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1. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos. 

 

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., 3.3. 

un 25.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

1.1.Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālajā vietējā nozīmes maršrutā Nr.6822 

„Rīga - Ādaži – Podnieki - Garkalne”: 

1.1.1.slēgt reisu nr.32, kas plkst.7.00 tiek izpildīts no Ādažiem; 

1.1.2. atklāt jaunu reisu nr.46, kas plkst.6.40 tiks izpildīts no Ādažiem, nosakot reisa 

izpildi no pirmdienas līdz piektdienai, paredzot, ka skolu mācību laikā reiss tiek izpildīts līdz 

„Āņiem”; 

1.1.3.reisam nr.22, kas plkst.15.16 tiek izpildīts no Ādažiem, noteikt izpildes dienas no 

pirmdienas līdz piektdienai, paredzot reisa izpildes sezonalitāti no 1. jūnija līdz 31. augustam; 

1.1.4. atklāt jaunu reisu nr.48, kas plkst.15.16 tiks izpildīts no Ādažiem, nosakot reisa 

izpildi sestdienās un svētdienās; 

1.1.5. atklāt jaunu reisu nr.50, kas plkst.15.16 tiks izpildīts no Ādažiem, nosakot reisa 

izpildi no pirmdienas līdz piektdienai, paredzot, ka skolu mācību laikā reiss tiek izpildīts līdz 

„Āņiem”. 

 

1.2. Uz eksperimenta laiku (četriem mēnešiem) atklāt jaunu reģionālo maršrutu 

Nr.5995 „Ogre – Ciemupe – Glāzšķūnis – Ogre” ar sekojošiem reisiem: 

1.2.1. reiss nr.01, kas plkst.7.15 tiks izpildīts no Ogres autoostas, nosakot reisa izpildi 

no pirmdienas līdz piektdienai; 

1.2.2. reiss nr.02, kas plkst.16.40 tiks izpildīts no Ogres autoostas, nosakot reisa izpildi 

no pirmdienas līdz piektdienai; 

1.2.3.Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” slēgt līgumu par eksperimentālajiem 

pārvadājumiem ar SIA „Ogres autobuss”, līgumā par eksperimentālajiem pārvadājumiem 

paredzot, ka visus zaudējumus, kas saistīti ar eksperimentu minētajā maršrutā, sedz Ogres 

novada dome; 

1.2.4. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” pēc trīs eksperimenta mēnešiem 

informēt Sabiedriskā transporta padomi par eksperimentālā pārvadājuma rezultatīvajiem 

rādītājiem.  

 

1.3. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālajā vietējā nozīmes maršrutā Nr.6901 

„Liepāja - Jūrmalciems”: 



1.3.1. Līdz 2014. gada 30. septembrim pagarināt eksperimentu reģionālās vietējās 

nozīmes maršrutā Nr.6901 „Liepāja - Jūrmalciems”; 

1.3.2. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” sadarbībā ar Kurzemes plānošanas 

reģionu septembra padomes sēdē iesniegt izskatīšanai informāciju par eksperimenta 

rezultatīvajiem rādītājiem un priekšlikumu par reģionālās vietējās nozīmes maršruta Nr.6901 

„Liepāja - Jūrmalciems” iekļaušanu kopējā reģionālās nozīmes maršrutu tīklā. 

 

1.4. Neatbalstīt iesniegtā izmaiņas reģionālās vietējās nozīmes maršrutā Nr.5380 

„Talsi – Šķēde – Talsi”. 

 

1.5. Neatbalstīt jauna reģionālās vietējās nozīmes maršruta Nr. 5123 „Talsi – Poprags 

– Valdemārpils – Lubezere” atklāšanu. 

 

1.6. Uzdot Kurzemes plānošanas reģionam turpināt sarunas ar Talsu novada domi par 

līdzfinansējuma piesaistes iespējām zaudējumu segšanai lēmuma 1.4. un 1.5.punktā minētajos 

maršrutos.  

 

1.7. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus noslēgtajos 

sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos. 

 

1.8. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 25. 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 

 

 

2014. gada 15. augustā  (prot. Nr.12§2) 

 

 

2.Par 2014. gada pirmā pusgada rezultatīvajiem rādītājiem. 

 

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” 19. un 

22.punktu un 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā 

transporta padomes nolikums” 21.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

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

2014. gada pirmā pusgada rezultatīvajiem rādītājiem; 

2.2. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavot un iesniegt Satiksmes 

ministrijai sekojošus priekšlikumus: 

2.2.1. valsts budžeta apakšprogrammā 31.07.00 „Dotācija ar braukšanas maksas 

atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem” 

EKK 7310 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim 

plānotos neizlietotos valsts budžeta līdzekļus 817 067 EUR apmērā pārdalīt normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā uz valsts budžeta apakšprogrammu 31.06.00 „Dotācija zaudējumu 

segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”, sadalot minēto summu starp EKK 

3000 Subsīdijas un dotācijas 767 067 EUR apmērā un EKK 7310 Valsts budžeta uzturēšanas 

izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim 50 000 EUR apmērā; 

2.2.2. vērsties Ministru kabinetā ar lūgumu piešķirt papildus finansējumu 

2 641 582 EUR apmērā zaudējumu kompensēšanai par pasažieru pārvadāšanu reģionālajos 

starppilsētu nozīmes maršrutos ar autobusiem un reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos par 

2014. gadu, ņemot vērā 2014. gada 1.pusgada faktiskos rezultātus; 

2.2.3. vērsties Ministru kabinetā ar lūgumu piešķirt papildus finansējumu 

3 703 239  EUR apmērā zaudējumu kompensēšanai par pasažieru pārvadāšanu pa dzelzceļu 

AS „Pasažieru vilciens” par 2013. gadu, jo sakarā ar samazināto finansējumu 2014. gadā 

pastāv draudi pasažieru pārvadājumu pa dzelzceļu pārtraukumam. 

2.3. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 15. 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 

 

 

 

2014. gada 15. augustā  (prot. Nr.12§3) 

 

 

 

3. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu pēc individuālā 

pasūtījuma. 

 

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, Sabiedriskā transporta padome 

nolemj: 
3.1.pieņemt zināšanai Vidzemes plānošanas reģiona sagatavoto informāciju par 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu pēc individuālā pasūtījuma; 

3.2. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 25. 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 

 

 

 

2014. gada 15. augustā  (prot. Nr.12§4) 

 

 

 

4. Ieskats Latgales reģiona transporta pakalpojumos. 
 

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, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

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

situāciju reģionālās vietējās nozīmes maršrutu tīkla maršrutos, kas ietilpst Latgales plānošanas 

reģionā; 

4.2. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu 

izvērtēt tos reģionālās vietējās nozīmes maršrutus, kas funkcionāli nodrošina Daugavpils 

pilsētas iedzīvotāju pārvietošanos pilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī pasažieru 

nokļūšanu uz tuvākām apkārtējām teritorijām; 

4.3. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu 

iesniegt priekšlikumu par lēmuma 4.2.punktā minēto maršrutu piederības maiņai no 

reģionālās vietējās nozīmes maršrutiem un Daugavpils pilsētas nozīmes maršrutiem; 

4.4. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 25. 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 

 

 

 

2014. gada 15. augustā  (prot. Nr.12§5) 

 

 

 

5. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu apjomiem Kurzemes un Latgales 

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, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

5.1. Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto priekšlikumu par 

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

piešķiršanu sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālos vietējās nozīmes 

maršrutos, kas ietilpst Kurzemes un Latgales plānošanas reģionā; 

5.2. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavot un iesniegt publicēšanai 

Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī informāciju par konkursa procedūru un konkursa 

priekšmeta plānotajiem apjomiem; 

5.3. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 25. augustā. 
 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs        _________________ 

 
 

 

 


