koriģēt braukšanas attālums starp 

pieturvietām; 

2.6.3.reisam Nr. 02 plkst. 06.50 no pieturvietas “Sala” koriģēt braukšanas attālums 

starp pieturvietām; 

2.6.4.slēgt reiss Nr. 04 plkst. 07.50 no pieturvietas “Sala”; 

2.6.5.atklāt reiss Nr. 36 plkst. 07.40 no pieturvietas “Sala” ar izpildi no pirmdienas 

līdz svētdienai; 

2.6.6.reisam Nr. 05 plkst. 09.00 no Jēkabpils AO koriģēt braukšanas attālums starp 

pieturvietām; 



2.6.7.reisam Nr. 06 plkst. 08.40 no pieturvietas “Sala” koriģēt braukšanas attālums 

starp pieturvietām; 

2.6.8.reisam Nr. 07 plkst. 11.00 no Jēkabpils AO koriģēt braukšanas attālums starp 

pieturvietām; 

2.6.9.reisam Nr. 08 plkst. 09.30 no pieturvietas “Sala” koriģēt braukšanas attālums 

starp pieturvietām; 

2.6.10.reisam Nr. 09 plkst. 11.40 no Jēkabpils AO koriģēt braukšanas attālums 

starp pieturvietām; 

2.6.11.reisam Nr. 11 plkst. 14.15 no Jēkabpils AO koriģēt braukšanas attālums 

starp pieturvietām; 

2.6.12.reisam Nr. 12 plkst. 15.20 no pieturvietas “Sala” koriģēt braukšanas 

attālums starp pieturvietām; 

2.6.13.reisam Nr. 14 plkst. 12.50 no pieturvietas “Sala” koriģēt braukšanas 

attālums starp pieturvietām; 

2.6.14.reisam Nr. 16 plkst. 13.55 no pieturvietas “Sala” koriģēt braukšanas 

attālums starp pieturvietām; 

2.6.15.reisam Nr. 19 plkst. 15.25 no Jēkabpils AO koriģēt braukšanas attālums 

starp pieturvietām; 

2.6.16.reisam Nr. 21 plkst. 14.05 no Jēkabpils AO koriģēt braukšanas attālums 

starp pieturvietām; 

2.6.17.reisam Nr. 24 plkst. 10.40 no pieturvietas “Sala” koriģēt braukšanas 

attālums starp pieturvietām; 

2.6.18.reisam Nr. 25 plkst. 07.40 no Jēkabpils AO koriģēt braukšanas attālums 

starp pieturvietām; 

2.6.19.reisam Nr. 26 plkst. 13.45 no pieturvietas “Sala” koriģēt braukšanas 

attālums starp pieturvietām; 

2.6.20.reisam Nr. 27 plkst. 19.40 no Jēkabpils AO koriģēt braukšanas attālums 

starp pieturvietām; 

2.6.21.reisam Nr. 29 plkst. 15.25 no Jēkabpils AO koriģēt braukšanas attālums 

starp pieturvietām; 

2.6.22.reisam Nr. 30 plkst. 07.15 no pieturvietas “Sala” koriģēt braukšanas 

attālums starp pieturvietām; 



2.6.23.reisam Nr. 31 plkst. 17.55 no Jēkabpils AO koriģēt braukšanas attālums 

starp pieturvietām; 

2.6.24.slēgts reiss Nr. 32 plkst. 19.58 no pieturvietas “Sala”; 

2.6.25.reisam Nr. 33 plkst. 08.05 no Jēkabpils AO koriģēt braukšanas attālums 

starp pieturvietām; 

2.6.26.reisam Nr. 34 plkst. 12.50 no pieturvietas “Sala” koriģēt braukšanas 

attālums starp pieturvietām; 

2.7. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6895 Sala-Jēkabpils-Viesīte: 

2.7.1. noteikt, ka maršrutā visi reisi tiek uzsākti un beigti pieturvietā “Jēkabpils 

AO”; 

2.7.2.reisam Nr. 05 plkst. 16.35 no pieturvietas “Sala” koriģēt braukšanas 

attālums starp pieturvietām; 

2.7.3.reisam Nr. 06 plkst. 17.35 no pieturvietas “Viesīte” koriģēt braukšanas 

attālums starp pieturvietām; 

2.8.reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6894 Jēkabpils-Sēlpils: 

2.8.1. noteikt, ka maršrutā visi reisi tiek uzsākti un beigti pieturvietā “Jēkabpils 

AO”; 

2.8.2.reisam Nr. 01 plkst. 09.50 no Jēkabpils AO koriģēt braukšanas attālums 

starp pieturvietām, mainīt pienākšanas laiks galapunktā uz plkst. 10.23 (iepriekš 

plkst. 10.40); 

2.8.3.slēgt reisu Nr. 02 plkst. 10.45 no pieturvietas “Sēlpils”; 

2.8.4.atklāt reisu Nr. 08 plkst. 10.35 no pieturvietas “Sēlpils” ar izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai; 

2.8.5.reisam Nr. 03 plkst. 13.10 no Jēkabpils AO koriģēt braukšanas attālums 

starp pieturvietām, mainīt pienākšanas laiks galapunktā uz plkst. 13.43 (iepriekš plkst. 

14.00), kursē skolnieku brīvdienās; 

2.8.6.slēgt reisu Nr. 04 plkst. 14.30 no pieturvietas “Sēlpils”; 

2.8.7.atklāt reisu Nr. 10 plkst. 14.00 no pieturvietas “Sēlpils” ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai, kursē skolnieku brīvdienās; 

2.8.8.reisam Nr. 05 plkst. 13.10 no Jēkabpils AO koriģēt braukšanas attālums 

starp pieturvietām, mainīt pienākšanas laiks galapunktā uz plkst. 13.43 (iepriekš bija 

plkst. 14.00); 



2.8.9.slēgt reisu Nr. 06 plkst. 14.30 no pieturvietas “Sēlpils”; 

2.8.10.atklāt reisu Nr. 12 plkst. 14.00 no pieturvietas “Sēlpils” ar izpildi 

sestdienās; 

2.9.reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6938 Jēkabpils-Sēlpils-b/n Līkumi-

Jēkabpils: 

2.9.1. noteikt, ka maršrutā visi reisi tiek uzsākti un beigti pieturvietā “Jēkabpils 

AO”; 

2.9.2.slēgts reiss Nr. 03 plkst. 15.40 no Jēkabpils AO; 

2.9.3.atklāts reiss Nr. 05 plkst. 15.50 no Jēkabpils AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai skolas laikā, nekursē svētku dienās. 

2.10.reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6933 Jēkabpils-Spunģēni-Pļaviņas: 

2.10.1. noteikt, ka maršrutā visi reisi tiek uzsākti un beigti pieturvietā 

“Jēkabpils AO”; 

2.10.2.slēgt reisu Nr. 06 plkst. 07.00 no pieturvietas “Pļaviņu ģimnāzija”; 

2.10.3.atklāt reisu Nr. 16 plkst. 07.00 no pieturvietas “Pļaviņas” ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai;  

2.10.4.atklāt reisu Nr. 13 plkst. 14.40 no Jēkabpils AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai skolas laikā, nekursē svētku dienās;  

2.10.5.slēgt reisu Nr. 07 plkst. 16.55 no pieturvietas “Pļaviņu ģimnāzija”; 

2.10.6.slēgt reisu Nr. 10 plkst. 17.10 no pieturvietas “Spunģēni”; 

2.10.7.atklāt reisu Nr. 18 plkst. 17.00 no pieturvietas “Pļaviņas” ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai skolas laikā, nekursē svētku dienās;  

2.10.8.atklāt reisu Nr. 15 plkst. 17.40 no Jēkabpils AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai;  

2.10.9.slēgt reisu Nr. 11 plkst. 07.00 no pieturvietas “Pļaviņu ģimnāzija”; 

2.10.10.slēgt reisu Nr. 12 plkst. 14.15 no pieturvietas “Pļaviņu ģimnāzija”; 

2.10.11.atklāt reisu Nr. 20 plkst. 15.30 no pieturvietas “Pļaviņas” ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai mācību laikā, nekursē svētku dienās;  

2.10.12.atklāt reisu Nr. 17 plkst. 16.00 no Jēkabpils AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai skolas laikā, nekursē svētku dienās;  

2.10.13.slēgt reisu Nr. 14 plkst. 15.25 no pieturvietas “Pļaviņu ģimnāzija”. 

 



4.pieteikums 

 

2.11. Neatbalstīt jaunu reisu atklāšanu reģionālās nozīmes maršrutā Nr.5458 

Limbaži – Vidriži – Saulkrasti. 

5.pieteikums 

 

 2.12. Atlikt jautājuma izskatīšanu un uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” 

noskaidrot plānoto pasažieru īpaši skolēnu skaitu reisā, kurš varētu tikt izpildīts darba 

dienās plks.6.45.  

 

 

6.pieteikums 

 

2.13. Neatbalstīt jaunu reisu atklāšanu reģionālās nozīmes maršrutā Nr.7179 Rīga 

– Kursīši – Saulkrasti. 

 

7.pieteikums 

 

2.14. pēc eksperimentālā pārvadājumu izvērtēšanas maršrutu tīklā veikt sekojošus 

grozījumus:  

2.14.1.reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5079 Cēsis – Rāmuļi - Skujenes skola: 

2.14.1.1.mainīt maršruta nosaukumu uz Cēsis - Skujenes skola; 

2.14.1.2.reisam Nr. 01 plkst.14.00 no Cēsu AO iekļaut iebraucienu Rīdzenes ciemā 

un autobusu kustības sarakstā iekļaut pieturvietu "Rīdzenes ciems", kā rezultātā mainās 

pienākšanas laiks gala pieturvietā "Skujenes skola" uz plkst.15:15 (iepriekš plkst. 

15:20); 

2.14.1.3.reisam Nr. 04 plkst.08.10 no pieturvietas “Skujenes skola” iekļaut 

iebraucienu Rīdzenes ciemā un autobusu kustības sarakstā iekļaut pieturvietu "Rīdzenes 

ciems"; 

2.14.2.reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5084 Cēsis-Līgatne: 

2.14.2.1.slēgt reisu Nr. 04 plkst. 09:10 no pieturvietas "Gaujasmala"; 

2.14.2.2.slēgt reisu Nr. 08 plkst. 09:32 no pieturvietas "Līgatne"; 

2.14.2.3.slēgt reisu Nr. 15 plkst. 08:00 no Cēsu AO; 

2.14.2.4.slēgt reisu Nr. 17 plkst. 08:00 no Cēsu AO; 

2.14.2.5.atklāt reisu Nr. 23 plkst. 08:00 no Cēsu AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 



2.14.3.reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6254 Cēsis-Bērzkrogs-Rīdzene-Cēsis 

reisam Nr. 09 iekļaut iebraucienu Rīdzenes ciemā un no autobusa kustības saraksta 

izslēgt pieturvietu "Vienības laukums", tās vietā iekļaujot pieturvietu "Maija parks" un 

pieturvietu “Rīdzenes ciems”. 

2.15. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt grozījumus noslēgtajos 

sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos.  

 

2.16. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 16.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 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. 

 

 

 

V.Brūdere  

Kurzemes plānošanas reģiona 

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja  

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece      _________________

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums


 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.3 

 

 

2018. gada 9. novembrī (prot. Nr.10§3) 

 

 

3. Par valsts pasūtījumu SIA “Gulbenes - Alūksnes bānītis” 2019. gadam. 
 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās daļas 

3.punktu, 8.panta otro daļu un 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu 

Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.4. un 25.punktu, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 
3.1.Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” organizēt sabiedriskā transporta 

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

3.2. Izpildot lēmuma 3.1.punktu, uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” 

sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu slēgt uz vienu gadu (no 2019. 

gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim), paredzot, ka pārvadātājam SIA 

“Gulbenes – Alūksnes bānītis” par 2019. gadu tiks segti zaudējumi par sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes dzelzceļa maršrutā „Gulbene – 

Alūksne” ne vairāk kā 60 000 euro (sešdesmit 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. 

3.3. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” informēt Sabiedriskā transporta 

padomi par lēmuma 3.1. un 3.2.punkta izpildi; 

3.4. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 9. novembrī.  

 

 

 

 

V.Brūdere  

Kurzemes plānošanas reģiona 

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja  

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece      ___________________ 

 

 

 

 


