
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2015. gada 30. oktobrī  (prot. Nr.13§1) 

 

1. 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 pamatojoties uz 2013. 

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

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

nolemj: 

1.1. Apstiprināt sekojošas izmaiņas maršrutu tīkla reģionālās nozīmes 

maršrutos: 

1.1.1. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6362 Dagda – Auleja saglabāt: 

1.1.1.1. reisa Nr. 01 plkst. 06:20 no Dagdas autoostas izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

1.1.1.2. reisa Nr. 03 plkst. 13:50 no Dagdas autoostas izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

1.1.1.3. reisa Nr. 02 plkst. 07:05 no pieturvietas “Auleja” izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

1.1.1.4. reisa Nr. 04 plkst. 14:30 no pieturvietas “Auleja” izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai. 

1.1.2. saglabāt reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 5509 Dagda – Robežnieki ar 

sekojošu reisu izpildi: 

1.1.2.1. reiss Nr. 01 plkst. 08:10 no Dagdas autoostas ar izpildi piektdienās; 

1.1.2.2. reiss Nr. 03 plkst. 12:45 no Dagdas autoostas ar izpildi piektdienās; 

1.1.2.3.reiss Nr.02 plkst. 08:40 no pieturvietas “Robežnieki” ar izpildi 

piektdienās; 

1.1.2.4. reiss Nr. 04 plkst. 13:20 no pieturvietas “Robežnieki” ar izpildi 

piektdienās.   

1.1.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” par pienākumu sekot līdzi 1.1.1. 

un 1.1.2. punktos minēto maršrutu reisu pasažieru plūsmai un pēc viena gada 

(2016.gada oktobra sēdē) informēt  Sabiedriskā transporta padomi par pārvadājumu 

rezultātiem, lai izvērtētu un nepieciešamības gadījumā atkārtoti lemtu par to 

nepieciešamību. 

 

1.2.Apstiprināt sekojošas izmaiņas maršrutu tīkla reģionālās nozīmes 

maršrutos: 

1.2.1. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.7788 Rīga – Ogre: 

1.2.1.1.saglabāt reisu Nr. 32 plkst.06:00 no Ogresgala ar izpildi katru dienu; 



1.2.1.2.slēgt reisu Nr. 34 plkst.11:10 no Ogresgala ar izpildi katru dienu; 

1.2.1.3.atklāt reisu Nr. 35 plkst.07:30 no Rīgas līdz Ogres autoostai ar izpildi 

katru dienu (iepriekš reiss tika izpildīts līdz Ogresgalam); 

1.2.1.4.slēgt reisu Nr. 36 plkst.19:00 no Ogresgala ar izpildi no pirmdienas līdz 

sestdienai; 

1.2.1.5. slēgt reisu Nr. 37 plkst.13:15 no Rīgas Starptautiskās autoostas ar 

izpildi katru dienu; 

1.2.1.6.saglabāt reisu Nr. 39 plkst.17:45 no Rīgas Starptautiskās autoostas līdz 

Ogresgalam ar izpildi no pirmdienas līdz sestdienai; 

1.2.1.7.slēgt reisu Nr. 41 plkst.20:40 no Rīgas Starptautiskās autoostas ar izpildi 

no pirmdienas līdz sestdienai. 

1.2.2. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.7229 Rīga – Pāvulēni saglabāt reisu Nr. 

06 plkst.14:30 no Pāvulēniem ar izpildi pirmdienas līdz sestdienai; 

1.2.3. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6110 Ogre – Ogresgals: 

1.2.3.1.atklāt (atjaunot) reisu Nr. 09 plkst.14:15 no Ogres autoostas ar izpildi 

katru dienu; 

1.2.3.2.atklāt (atjaunot) reisu Nr. 26 plkst.11:10 no Ogresgala ar izpildi katru 

dienu; 

1.2.3.3.slēgt reisu Nr. 32 plkst.08:40 no Ogresgala ar izpildi katru dienu; 

2.2.3.4. atklāt reisu Nr.34 plkst.19:00 no Ogresgala līdz Ogres autoostai ar 

izpildi no pirmdienas līdz sestdienai. 

1.2.4. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6091 Jaunogre – Ogres stacija – DS 

Ogre reisa Nr. 43 plkst.21:20 no Jaunogres stacijas izpildi noteikt katru dienu (iepriekš 

– reiss tika izpildīts svētdienās). 

 

1.3. Apstiprināt sekojošas izmaiņas maršrutu tīkla reģionālās nozīmes 

maršrutos: 

1.3.1. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6138 Aizkraukle – Sērene – Līčupes: 

1.3.1.1. slēgt reisu Nr. 16 plkst. 19:15 no Sērenes; 

1.3.1.2. slēgt reisu Nr. 17 plkst. 19:05 no Aizkraukles autoostas. 

1.3.2. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6119 Dzelzceļa stacija – Aizkraukle – 

Jaunjelgava: 

1.3.2.1. atklāt reisu Nr. 11 plkst. 19:05 no pieturvietas “Lāčplēša iela” ar izpildi 

katru dienu; 

1.3.2.2. atklāt reisu Nr. 10 plkst. 19:35 no pieturvietas “Jaunjelgava” ar izpildi 

katru dienu.   

 

1.4.Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6141 

Pļaviņas – Vietalva – Pļaviņas: 

1.4.1. slēgt reisu Nr. 26 plkst. 09:30 no Pļaviņām; 

1.4.2. atklāt reisu Nr. 30 plkst. 09:30 no Pļaviņām ar izpildi sestdienās, 

vienlaicīgi reisa kustības sarakstā iekļaujot pieturvietas “Dzirnavas”, “Grīvas”, 

“Salānieši”, “Gercēni”, “Bites”; 

1.4.3. slēgt reisu Nr. 28 plkst. 15:15 no Pļaviņām; 

1.4.4. atklāt reisu Nr. 32 plkst. 15:15 no Pļaviņām ar izpildi sestdienās, 

vienlaicīgi reisa kustības sarakstā iekļaujot pieturvietas “Dzirnavas”, “Grīvas”, 

“Salānieši”, “Gercēni”, “Bites”.  



 

1.5. Atlikt pieteikuma par ierosinājumu veikt grozījumus reģionālās nozīmes 

maršrutā Nr. 7954 Rīga – Kabile - Kuldīga izskatīšanu līdz nākamajai Sabiedriskā 

transporta padomes sēdei. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” veikt papildus 

izpēti, precizēt pieteikumu un iesniegt to izskatīšanai Sabiedriskā transporta padomei. 

 

1.6. Ar 2016.gada 1.janvāri reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā “Centrs – 

1C” iekļaut: 

1.6.1. reģionālās nozīmes maršruta Nr. 7357 Jelgava – Vecumnieki reisu Nr. 

01 plkst. 12:10 no Jelgavas autoostas (tiek izpildīts katru dienu) un reisu Nr. 06 plkst. 

15:05 no Vecumniekiem (tiek izpildīts katru dienu); 

1.6.2. reģionālās nozīmes maršruta Nr. 7365 Jelgava – Iecava – Bauska reisu 

Nr. 03 plkst. 17:30 no Jelgavas autoostas (tiek izpildīts katru dienu) un reisu Nr. 08 

plkst. 06:20 no Bauskas autoostas (tiek izpildīts katru dienu).  

 

1.7. Pieņemt informācijai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavoto 

informāciju par Sabiedriskā transporta padomes 2015.gada 2.oktobra lēmuma Nr. 4 

“Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos” 4.1.7. 

punkta izpildi.  

1.8.Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus 

noslēgtajos sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos. 

1.9.Lēmums stājas spēkā 2015.gada 9.novembrī.  

 

 

 

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 30.oktobrī  (prot. Nr.13§2) 

 

 

2. Par 2015.gada novembra mēnesī pārvadātājiem 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 padomes 2015.gada 6.februāra lēmumu Nr. 2, 

Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

2.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sniegto informāciju un 

mainīt SIA “PATO-1” iepriekš noteikto valsts budžeta kompensācijas avansa lielumu, 

nosakot, ka laika periodā no 2015.gada novembra līdz 2016.gada 31.decembrim SIA 

„PATO-1” avansā izmaksājamo dotāciju apjoms ir 4 650 EUR mēnesī. Uzdot VSIA 

„Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus noslēgtajā sabiedriskā 

transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumā; 

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

22.oktobra ziņojumā Nr.28 „Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu par 

2015.gada novembri” sniegtos priekšlikumus par 2015.gada novembra mēnesī avansā 

izmaksājamo dotāciju apjomu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālajos pārvadājumos; 

2.3. Novembra mēnesī valsts budžeta apakšprogrammā 31.06.00 EKK 3000 

Subsīdijas un dotācijas izveidot valsts dotāciju rezervi 745 054 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; 

2.4. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 30. oktobrī. 

 

 

 

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 30.oktobrī  (prot. Nr. 13§3) 

 

 

3. Par 2015.gada novembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālos pārvadājumos 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: 

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

22.oktobrī ziņojumā Nr.29 „Ziņojums par dotāciju par braukšanas maksas 

atvieglojumiem sadali pārvadātājiem par 2015.gada novembri” sniegtos priekšlikumus 

par 2015.gada novembra 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;  

3.2. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 30. 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 30.oktobrī  (prot. Nr.13§4) 

 

 

4. 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. punktu, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 

           4.1.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 3.1.2., 3.2.3., 3.2.7.punktu, 

2014.gada 28.februāra lēmuma Nr.2 2.14.punktu un 2015.gada 14.augusta lēmuma 

Nr.3 3.2.punktu; 

4.2. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 30. oktobrī. 

 

 

 

 

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 30. oktobrī  (prot. Nr.13§5) 

 

5. Par autobusu maršrutu abonementu biļešu lietošanas, pasažieru uzskaites un 

finanšu atskaišu sniegšanas kārtību (turpinājums).  

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumu Nr. 435 “Kārtība, kādā 

nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un 

izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu” 89. un 90.punktu, 

Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr. 599 “Sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība” noteiktos abonementa biļešu 

izmantošanas pamatnosacījumus, Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra 

noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6., 21.punktu, 

Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

5.1. Apstiprināt VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavoto reģionālo 

autobusu maršrutu abonementa biļešu lietošanas, pasažieru uzskaites un finanšu 

atskaišu sniegšanas metodiku, paaugstinot abonementa biļešu veidiem noteikto atlaidi 

par 5% (attiecīgi – 15% un 20%); 

5.2. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavot reģionālo autobusu 

maršrutu abonementa biļešu lietošanas, pasažieru uzskaites un finanšu atskaišu 

sniegšanas metodiku ar redakcionālajām izmaiņām un nosūtīt to Sabiedriskā transporta 

padomes locekļiem; 

5.3. Noteikt pārejas periodu vienotu abonementa biļešu ieviešanai līdz 

2016.gada 30.aprīlim; 

5.4. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” veikt attiecīgas procesuālas 

darbības, informēt Sabiedriskā transporta padomi par metodikas ieviešanas gaitu, kā 

arī nepieciešamības gadījumā sniegt priekšlikumus noteiktās atlaides apmēra 

grozīšanai; 

5.5. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 9. novembrī. 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs                _____________ 

  

http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=165033
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=266581
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=149180
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=165033
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=96639


SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.6 

 

 

2015.gada 30.oktobrī  (prot. Nr.13§6) 

 

6. Informācija par konkursa „Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā 

„KURZEME” lotē „Priekule”, „Aizpute”, „Kuldīga”, „Saldus” un „Ventspils”” un 

konkursa „Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar 

autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā „LATGALE” lotē „Preiļi”, 

„Rēzekne”, Daugavpils” un „Krāslava”” gaitu. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

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

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 21. un 27.punktu, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 
6.1.Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sniegto informāciju par 

konkursa „Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar 

autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā „KURZEME” lotē „Priekule”, 

„Aizpute”, „Kuldīga”, „Saldus” un „Ventspils”” un konkursa „Par tiesību piešķiršanu 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes 

maršrutu tīkla daļā „LATGALE” lotē „Preiļi”, „Rēzekne”, Daugavpils” un 

„Krāslava”” gaitu; 

6.2. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 30.oktobrī. 

 

 

 

 

 

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 30.oktobrī    (prot. Nr.13§7) 

 

7. Informācija par sagatavotajiem grozījumiem Ministru kabineta 2013.gada 

17.decembra noteikumos “Sabiedriskā transporta padomes nolikums”. 

 

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 VSIA “Autotransporta direkcija” sniegto informāciju par 

sagatavotajiem grozījumiem Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos 

“Sabiedriskā transporta padomes nolikums”. Minēto jautājumu turpināt skatīt 

nākamajā Sabiedriskā transporta padomes sēdē; 

7.2. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” veikt papildus izpēti, precizēt 

Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu “Sabiedriskā transporta padomes 

nolikums” grozījumu projektu un nosūtīt to Sabiedriskā transporta padomes locekļiem, 

zināšanai un priekšlikumu sniegšanai; 

7.3. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 30.oktobrī. 

 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs     _____________________ 

 

 


