
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2015. gada 27. februārī  (prot. Nr.3§1) 

 

 

1. 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: 

1.1.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 3.2.7.punktu un 2014.gada 28.februāra Lēmuma Nr. 2 

2.14.punktu un par Sabiedriskā transporta padomes 2014.gada 28.februāra lēmuma Nr. 

8 „Par Valsts kontroles revīzijas ziņojumu” 8.2. punkta izpildi; 

1.2. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” informēt Satiksmes ministriju par 

Sabiedriskā transporta padomes 2014.gada 28.februāra lēmuma Nr. 8 „Par Valsts 

kontroles revīzijas ziņojumu” 8.2. punkta izpildi; 

1.3. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 27. februārī. 

 

 

 

 

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 27. februārī  (prot. Nr.3§2) 

 

 

 

2. 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: 

 

2.1. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā:  

2.1.1. atjaunot reģionālās nozīmes maršruta Nr. 5293 „Ventspils - Kolka” 

izpildi līdz Mazirbei, vienlaicīgi mainot tā nosaukumu uz „Ventspils - Mazirbe”, ar 

sezonalitāti no 1.maija līdz 30.septembrim un sekojošu reisu izpildi: 

2.1.1.1. reiss Nr. 01 plkst. 07:30 no Ventspils (izpildes dienas – pirmdiena, 

piektdiena, sestdiena un svētdiena); 

2.1.1.2. reiss Nr. 03 plkst. 14:25 no Ventspils (izpildes dienas – pirmdiena, 

piektdiena, sestdiena un svētdiena); 

2.1.1.3. reiss Nr. 02 plkst. 09:20 no Mazirbes (izpildes dienas - pirmdiena, 

piektdiena, sestdiena un svētdiena); 

2.1.1.4. reiss Nr. 04 plkst. 16:10 no Mazirbes (izpildes dienas – pirmdiena, 

piektdiena, sestdiena un svētdiena). 

2.1.2. Noteikt, ka posmā, kur tiek veikti pilsētas nozīmes pārvadājumi, 

braukšanas maksa (tarifs) nav mazāka par pilsētas nozīmes pārvadājumos noteikto 

braukšanas maksas (tarifu).  

2.1.3. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” par pienākumu slēgt attiecīgu 

līgumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar SIA „Sabiedriskais 

autobuss”. 

2.1.4. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” par pienākumu Sabiedriskā 

transporta padomes augusta sēdē ziņot par pārvadājumu reģionālās nozīmes maršrutā 

Nr. 5293 „Ventspils - Mazirbe” rezultātiem.  

 



2.2. Neatbalstīt ierosinātos grozījumus reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5203 

„Ventspils - Liepene”. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” par pienākumu lūgt 

Ventspils pilsētas pašvaldību izvērtēt iespēju pilsētas nozīmes maršrutā „Ventspils 

autoosta – Akmeņdziras” atklāt reisus no Ventspils uz Akmeņdzirām (izpilde – divas 

reizes nedēļā ar sezonalitāti ziemas periodā). 

 

2.3.Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5128 

„Rēzekne – Spundžāni - Ozolmuiža” (no 2015.gada 16.aprīļa): 

2.3.1. noteikt, ka reiss Nr. 03 plkst. 06:18 no Rēzeknes autoostas tiek izpildīts 

pirmdienās un piektdienās; 

2.3.2. noteikt, ka reiss Nr. 04 plkst. 07:05 no Ozolmuižas tiek izpildīts 

pirmdienās un piektdienās.  

 

2.4. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes dzelzceļa maršrutā Rīga 

– Madona: 

2.4.1. 2015.gada 14.martā norīkot papildus vilcienu Nr.804* plkst. 07:40 no 

Rīgas uz Madonu; 

2.4.2. 2015.gada 14.martā norīkot papildus vilcienu Nr. 803* plkst. 18:51 no 

Madonas uz Rīgu. 

   

2.5. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes dzelzceļa maršrutā Rīga 

- Lugaži – Rīga: 

2.5.1. vilciena Nr. 847 Valmiera – Rīga kustības sarakstā iekļaut pieturvietas 

„Bāle”, „Jāņamuiža”, „Melturi”;  

2.5.2. vilciena Nr. 831* Sigulda – Rīga kustības sarakstā iekļaut pieturvietas 

„Vangaži” un „Krievupe”;  

2.5.3. noteikt, ka vilciens Nr. 855 Lugaži – Rīga no Lugažiem tiek izpildīts 

plkst. 05:55 (pienākšanas laiks Rīgā – plkst. 08:40) ar sekojošām pieturvietām 

maršruta posmā starp pieturvietām „Valmiera” un „Rīga”: „Lode”, „Cēsis”, „Līgatne”, 

„Sigulda”, „Inčukalns”, „Jugla”, „Zemitāni”; 

2.5.4. noteikt, ka vilciena Nr. 833* reisi tiek izpildīti katru dienu, vienlaikus 

atceļot iecirknī Sigulda-Rīga kursējošos tehniskos vilcienus Nr.7833 (tiek izpildīts 

sestdienās un svētku dienās) un Nr.7835 (tiek izpildīts piektdienās); 

2.5.5. noteikt, ka vilciens Nr. 856 Rīga - Lugaži no Rīgas tiek izpildīts plkst. 

18:37 (pienākšanas laiks Lugažos – plkst. 21:34) ar sekojošām pieturvietām maršruta 

posmā starp pieturvietām „Rīga” un „Sigulda”: „Zemitāni”, „Jugla”, „Inčukalns”, 

„Egļupe”; 

2.5.6. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” par pienākumu veikt grozījumus 

reģionālās nozīmes maršrutos, izvērtējot iespējas un nepieciešamību pieskaņot 

autobusu reisu pienākšanu dzelzceļa stacijās atbilstoši mainītajiem vilcienu reisiem. 

 

2.6. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par izmaiņām vilcienu izpildes laikos sakarā ar to, ka Krievijas Federācija no 

2015.gada 29.marta saglabā esošo Ziemas laiku kā pastāvīgu, tiek mainīti starptautisko 

vilcienu pienākšanas un atiešanas laiki (par stundu agrāk) un par skolēnu pārvadāšanu 

Dundagas pagastā.  

 



2.7.Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus 

noslēgtajos sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos. 

2.8. Lēmuma 2.1. – 2.5. un 2.7. punkts stājas spēkā 2015. gada 9.martā. 

Lēmuma 2.6. punkts stājas spēkā 2015.gada 27.februārī. 

 

 

 

 

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 27. februārī   (prot. Nr.3§3) 
 

 

 

3. Par 2015.gada marta mēnesī pārvadātājiem 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: 

3.1. Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2015.gada 

19.februāra ziņojumā Nr. 3 „Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu par 

2015.gada martā” sniegtos priekšlikumus par 2015.gada marta mēnesī avansā 

izmaksājamo dotāciju apjomu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālajos pārvadājumos; 

3.2. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 27. februārī. 

 

 

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 27. februārī  (prot. Nr.3§4) 
 

 

4. Par 2015.gada marta mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālos pārvadājumos 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: 

4.1. Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2015.gada 

19.februāra ziņojumā Nr.4 „Ziņojums par dotāciju par braukšanas maksas 

atvieglojumiem sadali pārvadātājiem par 2015.gada martu” sniegtos priekšlikumus par 

2015.gada marta mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos 

pārvadājumos avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas 

atvieglojumiem pārvadāšanu;  
4.2. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 27. februārī. 

 

 

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 27. februārī  (prot. Nr.3§5) 
 

 

5. Par 2015.gada marta 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: 

5.1. 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 

marta mēnesī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu AS „Pasažieru vilciens”; 

5.2. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 27. februārī. 

 

 

 

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 27. februārī   (prot. Nr.3§6) 

 

 

        6. Informācija par 2014.gada rezultātiem. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

daļas 3.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

6.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par sabiedriskā transporta pakalpojumu nozares 2014.gada rezultātiem; 

6.2. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 27. februārī.  

 

 

 

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 27. februārī   (prot. Nr.3§7) 

 

 

        7. Informācija par biedrības „Latvijas Autoostu un Reģionālo Pārvadātāju 

Asociācija” vēstuli „Par eksperimentālajiem reisiem maršrutā „Rīga – Iecava”” 

un vēstuli „Par esošo pārvadājumu līgumu izpildi atbilstoši noslēgtajiem 

līgumiem”. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

daļas 3.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

7.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par biedrības „Latvijas autoostu un Reģionālo Pārvadātāju Asociācija” vēstulēm;  

7.2. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” atbildēt uz biedrības „Latvijas 

autoostu un Reģionālo Pārvadātāju Asociācija” vēstulēm un nākamajā Sabiedriskā 

transporta padomes sēdē informēt padomi par sniegtajām atbildēm; 

7.3. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 27.februārī. 

 

 

 

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 27. februārī   (prot. Nr.3§8) 

 

 

        8. Informācija par Sabiedriskā transporta padomes 2015.gada 6.februāra 

lēmuma Nr. 1 „Informācija par SIA „Balvu autotransports” paskaidrojumiem 

par sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi, ņemot vērā 

uzņēmuma esošo finanšu situāciju” 1.2. punkta izpildi”. 

 

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

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

padome nolemj: 

  

8.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par Sabiedriskā transporta padomes 2015.gada 6.februāra lēmuma Nr. 1 „Informācija 

par SIA „Balvu autotransports” paskaidrojumiem par sabiedriskā transporta 

pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi, ņemot vērā uzņēmuma esošo finanšu 

situāciju” 1.2. punkta izpildi; 

8.2.Uzdot SIA „Balvu autotransports” kopā ar uzņēmuma kapitāldaļu turētājiem 

par pienākumu līdz 2015.gada 30.aprīlim izstrādāt un iesniegt izvērtēšanai VSIA 

„Autotransporta direkcija” izvērstu maršrutu tīkla analīzi un priekšlikumus par 

maršrutu tīkla optimizāciju; 

8.3. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” par pienākumu veikt grozījumus 

noslēgtajā sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumā, paredzot, ka 

aprēķinātais valsts budžeta līdzekļu pārsniegums par aprēķinātajiem 

kompensējamajiem zaudējumiem ir ieturams no valsts budžeta kompensācijām 

paredzētajiem avansa maksājumiem no 2016.gada;  

8.4. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” par pienākumu uzraudzīt SIA 

„Balvu autotransports” finanšu plūsmu, informēt Sabiedriskā transporta padomi par 

8.3.punkta izpildi un nepieciešamības gadījumā virzīt jautājumu atkārtotai izskatīšanai 

Sabiedriskā transporta padomē; 

8.5. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” par pienākumu izvērtēt un 

sagatavot iesniegšanai Sabiedriskā transporta padomes maija sēdē informāciju par 

8.2. punkta izpildi; 

8.6. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 27. februārī.  

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs        ______________ 


