
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

 

2014. gada 8. decembrī   (prot. Nr.17§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 2014. gada 10. janvāra lēmuma Nr.3 3.2.3. un 3.2.7.punkta, 2014. 

gada 28. februāra lēmuma Nr.2. 2.14. punkta izpildi; 

1.2. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 8. 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 

 

 

2014. gada 8. decembrī   (prot. Nr.17§2) 

 

 

2.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: 

 

2.1. Ar 2015. gada 5. janvāri reģionālo vietējās nozīmes maršrutu Nr. 5721 

„Ādaži – Krastupes iela - Atari” iekļaut reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīklā ar 

sekojošu reisu izpildi: 

2.1.1. reiss Nr. 05 plkst. 14:35 no Ādažiem (izpildes dienas no pirmdienas līdz 

piektdienai skolēnu mācību laikā); 

2.1.2. reiss Nr. 08 plkst. 07:45 no Atariem līdz Ādažu skolai (izpildes dienas no 

pirmdienas līdz piektdienai skolēnu mācību laikā); 

2.1.3. reiss Nr. 09 plkst. 13:10 no Ādažiem (izpildes dienas no pirmdienas līdz 

piektdienai skolēnu mācību laikā); 

2.1.4. reiss Nr. 10 plkst. 13:45 no Atariem (izpildes dienas no pirmdienas līdz 

piektdienai skolēnu mācību laikā); 

2.1.5. reiss Nr. 11 plkst. 17:05 no Ādažiem (izpildes dienas no pirmdienas līdz 

piektdienai skolēnu mācību laikā); 

2.1.6. reiss Nr. 12 plkst. 15:10 no Atariem (izpildes dienas no pirmdienas līdz 

piektdienai skolēnu mācību laikā). 

2.1.7. Pārvadātājam radušos zaudējumus saistībā ar maršruta Nr.5721 „Ādaži – 

Krastupes iela - Atari” izpildi sedz Ādažu novada dome. 

2.1.8. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” slēgt trīspusējo līgumu par 

pārvadājumiem ar SIA „Ekspress - Ādaži” un Ādažu novada domi. 

 

2.2. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” noskaidrot Ogres novada domes 

viedokli par līdzfinansējumu zaudējumu kompensēšanai saistībā ar maršruta Nr. 5995 

Ogre – Ciemupe – Glāžšķūnis - Ogre” izpildi. 

2.2.1. reģionālo vietējās nozīmes maršrutu Nr. 5995 „Ogre – Ciemupe – 

Glāžšķūnis - Ogre” iekļaut reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīklā ar nosacījumu, 



ja ir saņemts Ogres novada domes akcepts zaudējumu kompensēšanai, paredzot 

sekojošu reisu izpildi: 

2.2.1.1. reiss Nr. 01 plkst. 07:15 no Ogres autoostas (izpildes dienas no 

pirmdienas līdz piektdienai); 

2.2.1.2. reiss Nr. 02 plkst. 16:40 no Ogres autoostas (izpildes dienas no 

pirmdienas līdz piektdienai). 

2.2.2. Atbilstoši 2.2.1. punktam, uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” slēgt 

trīspusēju līgumu starp VSIA „Autotransporta direkcija”, SIA „Ogres autobuss” un 

Ogres novada domi par zaudējumu kompensēšanu reģionālajā vietējās nozīmes 

maršrutā Nr. 5995 Ogre – Ciemupe – Glāžšķūnis – Ogre”. 

 

2.3. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālajā vietējā nozīmes maršrutā 

Nr.7599 „Rīga - Valmiera”: 
2.3.1. uz eksperimenta laiku (6 mēnešiem – no 01.01.2015.): 

2.3.1.1.atklāt jaunu reisu Nr. 51 plkst. 09:45 no Rīgas autoostas ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

2.3.1.2. atklāt jaunu reisu Nr. 53 plkst. 18:00 no Rīgas autoostas ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

2.3.1.3. atklāt jaunu reisu Nr. 52 plkst. 06:55 no Valmieras autoostas ar izpildi 

no pirmdienas līdz piektdienai; 

2.3.1.4. atklāt jaunu reisu Nr. 54 plkst. 15:15 no Valmieras autoostas ar izpildi 

no pirmdienas līdz piektdienai; 

2.3.1.5. noteikt eksperimentālo reisu braukšanas maksu ar piemaksu par 

kustības ātrumu – 5.75 EUR apmērā; 

2.3.2. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” pēc 4 eksperimentālo 

pārvadājumu mēnešiem informēt Sabiedriskā transporta padomi par to rezultātiem.   

 

2.4. Neapstiprināt izmaiņas reģionālajā vietējā nozīmes maršrutā Nr.6296 

„Krāslava – Piedruja – Patarnieki”. 
 

2.5. Atlikt jautājuma grozījumiem reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā 

Nr.5128 „Rēzekne – Spundžāni - Ozolmuiža” skatīšanu. 

 

2.6. Pieņemt zināšanai informāciju par problēmsituāciju reģionālajā vietējās 

nozīmes maršrutā 7227 „Rīga – Tīnūži - Ogre”. Uzdot VSIA „Autotransporta 

direkcija” izvērtēt un sniegt Sabiedriskā transporta padomei priekšlikumus iespējamam 

risinājumam situācijas uzlabošanai. 

 

2.7.Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus 

noslēgtajos sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos. 

2.8. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 15.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 

 

 

 

2014. gada 8. decembrī   (prot. Nr.17§3) 

 

 

 

3. Ieskats Zemgales reģiona transporta pakalpojumos. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 2.punktu 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6. un 25.punktu, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 
3.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par situāciju reģionālās vietējās nozīmes maršrutu tīkla maršrutos, kas ietilpst 

Zemgales plānošanas reģionā. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” sniegt 

Sabiedriskā transporta padomei priekšlikumus konstatēto problēmjautājumu 

novēršanai. 

3.2. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 15.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 

 

 

2014. gada 8. decembrī  (prot. Nr.17§4) 

 

 

4. Par 2014.gada decembra mēnesī pārvadātājiem un 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: 

4.1. 2014.gada laikā uzkrātos un neizlietotos valsts budžeta finanšu līdzekļus 

rezerves veidošanai iepriekšējos gados nesegto zaudējumu kompensēšanai izmaksāt 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos un 

republikas pilsētu pašvaldībām decembra mēneša dotāciju avansa maksājumā. 

4.2. Apstiprināt VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2014.gada 

28.novembra ziņojumā Nr.27 „Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu 

par 2014.gada decembri” sniegtos priekšlikumus par 2014.gada decembra mēnesī 

avansā izmaksājamo dotāciju apjomu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālajos pārvadājumos un republikas pilsētu pašvaldībām; 

4.3. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 8. 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 

 

 

2014. gada 8. decembrī  (prot. Nr.17§5) 

 

 

5. Par 2014. gada decembra 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 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. 2014. gada laikā uzkrātos un neizlietotos valsts budžeta finanšu līdzekļus 

rezerves veidošanai iepriekšējos gados nesegto zaudējumu kompensēšanai izmaksāt 

republikas pilsētu pašvaldībām decembra mēneša dotāciju avansa maksājumā. 

5.2. Apstiprināt VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2014.gada 

28.novembra ziņojumā Nr.28 „Ziņojums par dotāciju sadali pārvadātājiem un 

republikas pilsētām par braukšanas maksas atvieglojumiem par 2014.gada decembri” 

sniegtos priekšlikumus par 2014.gada decembra mēnesī sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos un republikas pilsētu pašvaldībām 

avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas 

atvieglojumiem pārvadāšanu;  

5.3. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 8. 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 

 

 

2014. gada 8. decembrī  (prot. Nr.17§6) 

 

 

6. Informācija par 2015. gadam piešķirtā valsts budžeta līdzekļu sadali 

plānošanas reģioniem, plānošanas reģionu 2015. gadā veicamo funkciju apjomu 

un atskaites formu par plānošanas reģionu paveikto. 

 

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

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

transporta padome nolemj: 

6.1. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas sagatavoto informāciju par budžeta 

līdzekļu sadali plānošanas reģioniem, darba plāna un atskaites formu. 

6.2. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 8. 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 

 

 

2014. gada 8. decembrī  (prot. Nr.17§7) 

 

 

7. Informācija par Sabiedriskā transporta padomes 2014.gada 31.oktobra 

lēmuma Nr. 1 (prot.Nr. 16§1) 1.3. punkta 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: 

7.1.pieņemt zināšanai informāciju par Sabiedriskā transporta padomes 2014. 

gada 31. oktobra lēmuma Nr.1 „Par gala norēķinu veikšanu par 2012. gadu un 2013. 

gadu ar SIA „Tukuma Auto” 1.3. punkta izpildi; 

7.2. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 8. decembrī. 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       __________________ 

 

 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.8 

 

 

2014. gada 8. decembrī  (prot. Nr.17§8) 

 

 

8. Par atklātu konkursu gaitu un pārvadājumu nodrošināšanu pagaidu 

kārtībā reģionālās nozīmes maršrutos, kas ietilpst maršrutu tīkla dāļā „Centrs-

1A”, „Centrs-1B” un „Centrs-1C”, sākot ar 2015. gada 1. februāri. 

 

Pamatojoties uz pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 

23. oktobra regulas (EK) 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 5.punktu, 

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās daļas 2. un 3.punktu un 

Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 

3.4., 3.6. un 25.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

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

atklāta konkursa „Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanai ar autobusiem reģionālā starppilsētu nozīmes maršrutu tīkla daļā „Centrs-

1A”, „Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar 

autobusiem reģionālā starppilsētu nozīmes maršrutu tīkla daļā „Centrs-1B” un „Par 

tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem 

reģionālā starppilsētu nozīmes maršrutu tīkla daļā „Centrs-1C” gaitu; 

 8.2. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” pagarināt līgumu par sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālās starppilsētu nozīmes maršrutos, kas 

ietilpst maršrutu tīkla daļās „Centrs-1A”, „Centrs-1B”, „Centrs-1C”, darbības termiņu 

ar nosacījumu, ka sabiedriskā transporta pakalpojumus sniedz Pārvadātājs, kuram jau 

piešķirtas tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumu reģionālās nozīmes 

maršrutos, kas ietilpst maršrutu tīkla daļās „Centrs-1A”, „Centrs-1B”, „Centrs-1C”; 

8.3. Noteikt, ka lēmuma 8.2.punktā minētais līgumu par sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanu pagarinājums tiek slēgts: 

8.3.1. pie nosacījuma, ka VSIA „Autotransporta direkcija” rīkota atklāta 

konkursa „Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar 

autobusiem reģionālā starppilsētu nozīmes maršrutu tīkla daļā „Centrs-1A”, „Par 

tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem 

reģionālā starppilsētu nozīmes maršrutu tīkla daļā „Centrs-1B” un „Par tiesību 

piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālā 

starppilsētu nozīmes maršrutu tīkla daļā „Centrs-1C” rezultāti tiek apstrīdēti Iepirkuma 

uzraudzības birojā; 

8.3.2.uz laiku, kamēr sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtītājs lēmuma 

8.1.punktā noteikto atklāto konkursu rezultātā ir izvēlējies jaunu pārvadātāju 



reģionālās nozīmes maršrutu tīkla maršrutos, kas ietilpst maršrutu tīkla daļās „Centrs-

1A”, „Centrs-1B”, „Centrs-1C” un izvēlētais pārvadātājs ir gatavs uzsākt pakalpojumu 

sniegšanu saskaņā ar noslēgto līgumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanu reģionālās nozīmes maršrutu tīkla maršrutos, kas ietilpst maršrutu tīkla daļās 

„Centrs-1A”, „Centrs-1B”, „Centrs-1C”, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 30.jūnijam. 

8.4. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” informēt Sabiedriskā transporta 

padomi par lēmuma 8.2. un 8.3. punkta izpildi;  

8.5. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 8.decembrī. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       _________________ 

 


