
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2019.gada 5.augustā             (prot.Nr.8§1) 

 

1. Par 2019.gada augusta mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālajos pārvadājumos par 2019.gada augustā avansā izmaksājamo dotāciju 

apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu 

segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”. 

 

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 2019.gada 

25.jūlija ziņojumā Nr.6.20/14 “Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu 

pārvadātājiem par 2019.gada augustu” sniegtos priekšlikumus un sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzējiem reģionālās nozīmes pārvadājumos par 2019.gada augustu 

izmaksāt 3 827 659 EUR; 

1.2. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 5. augustā. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

      

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.2 

 

 

2019. gada 5. augustā             (prot. Nr. 8§2) 
 

 

2. Par 2019.gada augusta mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālos pārvadājumos par 2019.gada augustu avansā izmaksājamo dotāciju 

apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu no valsts 

budžeta apakšprogrammas 31.07.00 „Dotācija sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto 

zaudējumu segšanai”. 

 

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 padomes 2019.gada 18.aprīļa Lēmumu Nr. 2, 

Sabiedriskā transporta padomes 2019.gada 9.jūlija Lēmumu Nr. 5A, kā arī Valsts 

policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas 

pārvaldes 2019.gada 23.jūlija Lēmumu par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, 

Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

2.1. Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2019. gada 

25.jūlija ziņojumā Nr.6.20/13 “Ziņojums par dotāciju ar braukšanas maksas 

atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sadali sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem par 2019.gada augustu un Rīgas pilsētas domei par 2019.gada 2.ceturksni” 

sniegtos priekšlikumus un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālās 

nozīmes pārvadājumos par 2019.gada augustu izmaksāt 727 202 EUR, un Rīgas pilsētas 

domei par 2019.gada 2.ceturksni – 536 127 EUR; 

2.2. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 5. augustā. 
 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

     

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.3 

 

 

2019.gada 5.augustā            (prot.Nr.8§3) 
 

 

3. Par 2019.gada augusta mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo 

dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums 

dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”. 

 

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 2019.gada 

25.jūlija ziņojumā Nr.6.20/12 „Ziņojums par AS “Pasažieru vilciens” izmaksājamo 

dotāciju par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu” sniegtos priekšlikumus un AS 

“Pasažieru vilciens” par 2019.gada augustu izmaksāt 520 763 EUR; 

3.2. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 5.augustā. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      ______________________ 

  



 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.4 

 

 

2019.gada 5.augustā            (prot.Nr.8§4) 
 

4. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi. 

 

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

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 27. punktu, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 

            4.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par veiktajiem grozījumiem sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas pasūtījuma 

Līgumos, pamatojoties uz Sabiedriskā transporta padomes 2014. gada 28. februāra 

lēmuma Nr.2 “Par grozījumu apstiprināšanu reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” 

2.14.punktu, 2014.gada 10.janvāra Lēmuma Nr. 3 “Par operatīvo lēmumu izpildes 

nodrošināšanu” 3.1.1. un 3.2.7. punktu; 

            4.2. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 5.augustā.  
 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      __________________  

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.5 

 

 

2019.gada 5.augustā                (prot.Nr.8§5) 

 

5. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās un pilsētas nozīmes 

maršrutos. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās daļas 

3. punktu, 7.pantu, 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, 

Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

5.1. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un 

reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6012 Gulbene-Stāmeriena-Kalniena: 

5.1.1. slēgt reisu Nr. 25 plkst. 15.30 no Gulbenes autoostas (izpilde – pirmdienā 

un piektdienā mācību laikā); 

5.1.2.  slēgt reisu Nr. 26 plkst. 16.05 no pieturas “Stāmerienas skola” (izpilde – 

pirmdienā un piektdienā mācību laikā); 

5.1.3. atklāt reisu Nr. 31 plkst. 15.20 no Gulbenes autoostas ar izpildi no 

pirmdienas un līdz piektdienai mācību laikā; 

5.1.4. atklāt reisu Nr. 32 plkst. 16.10 no pieturas “Kalniena” ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai mācību laikā. 

 

5.2. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

5.2.1. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6776 Autoosta-Druva slēgt reisus Nr. 33 

plkst. 08.30 no Autoostas, Nr. 34 plkst. 08.45 no Druvas, Nr. 35 plkst. 09.00 no 

Autoostas, Nr.36 plkst. 09.15 no Druvas, Nr. 37 plkst. 09.30 no Autoostas, Nr. 38 plkst. 

09.45 no Druvas, Nr. 39 plkst. 10.00 no Autoostas, Nr. 40 plkst. 10.15 no Druvas. 

5.2.2. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6742 Saldus-Pampāļi: 

5.2.2.1. slēgt reisu Nr. 13 plkst. 18.15 no Saldus AO; 

5.2.2.2. slēgt reisu Nr. 14 plkst. 19.10 no Pampāļiem; 

5.2.2.3. slēgt reisu Nr. 11 plkst. 06.10 no Saldus AO; 

5.2.2.4. atklāt reisu Nr. 19 plkst. 06.30 no Saldus AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai;  

5.2.2.5.slēgt reisu Nr. 16 plkst. 18.25 no Pampāļiem; 

5.2.2.6. atklāt reisu Nr. 20 plkst. 18.00 no Pampāļiem ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai;  

5.2.2.7. noteikt, ka reiss Nr. 17 plkst. 06.25 no Saldus AO tiek izpildīts sestdienās 

(iepriekš – trešdienās un sestdienās); 



5.2.2.8. noteikt, ka reiss Nr. 18 plkst. 07.00 no Pampāļiem tiek izpildīts no 

pirmdienas līdz piektdienai (iepriekš – pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās un 

piektdienās); 

5.2.2.9. noteikt, ka reiss Nr. 03 plkst. 13.30 no Saldus AO tiek izpildīts sestdienās 

(iepriekš – trešdienās un sestdienās); 

5.2.2.10. noteikt, ka reiss Nr. 04 plkst. 14.09 no Mežniecības tiek izpildīts 

sestdienās (iepriekš – trešdienās un sestdienās); 

5.2.2.11. noteikt, ka reiss Nr.10 plkst.07.00 no Mežniecības tiek izpildīts 

sestdienās (iepriekš – trešdienās un sestdienās); 

5.2.2.12. noteikt, ka reiss Nr.15 plkst.17.30 no Saldus AO tiek izpildīts no 

pirmdienas līdz piektdienai (iepriekš – pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās). 

5.2.3. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6739 Saldus-Šķēde-Zutēni: 

5.2.3.1. slēgt reisu Nr. 17 plkst. 14.45 no Saldus AO; 

5.2.3.2. atklāt reisu Nr. 23 plkst. 15.55 no Saldus AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai skolas mācību laikā (nekursē svētku dienās);  

5.2.3.3. slēgt reisu Nr. 18 plkst. 16.06 no Upeniekiem; 

5.2.3.4. atklāt reisu Nr. 22 plkst. 17.16 no Upeniekiem  ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai skolas mācību laikā (nekursē svētku dienās). 

5.2.4. atklāt jaunu reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 5304 Saldus-Kursīši-Ezere 

ar sekojošu reisu izpildi: 

5.2.4.1. reiss Nr. 01 plkst. 06.50 no Saldus AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai skolas mācību laikā (nekursē svētku dienās); 

5.2.4.2. reiss Nr. 02 plkst. 07.30 no Ezeres ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai skolas mācību laikā (nekursē svētku dienās); 

5.2.4.3. reiss Nr. 03 plkst. 17.15 no Saldus AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai skolas mācību laikā (nekursē svētku dienās); 

5.2.4.4. reiss Nr. 04 plkst. 17.55 no Ezeres ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai skolas mācību laikā (nekursē svētku dienās). 

5.2.5. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5418 Saldus-Butnāri slēgt reisus  Nr. 05 

plkst. 17.20 no Autoostas un Nr. 06 plkst. 17.35 no pieturas “Butnāru ciems”.  

5.2.6. noteikt, ka reģionālās nozīmes maršruta Nr. 6728 Saldus AO-Lutriņu 

skola reiss Nr. 05 plkst. 15.15 no Saldus AO un reiss Nr. 06 plkst. 15.40 no pieturas 

“Lutriņu skola” tiek izpildīts skolas mācību brīvlaikos (iepriekš sezonalitāte nebija 

noteikta).  

 

5.3. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un no 2019.gada 

1.oktobra slēgt reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 7706 Alūksne-Velēna-Madona. 

 



5.4. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

5.4.1. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.7354 Jelgava – Tukums: 

5.4.1.1. noteikt, ka reiss Nr. 10 plkst.08.10 no Tukuma tiek izpildīts no 

pirmdienas līdz piektdienai (iepriekš – pirmdienās un piektdienās), vienlaicīgi mainot  

pieturas “Slampe” nosaukumu uz “Slampes centrs”; 

5.4.1.2. slēgt reisu Nr. 03 plkst.11.30 no Jelgavas (izpilde - pirmdienās, 

piektdienās); 

5.4.1.3. atklāt reisu Nr.13 plkst.09.30 no Jelgavas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

5.4.1.4. slēgt reisu Nr. 06 plkst.17.20 no Tukuma (izpilde - katru dienu); 

5.4.1.5. slēgt reisu Nr. 07 plkst.19.00 no Jelgavas (izpilde - katru dienu); 

5.4.1.6. slēgt reisu Nr. 01 plkst.09.00 no Jelgavas (izpilde - katru dienu); 

5.4.1.7. atklāt reisu Nr.15 plkst.11.00 no Jelgavas ar izpildi no piektdienas līdz 

svētdienai; 

5.4.1.8. noteikt, ka reiss Nr. 04 plkst.13.05 no Tukuma tiek izpildīts no 

piektdienas līdz svētdienai (iepriekš – katru dienu). 

5.4.2. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6051 Tukums – Slampe: 

5.4.2.1. atklāt reisu Nr.25 plkst.17.20 no Tukuma ar izpildi katru dienu; 

5.4.2.2. atklāt reisu Nr.30 plkst.17.45 no Slampes ar izpildi katru dienu. 

5.4.3. slēgt reģionālās nozīmes maršrutu Nr.7351 Rīga – Jelgava – Eleja, 

vienlaicīgi paredzot nosacījumu un reģionālās nozīmes maršruta Nr. 7352 Bauska – 

Eleja -Jelgava reisā Nr. 02 plkst. 06.05 no Bauskas un reģionālās nozīmes maršruta Nr. 

6782 Jelgava - Platones skola – Lielplatone – Eleja - Jelgava  reisā Nr. 03 plkst. 18.45 

no Jelgavas iekļaut pieturu “Elejas skola”.  

5.4.4. slēgt reģionālās nozīmes maršrutu Nr.7348 Rīga – Jelgava  

 

5.5. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un ar 2019.gada 

1.septembri atklāt reģionālās nozīmes maršrutu Valmiera – Baldiešu ferma – 

Valmiera ar sekojošu izpildi: 

5.5.1. reiss Nr. 01 plkst. 07.10 – plkst. 08.49 (izpildes dienas – no pirmdienas līdz 

piektdienai, mācību laikā). 

 

5.6. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

5.6.1. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.5450 Saulkrasti – Skulte – Lejasozoli: 

5.6.1.1. reisam Nr.15 plkst.06.50 no Saulkrastu stacijas ar izpildi no pirmdienas 

līdz sestdienai noteikt sezonalitāti no 1.jūnija līdz 31.augustam; 

5.6.1.2. atklāt reisu Nr. 29 plkst.06.35 ar izpildi no pirmdienas līdz sestdienai (no 

1.septembra līdz 31.maijam), pagarinātu līdz Vidrižiem; 

5.6.1.3. reisam Nr.12 plkst.07.20 no Lejasozoliem ar izpildi no pirmdienas līdz 

sestdienai noteikt sezonalitāti no 1.jūnija līdz 31.augustam un grozīt atiešanas laiku uz 

plkst. 07.25; 

5.6.1.4. atklāt reisu Nr. 26 plkst.07.15 no Vidrižiem ar izpildi no pirmdienas līdz 

sestdienai (no 1.septembra līdz 31.maijam), pagarinātu līdz Vidrižiem; 

5.6.1.5. atklāt reisu Nr. 28 plkst.15.15 no Vidrižiem ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai no 1.septembra līdz 31.maijam; 

5.6.1.6. atklāt reisu Nr. 31 plkst.14.30 no Saulkrastu stacijas ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai no 1.septembra līdz 31.maijam. 



5.6.2. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.5456 Saulkrasti – Stiene – Limbaži: 

5.6.2.1. reisam Nr.19 plkst.15.50 no Limbažu autoostas ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai noteikt sezonalitāti “kursē skolēnu brīvdienās”; 

5.6.2.2. atklāt reisu Nr. 21 plkst.16.20 no Limbažu AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai (mācību laikā); 

5.6.2.3. reisam Nr.22 plkst.07.50 no Saulkrastu stacijas ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai noteikt sezonalitāti “kursē skolēnu brīvdienās”; 

5.6.2.4. atklāt reisu Nr. 24 plkst.06.35 no Saulkrastu stacijas ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

5.6.2.5. atklāt jaunu reisu plkst.17.20 no Limbažu AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai (mācību laikā). 

5.6.3. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.5458 Limbaži – Vidriži – Saulkrasti:  

5.6.3.1. reisam Nr.04 plkst.06.40 no Saulkrastu stacijas ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai noteikt sezonalitāti no 1.jūnija līdz 31.augustam; 

5.6.3.2. atklāt jaunu reisu plkst.06.30 no Saulkrastu stacijas ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai no 1.septembra līdz 31.maijam.  

 

5.7. Izvērtējot reģionālās nozīmes maršruta Nr. 5484 Preiļi-Apšenieki-Znotiņi -

Preiļi reisu Nr. 03 un 04 (izpilde – trešdienās, skolēnu brīvdienās) pārvadājumu 

rezultātus1, saglabāt minēto reisu turpmāku izpildi. 

 

5.8. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

5.8.1. mainīt reģionālās nozīmes maršruta Nr. 6280 Cēsis-Straupe reisa Nr. 60 

plkst. 15.50 no pieturas “Stalbe” (izpilde – no pirmdienas līdz piektdienai) braukšanas 

shēmu posmā Unguri-Auciems; 

5.8.2. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6269 Cēsis – Mārsnēni atklāt jaunus 

reisus plkst. 07.10 no Cēsu autoostas un plkst. 08.00 no pieturas “Mārsnēni” ar izpildi 

no pirmdienas līdz piektdienai, mācību laikā. 

 

5.9. Ar 2019.gada 1.septembri apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās 

nozīmes maršrutu tīklā: 

5.9.1. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.3211 Jauntukums –MRS: 

5.9.1.1. slēgt reisu Nr.49 plkst.07.35 no Jauntukuma un reisu Nr. 96 plkst.07.50 

no Jaunrades nama ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai mācību laikā; 

5.9.1.2. atklāt reisu plkst. 07.35 no Jauntukuma uz Superneto ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai skolēnu brīvdienās. 

5.9.2. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.3212 Jauntukums –Tukuma 

Lauktehnika atklāt reisu plkst. 08.15 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai mācību laikā (nekursē svētku dienās). 

5.9.3. Nr.3213 Durbe –Tukuma Lauktehnika: 

5.9.3.1. noteikt, ka sekojoši reisi tiek izpildīti no pirmdienas līdz piektdienai 

skolēnu brīvdienās (iepriekš -  no pirmdienas līdz piektdienai visu gadu): 

5.9.3.1.1. reiss Nr. 32 plkst. 08.03. no Autoostas; 

5.9.3.1.2. reiss Nr. 53 plkst. 08.08. no Durbes; 

5.9.3.1.3. reiss Nr. 46 plkst. 08.21. no pieturas “Superneto”; 

5.9.3.1.4. reiss Nr. 40 plkst. 14.21 no Autoostas; 

                                                 
1 Sabiedriskā transporta padomes 2018.gada 14.decembra Lēmuma Nr. 4 4.3. izpilde 



5.9.3.1.5. reiss Nr. 39 plkst. 14.26 no Durbes; 

5.9.3.1.6. reiss Nr. 78 plkst. 15.50 no Autoostas; 

5.9.3.1.7. reiss Nr. 81 plkst. 15.55 no Durbes. 

5.9.3.2.atklāt reisu plkst.08.45 no Tukuma Lauktehnikas ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai mācību laikā (nekursē svētku dienās); 

5.9.3.3. atklāt reisu plkst.09.15 no Durbes ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai mācību laikā (nekursē svētku dienās); 

5.9.3.4. atklāt reisu plkst.08.25 no Tukuma AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai mācību laikā (nekursē svētku dienās); 

5.9.3.5. atklāt reisu plkst.09.00 no Tukuma Lauktehnikas ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai mācību laikā (nekursē svētku dienās); 

5.9.3.6. atklāt reisu plkst.14.09 no Autoostas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai mācību laikā (nekursē svētku dienās); 

5.9.3.7. atklāt reisu plkst.14.14 no Durbes ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai mācību laikā (nekursē svētku dienās); 

5.9.3.8. atklāt reisu plkst.15.08 no Autoostas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai mācību laikā (nekursē svētku dienās); 

5.9.3.9. atklāt reisu plkst.15.15 no Durbes ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai mācību laikā (nekursē svētku dienās). 

5.9.4. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.5558 Tukums –Tume: 

5.9.4.1. noteikt, ka sekojoši reisi tiek izpildīti no pirmdienas līdz piektdienai 

skolēnu brīvdienās (iepriekš -  no pirmdienas līdz piektdienai visu gadu): 

5.9.4.1.1. reiss Nr. 44 plkst. 07.45 no Tumes; 

5.9.4.1.2. reiss Nr. 50 plkst. 14.00 no Tumes; 

5.9.4.1.3. reiss Nr. 41 plkst. 14.33 no Tukuma; 

5.9.4.1.4. reiss Nr. 80 plkst. 15.30 no Tumes; 

5.9.4.1.5. reiss Nr. 71 plkst. 16.00 no Tukuma. 

5.9.4.2. atklāt reisu plkst.07.45 no Tumes centra ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai mācību laikā (nekursē svētku dienās); 

5.9.4.3. atklāt reisu plkst.07.35 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai mācību laikā (nekursē svētku dienās); 

5.9.4.4. atklāt reisu plkst.08.10 no Tumes centra ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai mācību laikā (nekursē svētku dienās); 

5.9.4.5. atklāt reisu plkst.07.55 no Tukuma AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai mācību laikā (nekursē svētku dienās); 

5.9.4.6. atklāt reisu plkst.08.25 no Tumes centra ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai mācību laikā (nekursē svētku dienās); 

5.9.4.7. atklāt reisu plkst.13.50 no Tumes centra ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai mācību laikā (nekursē svētku dienās); 

5.9.4.8. atklāt reisu plkst.14.21 no Tukuma AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai mācību laikā (nekursē svētku dienās); 

5.9.4.9. atklāt reisu plkst.14.45 no Tumes centra ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai mācību laikā (nekursē svētku dienās); 

5.9.4.10. atklāt reisu plkst.15.20 no Tukuma AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai mācību laikā (nekursē svētku dienās); 

5.9.4.11. atklāt reisu plkst.15.45 no Tumes centra ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai mācību laikā (nekursē svētku dienās); 



5.9.4.12. atklāt reisu plkst.16.15 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai mācību laikā (nekursē svētku dienās). 

5.9.5. noteikt, ka reģionālās nozīmes maršruta Nr.5179 Tukums – Sēme reisi 

Nr.05 plkst.07.35 no Tukuma AO un Nr. 06 plkst.08.00 no Sēmes tiek izpildīti no 

pirmdienas līdz piektdienai laikā no 1.augusta līdz 30.jūnijam (nekursē svētku dienās), 

iepriekš - no pirmdienas līdz piektdienai mācību laikā (nekursē svētku dienās). 

 

5.10. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā pa dzelzceļu un 

maršrutā Ogre-Rīga norīkot papildus vilcienu 2019.gada 25.augustā plkst. 03.40 no 

Ogres; 

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

izpildes informēt VSIA “Autotransporta direkcija” par reisā pārvadāto pasažieru skaitu 

un biļešu ieņēmumiem. 

 

5.11. Atbalstīt ierosinātās maršrutu tīkla izmaiņas Liepājas pilsētas maršrutu 

tīklā. 

 

5.12. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus 

sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumos un Vienošanās par Liepājas 

pilsētas un vietējās nozīmes maršrutu tīkla robežām (lēmuma 5.11. punkts). 

 

5.13. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 14.augustā. 

 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr. 634 “Sabiedriskā 

transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklos” 22. punktu Sabiedriskā 

transporta padomes lēmumu par maršrutu tīkla apstiprināšanu vai grozīšanu publicē 

Autotransporta direkcijas mājaslapā internetā vai citos plašsaziņas līdzekļos. Attiecīgo lēmumu 

var pārsūdzēt (apstrīdēt) Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmajai daļai pieteikumu par 

administratīvā akta izdošanu, atcelšanu, spēkā esamību, atzīšanu par prettiesisku vai par 

administratīvā akta izdošanas procesā pieļauta procesuālā pārkāpuma konstatēšanu var iesniegt 

viena mēneša laikā no dienas, kad stājies spēkā augstākas iestādes lēmums par apstrīdēšanas 

iesniegumu. Minētā panta otrā daļa noteic, ja augstākas iestādes nav vai tā ir Ministru kabinets, 

pieteikumu var iesniegt viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. 
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6. Par plānotā zaudējumu apmēra pieaugumu 2019.gadā Liepājas pilsētas 

pašvaldībai. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 7. punktu, 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” 60.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

6.1. Apstiprināt VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2019.gada 

25.jūlija ziņojumā Nr.6.20/10 “Ziņojums par plānotā zaudējumu apmēra pieaugumu 

2019.gadam Liepājas pilsētas pašvaldībai” sniegtos priekšlikumus par nepieciešamās 

valsts budžeta kompensācijas apmēra pieaugumu 2019.gadā saistībā ar Aprēķina 

metodikas maiņu. 

6.2. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 5.augustā. 
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