
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2016.gada 29.janvārī     (prot. Nr.2§1) 
 

 

1.Par 2016.gada februāra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem avansā izmaksājamo dotāciju apjomu 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

daļas 7.punktu un 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: 

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

21.janvāra ziņojumā Nr.1 „Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu par 

2016.gada februāri” sniegtos priekšlikumus par 2016.gada februāra mēnesī avansā 

izmaksājamo dotāciju apjomu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālajos pārvadājumos; 

1.2. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 29. janvārī. 

 

 

 

 

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 29.janvārī  (prot. Nr. 2§2) 
 

 

2. Par 2016.gada februāra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālos pārvadājumos 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: 

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

21.janvāra ziņojumā Nr.2 „Ziņojums par dotāciju par braukšanas maksas 

atvieglojumiem sadali pārvadātājiem par 2016.gada februāri” sniegtos priekšlikumus 

par 2016.gada februāra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālos pārvadājumos avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar 

braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu;  

2.2. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 29. janvārī. 

 

 

 

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 29.janvārī  (prot. Nr.2§3) 
 

 

3. Par 2016.gada februāra 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: 

3.1. 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 

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

3.2. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 29. janvārī. 

 

 

 

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 29.janvārī  (prot. Nr.2§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. 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 Sabiedriskā 

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

28.februāra lēmuma Nr.2 2.14.punktu, kā arī par Sabiedriskā transporta padomes 

2015.gada 30.oktobra lēmuma Nr.5 5.4. punkta izpildi; 

           4.2. VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju par Sabiedriskā 

transporta padomes 2015.gada 11.decembra lēmuma Nr. 7 7.2. punkta izpildi - 

2016.gada 14.janvārī nosūtīto vēstuli Nr. 2-3/127 Valsts policijas Latgales reģiona 

pārvaldes Kriminālpolicijas birojam, ar ko sniegts Sabiedriskā transporta padomes 

viedoklis par kriminālprocesa ietvaros noskaidrotajiem faktiskajiem apstākļiem, 

pieņemt zināšanai bez iebildumiem;     

4.3. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 29. janvārī. 

 

 

 

 

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 29. janvārī  (prot. Nr.2§5) 

 

 

 

5. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos. 

 

 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 2.punktu, 7.pantu, ievērojot Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 6. pantā 

noteiktos sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas principus, un pamatojoties 

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

pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 77., 82. punktu, Ministru kabineta 

noteikumu 2013. gada 17. decembra Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes 

nolikums” 3.1., 21. un 25.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

5.1. Apstiprināt izmaiņas dzelzceļa nozīmes maršrutā Rīga – Madona – 

Gulbene un 2016.gada 26.martā, 28.maijā, 30.jūlijā, 3.septembrī, 17.septembrī, 5. 

novembrī, 17.decembrī norīkot sekojošu vilcienus:  

5.1.1. Nr. 804* plkst. 08:08 no Rīgas uz Gulbeni; 

5.1.2. Nr. 803* plkst. 18:28 no Gulbenes uz Rīgu. 

 

5.2. Uz eksperimenta laiku – 4 mēnešiem - apstiprināt sekojošas izmaiņas 

maršrutu tīklā reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 7788 Rīga - Ogre:  

5.2.1. atklāt piecus reisus no Rīgas Starptautiskās autoostas plkst. 07:45, 08:45, 

13:30, 15:15, 19:20 (katru dienu) līdz pieturvietai “MRS’ Ogrē; 

5.2.2. atklāt piecus reisus no pieturvietas “MRS” Ogrē plkst. 06:30, 07:35, 

12:20, 13:30, 17:50 (katru dienu) līdz Rīgas Starptautiskajai autoostai. 

 

5.3. Uz eksperimenta laiku – 4 mēnešiem - apstiprināt sekojošas izmaiņas 

reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 7227 Rīga – Tīnūži – Ogre: 

5.3.1. atklāt divus reisus no Rīgas Starptautiskās autoostas plkst. 15:30, 17:35 

(katru dienu) līdz pieturvietai “MRS” Ogrē; 

5.3.2. atklāt divus reisus no pieturvietas “MRS” Ogrē plkst. 16:30, 19:25 (katru 

dienu) līdz Rīgas Starptautiskajai autoostai. 

 

5.4. Atbalstīt atsevišķu Rīgas pilsētas autobusu maršruta Nr.16 “Abrenes 

iela - Garkalnes Mucenieki” reisu pagarināšanu, iebraucot Mucenieku ciemā ar 

izpildi darba dienās (aptuveni 17 reisos virzienā no Rīgas (pārsvarā vakaros) un 



aptuveni 18 reisos virzienā uz Rīgu (pārsvarā no rīta), savukārt brīvdienās aptuveni 

10 reisos katrā virzienā (pārsvarā vakaros)). 

 

5.5. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” pēc 3 (trīs) eksperimentālo 

pārvadājumu mēnešiem sniegt Sabiedriskā transporta padomei detalizētu informāciju 

par pārvadājumu rezultātiem. 

 

5.4.Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus 

noslēgtajos sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos un Vienošanās par 

Rīgas pilsētas un reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīkla robežām. 

5.5.Lēmums stājas spēkā 2016.gada 5.februārī.  

 

 

 

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 29.janvārī  (prot. Nr.2§6) 

 

 

6. Par kvalitātes prasībām autobusiem, kas tiek izmantoti sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanā reģionālās vietējās nozīmes maršrutos. 

 

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: 

6.1. Apstiprināt VSIA “Autotransporta direkcija” priekšlikumu par kvalitātes 

prasībām autobusiem, kas tiek izmantoti sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā 

reģionālās vietējās nozīmes maršrutos, pārskatīšanu; 

6.2. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavot nepieciešamos 

grozījumus noslēgtajos līgumos par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 

reģionālās vietējās nozīmes maršrutos, precizējot tajos noteikto kvalitātes prasību 

sekojošā redakcijā: “autobusos ar ietilpību virs 22 sēdvietām, izņemot I klases 

autobusus, ir rokas bagāžas plaukti un bagāžas nodalījums zem autobusu pasažieru 

salona vai citā vietā”; 

6.3. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 5.februārī. 

 

 

 

 

 

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 29.janvārī  (prot. Nr.2§7) 

 

 

7. Par Sabiedriskā transporta padomes 2014.gada 31.janvāra lēmuma Nr. 3 

precizēšanu. 

 

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

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

padome nolemj: 

7.1. Precizēt Sabiedriskā transporta padomes 2014.gada 31.janvāra lēmuma Nr. 

3 3.4.punktu un izteikt to sekojošā redakcijā: “Nodot VSIA „Autotransporta direkcija” 

patstāvīgai izlemšanai jautājumus, kas saistīti ar izmaiņu veikšanu vienošanos par 

pilsētas un reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīkla robežām, ja grozījumu rezultātā 

netiek radīta negatīva ietekme uz valsts budžeta dotāciju zaudējumu segšanai un 

grozījumi saskaņoti ar attiecīgo plānošanas reģionu.” 

7.2. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 29.janvārī. 

 

 

 

 

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 29.janvārī  (prot. Nr.2§8) 

 

 

8. Par SIA “Madonas ceļu būves SIA” piemēroto līgumsodu (Informācijai). 

 

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

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

padome nolemj: 

 

8.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sniegto informāciju par 

SIA “Madonas ceļu būves SIA” piemēroto līgumsodu; 

8.2. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 29.janvārī.     

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       __________________ 


