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Sabiedriskā transporta padomes priekšsēdētājs: 

Dins Merirands Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

  

Sabiedriskā transporta padomes locekļi: 

 

Vaira Brūdere  

 

 

Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta 

nodaļas vadītāja 

 

  

Ligita Olante 

 

 

Laimis Šāvējs 

 

 

 

Annija Novikova 

 

 

 

Patriks Markēvičs 

 

 

Sergejs Maksimovs 

Rīgas plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta 

nodaļas vadītāja  

 

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 

loceklis, Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs  

 

 

Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta 

direktora vietniece - Autotransporta nodaļas vadītāja 

 

 

Satiksmes ministrijas Dzelzceļa departamenta 

direktors  

 

 

Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes 

loceklis, Viļakas novada domes priekšsēdētājs   

 

Aivars Okmanis 

 

 

Baiba Vīlipa 

 

 

Taisa Trubača 

Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes 

dalībnieks, Rundāles novada domes priekšsēdētājs  

 

Satiksmes ministrijas Finanšu un attīstības 

departamneta direktore 

 

Finanšu ministrijas Budžeta departamenta direktore 
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Protokolē:  

VSIA „ Autotransporta direkcija”  

Juridiskās daļas juriste Rita Grantiņa 

 

Rakstveida procedūras piemērošanas pamatojumus:  

 

 Ņemot vērā apstākli, ka kārtējā Sabiedriskā transporta padomes sēde ir plānota 

2019.gada 20.septembrī, bet VSIA “Autotransporta direkcijā” ir saņemti pieteikumi par 

izmaiņām reģionālās nozīmes maršrutu tīklā, kuru izpilde ir nepieciešama jau no 

2019.gada 1.septembra, ir nepieciešams izskatīt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutos 

Nr.7509 Kuldīga –Talsi, Nr.6412 Talsi –Lubezere –Jaunciems –Talsi, Nr.6401 Talsi –

Upesgrīva –Roja, Nr.5121 Talsi –Strazde –Jaunpagasts –Krūziņi –Talsi, Nr.5122 Talsi 

–Strazde –Jaunpagasts –Talsi, Nr.6416 Talsi –Sabile –Abavciems –Talsi, Nr.6414 Talsi 

–Sabile, Nr.6422 Talsi –Tiņģere, Nr.6413 Talsi –Roja (1.pieteikums), reģionālās 

nozīmes maršrutā Nr. 5087 Sigulda – Jūdaži – More – Eglaine (2.pieteikums) 

starppilsētas maršrutā  pa dzelzceļu Rīga – Liepāja (3.pieteikums). 

 

 Atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 17.deceembra noteikumu Nr.1511 

“Sabiedriskā  transporta padomes nolikums” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1511) 24.41. 

punktam, lēmumprojekts un lēmuma pieņemšanai nepieciešamie materiāli padomes 

locekļiem elektroniski nosūti 2019.gada 16.augustā. 

 

 Atbilstoši MK noteikumu Nr. 1511 24.42. punktam, termiņš viedokļa sniegšanai 

par lēmumu projektiem - līdz 2019.gada 26. augustam.  

  

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 1511 24.43. punktam, rakstveida procedūrā 

lēmums ir uzskatāms par pieņemtu, ja par to nobalsojis padomes locekļu vairākums. 

 

 VSIA “Autotransporta direkcija” saņemtie Sabiedriskā transporta 

padomes locekļu viedokļi par lēmumu projektiem un balsojums: 

 T. Trubača (23.08.2019.  elektroniskā pasta vēstule); V. Brudere (20.08.2019.  

elektroniskā pasta vēstule); S. Maksimovs (19.08.2019.  elektroniskā pasta vēstule); 

A.Okmanis  (18.08.2019.  elektroniskā pasta vēstule); L.Olante (23.08.2019. 

elektroniskā pasta vēstule); L.Šāvējs (19.08.2019. elektroniskā pasta vēstule) atbalsta 

lēmuma projektus: 

 

1. Par grozījumu apstiprināšanu reģionālās nozīmes maršrutu tīklā. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 3. punktu, ievērojot minētā likuma 6. pantā noteiktos sabiedriskā transporta 

pakalpojumu organizēšanas principus, 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta 

noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.1. punktu, 2013.gada 

17.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 “Sabiedriskā transporta padomes 

nolikums” III1. nodaļu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

1.1. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 
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1.1.1. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.7509 Kuldīga –Talsi: 

1.1.1.1. slēgt reisu Nr.01 plkst.11.35 no Kuldīgas AO un vietā atklāt reisu 

plkst.13.30 no Kuldīgas AO ar izpildi no pirmdienas līdz sestdienai (nekursē svētku 

dienās); 

1.1.1.2. slēgt reisu Nr. 02 plkst.09.35 no Talsu AO un vietā atklāt reisu 

plkst.11.30 no Talsu AO ar izpildi no pirmdienas līdz sestdienai (nekursē svētku 

dienās) 

 

1.1.2. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6413 Talsi –Roja: 

1.1.2.1. reisā Nr.34 plkst.07.56 no Rojas iekļaut pieturu “Lubezere”; 

1.1.2.2. reisā Nr.29 plkst.14.45 no Talsu AO iekļaut pieturu “Lubezere”. 

 

1.1.3. Atklāt jaunu maršrutu Nr.5316 Talsi –Sknābe –Jaunpagasts –Stende 

–Talsi ar sekojošu reisu izpildi: 

1.1.3.1. reiss Nr.01 plkst.07.00 no Talsu AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai mācību laikā (nekursē svētku dienās); 

1.1.3.2. reiss Nr. 02 plkst.16.10 no Talsu AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai mācību laikā (nekursē svētku dienās). 

 

1.1.4. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.5121 Talsi –Strazde –Jaunpagasts –

Krūziņi –Talsi: 

1.1.4.1. grozīt reisa Nr. 06 plkst.07.50 no Talsu AO izpildes laikus starp pieturām 

un pienākšanas laiku galapunktā uz plkst.08.50 (iepriekš - plkst.09.00); 

1.1.4.2. slēgt reisu Nr.02 plkst.12.15 no Talsu AO un vietā atklāt reisu plkst.13.30 

no Talsu AO ar izpildi no pirmdienas līdz sestdienai (nekursē svētku dienās). 

 

1.1.5. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6414 Talsi –Sabile: 

1.1.5.1. reisā Nr.01 plkst.19.15 no Talsu AO iekļaut pieturas “2.vidusskola” un 

“Ezerkalni”, grozot arī reisa pienākšanas laiku galapunktā uz plkst.19.40 (iepriekš - 

plkst.19.35); 

1.1.5.2. slēgt reisu Nr.14 plkst.19.35 no pieturas “Meliorācija” un vietā atklāt 

reisu plkst.19.40 no pieturas “Meliorācija” ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai 

(nekursē svētku dienās), reisā neiekļaujot pieturu “Ezerkalni”. 

1.1.5.3. slēgt reisu Nr.11 plkst.11.35 no Talsu AO ar izpildi katru dienu; 

1.1.5.4. slēgt reisu Nr.12 plkst.13.50 no Sabiles ar izpildi katru dienu. 

 

1.1.6. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.5122 Talsi –Strazde –Jaunpagasts –

Talsi: 

1.1.6.1. slēgt reisu Nr.01 plkst.06.20 no Talsu AO un vietā atklāt reisu 

plkst.06.40 no Talsu AO ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai (nekursē svētku 

dienās); 

1.1.6.2. slēgt reisu Nr.03 plkst.16.00 no Talsu AO un vietā atklāt reisu 

plkst.16.15 no Talsu AO ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai skolēnu brīvdienās 

(nekursē svētku dienās); 
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1.1.6.3. atklāt reisu Talsi –Strazde –Jaunpagasts –Stende –Talsi plkst.16.15 no 

Talsu AO ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai mācību laikā (nekursē svētkus 

dienās); 

1.1.6.4. grozīt reisa Nr.02 plkst.17.30 no Talsu AO izpildes laikus starp 

pieturām un pienākšanas laiku galapunktā uz plkst.18.27 (iepriekš - plkst.18.40). 

 

1.1.7. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6416 Talsi –Sabile –Abavciems –Talsi: 

1.1.7.1. slēgt reisu Nr.01 plkst.08.03 no Talsu AO un vietā atklāt reisu 

plkst.07.25 no Talsu AO ar izpildi no pirmdienas līdz sestdienai (nekursē svētku 

dienās); 

1.1.7.2. slēgt reisu Nr.02 plkst.14.35 no Talsu AO un vietā atklāt reisu 

plkst.15.00 no Talsu AO ar izpildi no pirmdienas līdz sestdienai (nekursē svētku 

dienās). 

 

1.1.8. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6422 Talsi –Tiņģere: 

1.1.8.1. slēgt reisus Nr.01 plkst.07.30, Nr.03 plkst.15.40, Nr.05 plkst.07.30, Nr. 

11 plkst.15.40, Nr. 13 plkst.07.20 no Talsu AO; 

1.1.8.2. slēgt reisus Nr.06 plkst.08.00, Nr.08 plkst.16.10, Nr.10 plkst.08.00 no 

Tiņģeres; 

1.1.8.3. slēgt reisus Nr. 16 plkst.16.13, Nr. 18 plkst.07.53 no Sārkastes; 

1.1.8.4. atklāt reisu plkst.07.20 no Talsu AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

sestdienai (nekursē svētku dienās); 

1.1.8.5. atklāt reisu plkst.07.50 no Tiņģeres ar izpildi no pirmdienas līdz 

sestdienai (nekursē svētku dienās); 

1.1.8.6. noteikt, ka reiss Nr. 09 plkst.15.40 no Talsu AO tiek izpildīts no 

pirmdienas līdz sestdienai visu gadu (šobrīd - skolēnu brīvlaikos); 

1.1.8.7. noteikt, ka reiss Nr.14 plkst.16.10 no Tiņģeres tiek izpildīts no 

pirmdienas līdz sestdienai visu gadu (šobrīd - skolēnu brīvlaikos). 

 

1.1.9. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6412 Talsi –Lubezere –Jaunciems –

Talsi: 

1.1.9.1. slēgt reisu Nr. 04 plkst.14.25 no Talsu AO un vietā atklāt reisu 

plkst.14.35 no Talsu AO ar izpildi no pirmdienas līdz sestdienai (nekursē svētku 

dienās); 

1.1.9.2. slēgt reisu Nr.07 plkst.15.15 no Talsu AO un vietā atklāt reisu 15.35 no 

Talsu AO ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai mācību laikā (nekursē svētku 

dienās); 

1.1.9.3. slēgt reisu Nr.10 plkst.06.55 no Talsu AO un vietā atklāt reisu 

plkst.7.10 no Talsu AO ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai mācību laikā (nekursē 

svētku dienās). 

 

1.1.10. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6409 Talsi –Vandzene –

Valdemārpils: 
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1.1.10.1. noteikt, ka reiss Nr.11 plkst.07.15 no Talsu AO tiek izpildīts no 

pirmdienas līdz piektdienai skolēnu brīvdienās (nekursē svētku dienās) –šobrīd kursē 

visu gadu; 

1.1.10.2. noteikt, ka reiss Nr.12 plkst.08.05.no Valdemārpils tiek izpildīts no 

pirmdienas līdz piektdienai skolēnu brīvdienās (nekursē svētku dienās) –šobrīd kursē 

visu gadu; 

1.1.10.3.atklāt apļveida reisu plkst.07.05. no Talsu AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai mācību laikā (nekursē svētku dienās). 

 

1.1.11. Uz eksperimenta laiku no 2019.gada 1.septembra līdz 2019.gada 

31.decembrim reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6401 Talsi –Upesgrīva –Roja: 

1.1.11.1. atklāt reisu plkst.07.00 no Talsu AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai mācību laikā (nekursē svētku dienās); 

1.1.11.2. atklāt reisu plkst.07.40 no Uguņiem ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai mācību laikā (nekursē svētku dienās). 

 1.1.11.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” informēt Sabiedriskā transporta 

padomi par eksperimentālo pārvadājumu trīs mēnešu rezultātiem. 

 

1.2. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīkla reģionālās 

nozīmes maršrutā Nr. 5087 Sigulda-Jūdaži-More-Eglaine: 

1.2.1. slēgt reisu Nr.15 plkst.05.50 no Siguldas autoostas; 

1.2.2. atklāt reisu Nr.19 plkst.05.40 no Siguldas autoostas, mainot braukšanas 

shēmu un iekļaujot papildu pieturu “Vīciepi”;  

1.2.3. grozīt reisa Nr.13 plkst.15.25 no Siguldas autoostas braukšanas shēmu, 

novirzot reisa izpildi atbilstoši Siguldas novada pašvaldības priekšlikumam1. 

1.2.4. grozīt reisa Nr.17 plkst.13.45 no Nītaures braukšanas shēmu, novirzot reisa 

izpildi atbilstoši Siguldas novada pašvaldības priekšlikumam2.  

 

1.3. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā pa dzelzceļu un 

maršrutā Rīga-Liepāja norīkot papildus vilcienus: 

1.3.1. plkst. 16.00 no Rīgas ar izpildi 2019.gada 13.septembrī; 

1.3.2. plkst. 00.00 no Liepājas ar izpildi 2019.gada 13.septembrī. 

1.3.3. Uzdot AS “Pasažieru vilciens” vienas nedēļas laikā pēc papildus reisa 

izpildes informēt VSIA “Autotransporta direkcija” par reisos pārvadāto pasažieru 

skaitu un biļešu ieņēmumiem. 

 

1.4. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” veikt grozījumus sabiedriskā 

transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumos. 

1.5. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 26. augustā. 

 
1 pa autoceļu A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene), Gēles ielu līdz Pulkveža Brieža ielai, un 
tālāk kā iepriekš - līdz pieturai “1.pamatskola”. 
2 pa autoceļu A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene), Gēles ielu līdz Pulkveža Brieža ielai, un 
tālāk kā iepriekš - līdz pieturai “1.pamatskola”. 
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D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs                                        ___________________ 

                (2019.gada 26.augustā) 
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