
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2014. gada 31. oktobrī  (prot. Nr.16§1) 

 

 

1. Par gala norēķinu veikšanu par 2012. gadu un 2013. gadu ar SIA 

„Tukuma Auto”. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

daļas 7.punktu, 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 

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

Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

1.1.Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” un SIA “Tukuma auto” 

viedokli; 

1.2. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” 2014. gada novembra mēneša laikā 

organizēt sanāksmi ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Konkurences 

padomi un SIA „Tukuma Auto”, lai noskaidrotu nozares ministriju viedokli par netiešo 

izmaksu sadales iespējām;  

1.3. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” informēt Sabiedriskā transporta 

padomi par lēmuma 1.2.punkta izpildi. 

1.4. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 31. oktobrī.  

 

 

 

 

 

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 31. oktobrī   (prot. Nr.16§2) 

 

 

 

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, pamatojoties uz 

2010.gada 13.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.634 „Sabiedriskā transporta 

pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 54.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 2014. gada 10. novembri atklāt jaunu reģionālās vietējās nozīmes 

maršrutu Nr. 5445 „Alūksne- Anna – Gulbene” ar reisu nr.01, kas plkst.09.20 tiks 

izpildīts no Alūksnes autoostas, nosakot reisa izpildi – pirmdienās un piektdienās, un 

reisu nr.02, kas plkst.15.00 tiks izpildīts no Gulbenes autoostas, nosakot reisa izpildi- 

pirmdienās un piektdienās 

 

2.2. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālajā vietējā nozīmes maršrutā 

Nr.5435 „Rīga - Mārupe”: 

2.2.1. atklāt jaunu reisu nr.99, kas plkst.05.45 tiks izpildīts no Rīgas (MTS - 

maršruta taksometru stacija), nosakot reisa izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

2.2.2. atklāt jaunu reisu nr.105, kas plkst.07.05 tiks izpildīts no Rīgas (MTS - 

maršruta taksometru stacija), nosakot reisa izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

2.2.3. atklāt jaunu reisu nr.117, kas plkst.10.30 tiks izpildīts no Rīgas (MTS - 

maršruta taksometru stacija), nosakot reisa izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

2.2.4. atklāt jaunu reisu nr.119, kas plkst.11.00 tiks izpildīts no Rīgas (MTS - 

maršruta taksometru stacija), nosakot reisa izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

2.2.5. atklāt jaunu reisu nr.131, kas plkst.15.00 tiks izpildīts no Rīgas (MTS - 

maršruta taksometru stacija), nosakot reisa izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

2.2.6. atklāt jaunu reisu nr.137, kas plkst.17.00 tiks izpildīts no Rīgas (MTS - 

maršruta taksometru stacija), nosakot reisa izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

2.2.7. atklāt jaunu reisu nr.110, kas plkst.06.50 tiks izpildīts no Mārupes 

(pieturvieta „Vecozoli”), nosakot reisa izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 



2.2.8. atklāt jaunu reisu nr.118, kas plkst.08.30 tiks izpildīts no Mārupes 

(pieturvieta „Vecozoli”), nosakot reisa izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

2.2.9. atklāt jaunu reisu nr.124, kas plkst.09.50 tiks izpildīts no Mārupes 

(pieturvieta „Vecozoli”), nosakot reisa izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

2.2.10. atklāt jaunu reisu nr.146, kas plkst.17.40 tiks izpildīts no Mārupes 

(pieturvieta „Vecozoli”), nosakot reisa izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

2.2.11. atklāt jaunu reisu nr.148, kas plkst.18.200 tiks izpildīts no Mārupes 

(pieturvieta „Vecozoli”), nosakot reisa izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

2.2.12. atklāt jaunu reisu nr.154, kas plkst.19.45 tiks izpildīts no Mārupes 

(pieturvieta „Vecozoli”), nosakot reisa izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

2.2.13. atklāt jaunu reisu nr.160, kas plkst.23.30 tiks izpildīts no Mārupes 

(pieturvieta „Vecozoli”), nosakot reisa izpildi no pirmdienas līdz piektdienai. 

 

2.3. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālajā vietējā nozīmes maršrutā 

Nr.5905 „Rēzekne - Stolbovka”: 
2.3.1.reisam nr.37, kas plkst.06.29 tiek izpildīts no pieturvietas „Rebir” slēgt 

izpildi sestdienās, svētdienās un svētku dienās; 

2.3.2. reisam nr.51, kas plkst.16.49 tiek izpildīts no pieturvietas „Rebir”, slēgt 

izpildi sestdienās, svētdienās un svētku dienās; 

2.3.3. reisam nr.53, kas plkst.18.15 tiek izpildīts no pieturvietas „Rebir”, slēgt 

izpildi sestdienās, svētdienās un svētku dienās; 

2.3.4. reisam nr.38, kas plkst.07.10 tiek izpildīts no Stolbovkas slēgt izpildi 

sestdienās, svētdienās un svētku dienās; 

2.3.5. reisam nr.46, kas plkst.17.30 tiek izpildīts no Stolbovkas, slēgt izpildi 

sestdienās, svētdienās un svētku dienās; 

2.3.6. reisam nr.48, kas plkst.18.54 tiek izpildīts no Stolbovkas, slēgt izpildi 

sestdienās, svētdienās un svētku dienās. 

 

2.4. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālajā vietējā nozīmes maršrutā 

Nr.6544„Rēzekne – Mēžāre- Lidosta”: 

2.4.1. reisam nr.23, kas plkst.18.02 tiek izpildīts no Rēzeknes autoostas, slēgt 

izpildi sestdienās, svētdienās un svētku dienās; 

2.4.2. reisam nr.28, kas plkst.18.35 tiek izpildīts no pieturvietas „Lidosta”, slēgt 

izpildi sestdienās, svētdienās un svētku dienās; 

2.4.3. reisa nr.19, kas plkst.08.59 tiek izpildīts no Rēzeknes autoostas, izpildi 

pagarināt līdz pieturvietai „Lidosta”; 

2.4.4. reisa nr.21, kas plkst.14.20 tiek izpildīts no Rēzeknes autoostas, izpildi 

pagarināt līdz pieturvietai „Lidosta”; 

2.4.5. reisa nr.20, kas tiek izpildīts plkst. 9.40, izpildi uzsākt no pieturvietas 

„Lidosta”; 

2.4.6. reisa nr.26, kas tiek izpildīts plkst. 14.45 izpildi uzsākt no pieturvietas 

„Lidosta”. 

2.5.Atlikt jautājuma grozījumiem reģionālās vietējās nozīmes maršrutā Nr.5906 

„Rēzekne - Ozolmuiža- Ciskādi” un maršrutā Nr. 5128 „Rēzekne- Spundžāni- 

Ozolmuiža” skatīšanu. 

2.6.Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus 

noslēgtajos sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos. 



2.7. Lēmuma 2.1.punkts stājas spēkā 2014. gada 31. oktobrī, lēmuma 2.2., 2.3., 

2.4. un 2.5.punkts stājas spēkā 2014. gada 10.novembrī. 

 

 
 

 

 

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 31.oktobrī  (prot. Nr.16§3) 

 

3. Par 2014. gada valsts budžeta dotācijas 2014.gadam sadalījumu starp 

pārvadājumu veidiem. 

 

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” 7.1.apakšpunktu, 

7.2.apakšpunktu, 7.3.apakšpunktu, 13.punktu un 19.punktu, Sabiedriskā transporta padome 

nolemj: 

3.1. iesniegt Satiksmes ministrijai valsts budžeta programmas 31.00.00 „Sabiedriskais 

transports” apakšprogrammas 31.06.00 „Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzējiem” 2014. gadam 62 270 584 euro apmērā sadalījumu starp 

pārvadājumu veidiem: 

3.1.1. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālajos 

starppilsētu pārvadājumos – 11 277 574.18 euro; 

3.1.2. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai pa dzelzceļu reģionālajos 

starppilsētu pārvadājumos – 33 420 459.82 euro; 

3.1.3. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālajos 

vietējās nozīmes pārvadājumos – 15 859 654 euro; 

3.1.4. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem pilsētas nozīmes 

maršrutos, kuriem vairāk nekā 30% no kopējā maršruta garuma ir ārpus pilsētas 

administratīvās teritorijas, – 1 712 896 euro. 

3.2. iesniegt Satiksmes ministrijai valsts budžeta programmas 31.00.00 „Sabiedriskais 

transports” apakšprogrammas 31.07.00 „Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai” 2014.gadam 

16 157 664 euro apmērā sadalījumu starp pārvadājumu veidiem: 

3.2.1. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālajā 

starppilsētu nozīmes maršrutu tīklā – 6 274 594 euro; 

3.2.2. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai pa dzelzceļu reģionālajā 

starppilsētu nozīmes maršrutu tīklā –  2 218 939 euro; 

3.2.3. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālajā 

vietējās nozīmes maršrutu tīklā – 2 749 183 euro; 

3.2.4. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem un 

elektrotransportu pilsētu nozīmes maršrutu tīklā – 4 914 948 euro. 

3.3. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 31. 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 

 

 

2014. gada 31. oktobrī  (prot. Nr.16§4) 

 

 

4. Par 2014. gada novembra mēnesī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos. 

 

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 2014.gada 

24.oktobra ziņojumā Nr.25 „Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu par 

2014.gada novembri” sniegtos priekšlikumus par 2014. gada novembra mēnesī avansā 

izmaksājamo dotāciju apjomu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālajos pārvadājumos; 

4.2. Novembra mēnesī valsts budžeta apakšprogrammā 31.06.00 EKK 3000 

Subsīdijas un dotācijas izveidoto valsts dotāciju rezervi 30 000 EUR izmaksāt 

reģionālo vietējās nozīmes pārvadātājiem 2013. gada nesegto zaudējumu 

kompensēšanai; 

4.3. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 31. 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 

 

 

2014.gada 31.oktobrī  (prot. Nr.16§5) 

 

 

5. Par 2014.gada novembra mēnesī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu 

par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos. 

 

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 

24.oktobra ziņojumā Nr.26 „Ziņojums par dotāciju sadali pārvadātājiem par 

braukšanas maksas atvieglojumiem par 2014. gada novembri” sniegtos priekšlikumus 

par 2014.gada novembra mēnesī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar 

braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālos pārvadājumos; 

5.2. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 31. oktobrī. 
 

 

 

 

 

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 31. oktobrī  (prot. Nr.16§6) 

 

 

6. Par politiski represētām personām un  nacionālās pretošanās kustības 

dalībniekiem sabiedriskajā transportā paredzētajiem braukšanas maksas 

atvieglojumiem.  
 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma pārejas noteikumu 

22.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: 

6.1. ierosināt grozījumus 2009. gada 4. augusta Ministru kabineta noteikumos 

Nr. 872 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas 

maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos”, paredzot, ka no 2015. gada 1. 

janvāra politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības 

dalībniekiem, ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas 

pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutos; 

6.2. uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavot un iesniegt Satiksmes 

ministrijai lēmuma 6.1.punktā paredzēto ierosinājumu normatīvo aktu grozījumiem; 

6.3. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 31. 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 

 

 

 

2014. gada 31. oktobrī   (prot. Nr.16§7) 

 

 

 

7. 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: 

7.1.pieņemt zināšanai valsts SIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto 

informāciju par 2014. gada 10. janvāra lēmuma nr.3, 2014. gada 31. janvāra lēmuma 

nr. 4.1., 2014. gada 28. februāra lēmuma nr.2.14., 2014. gada 16. maija lēmuma nr.1.3. 

un 2014. gada 3. oktobra lēmuma nr. 2.1. izpildi; 

7.2. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 31.oktobrī. 

 

 

 

 

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 31. oktobrī  (prot. Nr.16§8) 

 

 

8. Par Sabiedriskā transporta padomes 2014. gada 3. oktobra lēmuma Nr.6 

(15§6) precizēšanu. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 3.punktu, 8.panta otro daļu un pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru 

kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.4., 3.6. un 

25.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 8.1.Izteikt Sabiedriskā transporta padomes 2014.gada 3.oktobra lēmuma Nr.6 

((15§6) 6.2.punktu sekojošā redakcijā: 

„izpildot lēmuma 6.1.punktu, uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” 

sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu slēgt uz vienu gadu (no 2015. 

gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim, paredzot, pārvadātājam par 2015. gadu 

tiks segti zaudējumi par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālās 

nozīmes maršrutā „Gulbene – Alūksne” ne vairāk kā 60 000 eiro apmērā tajā skaitā 

peļņa par 2015. gadu. Zaudējumi par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem 

pārvadāšanu tiek segti atsevišķi, ņemot vērā faktiski pārvadāto pasažieru ar braukšanas 

maksas atvieglojumiem skaitu.” 

8.2. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 31. oktobrī.  

 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

 

 

 

 

 

 


