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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Kārtējās sēdes protokols nr.11 

 

 

Rīgā 

2014. gada 1. augustā 

Autotransporta direkcija 

Vaļņu ielā 30, Rīgā 

 

 

Sēdi vada 

Sabiedriskā transporta padomes priekšsēdētājs: 

Dins Merirands  Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks  

 

Sēdē piedalās: 

Vārds, Uzvārds Pārstāvētā institūcija 

 

Sabiedriskā transporta padomes locekļi: 

Modris Jaunups VSIA „Autotransporta direkcija” valdes loceklis 

Ivars Zaļais  VSIA „Autotransporta direkcija” Sabiedriskā transporta 

plānošanas daļas vadītājs 

Vaira Brūdere Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta 

nodaļas vadītāja 

Aivars Okmanis Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes 

dalībnieks, Rundāles novada domes priekšsēdētājs 

Lotārs Dravants 

 

Ina Komarova 

 

Māris Riekstiņš 

 

Juris Šulcs 

Vidzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta 

pakalpojumu un plānošanas daļas vadītājs 

Latgales plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta 

nodaļas vadītāja 

Satiksmes ministrijas Dzelzceļa departamenta direktora 

vietnieks 

Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes loceklis, 

Tukuma novada domes priekšsēdētājs 
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Pārējie sēdes dalībnieki:  

Normunds Narvaišs VSIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētājs 

Ligita Olante Rīgas plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļas 

vadītāja 

Kristīne Grīviņa 

 

 

VSIA „Autotransporta direkcija” Sabiedriskā transporta 

finanšu analīzes un audita daļas vadītāja vietniece - 

analītiķe 

Ināra Briksne VSIA „Autotransporta direkcija” Sabiedriskā transporta 

plānošanas daļas vadītāja vietniece - plānotāja 

Egons Ālers 

 

Rudīte Lukumite 

 

VSIA „Autotransporta direkcija” komunikācijas 

speciālists 

VSIA „Autotransporta direkcija” Sabiedriskā transporta 

plānošanas daļas maršruta tīkla plānotāja 

Ivo Ošenieks 

Annija Novikova 

Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas direktors 

Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta 

direktora vietniece 

 

Sēdi protokolē:  

VSIA „ Autotransporta direkcija”  

Juridiskās daļas vadītāja Vizma Ļeonova 

 

Sēdes sākums plkst. 11.00 

 

Sēdes darba kārtības jautājumi: 

Atklātā daļa: 

1. Par sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi; 

2. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās un pilsētas nozīmes maršrutos; 

3.  Informācija par sabiedriskā transporta pakalpojumu apjomiem Kurzemes un Latgales 

reģionā; 

4. Par 2014. gada augusta mēnesī pārvadātājiem avansā izmaksājamo dotāciju apjomu; 

5. Par 2014. gada augusta mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālos pārvadājumos avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar 

braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu; 
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Slēgtā daļa: 

6. Par nepieciešamo zaudējumu kompensācijas apmēru SIA „Dekom”. 

 

D.Merirands pārliecinās par kvoruma esamību un, konstatējot, ka padomes sēdē 

piedalās deviņi padomes locekļi, apstiprina, ka padome ir lemttiesīga un informē par darba 

kārtībā iekļautiem jautājumiem. 

D.Merirands noskaidro padomes locekļu viedokli par darba kārtībā iekļautajiem 

jautājumiem un lūdz padomes locekļus apstiprināt darba kārtību. Deviņiem padomes 

locekļiem (D.Merirands, J.Šulcs, M.Jaunups, I.Zaļais, I.Komarova, V.Brūdere, L.Dravants, 

A.Okmanis, M.Riekstiņš) balsojot „par”, Sabiedriskā transporta padome nolemj apstiprināt 

sekojošo padomes sēdes darba kārtību: 

 

Atklātā daļa: 

1. Par sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi; 

2. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās un pilsētas nozīmes maršrutos; 

3.  Informācija par sabiedriskā transporta pakalpojumu apjomiem Kurzemes un Latgales 

reģionā; 

4. Par 2014. gada augusta mēnesī pārvadātājiem avansā izmaksājamo dotāciju apjomu; 

5. Par 2014. gada augusta mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālos pārvadājumos avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar 

braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu; 

Slēgtā daļa: 

6. Par nepieciešamo zaudējumu kompensācijas apmēru SIA „Dekom”. 

 

Par darba kārtības 1. punktu 

(„Par Sabiedriskā transporta padomes lēmuma izpildi”) 

 

I. Briksne informē padomes locekļus par Sabiedriskā transporta padomes 2014. gada 

10. janvāra lēmuma nr.3, 2014. gada 31. janvāra lēmuma nr. 4.1. un 2014. gada 28. februāra 

lēmuma nr.2.14. 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, deviņiem padomes locekļiem 
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(D.Merirands, J.Šulcs, M.Jaunups, I.Zaļais, I.Komarova, V.Brūdere, L.Dravants, A.Okmanis, 

M.Riekstiņš) balsojot „par”, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

1.1.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. un 2014. gada 16. maija lēmuma nr.1.3. izpildi; 

1.2. pieņemt zināšanai valsts SIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par eksperimentālo pārvadājumu rezultatīvajiem rādītājiem reģionālās vietējās nozīmes 

maršrutā Nr. 6901 „Liepāja – Jūrmalciems” un maršrutā Nr.5293 „Ventspils – Kolka”.  

 

Par darba kārtības 2. punktu 

(„Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās un pilsētas nozīmes 

maršrutos”) 

 

I.Briksne informē, ka ir saņemts iesniegums izmaiņām reģionālās vietējās nozīmes 

maršrutā Nr.5635 „Runtorta (Ludza) – Martiši”. Maršrutā pārvadājumus veic SIA „Livora”, 

kas ir noslēgusi apakšuzņēmuma līgumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 

maršruta Nr.5635 „Runtorta (Ludza) – Martiši” 14 reisos katru dienu un 8 reisos no 

pirmdienas līdz piektdienai atbilstoši komerciāliem principiem, neprasot kompensāciju 

zaudējumu segšanai, ar SIA „Ludzas ATU”.  Ņemot vērā, ka brīvdienās ir ļoti mazs pasažieru 

apgrozījums – 4-os rīta reisos aptuveni 6 cilvēki, pārējos 10 reisos – no 1 līdz 2 pasažieri, 

pārvadātājs lūdz slēgt reisu izpildi sestdienās un svētdienās.  Ludzas novada dome un Latgales 

plānošanas reģions nepiekrita pilnīgai reisu slēgšanai brīvdienās, tāpēc pašvaldība vienojās ar 

pārvadātāju veikt reisus sestdienās vienu reizi mēnesī, jo katra mēneša otrajā sestdienā Ludzā 

ir gadatirgus, un šajās dienās varētu būt lielāks pieprasījums pēc sabiedriskā transporta. 

Latgales plānošanas reģions daļēji piekrīt reisu slēgšanai sestdienās un svētdienās, 

atstājot reisus katra mēneša otrajā sestdienā un ierosina situāciju vēl pētīt. 

 

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. un 

25.punktu, deviņiem padomes locekļiem (D.Merirands, J.Šulcs, M.Jaunups, I.Zaļais, 

I.Komarova, V.Brūdere, L.Dravants, A.Okmanis, M.Riekstiņš) balsojot „par”, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 

2.1.Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālajā vietējā nozīmes maršrutā Nr.5635 

„Runtorta (Ludza) – Martiši”: 

2.1.1.reisam nr. 03 plkst.07.40 no Runtorta (Ludza) slēgt izpildi svētdienās, paredzot, 

ka reiss tiks izpildīts no pirmdienas līdz piektdienai un katra mēneša otrajā sestdienā; 

2.1.2.reisam nr.05 plkst.08.25 no Runtorta (Ludza) slēgt izpildi svētdienās, paredzot, 

ka reiss tiks izpildīts no pirmdienas līdz piektdienai un katra mēneša otrajā sestdienā; 

2.1.3. reisam nr.07 plkst.09.10 no Runtorta (Ludza) slēgt izpildi svētdienās, paredzot, 

ka reiss tiks izpildīts no pirmdienas līdz piektdienai un katra mēneša otrajā sestdienā; 

2.1.4. reisam nr.09 plkst.11.00 no Runtorta (Ludza) slēgt izpildi svētdienās, paredzot, 

ka reiss tiks izpildīts no pirmdienas līdz piektdienai un katra mēneša otrajā sestdienā; 

2.1.5. reisam nr.11 plkst.11.50 no Runtorta (Ludza) slēgt izpildi svētdienās, paredzot, 

ka reiss tiks izpildīts no pirmdienas līdz piektdienai un katra mēneša otrajā sestdienā; 

2.1.6. reisam nr.13 plkst.12.40 no Runtorta (Ludza) slēgt izpildi svētdienās, paredzot, 

ka reiss tiks izpildīts no pirmdienas līdz piektdienai un katra mēneša otrajā sestdienā; 
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2.1.7. reisam nr.15 plkst.03.30 no Runtorta (Ludza) slēgt izpildi svētdienās, paredzot, 

ka reiss tiks izpildīts no pirmdienas līdz piektdienai un katra mēneša otrajā sestdienā; 

2.1.8. reisam nr.04 plkst.08.05 no pieturvietas „Martiši” slēgt izpildi svētdienās, 

paredzot, ka reiss tiks izpildīts no pirmdienas līdz piektdienai un katra mēneša otrajā 

sestdienā; 

2.1.9. reisam nr.06 plkst.08.45 no pieturvietas „Martiši” slēgt izpildi svētdienās, 

paredzot, ka reiss tiks izpildīts no pirmdienas līdz piektdienai un katra mēneša otrajā 

sestdienā; 

2.1.10. reisam nr.08 plkst.09.30 no pieturvietas „Martiši” slēgt izpildi svētdienās, 

paredzot, ka reiss tiks izpildīts no pirmdienas līdz piektdienai un katra mēneša otrajā 

sestdienā; 

2.1.11. reisam nr.10 plkst.11.20 no pieturvietas „Martiši” slēgt izpildi svētdienās, 

paredzot, ka reiss tiks izpildīts no pirmdienas līdz piektdienai un katra mēneša otrajā 

sestdienā; 

2.1.12. reisam nr.12 plkst.12.15 no pieturvietas „Martiši” slēgt izpildi svētdienās, 

paredzot, ka reiss tiks izpildīts no pirmdienas līdz piektdienai un katra mēneša otrajā 

sestdienā; 

2.1.13. reisam nr.14 plkst.03.05 no pieturvietas „Martiši” slēgt izpildi svētdienās, 

paredzot, ka reiss tiks izpildīts no pirmdienas līdz piektdienai un katra mēneša otrajā 

sestdienā; 

2.1.14. reisam nr.16 plkst.13.55 no pieturvietas „Martiši” slēgt izpildi svētdienās, 

paredzot, ka reiss tiks izpildīts no pirmdienas līdz piektdienai un katra mēneša otrajā 

sestdienā. 

 

I.Briksne informē, ka ir saņemts SIA „Dobeles autobusu parks” iesniegums, kas tapa 

pamatojoties uz novada pašvaldības lūgumu, nodrošināt Dobeles un Jaunbērzes iedzīvotājiem 

tiešu satiksmi uz Jūrmalu, lai nokļūtu uz rehabilitācijas centriem, atpūtas namiem, izklaides 

centriem un uz jūru atpūtā. 

A.Okmanis atbalsta iesniegto priekšlikumu par jauna maršruta „Jūrmala (Dzintari) – 

Dobele” atklāšanu. Un vērš padomes uzmanību, ka jautājums par jauna maršruta atklāšanu ir 

nedaudz novilcināts no VSIA „Autotransporta direkcija” puses, jo priekšlikums izmaiņām ir 

iesniegts jau šī gada 19. jūnijā. Un ierosina jautājumu par maršruta „Jūrmala (Dzintari) – 

Dobele” atklāšanu atlikt un atkārtoti atgriezties pie jautājuma izskatīšanas 2015.gada ziemā, 

līdz tam noskaidrojot pašvaldības viedokli par iespējām piedalīties ar līdzfinansējumu 

zaudējumu segšanai, kā arī izskatot iespēju nākamajā sezonā maršrutu atklāt uz 

eksperimentālajiem nosacījumiem.  

 

 

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. un 25.punktu, deviņiem padomes locekļiem (D.Merirands, J.Šulcs, M.Jaunups, I.Zaļais, 

I.Komarova, V.Brūdere, L.Dravants, A.Okmanis, M.Riekstiņš) balsojot „par”, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 

2.2. Priekšlikuma izskatīšanu par jauna reģionālās starppilsētu nozīmes maršruta 

„Dzintari (Jūrmala) - Dobele” atklāšanu atlikt līdz 2015. gada janvārim.   
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I.Briksne informē padomes locekļus, ka ir saņemts dārzkopības kooperatīvās 

biedrības ierosinājums reģionālās vietējās nozīmes maršrutā Nr.5396 „Valmiera-Gauja-

Gaujmala – Valmiera” reisu nr. 06 plkst. 17:35 un nr. 11 plkst. 08:30 sezonalitāti noteikt no 

01.05-30.09. Pašreiz reisus izpilda trešdienās un svētku dienās no 01.06-31.08.Vidzemes 

plānošanas reģions atbalsta sezonalitātes noteikšanu reisam 06 un 11 no 15. maija līdz 15. 

septembrim. 

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. un 

25.punktu deviņiem padomes locekļiem (D.Merirands, J.Šulcs, M.Jaunups, I.Zaļais, 

I.Komarova, V.Brūdere, L.Dravants, A.Okmanis, M.Riekstiņš) balsojot „par”, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 

2.3.Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās vietējās nozīmes maršrutā Nr.5396 

„Valmiera – Gauja - Gaujmala - Valmiera”:  

2.3.1. reisam nr.06 plkst.17.35 noteikt sezonalitāti no 1. maija līdz 30. septembrim; 

2.3.2. reisam nr.11 plkst.08.30 noteikt sezonalitāti no 1. maija līdz 30. septembrim. 

 

 

I.Briksne informē padomes locekļus, ka ir saņemts priekšlikums reģionālās vietējās 

nozīmes maršrutā Nr. Nr. „5613 Cēsis-Līvi” reisiem nr. 25 plkst.19:00 no Cēsīm un nr. 26 

plkst.19:15 no Līviem noteikt sezonalitāti periodā no 01.10-30.04. Atklāt jaunu reisu nr. 31 

plkst. 19:00-19:30 ar izpildi pirmdiena-piektdiena 01.05-30.09 iebraucot Āraišos. Izmaiņu 

rezultātā pasažieru skaits reisā pieaugtu par 7 – 10, nobraukums palielināsies par 318 km 

gadā, nepieciešamā zaudējumu kompensācija (ieskaitot peļņu) palielināsies par 130 EUR. 

Vidzemes plānošanas reģions atbalsta grozījumus. 

M.Riekstiņš izsaka priekšlikumu neatklāt jaunu reisu, bet gan veidot satiksmi uz 

esošo reisu pamata, pārskatot maršrutā esošo reisu izpildes laiku.   

 

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. un 

25.punktu deviņiem padomes locekļiem (D.Merirands, J.Šulcs, M.Jaunups, I.Zaļais, 

I.Komarova, V.Brūdere, L.Dravants, A.Okmanis, M.Riekstiņš) balsojot „par”, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 

2.4.Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās vietējās nozīmes maršrutā Nr.5613 

„Cēsis – Līvi”: 

2.4.1. reisam nr.25 plkst.19.00 noteikt sezonalitāti no 1. oktobra līdz 30. aprīlim; 

2.4.2. reisam nr. 26 plkst.19.15 noteikt sezonalitāti no 1. oktobra līdz 30. aprīlim; 

2.4.3. uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” sadarbībā ar Vidzemes plānošanas 

reģionu pārskatīt maršrutā esošo reisu izpildes lietderību un rentabilitāti, nākamajā sēdē 

iesniedzot priekšlikumu par esošos reisu reorganizācijas iespējām.  

 

 

I.Briksne informē padomes locekļus par izstrādāto priekšlikumu izmaiņām reģionālās 

vietējās nozīmes maršrutā Nr. 5609 „Cēsis-Amata-Nītaure”, Nr.5610 „Nītaure- Zosuļi –

Merķeļi - Nītaure”, Nr. 6245 „Cēsis-Zaube”. Izmaiņas ir nepieciešamas, lai bērni tiktu no / uz 

skolu. 
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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. un 

25.punktu deviņiem padomes locekļiem (D.Merirands, J.Šulcs, M.Jaunups, I.Zaļais, 

I.Komarova, V.Brūdere, L.Dravants, A.Okmanis, M.Riekstiņš) balsojot „par”, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 

2.5. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās vietējās nozīmes maršrutā Nr. 5609 

„Cēsis - Amata - Nītaure”: 

2.5.1. slēgt reisu nr.01 plkst.14.45; 

2.5.2. slēgt reisu nr.02 plkst.08.25; 

2.5.3. slēgt reisu nr. 03 plkst.14.45; 

2.5.4. atklāt reisu nr.05 plkst.14.30; 

2.5.5. atklāt reisu nr.06 plkst.09.00; 

2.5.6. atklāt reisu nr.07 plkst.14.30; 

2.5.7. atklāt reisu nr.08. plkst.15.50. 

 

2.6. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās vietējās nozīmes maršrutā Nr. 5610 

„Nītaure - Zosuļi – Merķeļi – Nītaure”: 

2.6.1. slēgt reisu nhr.05 plkst.06.50; 

2.6.2. slēgt reisu nr.03 plkst.16.00; 

2.6.3. atklāt reisu nr. 07 plkst. 07.00; 

2.6.4. atklāt reisu nr.09 plkst.15.50; 

2.6.5. mainīt maršruta izpildes shēmu un maršruta nosaukumu no „Nītaure - Zosuļi 

– Merķeļi – Nītaure” uz „Nītaure – Merķeļi – More - Nītaure”. 

 

2.7. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās vietējās nozīmes maršrutā Nr.6245 

„Cēsis – Zaube”: 

2.7.1. slēgt reisu nr.02 plkst.07.45; 

2.7.2. atklāt reisu nr.04 plkst.07.50. 

  

 

I.Briksne informē padomes locekļus par Talsu novada pašvaldības iesniegto 

ierosinājumu maršrutā Nr.5380 „Talsi-Šķēde-Talsi” slēgt reisus nr.01 un 02, atklāt reisus nr. 

03 un 04, nosakot izpildes periodu 01.09.-31.05., ar izpildes dienām no pirmdienas līdz 

piektiedai. Atklājot regulāro maršrutu reisus, papildus skolēnu pārvadājumi netiks veikti. 

 

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. un 

25.punktu deviņiem padomes locekļiem (D.Merirands, J.Šulcs, M.Jaunups, I.Zaļais, 

I.Komarova, V.Brūdere, L.Dravants, A.Okmanis, M.Riekstiņš) balsojot „par”, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 

2.8. Reģionālās vietējās nozīmes maršrutā Nr.5380 „Talsi – Šķēde – Talsi” mainīt 

maršruta izpildes shēmu, iekļaujot apdzīvoto vietu „Stūrīši”; 

2.8.1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par reģionālās vietējās nozīmes maršrutā 

Nr.5380 „Talsi – Šķēde – Talsi” esošo reisu slēgšanu vai jaunu reisu atklāšanu, līdz 
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viedokļa noskaidrošanas par Talsu novada domes iespējām piedalīties ar līdzfinansējumu 

zaudējumu segšanai. 

 

I.Briksne informē padomes locekļus par Talsu novada pašvaldības iesniegto 

ierosinājumu atklāt reģionālās vietējā nozīmes maršrutu Nr.5123 „Talsi - Poprags –

Valdemārpils - Lubezere” un reisus:01;02;03;04, izpildes dienas 1-5, izpildes periods 01.09.-

31.05. 04;05;06;07; izpildes diena 2, izpildes periods 01.06.-31.08. Nobraukums gadā 26460 

km. Atklājot regulāro maršrutu reisus, paralēli skolēnu pārvadājumi netiks veikti. 

 

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. un 

25.punktu deviņiem padomes locekļiem (D.Merirands, J.Šulcs, M.Jaunups, I.Zaļais, 

I.Komarova, V.Brūdere, L.Dravants, A.Okmanis, M.Riekstiņš) balsojot „par”, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 

2.9. Atlikt jautājuma izskatīšanu par jauna reģionālās vietējās nozīmes maršruta Nr. 

5123 „Talsi – Poprags – Valdemārpils - Lubezere” atklāšanu līdz viedokļa noskaidrošanas 

par Talsu novada domes iespējām piedalīties ar līdzfinansējumu zaudējumu segšanai. 

 

I.Briksne informē padomes locekļus par nepieciešamību veikt izmaiņas reģionālās 

vietējās nozīmes maršrutos Nr.3113 „Sigulda – Kaķīši – Institūts – Sigulda”, Nr.3114 

„Sigulda – Gleznotājkalns” un Nr.5619 „Sigulda – Gauja”. 

Izmaiņas ir nepieciešamas sakarā ar to, ka Siguldas pilsētas rajonā Laurenčos ir 

atjaunota sākumskola un izveidotas aktīvās atpūtas un sporta centrs „Laurenči”, Siguldas 

novada dome un iedzīvotāji lūdz iekļaut maršrutu kustību sarakstos iebraucienu „Laurenči”. 

Rīgas plānošanas reģions atbalsta plānotos grozījumus. Zaudējumus par pārvadājumu 

veikšanu maršrutos Nr.3113 Sigulda – Kaķīši – Institūts – Sigulda un Nr.3114 Sigulda – 

Gleznotājkalns sedz Siguldas novada dome. 

 

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. un 

25.punktu deviņiem padomes locekļiem (D.Merirands, J.Šulcs, M.Jaunups, I.Zaļais, 

I.Komarova, V.Brūdere, L.Dravants, A.Okmanis, M.Riekstiņš) balsojot „par”, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 

2.10. Mainīt reģionālās vietējās nozīmes maršrutā Nr.3113 „Sigulda – Kaķīši – 

Institūts - Sigulda” maršruta izpildes shēmu, paredzot iebraucienu „Laurenči”. 

 

2.11. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās vietējās nozīmes maršrutā Nr.3114 

„Sigulda – Gleznotājkalns”: 

2.11.1. reisam nr. 13 plkst.12.45 no Siguldas autoostas laika periodā no 1. maija līdz 

31. oktobrim noteikt papildus izpildes dienu – piektdiena; 

2.11.2. reisam nr. 14 plkst.13.00 no Gleznotājkalna laika periodā no 1. maija līdz 31. 

oktobrim noteikt papildus izpildes dienu – piektdiena. 

 

2.12. Reģionālās vietējās nozīmes maršrutā Nr.56.19 „Sigulda – Gauja” reisam 

nr.04 plkst.07.10 no Gaujas iekļaut papildus pieturvietu „Laurenči”. 
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I.Briksne informē, ka ir Rīgas domes Satiksmes departaments iesniedzis Vienošanās 

projektu par maršrutu tīkla robežām, papildinot Rīgas pilsētas maršrutu tīkla sarakstu 

(maršrutiem, kuri iziet ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežām) ar 

paaugstināta servisa pārvadājumu autobusu maršrutu Nr.252 „Centrālā stacija – Lidosta”. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās daļas 

2.punktu un 7. panta pirmo daļu un pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru 

kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.1., un 25.punktu 

deviņiem padomes locekļiem (D.Merirands, J.Šulcs, M.Jaunups, I.Zaļais, I.Komarova, 

V.Brūdere, L.Dravants, A.Okmanis, M.Riekstiņš) balsojot „par”, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 

2.13.Saskaņot izmaiņas pilsētas un reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīkla 

robežās, saskaņojot pilsētas nozīmes maršruta Nr.252 „Centrālā stacija - Lidosta „Rīga” 

izbraukšanu ārpus Rīgas administratīvās teritorijas līdz lidosta „Rīga”. 

 

 I.Briksne informē par no Kuldīgas novada domes saņemto informāciju, kurā Kuldīgas 

novada dome informē, ka šos reģionālās vietējās nozīmes maršrutus Nr.5306 „Kuldīga –

Snēpele –Vilgāle –Kuldīga” un Nr.5307 „Kuldīga –Snēpele –Vilgāle –Snēpele –Kuldīga” 

izmantoja skolēni, kuri mācījās pamatskolā un lielākā daļa to beidza šajā mācību gadā. 

2014./2015.mācību gadā šo maršrutu varētu izmantot 6-8 skolēni. Šo pasažieru pārvadāšanu 

uzņemsies pašvaldība. 

 

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. un 

25.punktu deviņiem padomes locekļiem (D.Merirands, J.Šulcs, M.Jaunups, I.Zaļais, 

I.Komarova, V.Brūdere, L.Dravants, A.Okmanis, M.Riekstiņš) balsojot „par”, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 

2.14. Slēgt reģionālās vietējās nozīmes maršrutu Nr. 5306 „Kuldīga – Snēpele – 

Vilgāle - Kuldīga”. 

 

2.15. Slēgt reģionālās vietējās nozīmes maršrutu Nr. 5307 „Kuldīga – Snēpele – 

Vilgāle - Snēpele - Kuldīga”. 

 

 I.Briksne informē, ka saskaņā ar pārvadātāja SIA „Mobile –A” sniegto informāciju 

reģionālās vietējās nozīmes maršrutā Nr.5649 „Kuldīga-Snēpeles skola” un Nr.6304 

„Kuldīga-Kabile” ir krasi samazinājies  pasažieru skaits jūlija mēnesī. Līdz ar to būtu 

nepieciešams noteikt minētajiem maršrutiem izpildes sezonalitāti.  

 

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. un 

25.punktu deviņiem padomes locekļiem (D.Merirands, J.Šulcs, M.Jaunups, I.Zaļais, 

I.Komarova, V.Brūdere, L.Dravants, A.Okmanis, M.Riekstiņš) balsojot „par”, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 
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2.16. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās vietējās nozīmes maršrutā Nr. 5649 

„Kuldīga - Snēpeles skola”: 

2.16.1. reisam nr.05, kas plkst.7.15 tiek izpildīts no Kuldīgas autoostas, noteikt 

sezonalitāti no 1. augusta līdz 30. jūnijam; 

2.16.2. reisam nr.06, kas plkst.7.40 tiek izpildīts no Snēpeles skolas, noteikt 

sezonalitāti no 1. augusta līdz 30. jūnijam. 

 

2.17. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās vietējās nozīmes maršrutā Nr. 6304 

„Kuldīga - Kabile”: 

2.17.1. reisam nr.02, kas plkst.7.20 tiek izpildīts no Kabiles, noteikt sezonalitāti no 1. 

augusta līdz 30. jūnijam; 

2.17.2. reisam nr. 05, kas plkst.15.10 tiek izpildīts no Kuldīgas autoostas, noteikt 

sezonalitāti no 1. augusta līdz 30. jūnijam; 

2.17.3. slēgt reisu nr.03, kas plkst. 12.00 tiek izpildīts no Kuldīgas autoostas; 

2.17.4. slēgt reisu nr.06, kas plkst.14.20 tiek izpildīts no Kabiles; 

2.17.5. atklāt reisu nr. 07, kas plkst.6.35 tiks izpildīts no Kuldīgas autoostas, nosakot 

reisa izpildi no pirmdienas līdz piektdienai un paredzot reisa izpildes sezonalitāti no 1. 

augusta līdz 30. jūnijam; 

2.17.6. atklāt reisu nr. 08, kas plkst.15.55 tiks izpildīts no Kabiles, nosakot reisa 

izpildi no pirmdienas līdz piektdienai un paredzot reisa izpildes sezonalitāti no 1. augusta 

līdz 30. jūnijam. 

 

 

Par darba kārtības 3. punktu 

(„Informācija par sabiedriskā transporta pakalpojumu apjomiem Kurzemes un 

Latgales reģionā”) 

 

I.Briksne prezentē padomes locekļiem izstrādāto informāciju par priekšlikumiem  

reģionālās vietējās nozīmes maršrutu tīkla dalījumam, izsludinot atklātu konkursu par tiesību 

piešķiršanu sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālos vietējās nozīmes 

maršrutos, kas ietilpst Kurzemes un Latgales plānošanas reģionā.  

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, deviņiem padomes locekļiem (D.Merirands, 

J.Šulcs, M.Jaunups, I.Zaļais, I.Komarova, V.Brūdere, L.Dravants, A.Okmanis, M.Riekstiņš) 

balsojot „par”, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

3.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju par 

priekšlikumiem reģionālās vietējās nozīmes maršrutu tīkla dalījumam, izsludinot atklātu 

konkursu par tiesību piešķiršanu sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālos 

vietējās nozīmes maršrutos, kas ietilpst Kurzemes un Latgales plānošanas reģionā; 

3.2. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavot un iesniegt nākamajā 

padomes sēdē argumentāciju un iespējamos riskus piedāvātajam reģionālās vietējās 

nozīmes maršrutu tīkla dalījumam. 
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Par darba kārtības 4. punktu 

(„Par 2014. gada augusta mēnesī pārvadātājiem avansā izmaksājamo dotāciju 

apjomu.”) 

 

 

D.Merirands informē padomes locekļus, ka saskaņā ar 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. apakšpunkta nosacījumiem pārvadātājiem, kas sniedz sabiedriskā 

transporta pakalpojumus reģionālos maršrutos, līdz katra mēneša desmitajam datumam ir 

jāsaņem zaudējumu kompensācijas avansa maksājums.  

K.Grīviņa informē padomi par iespējamo avansa maksājumu sadales kārtību. 

 

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” 21. 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, deviņiem padomes locekļiem (D.Merirands, J.Šulcs, M.Jaunups, 

I.Zaļais, I.Komarova, V.Brūdere, L.Dravants, A.Okmanis, M.Riekstiņš) balsojot „par”, 

Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

4.1.Apstiprināt VSIA ″Autotransporta direkcija″ sagatavotajā 2014. gada 23. jūlija 

ziņojumā Nr.18 „Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu par 2014. gada 

augustu” sniegtos priekšlikumus par 2014. gada augusta mēnesī avansā izmaksājamo 

dotāciju apjomu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos 

pārvadājumos; 

4.2. Augusta mēnesī valsts budžeta apakšprogrammā 31.06.00 EKK 3000 Subsīdijas 

un dotācijas izveidoto valsts dotāciju rezervi 40 000 EUR izmaksāt augusta mēnesī 

reģionālo starppilsētu nozīmes pārvadātājiem 2013. gada nesegto zaudējumu 

kompensēšanai; 

4.3. Augusta mēnesī valsts budžeta apakšprogrammā 31.06.00 EKK 3000 Subsīdijas 

un dotācijas izveidoto valsts dotāciju rezervi 35 000 EUR izmaksāt reģionālo vietējās 

nozīmes pārvadātājiem 2013. gada nesegto zaudējumu kompensēšanai; 

4.5. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 1. augustā. 

 

Par darba kārtības 5. punktu 

(„Par 2014. gada augusta mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālos pārvadājumos avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas 

maksas atvieglojumiem pārvadāšanu”) 

 

D.Merirands informē padomes locekļus, ka saskaņā ar 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. apakšpunkta nosacījumiem pārvadātājiem, kas sniedz sabiedriskā 

transporta pakalpojumus reģionālos maršrutos, līdz katra mēneša desmitajam datumam ir 

jāsaņem zaudējumu kompensācijas avansa maksājums.  

K.Grīviņa informē padomi par iespējamo avansa maksājumu sadales kārtību. 
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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, 50.1. apakšpunktu, deviņiem padomes locekļiem (D.Merirands, J.Šulcs, 

M.Jaunups, I.Zaļais, I.Komarova, V.Brūdere, L.Dravants, A.Okmanis, M.Riekstiņš), balsojot 

„par”, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

5.1.Apstiprināt VSIA ″Autotransporta direkcija″ sagatavotajā 2014. gada 23. jūlija 

ziņojumā Nr.19 „Ziņojums par dotāciju par braukšanas maksas atvieglojumiem sadali 

pārvadātājiem par 2014. gada augustu” sniegtos priekšlikumus par 2014. gada augusta 

mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos avansā 

izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem 

pārvadāšanu;  

5.2. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 1. augustā. 

 

Slēgtā daļa: 

 

Par darba kārtības 6. punktu 

(„Par nepieciešamo zaudējumu kompensācijas apmēru SIA „Dekom”) 

 

K.Grīviņa informē padomes locekļus par situāciju ar uzņēmumu SIA „Dekom”, 

kuram 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” 1.pielikuma piemērošana ir 

radījusi negatīvu finansiālo situāciju, kā arī par pārrunu rezultātiem ar minēto pārvadātāju. 

Padomes locekļi diskutē par iespējamiem jautājuma risinājuma variantiem, lai 

nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību bijušajā Rēzeknes 

rajonā.  

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās daļas 

7.punktu un Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes 

nolikums” 3.6. un 25.punktu, deviņiem padomes locekļiem (D.Merirands, J.Šulcs, M.Jaunups, 

I.Zaļais, I.Komarova, V.Brūdere, L.Dravants, A.Okmanis, M.Riekstiņš), balsojot „par”, 

Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

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

situāciju SIA „Dekom”  

6.2. SIA „Dekom” neatlikt 2013. gada aprēķinātās pārmaksātās valsts budžeta 

dotācijas ieturēšanu no  valsts budžeta dotāciju avansa maksājumiem līdz 2015. gada 1. 

janvārim, bet uzsākt ieturēšanu jau 2014. gadā un turpināt 2015. gadā, samazinot avansa 

maksājumus par 2013. gada pārmaksas daļu. 

 

 

 Papildus iekļautais jautājums: 
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Par darba kārtības 7. punktu 

(„Par SIA „Transporta firma „Mobile - A” 2014. gada 30. jūlija vēstuli Nr.47 „Par atkāpšanās 

no līguma””) 

 

V.Ļeonova informē padomes locekļus par SIA „Transporta firma „Mobile - A” 2014. 

gada 30. jūlija vēstuli Nr.47 „Par atkāpšanās no līguma””, ar kuru uzņēmums paziņo, ka 

atkāpjas no noslēgtā sabiedriskā transporta pakalpojumu līguma.  

 

Padomes locekļi diskutē par iespējamiem jautājuma risinājuma variantiem, lai 

nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību bijušajā Kuldīgas 

rajonā.  

 

Pamatojoties uz 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., 21. un 25.punktu, deviņiem padomes locekļiem (D.Merirands, J.Šulcs, 

M.Jaunups, I.Zaļais, I.Komarova, V.Brūdere, L.Dravants, A.Okmanis, M.Riekstiņš), balsojot 

„par”, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

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

saņemot SIA „Transporta firma „Mobile - A” 2014. gada 30. jūlija vēstuli Nr.47 „Par 

atkāpšanās no līguma””; 

7.2. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” vienoties ar SIA „Transporta firma 

„Mobile - A” par līgumsaistību turpināšanu līdz 2014. gada 1. oktobrim; 

7.3. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavot nepieciešamo dokumentāciju 

un veikt cenu aptauju par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās 

vietējās nozīmes maršrutos, kas ietilpst maršrutu tīkla daļā „Kuldīga”; 

7.4. Noteikt, ka, izpildot lēmuma 7.2.punktu, VSIA „Autotransporta direkcija” cenu 

aptaujā iekļauj izpildāmo pakalpojuma apjomu, kas ir līdzvērtīgs maršrutu tīkla daļas 

„Kuldīga” apjomam, un cenu aptaujas vērtēšanas kritēriju noteikt zemāko piedāvāto viena 

kilometra izmaksu; 

7.5. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” informēt Sabiedriskā transporta padomi 

par lēmuma 7.2. izpildes gaitu un rezultātiem; 

7.6. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 1. augustā. 

 

Sēde slēgta plkst. 15.00 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       ______________________ 

        (2014. gada 8. augustā) 

 

 


