
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2015. gada 6. februārī  (prot. Nr.2§1) 

 

 

1. Informācija par SIA „Balvu autotransports” paskaidrojumiem par sabiedriskā 

transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi, ņemot vērā uzņēmuma esošo 

finanšu situāciju. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 6. punktu un Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta 

padomes nolikums” 3.6.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

1.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sniegto informāciju par 

SIA „Balvu autotransports” paskaidrojumiem par sabiedriskā transporta pakalpojumu 

pasūtījuma līguma izpildi, ņemot vērā uzņēmuma esošo finanšu situāciju; 

1.2. Informēt SIA „Balvu autotransports” īpašniekus par uzņēmuma finanšu 

situāciju un saistībā ar saņemto informāciju lūgt iesniegt īpašnieku pieņemto lēmumu 

Sabiedriskā transporta padomē; 

1.3. Deleģēt Sabiedriskā transporta padomes locekli piedalīties SIA „Balvu 

autotransports” akcionāru sanāksmē un informēt Sabiedriskā transporta padomi par tās 

rezultātiem; 

1.4. Uzdot SIA „Balvu autotransports” kopā ar uzņēmuma īpašniekiem par 

pienākumu uz kārtējo Sabiedriskā transporta padomes sēdi izstrādāt un iesniegt 

izvērtēšanai izvērstu maršrutu tīkla analīzi un priekšlikumus par maršrutu tīkla 

optimizāciju; 

1.5. Noteikt, ka SIA „Balvu autotransports” avansā izmaksājamo dotāciju 

apjoms februārī ir 39 000 EUR. Martā avansā izmaksājamā dotāciju apjoms tiks 

mainīts uz 28 000 EUR, ja netiks saņemta 1.2. punktā minētā informācija.  

1.6. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 6. februārī.  

 

 

 

 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona  

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja  

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece     _____________________ 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.2 

 

 

2015. gada 6. februārī  (prot. Nr.2§2) 

 

 

2. Informācija par Sabiedriskā transporta padomes 2015.gada 9.janvāra lēmuma 

Nr. 8 „Informācija par SIA „PATO-1” paskaidrojumiem par sabiedriskā 

transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi, ņemot vērā uzņēmuma esošo 

finanšu situāciju” 8.2.punkta izpildi. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 6. punktu un Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta 

padomes nolikums” 3.6.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

2.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par Sabiedriskā transporta padomes 2015.gada 9.janvāra lēmuma Nr. 8 „Informācija 

par SIA „PATO-1” paskaidrojumiem par sabiedriskā transporta pakalpojumu 

pasūtījuma līguma izpildi, ņemot vērā uzņēmuma esošo finanšu situāciju” 8.2. punkta 

izpildi; 

2.2. Noteikt, ka SIA „PATO-1” avansā izmaksājamo dotāciju apjoms ir 2000 

EUR mēnesī. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus 

noslēgtajā sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumā, paredzot, ka 

Vienošanās darbības termiņš ir 2 (divi) gadi (no 2015.gada 1.februāra); 

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

„PATO-1” finanšu plūsmu, informēt Sabiedriskā transporta padomi un 

nepieciešamības gadījumā virzīt jautājumu atkārtotai izskatīšanai Sabiedriskā 

transporta padomē; 

2.4. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 6.februārī. 

 

 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona  

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja  

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece     _____________________  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.3 

 

 

2015. gada 6. februārī  (prot. Nr.2§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 2014. gada 10. 

janvāra lēmuma Nr.3 3.2.7.punktu un 2014.gada 28.februāra Lēmuma Nr. 2 

2.14.punktu; 

3.2. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 6. februārī. 

 

 

 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona  

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja  

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece     _____________________ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.4 

 

 

2015. gada 6. februārī  (prot. Nr.2§4) 

 

 

4. Par konsolidētā reģionālās nozīmes maršrutu tīkla apstiprināšanu. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr. 634 

„Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 23.punktu 

un 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā 

transporta padomes nolikums” 3.2.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

4.1. apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto konsolidēto 

reģionālās nozīmes maršrutu tīklu; 

4.2. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 6. februārī. 

 

 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona  

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja  

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece     _____________________ 

      

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.5 

 

 

 

2015. gada 6. februārī   (prot. Nr.2§5) 

 

 

5.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: 

 

5.1. No 2015.gada 6.februāra kopējā reģionālās nozīmes maršrutu tīklā 

(dzelzceļš) iekļaut:  

5.1.1. vilcienu Nr. 823 Ogre – Rīga plkst. 07:22 no Ogres ar izpildi darba 

dienās; 

5.1.2. vilcienu Nr. 6236 Rīga – Lielvārde plkst. 18:05 no Rīgas ar izpildi darba 

dienās. 

 

5.2. apstiprināt pastāvīgas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6135 

„Aizkraukles autoosta – Aizkraukles stacija” un Nr. 6124 „Aizkraukles stacija – 

Aizkraukles autoosta”, atļaujot turpināt sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanā izmantot vienoto elektrovilcienu/dīzeļvilcienu un autobusu braukšanas 

biļeti. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt atbilstošus grozījumus noslēgtajos 

sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos. 

 

5.3.uz eksperimenta laiku (līdz mācību gada beigām): 

5.3.1.atklāt reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 5428 „Smiltene – Blome – 

Smiltene – Brantu skola - Smiltene” ar sekojošu reisu izpildi: 

5.3.1.1. reiss Nr. 01 plkst. 07:10 no Smiltenes autoostas ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai skolēnu mācību laikā; 

5.3.1.2. reiss Nr. 02 plkst. 15:20 no Smiltenes autoostas ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai skolēnu mācību laikā.  

5.3.2. reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 5421 „Smiltene – Krūklanti – 

Launkalne – Mežciems - Bāze” reisu Nr. 12 plkst. 06:15 saīsināt un noteikt, kas tas 

tiek izpildīts līdz pieturvietai „Pamatskola”; 



5.3.3. reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 5422 „Bāze – Smiltene – Ķieģeļceplis 

– Launkalne - Smiltene” reisu Nr. 07 plkst. 07:43 saīsināt un noteikt, kas tas tiek 

izpildīts līdz pieturvietai „Pamatskola”. 

5.3.4. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” par pienākumu informēt 

Sabiedriskā transporta padomi par eksperimentālo pārvadājumu rezultātiem.  

5.3.5. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” par pienākumu izstrādāt un 

iesniegt Sabiedriskā transporta padomei kritērijus, ko Sabiedriskā transporta padome, 

lemjot jautājumu par reģionālās nozīmes maršrutu atklāšanu skolēnu pārvadājumu 

nodrošināšanai, ņems vērā, lai noteiktu nepieciešamību lūgt attiecīgās pašvaldības 

līdzfinansējumu. 

 

5.4. Apstiprināt, ka reģionālās nozīmes maršruts Nr. 6017 „Gulbene – 

Lejasciems – Pērle” reiss Nr. 05 plkst. 05:15 no Gulbenes tiek pilnībā dotēts no valsts 

budžeta līdzekļiem. 

 

5.5. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

5.5.1. slēgt reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 6639 „Rauna - Stūķi”; 

5.5.2. atklāt reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 5597 „Rauna – Vības – Drūģi - 

Rauna” ar sekojošu reisu izpildi: 

5.5.2.1. reiss Nr. 01 plkst. 07:30 no Raunas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai skolēnu mācību laikā; 

5.5.2.2. reiss Nr. 02 plkst. 15:50 no Raunas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai skolēnu mācību laikā. 

5.5.3. reģionālās nozīmes maršruta Nr. 6256 „Cēsis – Rauna - Rozes” reisu 

Nr. 21 plkst. 13:15 no Cēsu autoostas pagarināt un noteikt, kas tas tiek izpildīts līdz 

pieturvietai „Lisas krejotava” (izpildes dienas – piektdienas skolēnu mācību laikā).  

5.5.4. reģionālās nozīmes maršruta Nr. „Rauna – Rozes – Auškāpi – Rauna” 

reisā Nr. 05 plkst. 15:10 no Raunas iekļaut iebraucienu līdz apdzīvotai vietai 

„Kampas” un noteikt, ka reiss tiek izpildīts no pirmdienas līdz piektdienai skolēnu 

mācību laikā. 

5.5.5. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6638 „Rauna - Lisa”: 

5.5.5.1. slēgt reisu Nr. 06 plkst. 06:55 no pieturvietas „Lisas krejotava” līdz 

pieturvietai „Ķieģeļceplis” (izpildes dienas – no pirmdienas līdz piektdienai skolēnu 

mācību laikā); 

5.5.5.2. atklāt reisu Nr. 10 plkst. 07:05 no pieturvietas „Lisas krejotava” līdz 

Raunai ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai skolēnu mācību laikā; 

5.5.5.3. slēgt reisu Nr. 07 plkst. 14:10 Rauna – Rozes – Rauna (izpildes dienas 

– no pirmdienas līdz ceturtdienai skolēnu mācību laikā); 

5.5.5.4. atklāt reisu Nr. 15 plkst. 14:10 Rauna – Rozes – Lisas krejotava ar 

izpildi no pirmdienas līdz ceturtdienai skolēnu mācību laikā; 

5.5.5.5. atklāt reisu Nr. 12 plkst. 14:30 no pieturvietas „Lisas krejotava” ar 

izpildi no pirmdienas līdz piektdienai skolēnu mācību laikā; 

5.5.5.6. noteikt, ka reiss Nr. 09 tiek izpildīts plkst. 16:40 no Raunas (izpildes 

dienas – no pirmdienas līdz piektdienai skolēnu mācību laikā). 

 

  



5.6.Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus 

noslēgtajos sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos. 

5.7. Lēmuma stājas spēkā 2015. gada 13.februārī. 

 

 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona  

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja  

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece     _____________________ 

      

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.6 

 

 

 

2015. gada 6. februārī   (prot. Nr.2§6) 
 

 

 

6. Par 2015.gada februāra 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: 

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

30.janvāra ziņojumā Nr. 1 „Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu par 

2015.gada februāri” sniegtos priekšlikumus par 2015.gada februāra mēnesī avansā 

izmaksājamo dotāciju apjomu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālajos pārvadājumos; 

6.2. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 6. februārī. 

 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona  

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja  
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.7 

 

 

2015. gada 6. februārī  (prot. Nr.2§7) 
 

 

7. Par 2015.gada februāra 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: 

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

30.janvāra ziņojumā Nr.2 „Ziņojums par dotāciju par braukšanas maksas 

atvieglojumiem sadali pārvadātājiem par 2015.gada februāri” sniegtos priekšlikumus 

par 2015.gada februāra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālos pārvadājumos avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar 

braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu;  
7.2. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 6. februārī. 

 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona  

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja  

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece     _____________________ 

 

 

 

 

 

 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.8 

 

 

2015. gada 6. februārī  (prot. Nr.2§8) 
 

 

8. Par 2015.gada februāra 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: 

8.1. 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 

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

8.2. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 6. februārī. 

 

 

 

V.Brūdere 
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.9 

 

 

 

2015. gada 6. februārī   (prot. Nr.2§9) 

 

 

        9.Par vienotas reģionālās nozīmes maršrutu braukšanas maksas (tarifu) 

politikas principu apstiprināšanu. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

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

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

transporta padome nolemj: 

9.1. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” par pienākumu sagatavot katra 

pārvadātāja tarifu izmaiņu grafisko attēlojumu, izvērtēt tos attiecīgajā darba grupā un 

par rezultātiem informēt Sabiedriskā transporta padomi; 

9.2. Konceptuāli atbalstīt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavotajā 

2015.gada 30.janvāra ziņojumā Nr.6-19/I „Ziņojums par vienotas reģionālo maršrutu 

braukšanas maksas (tarifa) aprēķināšanas politikas principu apstiprināšanu” sniegto 

informāciju, nenosakot konkrētus ieviešanas termiņus; 

9.3. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 6. februārī.  
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.10 

 

 

 

2015. gada 6. februārī   (prot. Nr.2§10) 

 

 

        10.Informācija par AS „Pasažieru vilciens” priekšlikumu atsevišķu 

pieturvietu slēgšanai, konceptuālai vērtēšanai. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 6. punktu un Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta 

padomes nolikums” 3.6.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

10.1. Pieņemt zināšanai informāciju par AS „Pasažieru vilciens” priekšlikumu 

atsevišķu pieturvietu slēgšanai; 

10.2. Uzdot A/S „Pasažieru vilciens” priekšlikumus par atsevišķu reģionālās 

nozīmes vilciena maršrutos esošo pieturvietu slēgšanu saskaņot ar VSIA 

„Autotransporta direkcija” un plānošanas reģioniem, nepieciešamības gadījumā 

organizējot savstarpējo tikšanos. Par tikšanās rezultātiem un priekšlikumiem informēt 

Sabiedriskā transporta padomi”;  

10.3. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 6.februārī. 

 

 

 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona  
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priekšsēdētāja vietniece     _____________________ 
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        11.Par Sabiedriskā transporta padomes darba plānu 2015.gadam. 

 

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

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

padome nolemj: 

11.1. Apstiprināt izstrādāto Sabiedriskā transporta padomes darba plānu 

2015.gadam, precizējot darba plāna 4.punkta mērķi uz „Reģionālo maršrutu 

pieturvietu datu bāzes apstiprināšana”, 11.punkta izpildes termiņu uz „06.2015” un 

14.punkta izpildes termiņu uz „pēc nepieciešamības; 

11.2. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 6. februārī.  

  
 

 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona  

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja  

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece     _____________________ 

      

 

 

 

 

 
 


