SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME
Rīgā, Vaļņu ielā 30
Sabiedriskā transporta padomes
Lēmums Nr.1

2015.gada 2.oktobrī

(prot. Nr.12§1)

1. Par 2015.gada oktobra mēnesī pārvadātājiem un republikas pilsētām avansā
izmaksājamo dotāciju apjomu.
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 2015.gada
24.septembra ziņojumā Nr.26 „Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu
par 2015.gada oktobri un republikas pilsētām par 2015.gada 4.ceturksni” sniegtos
priekšlikumus par 2015.gada oktobra mēnesī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos un
republikas pilsētu pārvadājumos;
1.2. Oktobra mēnesī valsts budžeta apakšprogrammā 31.06.00 EKK 3000
Subsīdijas un dotācijas izveidot valsts dotāciju rezervi 370 219 EUR, lai novirzītu
reģionālās nozīmes pārvadātājiem 2014.gada nesegto zaudējumu kompensēšanai pēc
gada pārskatu saņemšanas un izvērtēšanas, vai par tās izlietošanu lemt turpmākajās
Sabiedriskā transporta padomes sēdēs;
1.3. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 2. oktobrī.
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME
Rīgā, Vaļņu ielā 30
Sabiedriskā transporta padomes
Lēmums Nr.2

2015.gada 2.oktobrī

(prot. Nr. 12§2)

2. Par 2015.gada oktobra 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 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:
2.1. Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2015.gada
24.septembrī ziņojumā Nr.27 „Ziņojums par dotāciju par braukšanas maksas
atvieglojumiem sadali pārvadātājiem par 2015.gada oktobri un republikas pilsētām par
2015.gada 4.ceturksni” sniegtos priekšlikumus par 2015.gada oktobra mēnesī
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos avansā
izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem
pārvadāšanu. Avansa maksājumu veikt no 2015.gadā uzkrātās rezerves 2 205 343
EUR;
2.2. Oktobra mēnesī valsts budžeta apakšprogrammā 31.07.00 EKK 7310 Valsts
budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim izveidot
valsts dotāciju rezervi 82 002 EUR, lai novirzītu republikas pilsētu pašvaldībām
2014.gada nesegto zaudējumu kompensēšanai pēc gada pārskatu saņemšanas un
izvērtēšanas;
2.3. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 2. oktobrī.
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME
Rīgā, Vaļņu ielā 30
Sabiedriskā transporta padomes
Lēmums Nr.3

2015.gada 2.oktobrī

(prot. Nr.12§3)

3. 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:
3.1.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., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.6.,
3.2.7.punktu, 2014.gada 28.februāra lēmuma Nr.2 2.14.punktu un 2015.gada 14.augusta
sēdes lēmuma Nr.3 3.2.punktu;
3.2. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 2. oktobrī.

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 2. oktobrī

(prot. Nr.12§4)

4. 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., 77., 79., 82. un 84.punktu 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:
4.1. Apstiprināt izmaiņas dzelzceļa nozīmes maršrutā Rīga – Dobele - Liepāja
un kā patstāvīgas saglabāt uz eksperimenta laiku apstiprinātās izmaiņas:
4.1.1. norīkot vilcienu Nr. 869 plkst. 18:25 no Rīgas uz Dobeli ar izpildi
pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās;
4.1.2. norīkot vilcienu Nr. 705 plkst. 18:25 no Rīgas uz Liepāju ar izpildi
piektdienās;
4.1.3. atcelt vilcienu Nr. 705 plkst. 18:25 no Rīgas uz Liepāju svētdienās;
4.1.4. norīkot vilcienu Nr. 870 plkst. 06:56 no Dobeles uz Rīgu ar izpildi
pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās;
4.1.5.atcelt vilcienu Nr. 706 plkst. 06:05 no Liepājas uz Rīgu sestdienās un
pirmdienās;
4.1.6. norīkot vilcienu Nr. 708 plkst. 17:30 no Liepājas uz Rīgu ar izpildi
svētdienās.
4.1.7. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” par pienākumu izvērtēt
svētdienas vakara reisu ar autobusiem no Liepājas nepieciešamību (reisus izpilda AS
“Nordeka”).
4.2. Apstiprināt sekojošas izmaiņas maršrutu tīkla reģionālās nozīmes
maršrutos:
4.2.1. saglabāt reģionālās nozīmes maršruta Nr. 7928 Rīga – Jelgava –
Liepāja reisu Nr. 03 plkst. 16:40 no Rīgas izpildi svētdienās (no 2015.gada
1.novembra minētais reiss tiek izpildīts katru dienu);
4.2.2. saglabāt reģionālās nozīmes maršruta Nr. 7937 Rīga – Liepāja reisu Nr.
14 plkst. 11:00 no Liepājas izpildi svētdienās (no 2015.gada 1.novembra minētais reiss
tiek izpildīts piektdienās un svētdienās).

4.3. Pieteikuma par grozījumiem reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6141
Pļaviņas – Vietalva - Pļaviņas izskatīšanu atlikt, uzdodot VSIA “Autotransporta
direkcija” nodrošināt papildus informācijas (finanšu aprēķina) iesniegšanu, lai lemtu
jautājumu par ierosinātajiem grozījumiem.
4.4. Neatbalstīt priekšlikumu atklāt jaunus reisus reģionālās nozīmes maršrutā
Nr. 6588 Ludza – Kārsava – Zobļova.
4.5.Apstiprināt sekojošas izmaiņas maršrutu tīkla reģionālās nozīmes
maršrutos:
4.5.1. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 7981 Rīga – Preiļi:
4.5.1.1. pagarināt reisa Nr. 11 plkst. 16:05 no Rīgas starptautiskās autoostas
izpildi;
4.5.1.2. pagarinātu reisu Nr. 02 uzsākt plkst. 04:10 no Preiļu autoostas.
4.5.2. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.7899 Rīga – Aglona:
4.5.2.1. pagarināt reisa Nr. 01 plkst. 16:05 no Rīgas starptautiskās autoostas
izpildi;
4.5.2.2. pagarinātu reisu Nr. 02 uzsākt plkst. 03:25 no Preiļu autoostas.
4.5.3. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.7878 Jēkabpils – Jaunaglona:
4.5.3.1. slēgt reisu Nr. 03 plkst. 06:20 no Jēkabpils autoostas;
4.5.3.2. slēgt reisu Nr. 04 plkst. 16:45 no Jaunaglonas;
4.5.3.3. atklāt pagarinātu reisu Nr. 05 plkst. 06:20 no Jēkabpils autoostas;
4.5.3.4. atklāt pagarinātu reisu Nr. 06 plkst. 16:00 no Preiļu autoostas.
4.5.4. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6988 Preiļi – Riebiņi:
4.5.4.1. slēgt reisu Nr. 06 plkst. 19:50 no Riebiņiem;
4.5.4.2. slēgt reisu Nr. 01 plkst. 04:10 no Preiļu autoostas.
4.5.5. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6963 Preiļi – Jaunaglona:
4.5.5.1. slēgt reisu Nr. 04 plkst. 08:55 no Jaunaglonas;
4.5.5.2. slēgt reisu Nr. 03 plkst. 16:00 no Preiļu autoostas.
4.5.6. slēgt reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 6965 Preiļi – Aglona ar reisiem
Nr. 06 plkst. 20:20 no Aglonas un Nr. 05 plkst. 03:25 no Preiļu autoostas.
4.6. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 7428 Ventspils –
Kuldīga un reisos Nr. 07 plkst. 17:10 no Ventspils autoostas, Nr. 08 plkst. 18:40 no
Kuldīgas autoostas iekļaut papildus pieturvietu “Zūru pasts”.
4.7. Apstiprināt sekojošas izmaiņas maršrutu tīkla reģionālās nozīmes
maršrutos:
4.7.1. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6876 Sigulda – Allaži – Mālpils:
4.7.1.1. reisam Nr. 07 plkst. 15:20 no Siguldas autoostas noteikt izpildi
sestdienās, svētdienās vasaras periodā (no 1.jūnija līdz 31.augustam) un skolu
brīvdienās;
4.7.1.2. atklāt reisu Nr. 17 plkst. 15:15 ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai
skolas dienās no 1.septembra līdz 31.maijam, kustības sarakstā iekļaujot papildus
pieturvietas “Ģimnāzija”, “Skola” un “Stēķeri”;
4.7.1.3. reisam Nr.08 plkst. 16:10 no Mālpils noteikt izpildi sestdienās,
svētdienās vasaras periodā (no 1.jūnija līdz 31.augustam) un skolu brīvdienās;

4.7.1.4. atklāt reisu Nr. 12 plkst. 16:10 ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai
skolas dienās no 1.septembra līdz 31.maijam, kustības sarakstā iekļaujot papildus
pieturvietas “Ģimnāzija”, “Skola” un “Stēķeri”.
4.7.2. atklāt jaunu reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 5624 Allažmuiža – Stīveri
ar sekojošu reisu izpildi:
4.7.2.1. reiss Nr. 01 plkst. 15:00 no Allažmuižas ar izpildi no pirmdienas līdz
piektdienai skolas dienā no 1.septembra līdz 31.maijam;
4.7.2.2. reiss Nr. 02 plkst. 07:35 no Stīveriem ar izpildi no pirmdienas līdz
piektdienai skolas dienās no 1.septembra līdz 31.maijam.
4.7.3. atklāt jaunu reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 5623 Sigulda – Allaži –
Plānupe – Sigulda ar reisu Nr. 01 plkst. 07:10 no Siguldas autoostas ar izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai skolas dienās no 1.septembra līdz 31.maijam.
4.7.4. Uzdot Satiksmes ministrijai, sadarbībā ar Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju, izstrādāt priekšlikumu grozījumiem normatīvajos
aktos, paredzot pašvaldību tiesības līdzfinansēt sabiedriskā transporta pakalpojumus
daļā, kurā pakalpojums tiek sniegts skolēniem, kā arī nosakot līdzfinansējuma
aprēķināšanas kārtību un apmērus.
4.8. Uz diviem mēnešiem (laika periods no 2015.gada 1.novembra līdz
2015.gada 31.decembrim) turpināt eksperimentālos pārvadājumus maršrutā Nr.5777
Rīga – DS “Getliņi” ar sekojošu reisu izpildi:
4.8.1. reiss Nr. 01 plkst. 07:45 no pieturvietas “Rīga (Turgeņeva iela)” ar izpildi
no pirmdienas līdz piektdienai;
4.8.2. reiss Nr. 02 plkst. 06:45 no DS “Getliņi” ar izpildi no pirmdienas līdz
piektdienai;
4.8.3. reiss Nr. 03 plkst. 18:15 no pieturvietas “Rīga (Turgeņeva iela)” ar izpildi
no pirmdienas līdz piektdienai;
4.8.4. reiss Nr. 04 plkst. 17:15 no DS “Getliņi” ar izpildi no pirmdienas līdz
piektdienai;
4.8.5. reiss Nr. 05 plkst. 13:00 no pieturvietas “Rīga (Turgeņeva iela)” ar izpildi
sestdienās;
4.8.6. reiss Nr. 06 plkst. 09:00 no DS “Getliņi” ar izpildi sestdienās.
4.8.7. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” Sabiedriskā transporta padomes
decembra sēdē informēt par eksperimentālo pārvadājumu rezultātiem. Gadījumā, ja
eksperimentālais maršruts tiks iekļauts reģionālās nozīmes maršrutu tīklā, informēt
Sabiedriskā transporta padomi arī par nepieciešamību noteikt sezonalitāti maršruta
Nr.5777 Rīga – DS “Getliņi” reisiem Nr. 03 plkst. 18:15 un Nr.04 plkst. 17:15 un/vai
grozīt minēto reisu izpildes laikus.
4.9. Apstiprināt sekojošas izmaiņas maršrutu tīkla reģionālās nozīmes
maršrutos:
4.9.1. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5401 Rūjiena - Naukšēnu skola –
Rūjiena:
4.9.1.1. atklāt reisu Nr.07 plkst. 15:23 no Rūjienas autoostas ar izpildi no
pirmdienas līdz ceturtdienai, no 1.septembra līdz 31.maijam skolu mācību dienās;

4.9.1.2. atklāt reisu Nr. 09 plkst. 14:28 ar izpildi piektdienās no 1.septembra
līdz 31.maijam skolu mācību dienās;
4.9.2. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5405 Valmiera - Dikļu skola atklāt
reisu Nr. 01 plkst. 15:25 no Valmieras autoostas ar izpildi no pirmdienas līdz
piektdienai, no 1.septembra līdz 31.maijam skolu mācību dienās.
4.10. Slēgt eksperimentālo maršrutu Nr.5417 Ogre – Lēdmane.
4.11. Iekļaut maršrutu tīklā reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 7470 Jūrmala –
Dobele ar sekojošu reisu izpildi un reisu sezonalitāti vasara periodā (jūnijs – augusts):
4.11.1. reiss Nr. 01 plkst. 17:05 no Jūrmalas (Asariem) ar izpildi sestdienās un
svētdienās;
4.11.2. reiss Nr. 02 plkst. 09:15 no Dobeles ar izpildi sestdienās un svētdienās.
4.12. Iekļaut maršrutu tīklā reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 5428 Smiltene –
Blome – Smiltene – Brantu skola – Smiltene ar sekojošu reisu izpildi:
4.12.1. reiss Nr. 01 plkst. 07:10 no Smiltenes autoostas ar izpildi no pirmdienas
līdz piektdienai laika periodā no 1.septembra līdz 31.maijam mācību dienās;
4.12.2. reiss Nr. 02 plkst. 15:20 no Smiltenes autoostas ar izpildi no pirmdienas
līdz ceturtdienai laika periodā no 1.septembra līdz 31.maijam mācību dienās;
4.12.3. reiss Nr. 04 plkst. 13:30 no Smiltenes autoostas ar izpildi piektdienās
laika periodā no 1.septembra līdz 31.maijam mācību dienās.
4.13. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus
noslēgtajos sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos.
4.14. Lēmuma 4.1. un 4.12. punkts stājas spēkā 2015.gada 2.oktobrī, pārējie
Lēmuma punkti stājas spēkā 2015.gada 9.oktobrī.
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME
Rīgā, Vaļņu ielā 30
Sabiedriskā transporta padomes
Lēmums Nr.5
2015. gada 2. oktobrī

(prot. Nr.12§5)

5. Par autobusu maršrutu abonementu biļešu lietošanas, pasažieru uzskaites un
finanšu atskaišu sniegšanas kārtību.
Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma, Ministru kabineta
2012.gada 28.augusta noteikumu Nr. 599 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniegšanas un izmantošanas kārtība” nosacījumiem un 2013. gada 17. decembra
Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums”
3.6., 21. un 25.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj:
5.1. Jautājumu par autobusu maršrutu abonementa biļešu lietošanas, pasažieru
uzskaites un finanšu atskaišu sistēmas metodiku turpināt skatīt nākamajā Sabiedriskā
transporta padomes sēdē;
5.2. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 2.oktobrī.
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME
Rīgā, Vaļņu ielā 30
Sabiedriskā transporta padomes
Lēmums Nr.6
2015.gada 2.oktobrī

(prot. Nr.12§6)

6. Par iespējamo valsts pasūtījumu SIA “Gulbenes - Alūksnes bānītis” 2016.
gadam.
Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās
daļas 3.punktu, 8.panta otro daļu un pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru
kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.4. un
25.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj:
6.1.uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” organizēt sabiedriskā transporta
pakalpojumu pasūtījumu reģionālās nozīmes dzelzceļa maršrutā „Gulbene - Alūksne”;
6.2. izpildot lēmuma 6.1.punktu, uzdot VSIA „Autotransporta direkcija”
sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu slēgt uz vienu gadu (no 2016.
gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim), paredzot, pārvadātājam par 2016.
gadu tiks segti zaudējumi par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālās
nozīmes maršrutā „Gulbene – Alūksne” ne vairāk kā 60.000 eiro (sešdesmit tūkstoši)
apmērā tajā skaitā peļņa par 2016. gadu un pārmaksa par 2013. gadu. Zaudējumi par
personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu tiek segti atsevišķi, ņemot
vērā faktiski pārvadāto pasažieru ar braukšanas maksas atvieglojumiem skaitu.
6.3. uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” informēt Sabiedriskā transporta
padomi par lēmuma 6.1. un 6.2.punkta izpildi;
6.4. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 9.oktobrī.
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