
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2015. gada 27. martā  (prot. Nr.4§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 3.1.1., 3.1.2., 3.2.7.punktu, 2014.gada 28.februāra Lēmuma Nr. 2 

2.14.punktu,  informāciju par Madonas novada pašvaldības 2015.gada 19.februāra 

vēstules Nr. MNP/2.1.3.1./15/424 izskatīšanas rezultātiem un Sabiedriskā transporta 

padomes 2015.gada 27.februāra lēmuma Nr. 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”” 7.2. punkta izpildi; 

1.2. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 27. martā. 

 

 

 

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. martā  (prot. Nr.4§2) 

 

2. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes un pilsētas 

nozīmes maršrutos. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 2.punktu, 7.pantu, 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. Saskaņot sekojošas izmaiņas Rīgas pilsētas nozīmes maršrutā Nr.25 

„Abrenes iela - Mārupe”, kas iziet ārpus Rīgas pilsētas administratīvajām robežām:  

2.1.1. atbalstīt Rīgas pilsētas autobusu maršruta Nr. 25 „Abrenes iela - Mārupe” 

reisu pagarināšanu līdz pieturvietai „Tīraine” (ar ne vairāk kā 20 reisu izpildi darba 

dienās un 12 reisu izpildi brīvdienās katrā virzienā, attiecīgi piešķirot reisiem 

nosaukumu „ Abrenes iela – Mārupe - Tīraine”). 

2.1.2. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” par pienākumu lūgt Rīgas 

pilsētas pašvaldību pārskatīt pilsētas nozīmes maršruta Nr. 25 autobusu kustības 

sarakstus tā, lai reisi netiktu izpildīti vienlaicīgi ar reģionālās nozīmes maršruta Nr. 

5435 „Rīga - Mārupe” reisiem (pārvadātājs – AS „Rīgas taksometru parks”).  

 

 

 

2.2. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6362 

„Dagda - Auleja”: 

2.2.1. noteikt, ka reiss Nr. 01 plkst. 06:20 tiek izpildīts no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

2.2.2. noteikt, ka reiss Nr. 02 plkst. 07:05 tiek izpildīts no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

2.2.3. noteikt, ka reiss Nr. 03 plkst. 13:50 tiek izpildīts no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

2.2.4. noteikt, ka reiss Nr. 04 plkst. 14:30 tiek izpildīts no pirmdienas līdz 

piektdienai. 



2.2.5. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” par pienākumu Sabiedriska 

transporta padomes 2015.gada septembra sēdē sniegt informāciju par 2.2.1. – 2.2.4. 

punktā noteikto reisu izpildes rezultātiem, tālākai izvērtēšanai. 

 

2.3. Atklāt reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 5509 „Dagda - Robežnieki” ar 

sekojošu reisu izpildi: 

2.3.1. reiss Nr. 01 plkst. 08:10 no Dagdas autoostas (izpildes diena – 

piektdiena); 

2.3.2. reiss Nr. 02 plkst. 08:40 no Robežniekiem (izpildes diena – piektdiena); 

2.3.3. reiss Nr. 03 plkst. 12:45 no Dagdas autoostas (izpildes diena – 

piektdiena); 

2.3.4. reiss Nr. 04 plkst. 13:20 no Robežniekiem (izpildes diena – piektdiena).  

 

2.4. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes dzelzceļa maršrutā Rīga 

– Madona - Gulbene: 

2.4.1. 2015.gada 4.aprīlī, 23.maijā, 23.jūnijā, 5.septembrī, 19.septembrī un 

19.decembrī norīkot vilcienu Nr.804* no Rīgas uz Gulbeni; 

2.4.2. 2015.gada 4.aprīlī, 23.maijā, 23.jūnijā, 5.septembrī, 19.septembrī un 

19.decembrī norīkot papildus vilcienu Nr. 803* no Gulbenes uz Rīgu. 

 

2.5.Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus 

noslēgtajos sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos un Vienošanās par 

pilsētas un reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīkla robežām. 

2.6. Lēmuma 2.1., 2.3. un 2.4. punkts stājas spēkā 2015. gada 2.aprīlī. Lēmuma 

2.2. punkts stājas spēkā 2015.gada 27.martā. 

 

 

 

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.martā  (prot. Nr.4§3) 
 

 

3. Par 2015.gada aprīļa mēnesī pārvadātājiem un 2015.gada 2.ceturksnī 

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: 

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

19.marta ziņojumā Nr.7 „ Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu par 

2015.gada aprīli un 2.ceturksni” sniegtos priekšlikumus par 2015.gada aprīļa mēnesī 

avansā izmaksājamo dotāciju apjomu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālajos pārvadājumos un par 2015.gada 2.ceturksnī avansā izmaksājamo dotāciju 

apjomu republikas pilsētu pašvaldībām; 

3.2. Aprīļa mēnesī valsts budžeta apakšprogrammā 31.06.00 EKK 3000 

Subsīdijas un dotācijas izveidot valsts dotāciju rezervi 265 171 EUR, lai novirzītu 

reģionālās nozīmes pārvadātājiem 2014.gada nesegto zaudējumu kompensēšanai pēc 

gada pārskatu saņemšanas un izvērtēšanas; 

3.3. Aprīļa mēnesī valsts budžeta apakšprogrammā 31.06.00 EKK 7310 Valsts 

budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim izveidot 

valsts dotāciju rezervi 126 088 EUR. Par valsts budžeta dotācijas rezerves izlietošanu 

lemt turpmākajās Sabiedriskā transporta padomes sēdēs. 

3.4. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 27. martā. 

 

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.martā  (prot. Nr. 4§4) 
 

 

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

reģionālos pārvadājumos un 2015.gada 2.ceturksnī 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: 

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

19.marta ziņojumā Nr.8 „Ziņojums par dotāciju par braukšanas maksas 

atvieglojumiem sadali pārvadātājiem par 2015.gada aprīli un republikas pilsētām par 

2015.gada 2.ceturksni” sniegtos priekšlikumus par 2015.gada aprīļa mēnesī 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos un par 

2015.gada 2.ceturksnī republikas pilsētu pašvaldībām avansā izmaksājamo dotāciju 

apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu;  

4.2. Aprīļa mēnesī valsts budžeta apakšprogrammā 31.06.00 EKK 3000 

Subsīdijas un dotācijas izveidot valsts dotāciju rezervi 414 385 EUR. Par valsts 

budžeta dotācijas rezerves izlietošanu lemt turpmākajās Sabiedriskā transporta 

padomes sēdēs. 

4.3. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 27. martā. 

 

 

 

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.martā  (prot. Nr.4§5) 
 

 

5. Par 2015.gada aprīļa 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 

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

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

 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       __________________ 


