
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2015.gada 31.jūlijā  (prot. Nr.8§1) 
 

 

1. Par 2015.gada augusta 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: 

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

23.jūlija ziņojumā Nr.20 „Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu par 

2015.gada augustu” sniegtos priekšlikumus par 2015.gada augusta mēnesī avansā 

izmaksājamo dotāciju apjomu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālajos pārvadājumos; 

1.2. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 31. jūlijā. 

 

 

 

 

 

 

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 31.jūlijā  (prot. Nr. 8§2) 
 

 

2. Par 2015.gada augusta 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: 

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

23.jūlija ziņojumā Nr.21 „Ziņojums par dotāciju par braukšanas maksas 

atvieglojumiem sadali pārvadātājiem par 2015.gada augustu” sniegtos priekšlikumus 

par 2015.gada augusta mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālos pārvadājumos avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar 

braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu;  

2.2. Augusta mēnesī valsts budžeta apakšprogrammā 31.07.00 EKK 3000 

Subsīdijas un dotācijas izveidot valsts budžeta dotāciju rezervi 340 621,- EUR. Par 

valsts budžeta dotācijas rezerves izlietošanu lemt turpmākajās Sabiedriskā transporta 

padomes sēdēs. 

2.3. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 31. jūlijā. 

 

 

 

 

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 31.jūlijā  (prot. Nr.8§3) 
 

 

3.Par 2015.gada augusta 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: 
3.1. Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2015.gada 23.jūlija 

ziņojumā Nr.22 „Ziņojums par AS “Pasažieru vilciens” izmaksājamo dotāciju par dzelzceļa 

infrastruktūras lietošanu 2015.gada augustā” sniegtos priekšlikumus par 2015.gada 

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

3.2. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 31. jūlijā. 

  

 

 

 

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 31. jūlijā  (prot. Nr.8§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. un 25.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 2014. gada 10. 

janvāra lēmuma Nr.3 3.1.1. un 3.2.7.punktu, 2014.gada 28.februāra lēmuma Nr.2 

2.14.punktu; 

4.2. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 31. jūlijā. 

 

 

 

 

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 31. jūlijā  (prot. Nr.8§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. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6930 „Jēkabpils – 

Grāvlejas - Gārsene” un reisa Nr. 02 plkst. 07:25 no Gārsenes izpildi Aknīstē 

pagarināt līdz pieturvietai „Baznīca” (izpildes dienas - pirmdienas, otrdienas, 

trešdienas, ceturtdienas, piektdienas un svētdienas – tiek saglabātas).   

 

5.2. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

5.2.1. slēgt reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 5499 „Aknīste – Arāji - 

Aknīste”; 

5.2.2. slēgt reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 5498 „Aknīste – Gārsene – 

Bajāri – Aknīste; 

5.2.3. slēgt reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 6674 „Aknīste – Radžupe - 

Aknīste”; 

5.2.4. atklāt reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 5897 „Aknīste – Mežaraupi – 

Mežgale - Aknīste” ar sekojošu reisu izpildi: 

5.2.4.1. reiss Nr. 01 plkst. 07:00 no pieturvietas „Baznīca” (Aknīstē) ar izpildi 

darba dienās skolu mācību periodā; 

5.2.4.2. reiss Nr. 02 plkst. 16:30 no pieturvietas „Baznīca” (Aknīstē) ar izpildi 

darba dienās skolu mācību periodā. 

5.2.5. atklāt reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 5898 „Aknīste - Kraujas” ar 

sekojošu reisu izpildi: 

5.2.5.1. reiss Nr. 01 plkst. 08:15 no pieturvietas „Baznīca” (Aknīstē) ar izpildi 

no pirmdienas līdz piektdienai; 

5.2.5.2. reiss Nr. 02 plkst. 08:50 no pieturvietas „Slimnīca” (Aknīstē) ar izpildi 

no pirmdienas līdz piektdienai. 

5.2.6. atklāt reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 5899 „Aknīste – Kraujas - 

Gārsene” ar sekojošu reisu izpildi: 



5.2.6.1. reiss Nr. 01 plkst. 15:30 no pieturvietas „Baznīca” (Aknīstē) ar izpildi 

no pirmdienas līdz piektdienai skolu mācību laikā; 

5.2.6.2. reiss Nr. 02 plkst. 15:30 no pieturvietas „Gārsene” ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai skolu mācību laikā.   

 

5.3.Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus 

noslēgtajos sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos. 

5.4. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 7.augustā. 

 

 

 

 

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 31.jūlijā  (prot. Nr.8§6) 
 

 

6. Par iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu prognozēm (vilcienos) 

un vienota intervāla grafika izveidošanu. 

 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma pamatprincipiem 

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

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

nolemj: 

 6.1. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” sniegto informāciju par AS 

„Pasažieru vilciens” darbības stratēģiju 2015.-2020.gadam un vienotā intervāla grafika 

izveidošanas perspektīvām. 

6.2. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 31.jūlijā.  

 

 

 

 

 

 

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 31.jūlijā  (prot. Nr.8§7) 
 

 

7. Par Rēzeknes pilsētas maršrutu tīkla robežām” konceptuālai 

izvērtēšanai. 

 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma pamatprincipiem 

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

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

nolemj: 

7.1. Atlikt jautājuma izskatīšanu; 

7.2. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” organizēt trīspusējo tikšanos ar 

Rēzeknes pilsētas domi un Rēzeknes novada domi, pieaicinot Latgales plānošanas 

reģiona pārstāvjus. Par tikšanos rezultātiem informēt Sabiedriskā transporta padomes 

locekļus. 

7.3. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 31.jūlijā.  

 

 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.8 

 

 

2015.gada 31.jūlijā  (prot. Nr.8§8) 
 

 

8. Par personas iesniegumu Sabiedriskā transporta padomei  

 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma pamatprincipiem 

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

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

nolemj: 

 

 8.1. Pieņemt informācijai Jāņa Brambata 2015.gada 6.jūlija iesniegumu un 

VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto viedokli par iesniegumā atspoguļoto; 

8.2. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” par pienākumu sniegt atbildi uz 

2015.gada 6.jūlija iesniegumu, informējot par to Sabiedriskā transporta padomi; 

8.3. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 31.jūlijā.  

 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.9 

 

 

2015.gada 31.jūlijā  (prot. Nr.8§9) 
 

 

9. Par tiesību piešķiršanas procedūras dokumentācijas saskaņošanu 

 

 

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” 3.5. un 21.punktu, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 

9.1. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz nākamai padomes sēdei. 

9.2. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 31.jūlijā.  

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


