
 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2015.gada 11.decembrī      (prot. Nr.15§1) 

 

 

1. Par AS “Pasažieru vilciens” 2013. un 2014.gadā nekompensētajiem 

zaudējumiem sakarā ar Rīgas pilsētas noteikto braukšanas maksas atvieglojumu 

piešķiršanu. 
 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

daļas 6.punktu un 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6. un 21.punktu, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 

 1.1. Saskaņā ar VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavoto 2015.gada 

26.novembra ziņojumu Nr.30 „Ziņojums par valsts budžeta dotāciju izlietojumu 

2015.gadā” un 2013.gada 12.augusta Sadarbības līguma Nr.PV126-13 nosacījumiem 

ieteikt atkārtoti vērsties Rīgas domē ar lūgumu kompensēt AS “Pasažieru vilciens” 

negūtos ieņēmumus 563 129.41 EUR apmērā par 2013. un 2014.gadā pārvadātajiem 

pasažieriem, kuriem noteikti Rīgas pilsētas braukšanas maksas atvieglojumi; 

1.2. Par sarunu vai sarakstes rezultātiem informēt Sabiedriskā transporta 

padomi un nepieciešamības gadījumā jautājumu atkārtoti skatīt Sabiedriskā transporta 

padomes sēdē;  

1.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” informēt Sabiedriskā transporta 

padomi par 2013.gada 12.augusta Sadarbības līgumā Nr.PV126-13 noteikto VSIA 

“Autotransporta direkcija” atbildību; 

1.4. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 11. decembrī. 

 

 

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 11.decembrī      (prot. Nr.15§2) 

 

 

2. AS “Pasažieru vilciens” zonu tarifi (turpinājums). 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

daļas 4.punktu un 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6. un 21.punktu, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 

 

2.1. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” sagatavoto informāciju par zonu 

tarifu sistēmu, Sabiedriskā transporta padomes 2015gada 18.septembra lēmuma Nr. 1 

1.2, 1.3., 1.4.punkta izpildi un apstiprināt zonu tarifu principu un tarifu ieviešanu no 

2016.gada 1.aprīļa;  

2.2. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas pasūtījuma līgumā; 

2.3. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 11. decembrī. 
 

 

 

 

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 11. decembrī  (prot. Nr.15§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 un ievērojot Ministru 

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

padomes nolikums” 3.1., 3.6., 21. un 25.punktu, Sabiedriskā transporta padome 

nolemj: 

 

3.1.Apstiprināt sekojošas izmaiņas maršrutu tīkla reģionālās nozīmes dzelzceļa 

maršrutos un noteikt, ka: 

3.1.1. reģionālās nozīmes dzelzceļa maršrutā Rīga – Madona: 

3.1.1.1. vilciens Nr.820 pirmdienās otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, 

sestdienās kursē līdz Pļaviņām, posmā Pļaviņas – Madona kursē AS “Pasažieru 

vilciens” organizēts autobuss; 

3.1.1.2. vilciens Nr.820 piektdienās un svētdienās kursē līdz Madonai; 

3.1.1.3. vilciens Nr.819 otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās, 

svētdienās kursē no Pļaviņām, posmā Madona – Pļaviņas kursē AS “Pasažieru 

vilciens” organizēts autobuss; 

3.1.1.4. vilciens Nr.819 sestdienās un pirmdienās kursē no Madonas. 

3.1.2. reģionālās nozīmes dzelzceļa maršrutā Rīga – Sigulda – Valmiera – 

Lugaži: 

3.1.2.1. vilcieni Nr.852 un Nr.854 darba dienās kursē līdz Valmierai, posmā 

Valmiera - Lugaži kursē AS “Pasažieru vilciens” organizēts autobuss; 

3.1.2.2. vilcieni Nr.852 un Nr.854 brīvdienās un svētku dienās kursē līdz 

Lugažiem; 

3.1.2.3. vilcieni Nr.851 un Nr.853 darba dienās kursē no Valmieras, posmā 

Lugaži –Valmiera kursē AS “Pasažieru vilciens” organizēts autobuss; 

3.1.2.4. vilcieni Nr.851 un Nr.853 brīvdienās un svētku dienās kursē no 

Lugažiem. 

3.1.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” sadarbībā ar AS “Pasažieru 

vilciens” un pārvadātājiem, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus ar 

autobusiem attiecīgajās teritorijās, 2016.gada 1.pusgada laikā izstrādāt regulāro 

reģionālo autobusu maršrutu reisus un ieviest vienotu vilcienu – autobusu biļeti 

maršrutos Rīga – Madona un Rīga – Sigulda –Valmiera – Lugaži, kā arī izstrādāt 

savstarpējo norēķinu kārtību starp dzelzceļa un autobusu pārvadātājiem pēc vienoto 

biļešu ieviešanas; 



3.1.4. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” sekot līdzi pasažieru plūsmai un, 

tai būtiski palielinoties, atjaunot pasažieru pārvadājumus pa dzelzceļu posmos 

Valmiera – Lugaži vai Madona – Pļaviņas; 

3.1.5. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” 2016.gada februāra beigās/ 

2016.gada marta sākumā informēt Sabiedriskā transporta padomi par veiktajām 

darbībām 3.1.3. punkta izpildei. 
 

3.2.Apstiprināt sekojošas izmaiņas maršrutu tīkla reģionālās nozīmes dzelzceļa 

maršrutā Rīga – Daugavpils: 

3.2.1. saglabāt vilciena Nr.810 Rīga – Daugavpils izpildi piektdienās un 

pirmssvētku dienās. Vilciens turpmāk tiks izpildīts piektdienās, brīvdienās, 

pirmssvētku un svētku dienās; 

3.2.2. saglabāt vilciena Nr.801 Daugavpils – Rīga izpildi piektdienās un 

pirmssvētku dienās. Vilciens turpmāk tiks izpildīts piektdienās, brīvdienās, 

pirmssvētku un svētku dienās. 

3.3 Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus 

noslēgtajā sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā; 

3.4.Lēmums stājas spēkā 2015.gada 11.decembrī.  
  

 

 

 

 

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 11.decembrī      (prot. Nr.15§4) 

 

 

4. Par Transporta attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam paredzētā 

uzdevuma izpildei izveidotās darba grupas darbības rezultātiem. 

 

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

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6., 21.punktu, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 

 

4.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par Sabiedriskā transporta padomes 2015.gada 4.septembra lēmuma Nr. 7A izpildi, tas 

ir, par Transporta attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam paredzētā uzdevuma 

izpildei izveidotās darba grupas darbības rezultātiem; 

4.2. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 11. decembrī. 

 

 

 

 

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 11. decembrī  (prot. Nr.15§5) 

 

5. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu maršrutu tīkla daļas 

“KURZEME” lotēs “Aizpute”, “Priekule”, “Ventspils”, “Saldus” un “Kuldīga” 

un maršrutu tīkla daļas “LATGALE” lotēs “Krāslava”, “Daugavpils”, “Preiļi” 

un “Rēzekne” (no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 30.jūnijam).  

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 23.oktobra Regulas 

Nr. 1370/2007 Par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot 

dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un 

Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70 5.panta piektā punktu, Sabiedriskā transporta 

pakalpojumu likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktu, kā arī pamatojoties uz Ministru 

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

nolikums” 3.6. un 21.punktu, nolūkā nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanas nepārtrauktību tajos Latgales plānošanas reģiona un Kurzemes plānošanas 

reģiona maršrutos, kuros spēkā esošo līgumu termiņš beidzas 2015.gada 31.decembrī, 

Sabiedriskā transporta padome nolemj: 
5.1.Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” slēgt sabiedriskā transporta 

pakalpojumu pasūtījuma līgumus ar: 

5.1.1. AS „Liepājas autobusu parks” – Kurzemes plānošanas reģions, Aizputes 

lote, zaudējumu kompensācijas apmēru nosakot, ņemot vērā maršrutā faktiski 

nobraukto km skaitu un Pārvadātāja norādīto 1 kilometra līgumcenu, kas sastāda 

0.5267 EUR par kilometru (bez pievienotās vērtības nodokļa un autoostu izmaksām). 

5.1.2. AS „Liepājas autobusu parks” – Kurzemes plānošanas reģions, Priekules 

lote, zaudējumu kompensācijas apmēru nosakot, ņemot vērā maršrutā faktiski 

nobraukto km skaitu un Pārvadātāja norādīto 1 kilometra līgumcenu, kas sastāda 

06265 EUR par kilometru (bez pievienotās vērtības nodokļa un autoostu izmaksām). 

5.1.3. SIA „Sabiedriskais autobuss” – Kurzemes plānošanas reģions, Ventspils 

lote, zaudējumu kompensācijas apmēru nosakot, ņemot vērā maršrutā faktiski 

nobraukto km skaitu un Pārvadātāja norādīto 1 kilometra līgumcenu, kas sastāda 

0,8000 EUR par kilometru (bez pievienotās vērtības nodokļa un autoostu izmaksām). 

5.1.4. SIA „Sabiedriskais autobuss” – Kurzemes plānošanas reģions, Saldus 

lote, zaudējumu kompensācijas apmēru nosakot, ņemot vērā maršrutā faktiski 

nobraukto km skaitu un Pārvadātāja norādīto 1 kilometra līgumcenu, kas sastāda 

0,7473 EUR par kilometru (bez pievienotās vērtības nodokļa un autoostu izmaksām). 

5.1.5. SIA „Sabiedriskais autobuss” – Kurzemes plānošanas reģions, Kuldīgas 

lote, zaudējumu kompensācijas apmēru nosakot, ņemot vērā maršrutā faktiski 



nobraukto km skaitu un Pārvadātāja norādīto 1 kilometra līgumcenu, kas sastāda 

0,8206 EUR par kilometru (bez pievienotās vērtības nodokļa un autoostu izmaksām).–  

5.1.6. SIA „Daugavpils autobusu parks” – Latgales plānošanas reģions, 

Krāslavas lote, nosakot apmaksājamās pakalpojuma cenas slieksni – 0,6826 EUR par 

kilometru (bez pievienotās vērtības nodokļa un autoostu izmaksām); 

5.1.7. SIA „Robežnieki AP”– Latgales plānošanas reģions, Krāslavas lote, 

nosakot apmaksājamās pakalpojuma cenas slieksni – 0,8100 EUR par kilometru (bez 

pievienotās vērtības nodokļa un autoostu izmaksām); 

5.1.8. SIA „Daugavpils autobusu parks” – Latgales plānošanas reģions, 

Daugavpils lote, nosakot apmaksājamās pakalpojuma cenas slieksni – 0,8672 EUR par 

kilometru (bez pievienotās vērtības nodokļa un autoostu izmaksām); 

5.1.9. SIA „Jēkabpils autobusu parks” – Latgales plānošanas reģions, Jēkabpils 

lote, nosakot apmaksājamās pakalpojuma cenas slieksni – 0,7189 EUR par kilometru 

(bez pievienotās vērtības nodokļa un autoostu izmaksām); 

5.1.10. AS „Rēzeknes autobusu parks” – Latgales plānošanas reģions, Rēzeknes 

lote, nosakot apmaksājamās pakalpojuma cenas slieksni – 0,8486 EUR par kilometru 

(bez pievienotās vērtības nodokļa un autoostu izmaksām); 

5.1.11. IK „Alfrīds Greiškāns” – Latgales plānošanas reģions, Rēzeknes lote, 

nosakot apmaksājamās pakalpojuma cenas slieksni – 0,7842 EUR par kilometru (bez 

pievienotās vērtības nodokļa un autoostu izmaksām); 

5.1.12. IK „Juris Springa” – Latgales plānošanas reģions, Rēzeknes lote, 

nosakot apmaksājamās pakalpojuma cenas slieksni – 0,8062 EUR par kilometru (bez 

pievienotās vērtības nodokļa un autoostu izmaksām); 

5.1.13. IK „Jānis Vaišļa” un IK „Aivars Ružs” – Latgales plānošanas reģions, 

Rēzeknes lote, nosakot apmaksājamās pakalpojuma cenas slieksni – 0,8063 EUR par 

kilometru (bez pievienotās vērtības nodokļa un autoostu izmaksām). 

5.1.14. Lēmuma 5.1.6.–5.1.13. punktā noteiktajos sabiedriskā transporta 

pakalpojumu līgumos iekļaut nosacījumu, ka vienu reizi līguma darbības laikā 

Pasūtītājs pārskata lēmuma 5.1.6.-5.1.13.punktā noteikto 1 kilometra pakalpojuma 

cenas slieksnis, gadījumā, ja degvielas cenas palielinās vairāk nekā par 3%, salīdzinot 

ar vidējo degvielas cenu 2015.gada decembra mēnesī, ievērojot Centrālās statistikas 

pārvaldes informāciju, un degvielas cenas palielinājuma rezultātā palielinās lēmuma 

5.1.6.- 5.1.13.punktā noteiktais 1 kilometra pakalpojumu cenas slieksnis. Par 

attiecīgajām izmaiņām Puses slēdz rakstveida vienošanos, paredzot pārskatītās 1 

kilometra pakalpojuma cenas piemērošanu pilniem kalendāra mēnešiem no brīža, kad 

pakalpojumu cenas slieksnis ir mainījies sakarā ar degvielas cenas izmaiņām.  

5.2. Noteikt, ka lēmuma 5.1.punktā minēto līgumu termiņš ir no 2016. gada 1. 

janvāra līdz 2016. gada 30. jūnijam (ieskaitot). 

5.3. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 11. decembrī. 

 

 

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 11. decembrī  (prot. Nr.15§6) 

 

6. Par reģionālās nozīmes maršruta Nr. 6475 “Balvi - Medņeva” izpildi.  

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

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

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.1., 21.punktu, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 
 

6.1. Apstiprināt, ka reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 6475 Balvi – Medņeva no 

2016.gada 1.janvāra izpilda SIA “Balvu autotransports” (līdz 2015.gada 

31.decembrim, atbilstoši starp SIA “GRAVAS 1” un SIA “Balvu autotransports” 

noslēgtajam apakšuzņēmuma līgumam to izpilda SIA “Gravas1”); 

6.2. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” veikt maršrutu tīkla papildus izpēti, 

tajā skaitā, sekot līdzi pasažieru plūsmai, lai izvērtētu maršruta nepieciešamību un pēc 

3 (trīs) veikto pārvadājumu mēnešiem informēt Sabiedriskā transporta padomi par to 

rezultātiem; 

6.3. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 11. decembrī. 

 

 

 

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 11. decembrī  (prot. Nr.15§7) 

 

7. Par Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes 2015.gada 24.novembra vēstuli 

Nr. 20/18/2-63493.  

 

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

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6. un 21.punktu, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 
 

 7.1. Pieņemt zināšanai saņemto Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes 

Kriminālpolicijas biroja 2015.gada 24.novembra vēstuli Nr. 20/18/2-63493par lūgumu 

sniegt oficiālo viedokli par kriminālprocesa ietvaros noskaidrotajiem faktiskajiem 

apstākļiem; 

7.2. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” par pienākumu sagatavot 

nepieciešamo atbildi Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldei un informēt 

Sabiedriskā transporta padomi par šī punkta izpildi un turpmāko kriminālprocesa 

gaitu; 

7.3. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 11.decembrī. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs           ______________ 

 


