
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2016.gada 1.aprīlī  (prot. Nr.4§1) 
 

 

1.Par pētījumu “Sabiedriskā transporta situācijas analīze un ieteikumu izstrāde 

vienotas Latvijas sabiedriskā transporta sistēmas izveidei, kā arī pieprasījuma un 

piedāvājuma uzlabošanai”. 

 

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

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

padome nolemj: 

 

1.1.Pieņemt zināšanai Agroresursu un ekonomikas institūta pētnieka A.Vēvera 

sagatavoto pētījumu “Sabiedriskā transporta situācijas analīze un ieteikumu izstrāde 

vienotas Latvijas sabiedriskā transporta sistēmas izveidei, kā arī pieprasījuma un 

piedāvājuma uzlabošanai”; 

1.2. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavoto viedokli par 

lēmuma 1.1. punktā minēto pētījumu; 

1.3. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī.  

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _______________________ 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.2 

 

 

2016. gada 1.aprīlī  (prot. Nr.4§2) 

 

 

 

2. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 2.punktu, ievērojot minētā likuma 6. pantā noteiktos sabiedriskā transporta 

pakalpojumu organizēšanas principus, Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija 

noteikumu Nr. 634 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība 

maršrutu tīklā” 77., 79., 82.punktu, Ministru kabineta noteikumu 2013. gada 17. 

decembra Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.1., 3.3., 21. un 

25.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

2.1. Ar 2016.gada 1.jūniju apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes 

maršrutu tīklā: 

2.1.1. slēgt reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 6714 Alūksne – Ape – Sikšņi – 

Alūksne; 

2.1.2. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 7770 Alūksne – Cēsis slēgt reisu Nr. 02 

plkst. 05:40 un atklāt reisu plkst. 05:50 no Cēsu autoostas; 

2.1.3. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 4469 Alūksne – Liepa – Cēsis: 

2.1.3.1. mainīt reisa Nr. 01 plkst. 13:35 no Alūksnes AO izpildes dienas 

sestdienām, svētdienām (iepriekš – katru dienu); 

2.1.3.2. atklāt jaunu reisu Nr. 13:35 no Alūksnes AO ar izpildi darba dienās 

laika periodā no 1.jūnija līdz 31.augustam; 

2.1.3.3. atklāt jaunu reisu plkst. 14:00 no Alūksnes AO ar izpildi darba dienās 

laika periodā no 1.septembra līdz 31.maijam; 

2.1.3.4. slēgt reisu Nr. 02 plkst. 06:35 no Cēsu autoostas; 

2.1.3.5. atklāt jaunu reisu plkst. 06:25 no Cēsu autoostas ar izpildi darba dienās 

laika periodā no 1.septembra līdz 31.maijam, un papildus pieturvietām “Tilderi”, 

“Vidaga”, “Gaujiena”, “Dārzciems”; 

2.1.3.6. atklāt jaunu reisu plkst. 06:40 no Cēsu autoostas ar izpildi darba dienās 

laika periodā no 1.jūnija līdz 31.augustam; 

2.1.3.7. atklāt jaunu reisu plkst. 06:40 no Cēsu autoostas ar izpildi sestdienās, 

svētdienās. 

 

2.2. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6430 

Pļaviņas – Krievciems - Pļaviņas: 

2.2.1. atklāt jaunu reisu Nr. 03 plkst. 07:00 no pieturvietas “Pļaviņas” ar izpildi 

piektdienās laika periodā no 1. jūnija līdz 31. augustam; 



2.2.2. atklāt jaunu reisu Nr. 04 plkst. 15:25 no pieturvietas “Pļaviņas” ar izpildi 

piektdienās laika periodā no 1. jūnija līdz 31. augustam.   

 

2.3. Ar 2016.gada 1.maiju uz eksperimenta laiku – 6 mēnešiem - apstiprināt 

sekojošas izmaiņas:  

2.3.1. atklāt maršrutu Nr. 5777 “Rīga – DS “Getliņi” – Salaspils” ar sekojošu 

reisu izpildi: 

2.3.1.1. reiss Nr. 01 plkst. 07:45 no pieturvietas “Rīga (Turgeņeva iela)” ar 

izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

2.3.1.2. reiss Nr. 02 plkst. 06:20 no pieturvietas “Salaspils skola” ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

2.3.1.3. reiss Nr. 03 plkst. 18:30 no pieturvietas “Rīga (Turgeņeva iela)” ar 

izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

2.3.1.4. reiss Nr. 04 plkst. 17:10 no pieturvietas “Salaspils skola” ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

2.3.1.5. reiss Nr. 05 plkst. 13:00 no pieturvietas “Rīga (Turgeņeva iela)” ar 

izpildi sestdienās; 

2.3.1.6. reiss Nr. 06 plkst. 09:00 no pieturvietas “Salaspils skola” ar izpildi 

sestdienās. 

2.3.2. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5835 Salaspils – TEC2 atklāt sekojošus 

eksperimentālos reisus līdz Salaspils memoriālam: 

2.3.2.1. reiss Nr. 29 plkst. 10:30 no pieturvietas “ZA ciemats (Miera iela)” ar 

izpildi katru dienu; 

2.3.2.2. reiss Nr. 31 plkst. 15:25 no pieturvietas “ZA ciemats (Miera iela)” ar 

izpildi sestdienās, svētdienās; 

2.3.2.3. reiss Nr. 34 plkst. 11:50 no pieturvietas “Salaspils memoriāls” ar izpildi 

katru dienu; 

2.3.2.4. reiss Nr. 36 plkst. 16:45 no pieturvietas “Salaspils memoriāls” ar izpildi 

sestdienās, svētdienās. 

2.3.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” pēc trīs veikto eksperimentālo 

pārvadājumu mēnešiem informēt Sabiedriskā transporta padomi par eksperimenta 

rezultātiem. 

 

2.4. Jautājumu par izmaiņām maršrutos Rīga – Madona un Rīga – Sigulda – 

Valmiera – Lugaži turpināt skatīt nākamajā Sabiedriskā transporta padomes sēdē. 

 

2.5. Atbilstoši Lēmuma 2.1. – 2.3. punktā noteiktajam, uzdot VSIA 

„Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus noslēgtajos sabiedriskā 

transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos. 

2.6.Lēmums stājas spēkā 2016.gada 11.aprīlī.  

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       _________________ 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.3 

 

 

2016.gada 1.aprīlī  (prot. Nr.4§3) 
 

 

3. Par vienoto dzelzceļa - autobusu biļešu ieviešanu. 

 

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

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

padome nolemj: 

 

3.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par vienotās biļetes ieviešanu sabiedriskajā transportā; 

3.2. Konceptuāli atbalstīt nepieciešamību ieviest vienoto biļeti sabiedriskajā 

transportā; 

3.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” organizēt jautājuma apspriešanu ar 

Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociāciju; 

3.4. Jautājumu par vienotās biļetes ieviešanu sabiedriskajā transportā turpināt 

skatīt Sabiedriskā transporta padomes sēdē pēc jautājuma apspriešanas ar 

ieinteresētajām pusēm; 

3.5. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī.   

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       _________________ 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.4 

 

 

2016.gada 1.aprīlī  (prot. Nr.4§4) 
 

 

4. Par 2016.gada aprīļa mēnesī pārvadātājiem un republikas pilsētām avansā 

izmaksājamo dotāciju apjomu 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

daļas 7.punktu un ievērojot 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.435 

„Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 

saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma 

tarifu” 59.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

4.1. Apstiprināt VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2016.gada 

21.marta ziņojumā Nr.6 “Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu par 

2016.gada aprīli” sniegtos priekšlikumus par 2016.gada aprīļa mēnesī avansā 

izmaksājamo dotāciju apjomu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālajos pārvadājumos un par 2016.gada 2.ceturksni avansā izmaksājamo dotāciju 

apjomu republikas pilsētu pārvadājumos; 

4.2. Aprīļa mēnesī valsts budžeta apakšprogrammā 31.06.00 Dotācija 

zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem EKK 7310 

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim 

izveidot valsts dotāciju rezervi 34 884 EUR, lai novirzītu republikas pilsētu pašvaldību 

2015.gada nesegto zaudējumu kompensēšanai pēc gada pārskatu saņemšanas un 

izvērtēšanas, vai par tās izlietošanu lemt turpmākajās Sabiedriskā transporta padomes 

sēdēs; 

4.3. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 1. aprīlī. 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _______________________ 

  
  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.5 

 

 

2016.gada 1.aprīlī  (prot. Nr. 4§5) 
 

 

5. Par 2016.gada aprīļa 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 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.435 

„Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 

saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma 

tarifu” 59.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

5.1. Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2016.gada 

21.marta ziņojumā Nr.7 „Ziņojums par dotāciju par braukšanas maksas 

atvieglojumiem sadali pārvadātājiem par 2016.gada aprīli un republikas pilsētām par 

2016.gada 2.ceturksni” sniegtos priekšlikumus par 2016.gada aprīļa mēnesī 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos un 

republikas pilsētu pašvaldībām 2016.gada 2.ceturksnī avansā izmaksājamo dotāciju 

apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu;  

5.2. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 1. aprīlī. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

      
  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.6 

 

 

2016.gada 1.aprīlī  (prot. Nr.4§6) 
 

 

6. Par 2016.gada aprīļa 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 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.435 

„Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 

saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma 

tarifu” 59.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

6.1. Apstiprināt VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2015.gada 

17.decembra ziņojumā Nr.37 „Ziņojums par AS “Pasažieru vilciens” izmaksājamo 

dotāciju par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu” sniegtos priekšlikumus par 2016.gada 

aprīļa mēnesī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu AS “Pasažieru vilciens”; 

6.2. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 1. aprīlī. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       _________________ 

 
  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.7 

 

 

2016.gada 1.aprīlī        (prot. Nr.4§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. punktu, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 

           7.1.pieņemt zināšanai Valsts SIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto 

informāciju par veiktajiem grozījumiem Līgumos par sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes maršrutos, pamatojoties uz Sabiedriskā 

transporta padomes 2014. gada 10. janvāra lēmuma Nr.3 3.1.2., 3.2.3., 3.2.7.punktu, 

2014.gada 28.februāra lēmuma Nr.2 2.14.punktu; 

7.2. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 1.aprīlī. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       _________________ 

 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.8 

 

 

2016.gada 1.aprīlī    (prot. Nr.4§8) 

 

 

8. Par braukšanas biļešu tirdzniecības reģionālās nozīmes maršrutos atbilstību 

normatīvo aktu prasībām, veikto pārbaužu rezultātiem. 

 

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

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

padomes 2015.gada 4.decembra sēdē atbalstītajam ierosinājumam, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 

 

8.1. pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavoto pārskatu par 

braukšanas biļešu tirdzniecības reģionālās nozīmes maršrutos atbilstību normatīvo aktu 

prasībām, veikto pārbaužu rezultātiem; 

8.2. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       __________________ 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.9 

 

 

2016.gada 1.aprīlī    (prot. Nr.4§9) 

 

 

9. Par plānoto maršrutu tīkla apjomu 2017.gadam. 

 

Pamatojoties uz 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.435 

„Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 

saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma 

tarifu” 12.punkta 12.1.apakšpunktu un 13.punktu1, 2013. gada 17. decembra Ministru 

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

Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

 9.1. Apstiprināt plānoto maršrutu tīkla apjomu 2017.gadam; 

 9.2. Apstiprinātais maršrutu tīkla apjoms 2017.gadam nevar mainīties vairāk kā 

par 5 %, izņemot gadījumu, ja izmaiņas maršrutu tīklā ir nepieciešamas sociālo un 

ekonomisko izmaiņu dēļ (piemēram, būtiskas pasažieru plūsmas izmaiņas); 

 9.3. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī. 

   

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       __________________ 

  

                                                 
1 Sabiedriskā transporta padome, apstiprinot plānoto maršrutu tīkla apjomu nākamajam gadam reģionālās 

nozīmes maršrutos (kilometros), paredz, ka maršrutu tīkla apjoms nevar mainīties vairāk par 5 %, izņemot 

gadījumu, ja izmaiņas maršrutu tīklā ir nepieciešamas sociālo un ekonomisko izmaiņu dēļ (piemēram, būtiskas 

pasažieru plūsmas izmaiņas). 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.10 

 

 

2016.gada 1.aprīlī    (prot. Nr.4§10) 

 

 

10. Par grozījumiem reģionālo autobusu maršrutu abonementa biļešu lietošanas, 

pasažieru uzskaites un finanšu atskaišu sniegšanas metodikā. 

 

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

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 24.1 un 24.2 punktu, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 

 

 

10.1. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavot nepieciešamos  

precizējumus reģionālo autobusu maršrutu abonementa biļešu lietošanas, pasažieru 

uzskaites un finanšu atskaišu sniegšanas metodikā, sagatvoto materiālu un 

lēmumprojektu nosūtīt saskaņošanai Sabiedriskā transporta padomei rakstveida 

procedūrā. 

10.2. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 1.aprīlī. 

 

   

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       __________________ 

 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.11 

 

2016.gada 1.aprīlī      (prot. Nr.4§11) 

 

 

11. Par SIA “Tukuma auto” Līguma Nr. TRP 2009/36/S-102 izpildē iesaistīto 

autobusu kvalitātes prasībām. 
 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 6. punktu un 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.4.punktu, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 

11.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavoto ziņojumu 

par “Par SIA “Tukuma Auto” Līguma Nr. TRP 2009/36/S-102 izpildē iesaistīto 

autobusu kvalitātes prasībām”; 

11.2. Ieteikt VSIA “Autotransporta direkcija” izvērtēt iespēju veikt attiecīgus 

grozījumus sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas pasūtījuma Līgumā Nr. 

TRP 2009/36/S-102, nemot vērā lietderības apsvērumus (tajā skaitā, ekonomiskie 

aprēķini, līguma darbības termiņš, riski u.tml.); 

11.3. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī.     

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       __________________ 


