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Sēdes darba kārtības jautājumi: 

Atklātā daļa: 

1. Par 2016.gada augusta mēnesī pārvadātājiem avansā izmaksājamo dotāciju 

apjomu;  

2. Par 2016.gada augusta mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālos pārvadājumos avansā izmaksājamo dotāciju apjomu 

par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu;  

3. Par grozījumu apstiprināšanu reģionālās nozīmes maršrutos; 

 

Slēgtā daļa: 

 

   4. Par Sabiedriskā transporta padomes 2015.gada 11.decembra lēmuma Nr. 1 

“Par AS “Pasažieru vilciens” 2013. un 2014.gadā nekompensētajiem 

zaudējumiem sakarā ar Rīgas pilsētas noteikto braukšanas maksas atvieglojumu 

piešķiršanu” izpildi. 

D.Merirands pārliecinās par kvoruma esamību un, konstatējot, ka 

padomes sēdē piedalās astoņi padomes locekļi (nepiedalās A.Draudiņš, 

M.Jaunups), apstiprina, ka padome ir lemttiesīga un informē par darba kārtības 

jautājumiem.  

 

D.Merirands noskaidro padomes locekļu viedokli un lūdz apstiprināt 

darba kārtību. K.Godiņš lūdz pārcelt 4.jautājuma izskatīšanu uz nākamo 

padomes sēdi. Astoņiem padomes locekļiem (D.Merirands, V.Brūdere, 

M.Riekstiņš, I.Ozoliņa, L.Olante, A.Novikova, M.Švarcs, A.Okmanis) balsojot 

„par”, Sabiedriskā transporta padome nolemj apstiprināt sekojošo padomes 

sēdes darba kārtību: 

 

Atklātā daļa: 

1. Par 2016.gada augusta mēnesī pārvadātājiem avansā izmaksājamo dotāciju 

apjomu;  

2. Par 2016.gada augusta mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālos pārvadājumos avansā izmaksājamo dotāciju apjomu 

par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu;  

3. Par grozījumu apstiprināšanu reģionālās nozīmes maršrutos; 



4 

 

STPProt_04082016_nr8_Sabiedriskā transporta padomes sēdes protokols 

 

 

 

SĒDES ATKLĀTĀ  DAĻA 

 

Par darba kārtības 1. punktu 

(„Par 2016.gada augusta mēnesī pārvadātājiem avansā izmaksājamo 

dotāciju apjomu”) 

 

A.Meležika informē padomes locekļus, ka saskaņā ar 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.punkta 

nosacījumiem pārvadātājiem, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus 

reģionālos maršrutos, līdz katra mēneša desmitajam datumam ir jāsaņem 

zaudējumu kompensācijas avansa maksājums.  

A.Meležika informē padomi par iespējamo avansa maksājumu sadales 

kārtību. 

K.Godiņš informē par saņemto AS “Rīgas Taksometru parks” vēstuli par 

nepietiekošu avansa maksājumu.  

L.Dravants pēc K.Godiņa lūguma izskaidro padomes locekļiem avansa 

apmēra aprēķinu Pārvadātājam AS “Rīgas taksometru parks” un apstākļus, kas 

ietekmē tā apmēru (attiecīgajā gadījumā jāņem vērā arī Centrs 1-A lotes 

maršrutiem ir raksturīga izteikta sezonalitāte – lielākie ieņēmumi ir vasaras 

mēnešos). L.Dravants informē, ka Direkcija rīcībā faktiskie dati ir par 2016 gada 

pirmo pusgadu, pēc otrā pusgada datu saņemšanas tiks veikts visu pārvadātāju 

avansa maksājumu pārrēķins. Papildus L.Dravants informē, ka Pārvadātājs 

neveic precīzu pasažieru un abonementa biļešu uzskaiti, ko pārrunu laikā 

Pārvadātājs ir solījis tuvākajā laikā novērst. 

 

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, 2013. gada 17. decembra 

Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes 

nolikums” 3.6., 21. punktu, astoņiem padomes locekļiem (D.Merirands, 

V.Brūdere, M.Riekstiņš, I.Ozoliņa, L.Olante, A.Novikova, M.Švarcs, A.Okmanis)  

balsojot „par”, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

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

15.jūlija ziņojumā Nr.20 “Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadali 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par 2016.gada augustu” 

sniegtos priekšlikumus par 2016.gada augustā mēnesī avansā izmaksājamo 
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dotāciju apjoma sadali sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālajos pārvadājumos; 

1.2. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 4. augustā. 

 

Par darba kārtības 2. punktu 

(„Par 2016.gada augusta mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālos pārvadājumos izmaksājamo dotāciju apjomu par personu 

ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu”) 

 

A.Meležika informē padomes locekļus, ka saskaņā ar 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. punkta 

nosacījumiem pārvadātājiem, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus 

reģionālos maršrutos, līdz katra mēneša desmitajam datumam ir jāsaņem 

zaudējumu kompensācijas avansa maksājums.  

A.Meležika informē padomi par iespējamo avansa maksājumu sadales 

kārtību. 

 

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 un 2013. gada 17. 

decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta 

padomes nolikums” 3.6., 21.punktu, astoņiem padomes locekļiem (D.Merirands, 

V.Brūdere, M.Riekstiņš, I.Ozoliņa, L.Olante, A.Novikova, M.Švarcs, A.Okmanis)   

balsojot „par”, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

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

15.jūlija ziņojumā Nr.19 „Ziņojums par dotāciju ar braukšanas maksas 

atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sadali sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzējiem par 2016.gada augustu” sniegtos priekšlikumus par 

2016.gada augusta 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 4. augustā. 
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Par darba kārtības 3. punktu 

(„Par grozījumu apstiprināšanu reģionālās nozīmes maršrutos”) 

 

1.pieteikums  

 

I.Briksne informē, ka Naujenes pamatskolas darbinieki lūdz rast iespēju 

maršruta Nr. 5573 “Daugavpils – Cirši - Naujenes stacija” reisu plkst. 07:50 no 

Daugavpils AO, kas kursē līdz pieturvietai “Cirši”, pagarināt līdz pieturvietai 

“Naujenes stacija” (Reisa pagarinājums sastāda 2.2 km). 

Reisa pagarināšana ir nepieciešama, lai Naujenes pamatskolas skolotāji un 

tehniskie darbinieki varētu nokļūt uz skolu. Lūgums tiek pamatots ar to, ka no 

2016.gada 1.aprīļa tika atcelts maršruta Nr. 5573 ”Daugavpils – Cirši - Naujenes 

stacija” reiss plkst. 08:20 no Daugavpils, līdz ar to dažiem skolas darbiniekiem 

radās problēmas ar nokļūšanu uz darba sākumu no Daugavpils. No pārvadātāja - 

SIA “Daugavpils autobusu parks” - saņemtā informācija liecina, ka slēgtajā reisā 

pirms tā slēgšanas marta mēnesī darbdienās Naujenes stacijas pieturvietā izkāpa 

vidēji 1.95 pasažieri, brīvdienās 1.6 pasažieri, savukārt iekāpa darbdienās vidēji 

2.17 pasažieri, brīvdienās 2 pasažieri. 

I.Briksne informē informē par finanšu analīzes rezultātiem - Ņemot vērā 

izmaiņas maršrutā Nr.5573 2016. gadā, konstatēts, ka grozījumu rezultātā 

nobraukums maršrutu tīklā kopumā palielināsies par 537 km (par 0.20%). 

Ņemot vērā 2015. gada 14. decembra līgumā Nr. ATD/ST-2015/08 noteikto 

līgumcenu (0.8672), prognozētā nepieciešamā zaudējumu kompensācija (t.sk. 

peļņa) 2016. gadā palielināsies par 519,00 EUR (par 0.30%). 

Latgales plānošanas reģions, ņemot vērā iegūto informāciju no Naujenes 

pamatskolas darbiniekiem un pārvadātāja SIA “Daugavpils autobusu parks”, 

atbalsta grozījumus. 

 

Padomes locekļi diskutē par ierosinātajiem grozījumiem. 

M.Riekstiņš vērš padomes locekļu uzmanību uz mazu pasažieru skaitu un 

salīdzinoši lielām pārvadāšanas izmaksām. 

V.Brūdere norāda, ka maršruta tīkla izmaiņas ierosināja skolotāji, kuriem 

jānokļūst uz darbu darbadienās, un izsaka priekšlikumu izvērtēt plānoto 

grozījumu lietderību brīvdienās. 

Diskusiju rezultātā secināts, ka ierosinātās izmaiņas ir atbalstāmas, reisu 

izpildi nodrošinot tikai darba dienās (reisu izpilde brīvdienās nav atbalstāma). 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta 

pirmās daļas 3.punktu, ievērojot minētā likuma 6. pantā noteiktos sabiedriskā 
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transporta pakalpojumu organizēšanas principus, Ministru kabineta noteikumu 

2013. gada 17. decembra Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 

3.1. punktu, astoņiem padomes locekļiem (D.Merirands, V.Brūdere, I.Ozoliņa, 

L.Olante, A.Novikova, M.Švarcs, M.Riekstiņš, A.Okmanis) balsojot „par”, 

Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

3.1. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5573 

Daugavpils – Cirši – Naujenes stacija: 

3.1.1. atklāt reisu plkst. 07:50 no Daugavpils AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai mācību laikā, pagarinot to līdz pieturvietai “Naujenes stacija”; 

3.1.2. atklāt reisu plkst. 08:25 no Naujenes stacijas ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai mācību laikā; 

3.1.3.reisam Nr.09 plkst. 07:50 no Daugavpils AO noteikt izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai skolēnu brīvdienās; 

3.1.4.atklāt reisu plkst.7:50 no Daugavpils AO ar izpildi sestdienās un 

svētdienās;  

3.1.5. reisam Nr.62 plkst. 08:25 no pieturvietas “Cirši” noteikt izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai skolēnu brīvdienās; 

3.1.6.atklāt reisu plkst. 08:25 no pieturvietas “Cirši” ar izpildi sestdienās 

un svētdienās . 

3.1.7. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” informēt Sabiedriskā 

transporta padomi par veikto pārvadājumu (līdz 2016.gada 31.decembrim) 

rezultātiem. 

2.pieteikums 

I.Briksne informē, ka, pamatojoties uz daudzkārtējiem pasažieru 

lūgumiem, AS “Rēzeknes autobusu parks” lūdz apstiprināt izmaiņas uz vasaras 

periodu līdz 30. septembrim reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6544 “Rēzekne –

Mežāre - Lidosta” reisiem Nr. 21 plkst. 14.20 no Rēzeknes AO un Nr. 26 plkst. 

14.55 no pieturvietas “Lidosta”, nosakot reisu izpildi katru dienu. Pašlaik reiss 

tiek veikts sestdienās un svētdienās visu gadu. 

Minētie reisi ir nepieciešami, lai iedzīvotājiem, kas no Krupu ciema 

esošajiem dārziņiem aizbraukuši uz Rēzeknes administratīvajām un veselības 

iestādēm, nevajadzētu gaidīt autobusu atpakaļceļam līdz plkst. 18:02, kad kursē 

vakara reiss Lidostas virzienā. Audriņu pagasta padome ir organizējusi 

iedzīvotāju sanāksmi, kurā piedalījušies 27 iedzīvotāji un šajā sanāksmē ticis 

izteikts priekšlikums par šo abu reisu kursēšanu katru dienu vasaras periodā. 

I.Briksne informē, ka pa autoceļu P36 kursē reiss plkst. 14:39 maršrutā 

Rēzekne – Strūžāni no Rēzeknes AO. Maršrutā ir iekļauta pieturvieta “Zeltiņi” 

divu km attālumā no Krupu ciema. Tas nozīmē, ka lielāko maršruta daļu abi reisi 
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kursēs ar 16 minūšu intervālu. Vienlaicīgi I.Briksne norāda, ka minētie reisi 

varētu būt aktuāli Lidostas rajona iedzīvotājiem. Konkrētajā situācijā secināms, 

ka maršruts ir nerentabls un faktiski būtu jālemj jautājums par tā slēgšanu. 

I.Briksne informē informē par finanšu analīzes rezultātiem - Maršrutā 

autobusu noslodze 2015. gadā bija 1,93 pasažieris par maksu + 0,2 bez maksas, 

ieņēmumi uz 1 km - 0,07 EUR, valsts dotācija 93%. 

 2016. gada 1.ceturksnī attiecīgi - 1,1 maksas pasažieris, 0,2 bezmaksas, 

ieņēmumi uz 1 km - 0,05 EUR, valsts dotācija 94%.  

Maršrutu tīkla analītiķi konstatēja, ka grozījumu rezultātā nobraukums 

maršrutu tīklā kopā palielināsies par 1775 km (par 0.12%). 

Ņemot vērā 2015. gada 14. decembra līgumā Nr. ATD/ST-2015/10 

noteikto līgumcenu (0.8486), 2016. gadā prognozētā nepieciešamā zaudējumu 

kompensācija (t.sk. peļņa) palielināsies par 1645,00 EUR (par 0.17%). 

 

Latgales plānošanas reģions, ņemot vērā Rēzeknes novada pašvaldības 

sniegto informāciju, ierosinātos grozījumus atbalsta. 

 

Padomes locekļi diskutē par ierosinātajiem grozījumiem. 

 

M.Švarcs paskaidro, ka maršruts tika pārņemts no SIA “Dekom”, 

norādot datus par vidēji 1 pasažieri/reisā. Pārņemot maršrutu, pārvadātājs AS 

“Rēzeknes autobusu parks” ir norādījis pārvadāto pasažieru skaitu vidēji 4 – 5 

pasažieri/reisā, izskatot arī citas alternatīvas, bet izmaksu līmenis ir daudz 

lielāks. 

Padomes locekļi diskutē par nerentablo reisu tālāku izpildi ierobežoto 

finanšu līdzekļu apstākļos. Tiek izteikts viedoklis, ka reģionos būtu jāsaglabā 

vismaz daži reisi, jo sabiedriskam transportam ir jāsaglabā sociālā funkcija, kā 

arī jāveic pastiprināta konrole par biļešu izsniegšanu pasažieriem. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta 

pirmās daļas 3.punktu, ievērojot Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 6. 

pantā noteiktos sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas principus, 

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

transporta padomes nolikums” 3.1. punktu,  astoņiem padomes locekļiem 

(D.Merirands, V.Brūdere, I.Ozoliņa, L.Olante, A.Novikova, M.Švarcs, 

M.Riekstiņš, A.Okmanis) balsojot „par”, Sabiedriskā transporta padome 

nolemj: 

 

3.2. Neatbalstīt ierosinātos grozījumus reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 

6544 Rēzekne – Mežāre – Lidosta, paredzot, ka reiss Nr. 21 plkst. 14:20 no 

Rēzeknes autoostas un reiss Nr. 26 plkst. 14:55 no pieturvietas “Lidostas” tiek 
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izpildīti katru dienu ar sezonalitāti no 1.jūnija līdz 30.septembrim (šobrīd – 

sestdienās, svētdienas visu gadu).  

3.2.1. Lai lemtu par maršruta Nr. 6544 Rēzekne – Mežāre - Lidosta 

iespējamu slēgšanu, uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” veikt padziļinātu 

analīzi, tostarp pieprasot pārvadātājam aktuālo informāciju par pasažieru plūsmu 

un nepieciešamības gadījumā veikt kontroli.  

 

3.pieteikums 

J.Lagzdons informē par VSIA “Autotransporta direkcija” veikto AS 

“Talsu autotransports” apkalpoto reģionālo vietējās nozīmes maršrutu 

izvērtējumu. Rezultātā ir konstatēts, ka 2016. gada 1.ceturksnī maršrutā Nr.5380 

Talsi – Šķēde – Laidze – Talsi (2 reisu izpilde) vidējais autobusa noslogojums ir 

bijis 1.36 pasažieri reisā un valsts dotācijas segums par izdevumiem - 93%. 

Savukārt maršrutā Nr.6077 Talsi – Dižstende – Talsi (2 reisu izpilde) vidējais 

autobusa noslogojums ir bijis 3,15 pasažieri reisā un valsts dotāciju segums par 

izdevumiem - 84 %. 

Ņemot vērā zemo pasažieru pieprasījumu un sliktos ekonomiskos 

rādītājus, tiek ierosināts minētos maršrutus slēgt. 

Maršruti tiek izpildīti skolu mācību laikā, un tie galvenokārt tika veidoti 

skolēnu pārvadāšanai. Šobrīd Talsu novada pašvaldība organizē savu skolēnu 

pārvadāšanu līdzīgos maršrutos. Direkcija ir vērsusies Talsu novada pašvaldībā, 

piedāvājot saglabāt maršrutus, ja pašvaldība piekrīt līdzfinansēt zaudējumu 

segšanu šajos maršrutos tādējādi, lai valsts dotāciju segums pār izdevumiem 

nepārsniegtu vidējo rādītāju reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos Kurzemes 

plānošanas reģionā, kas ir 63,4%. 

Kurzemes plānošanas reģions savā atzinumā informē, ka Talsu novada 

pašvaldība lūdz iespēju robežās saglabāt maršrutu Nr.5380 Talsi – Šķēde –

Laidze –Talsi un Nr.6077 Talsi –Dižstende –Talsi izpildi. VSIA “Autotransporta 

direkcija” un Talsu novada domes tikšanas laikā ir panākta vienošanās, ka 

netiks saglabāti tie maršruti, kas kursē paralēli pašvaldību skolēnu maršrutiem. 

 

Padomes locekļi diskutē par ierosinātajiem grozījumiem. 

K.Godiņš papildus informē, ka VSIA “Autotransporta direkcija” ir 

uzsākusi darbu pie skolēnu pārvadājumu sakārtošanas, apsekojot organizētos 

pasažieru  (skolēnu) pārvadājumus ar autobusiem. 

V.Brūdere no balsojuma atturās. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta 

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

transporta pakalpojumu organizēšanas principus, Ministru kabineta noteikumu 

2013. gada 17. decembra Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 

3.1. punktu, septiņiem padomes locekļiem (D.Merirands, , I.Ozoliņa, L.Olante, 
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A.Novikova, M.Švarcs, M.Riekstiņš, A.Okmanis) balsojot „par” un vienam 

padomes loceklim (V.Brūdere) no balsojuma atturoties, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 

 

3.3.Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

3.3.1. Slēgt reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 6077 Talsi – Dižstende – 

Talsi; 

3.3.2. Slēgt reģionālās nozīmes maršrutu 5380 Talsi – Šķēde – Laidze - 

Talsi.  

 

4.pieteikums 

J.Lagzdons informē, ka VSIA “Autotransporta direkcija” ir saņemts AS 

“Talsu autotransports” pieteikums izmaiņām reģionālajos vietējās nozīmes 

maršrutos. Saskaņā ar Rojas novada domes lēmumu par izglītojamo un viņus 

pavadošo personu pārvadājumu nodrošināšanu, no 2016.gada 1.septembra 

pašvaldība vairs neveiks skolēnu pārvadājumus. Lai nodrošinātu iespēju 

skolēniem nokļūt uz un no mācību iestādēm ar sabiedrisko transportu, ir 

ierosināts veikt izmaiņas maršrutos Nr.6413 Talsi – Roja, Nr.6408 Talsi – Roja 

– Upesgrīva – Talsi, Nr.6434 Talsi – Vandzene – Nogale, mainot esošo reisu 

izpildes laikus un galapunktus, kā arī atklājot jaunus reisus minētajos maršrutos. 

Tāpat tiek ierosināts slēgt maršruta Nr.6434 Talsi – Vandzene – Nogale 

reisus Nr. 01 un Nr. 02 un to vietā atklājot vienu jaunu reisu, kā arī vienu jaunu 

reisu citā (jaunatklātā) maršrutā, kas kursēs caur Valdemārpili. 

J.Lagzdons informē informē par finanšu analīzes rezultātiem - veicot 

grozījumus Talsu lotes maršrutos, nobraukums tīklā pieaugs par 2.59 %, 

pasažieru skaits palielināsies par 4.16 %, izmaksas pieaugs par 2.76 %, 

ieņēmumi palielināsies par 3.26%. Nepieciešamā zaudējumu kompensācija, 

ieskaitot peļņu, pieaugs par 22,22 tūkst. EUR. 

Kurzemes plānošanas reģions atbalsta ierosinātos grozījumus. 

 

Padomes locekļai diskutē par ierosinātajiem grozījumiem. 

V.Brūdere vērš uzmanību, ka pārņemot skolēnu pārvadājumus, 

ievērojami palielinās zaudējumi. 

L.Dravants paskaidro, ka zaudējumi palielinās, jo pieaug kopējais 

nobraukums. Šobrīd maršrutā ir 1.38 EUR/km zaudējumi un 0.34 EUR/km 

ieņēmumi, peļņas daļa līdz gada beigām sastāda 837 EUR. 

M.Riekstiņš norāda, ka padomes locekļi vēlētos redzēt datus par visiem 

maršrutiem, lai būtu iespējams pieņemt lēmumu par nerentablo maršrutu 

slēgšanu vai sociālās funkcijas nodrošināšanu.  

K.Godiņš paskaidro, ka ir uzsākta maršrutu digitalizācija, tiek analizēti 

dati par maršrutu rentabilitāti. Ir plānots uz katru sabiedriskā transporta padomes 
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sēdi nodrošināt statistiskos datus par maršrutiem, lai būtu iespējams pakāpeniski 

pārskatīt reģionālās nozīmes maršrutu tīklu. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta 

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

transporta pakalpojumu organizēšanas principus, Ministru kabineta noteikumu 

2013. gada 17. decembra Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 

3.1. punktu, astoņiem padomes locekļiem (D.Merirands, V.Brūdere, I.Ozoliņa, 

L.Olante, A.Novikova, M.Švarcs, M.Riekstiņš, A.Okmanis) balsojot „par”, 

Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

3.4. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

3.4.1. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6413 Talsi - Roja: 

3.4.1.1. slēgt reisu Nr. 01 plkst.06:50 no Talsiem ar izpildi no pirmdienas 

līdz sestdienai; 

3.4.1.2. slēgt reisu Nr. 13 plkst.06:05 no Talsiem ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.4.1.3. slēgt reisu Nr. 07 plkst.15:10 no Talsiem ar izpildi no pirmdienas 

līdz sestdienai; 

3.4.1.4. slēgt reisu Nr. 24 plkst.07:35 no Rojas ar izpildi no pirmdienas 

līdz sestdienai; 

3.4.1.5. slēgt reisu Nr. 14 plkst.06:45 no Rojas ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.4.1.6. slēgt reisu Nr. 16 plkst.15:55 no Rojas ar izpildi no pirmdienas 

līdz sestdienai; 

3.4.1.7. atklāt reisu Nr. 21 plkst.06:15 no Talsiem uz Roju ar izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai; 

3.4.1.8. atklāt reisu Nr. 23 plkst.06:00 no Talsiem uz Kolku ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai laikā no 1.septembra līdz 20.jūnijam; 

3.4.1.9. atklāt reisu Nr. 25 plkst.07:16 no Talsiem uz Roju ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai laikā no 21.jūnija līdz 31.augustam; 

3.4.1.10. atklāt reisu Nr. 27 plkst.14:45 no Talsiem uz Roju ar izpildi 

sestdienās; 

3.4.1.11. atklāt reisu Nr. 29 plkst.14:45 no Talsiem uz Roju ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai laikā no 21.jūnija līdz 31.augustam; 

3.4.1.12. atklāt reisu Nr. 30 plkst.06:55 no Rojas uz Talsiem ar izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai; 

3.4.1.13. atklāt reisu Nr. 32 plkst.07:19 no Kolkas uz Talsiem ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai laikā no 1.septembra līdz 20.jūnijam; 

3.4.1.14. atklāt reisu Nr. 34 plkst.07:56 no Rojas uz Talsiem ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai laikā no 21.jūnija līdz 31.augustam; 

3.4.1.15. atklāt reisu Nr. 31 plkst.12:10 no Talsiem uz Kolku ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai laikā no 1.septembra līdz 20.jūnijam; 
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3.4.1.16. atklāt reisu Nr. 36 plkst.14:27 no Kolkas uz Talsiem ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai laikā no 1.septembra līdz 20.jūnijam; 

3.4.1.17. atklāt reisu Nr. 38 plkst.15:30 no Rojas uz Talsiem ar izpildi 

sestdienās; 

3.4.1.18. atklāt reisu Nr. 40 plkst.15:30 no Rojas uz Talsiem ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai laikā no 21.jūnija līdz 31.augustam. 

 

3.4.2. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6408 Talsi – Roja – Upesgrīva – 

Talsi: 

3.4.2.1. atklāt reisu Nr. 02 plkst.06:18 no Talsiem ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai laikā no 1.septembra līdz 20.jūnijam; 

3.4.2.2. atklāt reisu Nr. 07 plkst.14:45 no Talsiem ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai laikā no 1.septembra līdz 20. jūnijam. 

 

3.4.3. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6434 Talsi – Vandzene – Nogale: 

3.4.3.1. slēgt reisu Nr. 01 plkst. 06:20 no Talsiem ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.4.3.2. slēgt reisu Nr. 02 plkst. 06:58 no Nogales ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai. 

3.4.3.3. atklāt reisu Nr. 10 plkst. 06:55 no Nogales ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai. 

 

3.4.4. atklāt reģionālās nozīmes maršrutu 5008 Talsi – Valdemārpils – 

Nogale ar sekojošu reisu izpildi: 

3.4.4.1. reiss Nr. 01 plkst. 06:25 no Talsiem ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai. 

 

 

5.pieteikums 

I.Briksne informē, ka Sabiedriskā transporta padome ar 2016.gada 

4.marta lēmumu atbalstīja Olaines novada pašvaldības lūgumu maršrutā Rīga – 

Olaine atklāt eksperimentāli 54 jaunus reisus, kas tiek veikti ar mazas ietilpības 

autobusiem un kursē pa taisnāko ceļu (neiebraucot Jaunolainē), un 10 reisus, kas 

kursē caur Lubaušu ciemu. Pārvadājumi tiek veikti eksperimentāli no 15.aprīļa 

līdz 15. augustam. 

I.Briksne informē par eksperimentālo pārvadājumu rezultātiem. 

Izvērtējot eksperimentālo pārvadājumu rezultātus, secināts, ka, turpinot 

pārvadājumus, atsevišķiem reisiem būtu jāmaina izpildes laiki, lai ierobežotu 

nelegālo pārvadājumu veikšanu. Piemēram, uz eksperimentu pirmais reiss no 

Olaines tika paredzēts plkst.05:30, bet nelegālais pārvadātājs brauca plkst.05.00, 

tādēļ, turpinot pārvadājumus, pirmais reiss no Olaines ir jāparedz plkst.05.00. 

Eksperimenta laikā tika saņemti arī lūgumi no pasažieriem par reisu izpildes 

laiku maiņu, kā rezultātā ir nepieciešams pārskatīt reisu izpildi, grozot to 
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izpildes laikus un dienas. Izmaiņu rezultātā nobraukums vienā mēnesī 

samazināsies par 1157.2 km. 

 

Atbalstot rīcības pasākumus, kas vērsti uz nelegālo darbību izskaušanu 

sabiedriskā transporta pakalpojumu jomā, Rīgas plānošanas reģionam nav 

iebildumu pret eksperimentāli atklāto reisu turpināšanu ar piedāvātajiem 

kustības sarakstu grozījumiem. 

 

Padomes locekļi diskutē par ierosinātajiem grozījumiem. 

I.Briksne vērš padomes uzmanību uz to, ka pārvadātājam ir konstatētas 

neprecizitātes abonementa biļešu uzskaitē.  

K.Godiņš piebilst, ka notika pārrunas ar pārvadātāju kā rezultātā 

pārvadātājs ņems vērā ieteikumus un plāno mainīt biļešu uzskaiti pārejot uz  

elektronisko norēķinu sistēmu. 

M.Riekstiņš izsaka viedokli, ka reisu palielināšana neatrisina jautājumu 

par nelegāliem pārvadājumiem. Jāmeklē citas formas cīņai. 

K.Godiņš norāda, ka Pierīgā pasažieru pārvadājumiem ir raksturīgs 

pieprasījums pēc augstākās kvalitātes pakalpojumiem – sabiedriskā transporta 

kursēšana ar vienādu intensitāti, kā arī pasažieri nelabprāt izvēlās pārsēšanos, lai 

nonāktu sev nepieciešamajā galapunktā. 

M.Švarcs izsaka priekšlikumu, ka jādefinē minimālie valsts pakalpojuma 

standarti. Kā piemēram, izvērtēt pasažieru plūsmu maršruta katrā reisā, noteikt 

sociāli nozīmīgus reisus – autobuss līdz novada centram vienu/divas reizes 

dienā, savukārt pārējiem reisiem veikt analīzi, novērtējot pārvadāto pasažieru 

skaitu uz km, un pēc rezultātiem optimizēt maršruta tīklu.  

K.Godiņš norāda, ka jāņem vērā gan pieejamo finanšu līdzekļu apjomu, 

gan pasažieru skaita samazinājuma tendenci. Nepieciešamās dotācijas apjoms ir 

tieši atkarīgs no nobraukuma, jo biļešu ieņēmumu daļa ik gadu samazinās, tāpēc 

lietderīgāk būtu noteikt procentuālo apmēru, par ko ikgadēji būtu jāsamazina 

maršrutu tīkls.  

L.Olante izsaka priekšlikumu pārvadātājam šajā maršrutā samazināt 

lielas ietilpības autobusu skaitu, nodrošinot pārvadājumus ar mazas ietilpības 

autobusiem, kuriem ir lielāks pieprasījums un lielāka rentabilitāte, pagarinot 

eksperimenta laiku un pieprasot papildus informāciju par reisiem.  

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta 

pirmās daļas 3.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 
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kārtība maršrutu tīklā”77., 78., 82., 84.punktu, Ministru kabineta noteikumu 

2013. gada 17. decembra Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 

3.3. punktu, astoņiem padomes locekļiem (D.Merirands, V.Brūdere, I.Ozoliņa, 

L.Olante, A.Novikova, M.Švarcs, M.Riekstiņš, A.Okmanis) balsojot „par”, 

Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

3.5.Apstiprināt, ka eksperimentālo reisu maršrutā Nr. 5034 Rīga – 

Olaine1 izpilde tiek pagarināta uz diviem mēnešiem (līdz 2016.gada 

15.oktobrim), : 

3.5.1. saglabājot sekojošu reisu izpildi: 

3.5.1.1. Nr.145 plkst.05:50, Nr.147 plkst.06:10, Nr.149 plkst.06:30, 

Nr.155 plkst.08:15, Nr.159 plkst.09:15, Nr.165 plkst.10:45, Nr.167 plkst.11:45, 

Nr.169 plkst.13:45, Nr.181 plkst.16:30, Nr.183 plkst.17:10 no Rīgas (Satekles 

iela) un Nr.140 plkst.07:10, Nr.142 plkst.07:30, Nr.150 plkst.08:50, Nr.152 

plkst.09:15, Nr.156 plkst.10:45, Nr.158 plkst.11:45, Nr.170 plkst.16:45, Nr.180 

plkst.18:50, Nr.184 plkst.19:30 no Olaines ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.5.1.2. Nr.153 plkst.07:45, Nr.163 plkst.10:30 no Rīgas (Satekles iela) un 

Nr.144 plkst.07:40, Nr.148 plkst.08:45 no Olaines ar izpildi sestdienās; 

3.5.1.3. Nr.157 plkst.08:45, Nr.161 plkst.09:45 no Rīgas (Satekles iela) un 

Nr.154 plkst.09:45 no Olaines ar izpildi no pirmdienas līdz sestdienai; 

3.5.1.4. Nr.201 plkst.07:10, Nr.203 plkst.12:45, Nr.207 plkst.17:30 no 

Rīgas MTS caur Lubaušiem, Nr.188 plkst.06:50, Nr.194 plkst.15:45, Nr.196 

plkst.21:15 no Olaines caur Lubaušiem ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai 

un Nr.190 plkst. 10:30 no Olaines caur Lubaušiem ar izpildi sestdienās. 

 

3.5.2. grozot atsevišķu eksperimentālo reisu izpildes laikus un dienas: 

3.5.2.1. slēgt reisu Nr.205 plkst.14:15 un atklāt reisu plkst.13:50 no Rīgas 

MTS caur Lubaušiem ar izpildi sestdienās; 

3.5.2.2. slēgt reisu Nr.209 plkst.21:15 un atklāt reisu plkst.21:45 no Rīgas 

MTS caur Lubaušiem ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

3.5.2.3. slēgt reisu Nr.192 plkst.12:45 un atklāt reisu plkst.13:45 no 

Olaines caur Lubaušiem ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

3.5.2.4. slēgt reisu Nr.151 plkst.07:30 un atklāt jaunu reisu plkst.07:50 no 

Rīgas (Satekles ielas) ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

3.5.2.5. slēgt reisu Nr.197 plkst.19:30 un atklāt jaunu reisu plkst.19:50 no 

Rīgas (Satekles ielas) ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

3.5.2.6. slēgt reisu Nr.199 plkst.20:10 un atklāt jaunu reisu plkst.20:30 no 

Rīgas (Satekles ielas) ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

                                           
1 Atklāti uz 4 mēnešiem ar Sabiedriskā transporta padomes 2016.gada 4.marta lēmumu (no 15.04.2016. līdz 
15.08.2016.)  
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3.5.2.7. slēgt reisu Nr.136 plkst.05:30 un atklāt jaunu reisu plkst.05:00 no 

Olaines ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

3.5.2.8. slēgt reisu Nr.138 plkst.06:10 un atklāt jaunu reisu plkst.06:30 no 

Olaines ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

3.5.2.9. slēgt reisu Nr.146 plkst.08:10 un atklāt jaunu reisu plkst.08:30 no 

Olaines ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

3.5.2.10. slēgt reisu Nr.160 plkst.13:45 un atklāt jaunu reisu plkst.12:45 

no Olaines ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

3.5.2.11. slēgt reisu Nr.178 plkst.18:30 un atklāt jaunu reisu plkst.18:10 

no Olaines ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

3.5.2.12. slēgt reisu Nr.186 plkst.20:15 un atklāt jaunu reisu plkst.20:45 

no Olaines ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

3.5.2.13. slēgt reisu Nr.179 plkst.16:10 un atklāt jaunu reisu plkst.16:50 

no Rīgas (Satekles ielas) ar izpildi no pirmdienas līdz sestdienai; 

3.5.2.14. slēgt reisu Nr.185 plkst.17:15 un atklāt jaunu reisu plkst.17:45 

no Rīgas (Satekles ielas) ar izpildi sestdienās; 

3.5.2.15. slēgt reisu Nr.168 plkst.16:10 un atklāt jaunu reisu plkst.15:45 

no Olaines ar izpildi sestdienās; 

3.5.2.16. slēgt reisu Nr.176 plkst.18:15 un atklāt jaunu reisu plkst.18:45 

no Olaines ar izpildi sestdienās; 

3.5.2.17. slēgt reisus Nr.171 plkst.14:15, Nr.187 plkst.17:50, Nr.191 

plkst.18:30 no Rīgas (Satekles ielas) ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

3.5.2.18. slēgt reisus Nr.195 plkst.19:15 no Rīgas (Satekles ielas) un 

Nr.182 plkst.19:15 no Olaines ar izpildi sestdienās; 

3.5.2.19. slēgt reisu Nr.162 plkst.14:15 no Olaines ar izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai; 

3.5.2.20. atklāt jaunu reisu plkst.16:50 no Olaines ar izpildi sestdienās; 

3.5.2.21. atklāt jaunu reisu plkst.13:50 no Olaines ar izpildi sestdienās; 

3.5.2.22. atklāt jaunu reisu plkst.10:15 no Rīgas (Satekles ielas) un reisu 

plkst.11:15 no Olaines ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai;  

3.5.2.23. reisiem Nr.173 plkst.14:45, Nr.177 plkst.15:45, Nr.193 

plkst.18:50 no Rīgas (Satekles ielas) un reisiem Nr.164 plkst.14:45 no Olaines 

noteikt izpildi no pirmdienas līdz sestdienai (noteikta papildus izpilde 

sestdienās); 

3.5.2.24. reisam Nr.175 plkst.15:15 no Rīgas (Satekles ielas) un reisiem 

Nr.166 plkst.15:15, Nr.172 plkst.17:10 no Olaines noteikt izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai (atcelta izpilde sestdienās); 

3.5.2.25. reisam Nr.189 plkst.18:10 no Rīgas (Satekles ielas) noteikt 

izpildi no pirmdienas līdz piektdienai (iepriekš – sestdienās); 

3.5.2.26. reisam Nr.174 plkst.17.50 no Olaines noteikt izpildi sestdienās 

(iepriekš – no pirmdienas līdz piektdienai). 
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3.5.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” pēc eksperimentālo 

pārvadājumu termiņa beigām informēt Sabiedriskā transporta padomi par 

rezultātiem. 

 

Plkst. 18:07 tiek paziņots sēdes pārtraukums. 

Sēde tiek turpināta plkst. 18:25. 

 

6.pieteikums 

I.Briksne informē, ka Vidzemes plānošanas reģiona šā gada martā Valkā 

organizētajā tikšanās laikā Valkas pašvaldības izteica priekšlikumu atklāt 

maršrutu Gaujiena (Zvārta) – Valka. Šobrīd Zvārtavas pagasts ir vienīgais 

pagasts, kurā nav regulāras autobusu satiksmes ar Valku. Maršruts ir 

nepieciešams arī tādēļ, ka bezdarba līmenis pierobežā ir ļoti liels. Šāda maršruta 

gadījumā Gaujienas-Zvārtavas pagasta iedzīvotājiem būtu lielākas iespējas 

meklēt darbu Valkā/Valgā, jo viņi varēs rēķināties ar regulāru sabiedrisko 

transportu. Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis ir 

uzsvēris, ka Valka - Valga ir liels kopējs administratīvs apgabals ar 20 

tūkstošiem iedzīvotāju un, ja iedzīvotāji vēlētos studēt, mācīties vai strādāt 

Valgā, viņiem šo iespēju aizēno (Zvārtavas virziena gadījumā) nokļūšana Valkā. 

Turklāt ilgus gadus Gaujiena vēsturiski bijusi Valkas apriņķī, un, kā zināms 

latviešiem ir svarīga kapu kultūra. Izmantojot jauno maršrutu, novada 

iedzīvotājiem tiktu rasta iespēja apkopt tuvinieku kapus. 

Vienlaikus ir saņemts ierosinājums no sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzēja slēgt maršrutu Nr.6505 Smiltene - Aumeistari - Valka, jo nokļūšanai 

virzienā uz Palsmani iedzīvotāji var izmantot maršruta Nr.6596 Smiltene-Rauza-

Variņi-Smiltene reisus un maršruta Nr.5392 Smiltne - Palsmane – Variņi -

Smiltene reisus, bet virzienā uz Aumeistariem un Gauju – slēgt maršrutu 

Nr.5409 Smiltene - Aumeistari - Gauja. 

Minēto grozījumu rezultātā palielinātos reisu nobraukums gadā. Pēc 

Valkas novada domes veiktās iedzīvotāju aptaujas jauno maršrutu potenciāli 

varētu izmantot vidēji 10 pasažieri. 

I.Briksne informē par finanšu analīzes rezultātiem - nobraukums tīklā 

pieaugs par 2.08 %, izmaksas palielināsies par 2.08%, ieņēmumi palielināsies 

par 2.23%, kā rezultātā pārvadātājam palielināsies 2016. gadā nepieciešamā 

zaudējumu kompensācija par 2.04% jeb 10,3 tūkst. EUR. 

Lai uzlabotu maršrutu tīkla funkcionalitāti, Vidzemes plānošanas reģions 

atbalsta šāda maršruta izveidošanu, reisu izpildi nosakot no pirmdienas līdz 

piektdienai. 

 

Padomes locekļi diskutē par ierosinātajiem grozījumiem. 

I.Ozoliņa sniedz papildus paskaidrojumus par ierosinātiem grozījumiem.   
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Jauna maršruta atklāšana netiek atbalstīta. Padomes locekļi uzskata, ka ir 

nepieciešams rast alternatīvu risinājumu, piemēram, iekļaujot grozījumus jau 

kādā no maršrutu tīklā esošajiem maršrutiem. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta 

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

transporta pakalpojumu organizēšanas principus, Ministru kabineta noteikumu 

2013. gada 17. decembra Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 

3.3. punktu, astoņiem padomes locekļiem (D.Merirands, V.Brūdere, I.Ozoliņa, 

L.Olante, A.Novikova, M.Švarcs, M.Riekstiņš, A.Okmanis) balsojot „par”, 

Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

3.6.Atlikt lēmuma pieņemšanu līdz nākamai sabiedriskā transporta 

padomes sēdei, uzdotot VSIA “Autotransporta direkcija” izvērtēt maršruta 

Nr.5149 Valka – Gaujiena jauna reisa atklāšanas citas alternatīvas un informēt 

par to padomes locekļus.  

 

 7.pieteikums 

 I.Briksne informē par Tukuma novada Slampes un Džūkstes pagastu 

pārvaldes ierosinājumu. Minētā rezultātā, kā arī ņemot vērā 109 Pienavas 

iedzīvotāju intereses, tiek plānoti sekojoši grozījumi maršrutā Nr.6792 Dobele – 

Aizstrautnieki:  reisu plkst.06:35 un plkst.07:11 izpildi trešdienās pagarināt līdz 

Pienavai; reisu plkst.13:20 un plkst.13:50 izpildi trešdienās un sestdienās 

pagarināt līdz Pienavai; atklāt jaunus reisus plkst.08:00 un plkst.08:30 ar 

izpildi sestdienās. 

 Ņemot vērā veicamos grozījumus Dobeles tīklā arī maršrutos Nr.3702 

Dobele - Mazā meža iela un Nr.5310 Dobele - Miltiņi, kas samazina 

nepieciešamo dotāciju, 2016.gadā prognozētā nepieciešamā zaudējumu 

kompensācija samazinās par 0,27 % jeb par 1387 EUR līdz gada beigām. 

Zemgales un Rīgas plānošanas reģioni atbalsta ierosinātās izmaiņas. 

 

Padomes locekļi diskutē par ierosinātajiem grozījumiem. 

L.Dravants paskaidro, ka nepieciešamās zaudējumu kompensācijas 

apjoms samazinās, jo tie maršruta tīkla grozījuma ierosinājumi, kas budžeta 

līdzekļus ļauj ietaupīt, netiek izskatīti Sabiedriskā transporta padomē, bet VSIA 

“Autotransporta direkcija” noslēdz Vienošanos ar pārvadātāju, kā rezultātā 

kopumā veicot visas izmaiņas  Dobeles maršrutu tīklā, ir vērojama pozitīva 

ietekme. Turpmāk ir plānots sniegt kopsavilkumu par visu grozījumu finansiālo 

ietekmi, lai informētu padomes locekļus par visām izmaiņām maršruta tīklā.  
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Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta 

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

transporta pakalpojumu organizēšanas principus, Ministru kabineta noteikumu 

2013. gada 17. decembra Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 

3.1. punktu, astoņiem padomes locekļiem (D.Merirands, V.Brūdere, I.Ozoliņa, 

L.Olante, A.Novikova, M.Švarcs, M.Riekstiņš, A.Okmanis) balsojot „par”, 

Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

3.7. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6792 

Dobele – Aizstrautnieki, vienlaicīgi mainot tā nosaukumu uz Dobele – 

Aizstrautnieki - Pienava: 

3.7.1. slēgt reisu slēgt reisu Nr. 07 plkst. 06:30 no Dobeles AO ar izpildi 

no pirmdienas līdz piektdienai; 

3.7.2. atklāt reisu Nr. 13 plkst.06:35 no Dobeles AO līdz Pienavai ar 

izpildi trešdienās; 

3.7.3. atklāt reisu Nr. 15 plkst.06:35 no Dobeles AO līdz Lestenes 

pagriezienam ar izpildi pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās, piektdienās; 

3.7.4. slēgt reisu Nr. 08 plkst.07:08 no Lestenes pagrieziena ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

3.7.5. atklāt reisu Nr. 14 plkst.07:05 no Pienavas centra ar izpildi 

trešdienās; 

3.7.6. atklāt reisu Nr. 16 plkst.07:11 no Lestenes pagrieziena ar izpildi 

pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās, piektdienās; 

3.7.7. grozīt reisa Nr. 09 izpildes laiku, paredzot, ka tas tiek izpildīts plkst. 

13:20 no Dobeles un galapunkta pieturvietā “Lestenes pagrieziens” pienāk 

plkst.13:40 ar izpildi pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās, piektdienās (iepriekš – 

plkst. 13:20 – 13:44 ar izpildi no pirmdienas līdz sestdienai); 

3.7.8. atklāt reisu Nr. 17 plkst.13:20 no Dobeles līdz Pienavai ar izpildi 

trešdienās, sestdienās; 

3.7.9. slēgt reisu Nr. 10 plkst.13:50no Lestenes pagrieziena ar izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai; 

3.7.10. atklāt reisu Nr. 18 plkst.13:50 no Pienavas ar izpildi trešdienās, 

sestdienās; 

3.7.11. atklāt reisu Nr. 20 plkst.13:56 no Lestenes pagrieziena ar izpildi 

pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās, piektdienās; 

3.7.12. grozīt reisa Nr. 11 izpildes laiku, paredzot, ka tas tiek izpildīts 

plkst. 16:15 no Dobeles un galapunkta pieturvietā “Lestenes pagrieziens” pienāk 

plkst.16:35 ar izpildes dienām no pirmdienas līdz sestdienai (iepriekš plkst. 

16:11– 16:38 ar izpildi no pirmdienas līdz sestdienai); 

3.7.13.grozīt reisa Nr. 12 izpildi paredzot, kas tas tiek izpildīts plkst. 

16:45 no Lestenes pagrieziena un Dobelē pienāk plkst.17:05 ar izpildes dienām 

no pirmdienas līdz sestdienai (iepriekš - plkst.16:45-17:08 no Lestenes 

pagrieziena ar izpildi no pirmdienas līdz sestdienai); 
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3.7.14. atklāt reisu Nr. 19 plkst.08:00 no Dobeles līdz Pienavai ar izpildi 

sestdienās; 

3.7.15. atklāt reisu Nr. 22 plkst.08:30 no Pienavas ar izpildi sestdienās. 

 

8.pieteikums  

J.Lagzdons informē, ka sakarā ar vienotās biļetes sabiedriskajā transportā 

ieviešanu Tukuma reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos un dzelzceļa 

maršrutā Rīga – Dubulti – Sloka – Tukums 1 – Tukums 2, lai pieskaņotu 

autobusu maršrutu laikus vilcienu reisiem, SIA “Tukuma auto” ir iesniedzis 

grozījumus maršrutos Nr.3211 Jauntukums – MRS, Nr.3213 Durbe – 

L.Dzelzceļa iela – Tukuma Lauktehnika, Nr.5558 Tukums – Tume. Veicot 

grozījumus, tiek slēgta lielākā daļa šobrīd esošo reisu un to vietā atklāti jauni 

reisi, pieskaņojot tos vilcienu reisiem. 

Grozījumu rezultātā kopējais maršrutu garums 2016.gadā (no septembra 

līdz gada beigām) pieaugs par 285 km un kopējie zaudējumi palielināsies par   

295 EUR (0,05%). 

Rīgas plānošanas reģions atbalsta ierosinātos grozījumus. 

 

Padomes locekļi diskutē par ierosinātajiem grozījumiem.  

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta 

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

transporta pakalpojumu organizēšanas principus, Ministru kabineta noteikumu 

2013. gada 17. decembra Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 

3.1. punktu, astoņiem padomes locekļiem (D.Merirands, V.Brūdere, I.Ozoliņa, 

L.Olante, A.Novikova, M.Švarcs, M.Riekstiņš, A.Okmanis) balsojot „par”, 

Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

3.8. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

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

3.8.1.1. slēgt reisu Nr. 05 plkst.07:25 no Jauntukuma ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

3.8.1.2. slēgt reisu Nr. 06 plkst.06:55 no Smilšu ielas ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

3.8.1.3. slēgt reisu Nr. 07 plkst.07:25 no Jauntukuma ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.4. slēgt reisu Nr. 09 plkst.08:10 no Jauntukuma ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

3.8.1.5. slēgt reisu Nr. 10 plkst.10 plkst.07:50 no MRS ar izpildi 

sestdienās; 

3.8.1.6. slēgt reisu Nr. 11 plkst.08:30 no Jauntukuma ar izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai; 

3.8.1.7. slēgt reisu Nr. 12 plkst.07:52 no Veļķiem ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 
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3.8.1.8. slēgt reisu Nr. 13 plkst.09:20 no Jauntukuma ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

3.8.1.9. slēgt reisu Nr. 14 plkst.08:57 no Veļķiem ar izpildi no pirmdienas 

līdz sestdienai; 

3.8.1.10. slēgt reisu Nr. 15 plkst.09:20 no Jauntukuma ar izpildi 

sestdienās; 

 3.8.1.11. slēgt reisu Nr. 16 plkst.09:45 no Veļķiem ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

3.8.1.12. slēgt reisu Nr. 17 plkst.10:10 no Jauntukuma ar izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai; 

3.8.1.13. slēgt reisu Nr. 18 plkst.09:55 no Superneto ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.14. slēgt reisu Nr. 19 plkst.10:40 no Jauntukuma ar izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai; 

3.8.1.15. slēgt reisu Nr. 20 plkst.10:25 no Superneto ar izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai; 

3.8.1.16. slēgt reisu Nr. 21 plkst.12:00 no Jauntukuma ar izpildi 

sestdienās; 

3.8.1.17. slēgt reisu Nr. 22 plkst.11:05 no MRS ar izpildi no pirmdienas 

līdz sestdienai; 

3.8.1.18. slēgt reisu Nr. 23 plkst.12:50 no Jauntukuma ar izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai; 

3.8.1.19. slēgt reisu Nr. 24 plkst.11:40 no Superneto ar izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai; 

3.8.1.20. slēgt reisu Nr. 25 plkst.13:40 no Jauntukuma ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

3.8.1.21. slēgt reisu Nr. 26 plkst.12:30 no Superneto ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.22. slēgt reisu Nr. 27 plkst.14:45 no Jauntukuma ar izpildi 

sestdienās; 

3.8.1.23. slēgt reisu Nr. 28 plkst.13:15 no Veļķiem ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.24. slēgt reisu Nr. 29 plkst.14:45 no Jauntukuma ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

3.8.1.25. slēgt reisu Nr. 30 plkst.13:15 no Veļķiem ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

3.8.1.26. slēgt reisu Nr. 31 plkst.15:35 no Jauntukuma ar izpildi 

sestdienās; 

3.8.1.27. slēgt reisu Nr. 32 plkst.14:30 no Superneto ar izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai; 

3.8.1.28. slēgt reisu Nr. 33 16:05 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.1.29. slēgt reisu Nr. 34 plkst.15:12 no Veļķiem ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.30. slēgt reisu Nr. 35 plkst.16:15 no Slimnīcas ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.31. slēgt reisu Nr. 36 plkst.15:50 no Superneto ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 
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3.8.1.32. slēgt reisu Nr. 37 plkst.16:55 no Jauntukuma ar izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai; 

3.8.1.33. slēgt reisu Nr.38 plkst.16:30 no MRS ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.1.34. slēgt reisu Nr. 39 plkst.17:30 no Jauntukuma ar izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai; 

3.8.1.35. slēgt reisu Nr. 40 plkst.16:32 no Veļķiem ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.36. slēgt reisu Nr. 41 plkst.18:25 no Jauntukuma ar izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai; 

3.8.1.37. slēgt reisu Nr. 42 plkst.17:15 no Superneto ar izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai; 

3.8.1.38. slēgt reisu Nr. 44 plkst.18:00 no Veļķiem ar izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai; 

3.8.1.39. slēgt reisu Nr. 45 plkst.19:45 no Jauntukuma ar izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai; 

3.8.1.40. slēgt reisu Nr. 47 plkst.20:30 no Jauntukuma ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

3.8.1.41. slēgt reisu Nr. 48 plkst.19:30 no Superneto ar izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai; 

3.8.1.42. slēgt reisu Nr. 50 plkst.19:56 no Superneto ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.43. slēgt reisu Nr. 51 plkst.12:00 no Jauntukuma ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai skolas mācību laikā; 

3.8.1.44. slēgt reisu Nr. 52 plkst.20:15 no Superneto ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

3.8.1.45. slēgt reisu Nr. 53 plkst.12:00 no Jauntukuma ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai skolu brīvlaikos; 

3.8.1.46. slēgt reisu Nr. 54 plkst.07:50 no Jaunrades nama ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai skolas mācību laikā; 

3.8.1.47. slēgt reisu Nr. 56 plkst.12:30 no Jaunrades nama ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai skolu brīvlaikos; 

3.8.1.48. slēgt reisu Nr. 58 plkst.12:30 no Superneto ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai skolu brīvlaikos; 

3.8.1.49. slēgt reisu Nr. 60 plkst.06:40 no Autoostas ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

3.8.1.50. atklāt reisu plkst.07:50 no Jaunrades nama ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai skolas mācību laikā; 

3.8.1.51.atklāt reisu plkst.06:07 no Smilšu ielas ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.1.52.atklāt reisu plkst.07:47 no Veļķiem ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.53.atklāt reisu plkst.09:02 no Veļķien ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 
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3.8.1.54.atklāt reisu plkst.09:45 no Veļķien ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.55.atklāt reisu plkst.13:15 no Veļķiem ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.56.atklāt reisu plkst.06:20 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.1.57.atklāt reisu plkst.08:05 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.1.58.atklāt reisu plkst.09:20 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.1.59.atklāt reisu plkst.12:50 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.1.60.atklāt reisu plkst.14:30 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.1.61.atklāt reisu plkst.11:10 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.1.62.atklāt reisu plkst.15:40 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.1.63.atklāt reisu plkst.11:32 no MRS ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.64.atklāt reisu plkst.10:25 no Superneto ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.65.atklāt reisu plkst.11:40 no Superneto ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.66.atklāt reisu plkst.12:37 no Superneto ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai skolu brīvlaikos; 

3.8.1.67.atklāt reisu plkst.14:18 no Superneto ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.68.atklāt reisu plkst.15:30 no Superneto ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.69.atklāt reisu plkst.19:30 no Superneto ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.70.atklāt reisu plkst.20:15 no Superneto ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.71.atklāt reisu plkst.10:10 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.1.72.atklāt reisu plkst.12:00 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai skolu brīvlaikos; 

3.8.1.73.atklāt reisu plkst.13:40 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.1.74.atklāt reisu plkst.16:28 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 
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3.8.1.75.atklāt reisu plkst.19:45 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.1.76.atklāt reisu plkst.12:00 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai skolas mācību laikā; 

3.8.1.77.atklāt reisu plkst.12:37 no Jaunrades nama ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai skolas mācību laikā; 

3.8.1.78.atklāt reisu plkst.15:24 no Veļķiem ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.79.atklāt reisu plkst.16:11 no MRS ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.80.atklāt reisu plkst.17:15 no Superneto ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.81.atklāt reisu plkst.17:20 no Autoostas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.82.atklāt reisu plkst.07:20 no Autoostas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.83.atklāt reisu plkst.17:40 no Veļķiem ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.84.atklāt reisu plkst.06:57 no Veļķiem ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.85.atklāt reisu plkst.20:30 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.1.86.atklāt reisu plkst.18:30 no Autoostas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.87.atklāt reisu plkst.07:10 no Smilšu ielas ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.88.atklāt reisu plkst.07:25 no Jauntukuma ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.89.atklāt reisu plkst.10:40 no Jauntukuma ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.90.atklāt reisu plkst.07:50 no MRS ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.91.atklāt reisu plkst.08:08 no Jauntukuma ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.92.atklāt reisu plkst.12:50 no Jauntukuma ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.93.atklāt reisu plkst.14:27 no Jauntukuma ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.94.atklāt reisu plkst.17:30 no Jauntukuma ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.95.atklāt reisu plkst.08:57 no Veļķiem ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.96.atklāt reisu plkst.15:25 no Veļķiem ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.97.atklāt reisu plkst.16:32 no Veļķiem ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.98.atklāt reisu plkst.18:00 no Veļķiem ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.99.atklāt reisu plkst.09:20 no Jauntukuma ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.100.atklāt reisu plkst.09:55 no Superneto ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.101.atklāt reisu plkst.10:25 no Superneto ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.102.atklāt reisu plkst.11:40 no Superneto ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.103.atklāt reisu plkst.12:40 no Superneto ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.104.atklāt reisu plkst.14:16 no Superneto ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.105.atklāt reisu plkst.17:15 no Superneto ar izpildi sestdienās; 
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3.8.1.106.atklāt reisu plkst.19:30 no Superneto ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.107.atklāt reisu plkst.10:10 no Jauntukuma ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.108. atklāt reisu plkst.12:00 no Jauntukuma ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.109.atklāt reisu plkst.15:40 no Jauntukuma ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.110.atklāt reisu plkst.16:55 no Jauntukuma ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.111.atklāt reisu plkst.18:25 no Jauntukuma ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.112.atklāt reisu plkst.19:45 no Jauntukuma ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.113.atklāt reisu plkst.11:05 no MRS ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.114.atklāt reisu plkst.13:15 no Veļķiem ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.115.atklāt reisu plkst.16:15 no Slimnīcas ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.116.atklāt reisu plkst.19:56 no Superneto ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.117.atklāt reisu plkst.18:25 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.1.118.atklāt reisu plkst.18:55 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.1.119.atklāt reisu plkst.19:10 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai. 

 

3.8.2. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 3213 Durbe – L.Dzelzceļa iela – 

Tukuma Lauktehnika: 

3.8.2.1. slēgt reisu Nr. 01 plkst.06:25 no Tukuma Lauktehnikas ar izpildi 

no pirmdienas līdz piektdienai; 

3.8.2.2. slēgt reisu Nr. 03 plkst.07:18 no Autoostas ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

3.8.2.3.slēgt reisu Nr. 07 plkst.08:28 no Autoostas ar izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai; 

3.8.2.4.slēgt reisu Nr. 13 plkst.10:03 no Autoostas ar izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai; 

3.8.2.5.slēgt reisu Nr. 21 plkst.14:10 no Autoostas ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

3.8.2.6.slēgt reisu Nr. 25 plkst.17:14 no Autoostas ar izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai; 

3.8.2.7. slēgt reisu Nr. 33 plkst.20:03 no Autoostas ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

3.8.2.8. slēgt reisu Nr. 05 plkst.07:25 no Smilšu ielas ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.9. slēgt reisu Nr. 23 plkst.14:25 no Superneto ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.10. slēgt reisu Nr. 09 plkst.08:40 no Superneto ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

3.8.2.11. slēgt reisu Nr. 31 plkst.18:45 no Superneto ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

3.8.2.12.slēgt reisu Nr. 11 plkst.08:55 no Tukuma Lauktehnikas ar izpildi 

sestdienās; 
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3.8.2.13. slēgt reisu Nr. 29 plkst.18:10 no Tukuma Lauktehnikas ar izpildi 

sestdienās; 

3.8.2.14. slēgt reisu Nr. 15 plkst.11:05 no Tukuma Lauktehnikas ar izpildi 

no pirmdienas līdz sestdienai; 

3.8.2.15. slēgt reisu Nr. 27 plkst.18:05 no Tukuma Lauktehnikas ar izpildi 

no pirmdienas līdz piektdienai; 

3.8.2.16. slēgt reisu Nr. 17 plkst.13:00 no Meža ielas ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

3.8.2.17. slēgt reisu Nr. 19 plkst.14:05 no Meža ielas ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.18.slēgt reisu Nr. 02 plkst.06:15 no Smilšu ielas ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

3.8.2.19. slēgt reisu Nr. 04 plkst.07:23 no Durbes ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.2.20.slēgt reisu Nr. 16 plkst.14:15 no Durbes ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.2.21. slēgt reisu Nr. 06 plkst.08:35 no Durbes ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.2.22. slēgt reisu Nr. 08 plkst.08:35 no Durbes ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.23. slēgt reisu Nr. 10 plkst.10:20 no Durbes ar izpildi no pirmdienas 

līdz sestdienai; 

3.8.2.24.slēgt reisu Nr. 12 plkst.11:25 no Durbes ar izpildi no pirmdienas 

līdz sestdienai; 

3.8.2.25.slēgt reisu Nr. 14 plkst.13:10 no Durbes ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.2.26. slēgt reisu Nr. 24 plkst.20:10 no Durbes ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.2.27. slēgt reisu Nr. 18 plkst.14:15 no Durbes ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.28. slēgt reisu Nr. 22 plkst.18:25 no Durbes ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.2.29. slēgt reisu Nr.20 plkst.17:20 no Durbes ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.2.30. atklāt reisu plkst.05:52 no Smilšu ielas ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.2.31. atklāt reisu plkst.06:02 no Tukuma Lauktehnikas ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

3.8.2.32. atklāt reisu plkst.06:17 no Autoostas ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.2.33. atklāt reisu plkst.07:08 no Autoostas ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.2.34. atklāt reisu plkst.08:03 no Autoostas ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.2.35. atklāt reisu plkst.08:27 no Autoostas ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 



26 

 

STPProt_04082016_nr8_Sabiedriskā transporta padomes sēdes protokols 

 

 

3.8.2.36. atklāt reisu plkst.10:03 no Autoostas ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.2.37.atklāt reisu plkst.12:45 no Autoostas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.38. atklāt reisu plkst.14:21 no Autoostas ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.2.39. atklāt reisu plkst.15:35 no Autoostas ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.2.40. atklāt reisu plkst.20:00 no Autoostas ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.2.41. atklāt reisu plkst.07:13 no Durbes ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.42. atklāt reisu plkst.14:26 no Durbes ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.43. atklāt reisu plkst.06:22 no Durbes ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.44. atklāt reisu plkst.09:15 no Durbes ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.45. atklāt reisu plkst.11:13 no Durbes ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.46. atklāt reisu plkst.12:50 no Durbes ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.47.atklāt reisu plkst.15:40 no Durbes ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.48.atklāt reisu plkst.20:20 no Durbes ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.49.atklāt reisu plkst.08:08 no Durbes ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.50.atklāt reisu plkst.08:21 no Superneto ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.51. atklāt reisu plkst.10:20 no Durbes ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.52. atklāt reisu plkst.10:55 no Tukuma Lauktehnikas ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

3.8.2.53.atklāt reisu plkst.17:20 no Autoostas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.54.atklāt reisu plkst.18:30 no Autoostas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.55.atklāt reisu plkst.19:00 no Autoostas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.56.atklāt reisu plkst.20:25 no Autoostas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.57.atklāt reisu plkst.07:02 no Smilšu ielas ar izpildi sestdienās; 



27 

 

STPProt_04082016_nr8_Sabiedriskā transporta padomes sēdes protokols 

 

 

3.8.2.58.atklāt reisu plkst.07:10 no Autoostas ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.59.atklāt reisu plkst.08:03 no Autoostas ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.60.atklāt reisu plkst.09:15 no Autoostas ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.61.atklāt reisu plkst.10:05 no Autoostas ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.62.atklāt reisu plkst.14:21 no Autoostas ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.63.atklāt reisu plkst.15:35 no Autoostas ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.64.atklāt reisu plkst.17:20 no Autoostas ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.65.atklāt reisu plkst.07:15 no Durbes ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.66.atklāt reisu plkst.08:08 no Durbes ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.67.atklāt reisu plkst.09:20 no Durbes ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.68.atklāt reisu plkst.11:13 no Durbes ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.69.atklāt reisu plkst.14:26 no Durbes ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.70.atklāt reisu plkst.15:40 no Durbes ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.71.atklāt reisu plkst.17:25 no Durbes ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.72.atklāt reisu plkst.10:20 no Durbes ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.73.atklāt reisu plkst.10:55 no Tukuma Lauktehnikas ar izpildi 

sestdienās; 

3.8.2.74.atklāt reisu plkst.14:31 no Autoostas ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.75.atklāt reisu plkst.15:30 no Superneto ar izpildi sestdienās. 

 

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

3.8.3.1. slēgt reisu Nr. 01 plkst.06:40 no Tukuma AO ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

3.8.3.2. slēgt reisu Nr. 03 plkst.07:30 no Tukuma AO ar izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai; 

3.8.3.3. slēgt reisu Nr. 05 plkst.09:10 no Tukuma AO ar izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai; 

3.8.3.4. slēgt reisu Nr. 11 plkst.13:15 no Tukuma AO ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

3.8.3.5. slēgt reisu Nr. 17 plkst.19:10 no Tukuma AO ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

3.8.3.6. slēgt reisu Nr. 31 plkst.15:10 no Tukuma AO ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

3.8.3.7. slēgt reisu Nr. 35 plkst.16:00 no Tukuma AO ar izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai; 

3.8.3.8. slēgt reisu Nr. 07 plkst.11:30 no Tukuma AO ar izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai; 

3.8.3.9. slēgt reisu Nr.13 plkst.12:05 no Tukuma AO ar izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai; 

3.8.3.10. slēgt reisu Nr. 15 plkst.14:25 no Tukuma AO ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

3.8.3.11. slēgt reisu Nr. 19 plkst.14:47 no Tukuma Lauktehnikas ar izpildi 

no pirmdienas līdz sestdienai; 
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3.8.3.12. slēgt reisu Nr. 04 plkst.08:05 no Tumes centra ar izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai; 

3.8.3.13. slēgt reisu Nr. 10 plkst.12:40 no Tumes centra ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

3.8.3.14. slēgt reisu Nr. 12 plkst.13:45 no Tumes centra ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

3.8.3.15. slēgt reisu Nr. 24 plkst.07:00 no Tumes centra ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

3.8.3.16. slēgt reisu Nr.26 plkst.09:40 Tumes centra ar izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai; 

3.8.3.17. slēgt reisu Nr.36 plkst.15:30 no Tumes centra ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

3.8.3.18. slēgt reisu Nr. 40 plkst.16:55 no Tumes centra ar izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai; 

3.8.3.19. slēgt reisu Nr.18 plkst.19:40 no Tumes centra ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

3.8.3.20. atklāt reisu plkst.06:27 no Tukuma AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.3.21. atklāt reisu plkst.09:20 no Tukuma AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.3.22. atklāt reisu plkst.14:33 no Tukuma AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.3.23. atklāt reisu plkst.15:45 no Tukuma AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.3.24. atklāt reisu plkst.19:03 no Tukuma AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.3.25. atklāt reisu plkst.06:48 no Tumes centra ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.3.26. atklāt reisu plkst.07:45 no Tumes centra ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.3.27. atklāt reisu plkst.09:40 no Tumes centra ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.3.28.atklāt reisu plkst.11:45 no Tumes centra ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.3.29.atklāt reisu plkst.14:00 no Tumes centra ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.3.30. atklāt reisu plkst.15:15 no Tumes centra ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.3.31. atklāt reisu plkst.17:00 no Tumes centra ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.3.32. atklāt reisu plkst.19:40 no Tumes centra ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 



29 

 

STPProt_04082016_nr8_Sabiedriskā transporta padomes sēdes protokols 

 

 

3.8.3.33. atklāt reisu plkst.07:20 no Tukuma AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.3.34. atklāt reisu plkst.11:18 no Tukuma AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.3.35. atklāt reisu plkst.12:55 no Tukuma AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.3.36. atklāt reisu plkst.17:40 no Tukuma Lauktehnikas ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

3.8.3.37. atklāt reisu plkst.18:50 no Tukuma Lauktehnikas ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

3.8.3.38. atklāt reisu plkst.17:20 no Tukuma AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.3.39. atklāt reisu plkst.18:30 no Tukuma AO ar izpildei no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.3.40. atklāt reisu plkst.09:25 no Tukuma AO ar izpildi sestdienās; 

3.8.3.41. atklāt reisu plkst.11:18 no Tukuma AO ar izpildi sestdienās; 

3.8.3.42. atklāt reisu plkst.07:40 no Tumes centra ar izpildi sestdienās; 

3.8.3.43. atklāt reisu plkst.09:45 no Tumes centra ar izpildi sestdienās; 

3.8.3.44. atklāt reisu plkst.11:45 no Tumes centra ar izpildi sestdienās; 

3.8.3.45. atklāt reisu plkst.17:00 no Tumes centra ar izpildi sestdienās; 

  3.8.3.46. atklāt reisu plkst.07:20 no Tukuma AO ar izpildi sestdienās; 

3.8.3.47. atklāt reisu plkst.15:45 no Tukuma AO ar izpildi sestdienās; 

3.8.3.48. atklāt reisu plkst.08:13 no Tukuma AO ar izpildi sestdienās; 

3.8.3.49. atklāt reisu plkst.17:30 no Tukuma AO ar izpildi sestdienās; 

3.8.3.50. atklāt reisu plkst.09:02 no Tukuma Lauktehnikas ar izpildi 

sestdienās; 

3.8.3.51. atklāt reisu plkst.18:05 no Tukuma Lauktehnikas ar izpildi 

sestdienās. 

 

 

9.pieteikums 

I.Briksne par  Kurzemes plānošanas reģiona (pēc saskaņošanas ar Saldus 

novada domi) ierosinājumu slēgt maršrutu Nr.5207 Saldus – Mežvidi – Saldus, 

pamatojoties uz to, ka šis ir nerentabls maršruts. Valsts dotācijas segums pār 

izdevumiem 2015.gadā sastādīja 92% un 2016.gadā palicis nemainīgs. Vidēji 

reisā tika pārvadāti 1.5 pasažieri. Reisi maršrutā tiek veikti periodā no 

1.septembra līdz 31.maijam. 

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs – SIA “Sabiedriskais 

autobuss” uzskata, ka maršruta slēgšana nav lietderīga. 

 

Padomes locekļi diskutē par sniegto informāciju. 
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Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta 

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

transporta pakalpojumu organizēšanas principus, Ministru kabineta noteikumu 

2013. gada 17. decembra Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 

3.1. punktu, astoņiem padomes locekļiem (D.Merirands, V.Brūdere, I.Ozoliņa, 

L.Olante, A.Novikova, M.Švarcs, M.Riekstiņš, A.Okmanis) balsojot „par”, 

Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

3.9.Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un slēgt 

reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 5207 Saldus – Mežvidi – Saldus. 

 

 

10.pieteikums 

I.Briksne informē par Kurzemes plānošanas reģiona ierosinājumu 

maršrutā Nr.5247 Saldus - Ezere slēgt esošos reisus plkst.06:15 no Saldus un 

plkst.07:00 no Ezeres, bet to vietā eksperimentāli atvērt jaunus reisus 

plkst.07:12 no Saldus un plkst.07:58 no Ezeres ar izpildi otrdienās, trešdienās 

un ceturtdienās. 

Šobrīd maršruts ir nerentabls. Valsts dotācijas segums par izdevumiem 

sastāda 88%. Vidēji reisā tika pārvadāts 2.5 pasažieris. Pasažieru pārvadājumus 

dienas pirmajā pusē posmā Ezere – Saldus vēl nodrošina maršruti Nr. 7958 

Liepāja – Vaiņode - Rīga (plkst. 06:05 no Ezeres, izņemot svētdienas) un Nr. 

6729 Saldus – Ezere – Vadakste - Priedula (pirmdienās un piektdienās 

plkst.07:58 no Ezeres). Maršrutā Nr. 5247 Saldus - Ezere reisu izpildes laiki 

piemēroti braucienam uz darbu Saldū, izpildās 3 reizes nedēļā, bet netiek 

izmantoti. Pasažieriem, kuri dodas uz Saldu dažādās darīšanās šis reiss ir par 

agru (plkst. 07:38 Saldū). 

Ja reiss kursētu plkst. 07:12 no Saldus un plkst. 07:58 no Ezeres otrdienās, 

trešdienās un ceturtdienās, tas ir laiks, kad pirmdienās un piektdienās no Ezeres 

kursē reiss uz Saldu maršrutā Nr.6729 Saldus – Ezere – Vadakste - Priedula, līdz 

ar to posmā Ezere – Saldus pasažieri varētu izmantot sabiedrisko transportu 

vienā un tajā paša laikā visās darba dienas. Pārvadātājs vērš uzmanību, ka, 

veicot šādus grozījumus maršrutā, reisu nodrošināšanai būs nepieciešams 

piesaistīt papildu autobusu vadītāju maiņu un atsevišķu autobusu šim reisam. 

Kurzemes plānošanas reģions un Saldus novada dome atbalsta 

grozījumus. 

 

Padomes locekļi diskutē par ierosinātajiem grozījumiem. 

V.Brūdere sniedz papildus informāciju par maršruta slēgšanas iemesliem. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta 

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

transporta pakalpojumu organizēšanas principus, Ministru kabineta noteikumu 

2013. gada 17. decembra Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 
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3.1. punktu, astoņiem padomes locekļiem (D.Merirands, V.Brūdere, I.Ozoliņa, 

L.Olante, A.Novikova, M.Švarcs, M.Riekstiņš, A.Okmanis) balsojot „par”, 

Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

3.10. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un slēgt 

reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 5247 Saldus – Ezere. 

11.pieteikums 

J.Lagzdons informē par Kurzemes plānošanas reģiona ierosinājumu 

izmaiņām Priekules lotes maršrutos. Pamatojoties uz Grobiņas novada domes 

vēstuli par skolēnu pārvadājumu optimizāciju, ir ierosināti grozījumi Priekules 

lotes maršrutos Nr. 6905 Liepāja – Kalēti – Priekule, Nr. 6907 Liepāja  –Otaņķi 

– Nīcas centrs, Nr. 5112 Liepāja –Nīca – Otaņķi, atklājot tajos jaunus reisus, kas 

nodrošinātu skolēnu pārvadājumus uz un no izglītības iestādēm Grobiņas 

novadā. Tiek prognozēts, ka jaunajos maršruta Nr.6905 reisos tiktu pārvadāti 

10-12 pasažieri, maršruta Nr.6907 reisos tiktu pārvadāti ap 20 pasažieru 

(galvenokārt skolēni), maršruta Nr.5112 reisā tiktu pārvadāti apmēram 7-10 

pasažieri (galvenokārt skolēni). 

Atklājot jaunus reisus minētajos maršrutos, tiktu slēgti Grobiņas novada 

organizētie skolēnu pārvadājumi maršrutos Bārtas skola – Grobiņas ģimnāzija –

Bārtas skola, Grobiņa –Durbe –Keramika –Grobiņa, Grobiņa –Akmene –

Cimdenieki – Grobiņa.  

J.Lagzdons informē par aprēķinu rezultātiem -  2016.gadā (no 

1.septembra līdz 31.decembrim) prognozētais zaudējumu kompensācijas 

pieaugums būs 9468, 00 EUR. Zaudējumu kompensācija aprēķināta, ņemot vērā 

sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā noteikto līgumcenu 

0.6265 EUR/km. 

 

Padomes locekļi diskutē par ierosinātajiem grozījumiem. 

I.Ozoliņš sniedz papildus informāciju par ierosinātajiem grozījumiem, 

informē padomes locekļus par visām alternatīvām, ar piebildi, ka prognozēt 

pasažieru plūsmu ir grūti. 

Diskusiju rezultātā secināts, ka ierosinātie grozījumi reģionālās nozīmes 

maršrutā Nr. 5112 Liepāja – Nīca – Otaņķi nav atbalstāmi, savukārt grozījumi 

reģionālās nozīmes maršrutos Nr. 6905 Liepāja – Kalēti – Priekule un Nr. 6907 

Liepāja – Otaņķi – Nīcas centrs ir atbalstāmi uz eksperimenta laiku – 4 

mēnešiem. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta 

pirmās daļas 3.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., 78., 82., 84.punktu,  2013. gada 17. decembra 

Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.1. punktu, astoņiem 
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padomes locekļiem (D.Merirands, V.Brūdere, I.Ozoliņa, L.Olante, A.Novikova, 

M.Švarcs, M.Riekstiņš, A.Okmanis) balsojot „par”, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 

 

3.11. Neatbalstīt ierosinātās izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 

5112 Liepāja – Nīca – Otaņķi atklāt reisu Nr. 48 plkst. 16:50 no Otaņķu pasta 

ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai laikā no 1.septembra līdz 31.maijam 

skolu mācību laikā. 

3.11.1. Uz eksperimenta laiku – 4 mēnešiem (līdz 2016.gada 

31.decembrim) - reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6905 Liepāja – Kalēti – 

Priekule: 

3.11.1.1 atklāt reisu Nr. 13 plkst.05:25 no Liepājas AO uz Kalētiem ar 

izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

3.11.1.2. atklāt reisu Nr. 14 plkst.06:25 no Kalētiem uz Liepājas AO ar 

izpildi no pirmdienas līdz piektdienai. 

3.11.2. Uz eksperimenta laiku – 4 mēnešiem (līdz 2016.gada 

31.decembrim) - reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6907 Liepāja – Otaņķi – 

Nīcas centrs: 

3.11.2.1. atklāt reisu Nr. 05 plkst.07:25 no Liepājas AO (uz Otaņķu pastu) 

ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai laikā no 1.septembra līdz 31.maijam 

skolu mācību laikā; 

3.11.2.2. atklāt reisu Nr. 06 plkst.07:53 no Otaņķu pasta (uz Liepāju 

(Kuršu iela)) ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai laikā no 1.septembra līdz 

31.maijam skolu mācību laikā; 

3.11.2.3. atklāt reisu Nr. 07 plkst.15:25 no Liepāja (Kuršu iela) (uz 

Otaņķu pastu) ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai laikā no 1.septembra līdz 

31.maijam skolu mācību laikā; 

3.11.2.4. atklāt reisu Nr. 08 plkst.16:30 no Otaņķu pasta (uz Liepāju 

(Liepājas AO)) ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai laikā no 1.septembra 

līdz 31.maijam skolu mācību laikā. 
 

12.pieteikums 

I.Briksne informē par Amatas novada pašvaldības ierosinājumu, sakarā 

ar Skujenes un Sērmūkšu pamatskolu reorganizāciju, pārceļot nodarbības uz 

Skujenes skolu, izdarīt grozījumus maršrutos, kas nodrošina skolēnu 

pārvadājumus novadā: maršrutos Nr.6252 Cēsis-Kosa-Skujene un Nr.5069 

Skujene-Kaive-Skujene, kā rezultātā nepieciešams mainīts shēmas un izpildes 

laikus. Lai organizētu skolēnu pārvadājumus no Sērmūkšiem, Skujenes un 

Kosas uz Nītaures vidusskolu, ir nepieciešams izveidot jaunu maršrutu Nītaure-

Sērmūkši. 
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Tāpat, pamatojoties uz reisu dublēšanos vairākos vietējās reģionālās 

nozīmes un Vaives pagasta skolēnu pārvadājumu maršrutos, Cēsu novada 

pašvaldība ierosina Vaives pagasta skolēnu maršrutus ar 2016. gada 1. septembri 

iekļaut reģionālās nozīmes maršrutu tīklā, pārvadājumu funkcijas pilnībā 

nododot sabiedriskā pakalpojuma sniedzējam un pašiem pārtraucot regulāros 

skolēnu pārvadājumus, līdz ar to ir nepieciešams veikt grozījumus maršrutā 

Nr.6253 Cēsis-Rīdzene-Rāmuļi. 

I.Briksne informē par finanšu analīzes rezultātiem – grozījumu rezultātā 

nobraukums tīklā pieaugs par 16 853 km (par 16.8%), izmaksas palielināsies 

par 17 721,- (par 16.8%), ieņēmumi palielināsies par 11 114,- EUR (par 

34.8%), kā rezultātā pārvadātājam 2016. gadā būs nepieciešama papildus 

zaudējumu kompensācija (t.sk. peļņa) 7 166,- EUR, tajā skaitā: 

1) maršrutā Nr.5069 “Skujene-Kaive-Skujene” papildus zaudējumu 

kompensācija 595,- EUR; 

2) maršrutā Nr.6252 “Cēsis-Kosa-Skujene” zaudējumu kompensācijas 

samazinājums par 1066,- EUR; 

3) maršrutā Nr.6253 “Cēsis-Rīdzene-Rāmuļi” papildus zaudējumu 

kompensācija 3141,- EUR; 

4)jaunajā maršrutā “Nītaure - Sērmūkši” zaudējumu kompensācija                    

4 497,-EUR. 

 

Vidzemes plānošanas reģions atbalsta ierosinātos grozījumus. 

 

Padomes locekļi diskutē par ierosinātajiem grozījumiem. 

I.Ozoliņa sniedz papildus paskaidrojumus. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta 

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

transporta pakalpojumu organizēšanas principus, Ministru kabineta noteikumu 

2013. gada 17. decembra Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 

3.1. punktu, astoņiem padomes locekļiem (D.Merirands, V.Brūdere, I.Ozoliņa, 

L.Olante, A.Novikova, M.Švarcs, M.Riekstiņš, A.Okmanis) balsojot „par”, 

Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

3.12. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

3.12.1. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6252 Cēsis – Kosa – Skujene: 

3.12.1.1. slēgt reisu Nr.01 plkst.06.25 un atklāt jaunu reisu plkst.06.30 no 

Cēsu AO ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai mācību laikā; 

3.12.1.2. slēgt reisu Nr.02 plkst.08.15 no pieturvietas “Rāmuļu 

pagrieziens” un atklāt jaunu reisu plkst.08.00 no pieturvietas “Skujenes skola” ar 

izpildi no pirmdienas līdz piektdienai mācību laikā; 
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3.12.1.3. slēgt reisu Nr.04 plkst.15.25 no pieturvietas “Rāmuļu 

pagrieziens” un atklāt jaunu reisu plkst.15.25 no pieturvietas “Skujenes skola” ar 

izpildi no pirmdienas līdz piektdienai mācību laikā; 

3.12.1.4. slēgt reisu Nr.07 plkst.14.10 no Cēsu AO un atklāt jaunu reisu 

plkst.14.00 no Cēsu AO līdz pieturvietai “Skujenes skola” ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai mācību laikā; 

3.12.1.5. slēgt reisu Nr.15 plkst.14.10 no Cēsu AO un atklāt jaunu reisu 

plkst.14.00 no Cēsu AO ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai skolu 

brīvdienās; 

 

3.12.2. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5069 Skujene – Kaive – 

Skujene: 

3.12.2.1.slēgt reisu Nr. 16 plkst. 15.25 un atklāt reisu plkst. 15:30 no 

Skujenes skolas ar izpildi pirmdienās un piektdienās; 

3.12.2.2. slēgt reisu Nr. 18 plkst. 15:10 un atklāt reisu plkst. 15:15 no 

Skujenes ar izpildi no otrdienas līdz ceturtdienai; 

3.12.2.3. slēgt reisu Nr. 20 plkst. 15:25 un atklāt reisu plkst. 15:30 no 

Skujenes skolas; 

3.12.2.4. slēgt reisu Nr. 15 plkst. 07:15 un atklāt reisu plkst. 07:05 no 

Skujenes. 

 

3.12.3. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6253 Cēsis – Rīdzene – Rāmuļi: 

3.12.3.1. slēgt reisu Nr. 05 plkst. 16:00 no Cēsu AO; 

3.12.3.2. slēgt reisu Nr. 08 plkst. 08:35 no Rāmuļiem; 

3.12.3.3. slēgt reisu Nr. 07 plkst. 07:55 no Cēsu AO; 

3.12.3.4. slēgt reisu Nr. 12 plkst. 16:50 no Rāmuļiem; 

3.12.3.5.atklāt reisu plkst. 06:55 no Cēsu AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai skolas dienās; 

3.12.3.6. atklāt reisu plkst. 07:50 no Cēsu AO ar izpildi sestdienās; 

3.12.3.7. atklāt reisu plkst. 07:50 no Cēsu AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai skolu brīvdienās un vasaras periodā; 

3.12.3.8. atklāt reisu plkst. 08:20 no Rāmuļiem ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai skolu brīvdienās un vasaras periodā; 

3.12.3.9. atklāt reisu plkst. 08:20 no Rāmuļiem ar izpildi sestdienās; 

3.12.3.10. atklāt reisu plkst. 08:20 no Cēsu AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai skolas dienās; 
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3.12.3.11. atklāt reisu plkst. 09:00 no Rāmuļu skolas ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai skolas dienās; 

3.12.3.12. atklāt reisu plkst. 14:30 no Cēsu AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.12.3.13. atklāt reisu plkst. 15:55 no Cēsu AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai skolas dienās; 

3.12.3.14. atklāt reisu plkst. 16:00 no Cēsu AO ar izpildi svētdienās; 

3.12.3.15. atklāt reisu plkst. 16:45no Rāmuļiem ar izpildi svētdienās; 

3.12.3.16. atklāt reisu plkst. 17:55 no Cēsu AO ar izpildi otrdienās skolas 

dienās.  

 

3.12.4. Atklāt jaunu reģionālās nozīmes maršrutu Nr.5209 Nītaure – 

Sērmūkši ar sekojošu reisu izpildi: 

           3.12.4.1. reiss Nr.01 plkst. 06:45 no Nītaures ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai skolas dienās; 

           3.12.4.2. reiss Nr.03 plkst. 15:35 no Nītaures ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai skolas dienās; 

           3.12.4.3. reiss Nr.02 plkst. 07:30 no Sērmūkšiem ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai skolas dienās; 

           3.12.4.4. reiss Nr.04 plkst. 16:20 no Sērmūkšiem ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai skolas dienās. 

 

 

13.pieteikums 

I.Briksne informē ,ka, ņemot vērā Mārkalnes pamatskolas likvidāciju ar 

2016. gada 1. septembri, lai nodrošinātu skolēnu nokļūšanu uz un no tuvākajām 

izglītības iestādēm, Padedzes pamatskolu un Alūksnes pilsētā esošajām 

izglītības iestādēm, SIA “Sabiedriskais autobuss” ierosina veikt izmaiņas 

Maršruta Nr.5189 reisā Nr.02, izmainot maršruta shēmu. Šī maršruta ietvaros 

ierosināts atklāt arī jaunu reisu, kas kursētu pretēji reisam Nr.02. Paredzams, ka 

Padedzes pamatskolu apmeklēs līdz 10 izglītojamie, Alūksnes pilsētā esošās 

izglītības iestādes – vairāk, kā 20 izglītojamie. 

I.Briksne informē par finanšu analīzes rezultātiem – grozījumu rezultātā 

nobraukums maršrutā palielināsies par 14 205 km, izmaksas palielināsies par 

13 480,- EUR, ieņēmumi palielināsies par 2 592,- EUR, kā rezultātā 

pārvadātājam 2016. gadā būs nepieciešama papildus zaudējumu kompensācija 

(t.sk. peļņa) 11 224,- EUR. Pēc uzņēmuma sniegtajiem skaidrojumiem, 

nobraukums maršrutā pieaugs gandrīz trīs reizes, kā arī plānots ieņēmumu 
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pieaugums, jo skolēni, kas mācījās Mārkalnes skolā, izmantos sabiedrisko 

transportu, lai dotos uz citām izglītības iestādēm. Iepriekš maršrutā bija 34.8 km 

dienā, bet pēc izmaiņām – 55.5 km divas reizes dienā. 

Vidzemes plānošanas reģions atbalsta ierosinātos grozījumus. 

 

Padomes locekļi diskutē par ierosinātajiem grozījumiem. 

Padomes locekļi norāda, ka grozījumus ir ierosinājis pārvadātājs, un lūdz 

papildus noskaidrot apkārtējo (ieinteresēto) pašvaldību viedokli par ierosinātiem 

grozījumiem. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta 

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

transporta pakalpojumu organizēšanas principus, Ministru kabineta noteikumu 

2013. gada 17. decembra Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 

3.1. punktu, astoņiem padomes locekļiem (D.Merirands, V.Brūdere, I.Ozoliņa, 

L.Olante, A.Novikova, M.Švarcs, M.Riekstiņš, A.Okmanis) balsojot „par”, 

Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

3.13. Pieteikuma par ierosināto grozījumu reģionālās nozīmes maršrutā 

Nr. 5189 Alūksne – Žubītes – Alūksne izskatīšanu atlikt un atkārtoti skatīt  

nākamajā Sabiedriskā transporta padomes sēdē. 

3.13.1. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” noskaidrot apkārtējo 

(ieinteresēto) pašvaldību viedokli par ierosināto izmaiņu nepieciešamību to 

iedzīvotājiem. 

 

14.pieteikums 

J.Lagzdons informē, ka tā kā Ances pagasta iedzīvotājiem trešdienu un 

ceturtdienu rītos nebija iespējams ar sabiedrisko transportu nokļūt Ventspilī uz 

medicīnas un valsts, pašvaldības iestādēm, savukārt piektdienās kursēja gan 

vietējās nozīmes, gan starppilsētu nozīmes maršruti. Minētā rezultātā, ņemot 

vērā tikšanos ar Ances pagasta pārvaldi, Kurzemes plānošanas reģionu, ar 

Sabiedriskā transporta padomes 2016.gada 4.marta lēmumu Nr. 4 uz 

eksperimenta laiku līdz 18.08.2016. tika apstiprināti sekojoši grozījumi: 

Maršrutā Nr. 5202 Ventspils – Ance: reisam Nr. 01 plkst. 14:30 no 

Ventspils autoostas un reisam Nr. 02 plkst. 15:15 no Ances slēgta izpilde 

piektdienās (reisi tiek izpildīti trešdienās un ceturtdienās); atklāts reiss Nr. 03 

plkst. 07:40 no Ventspils autoostas ar izpildi trešdienās un ceturtdienās; atklāts 

reiss Nr. 04 plkst. 08:30 no Ances ar izpildi trešdienās un ceturtdienās. 

Tāpat lai nodrošinātu Desciema un Topciema iedzīvotājiem iespēju 

sestdienās un svētdienās nokļūt Ventspilī un atpakaļ ar sabiedrisko transportu, 

tika veiktas izmaiņas maršrutā Nr.6083 Ventspils – Blāzma – Ugāle, paredzot 

divus reisus sestdienās un svētdienās novirzīt caur Topciemu un Desciemu. 
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Maršrutā Nr. 6083 Ventspils – Blāzma – Ugāle: reisam Nr. 03 plkst. 07:40 no 

Ventspils un reisam Nr. 04 plkst. 08:40 no Ugāles slēgta izpilde sestdienās un 

svētdienās (reisi tiek izpildīti no pirmdienas līdz piektdienai); atklāts reiss Nr. 

09 plkst. 13:30 no Ventspils ar izpildi sestdienās un svētdienās; atklāts reiss Nr. 

10 plkst. 08:40 no Ugāles ar izpildi sestdienās un svētdienās. 

J.Lagzdons informē par eksperimentālo pārvadājumu rezultātiem: tie ir 

labāki nekā Pārvadātāja iesniegtajā prognozē. Jau periodā no eksperimenta 

sākuma līdz 30.jūnijam (divarpus mēnešos) ir pārsniegts prognozē norādītais 

pārvadāto pasažieru skaits un ieņēmumi.  

Uz eksperimenta laiku veikto izmaiņu saglabāšanu uz pastāvīgu laiku 

atbalsta Kurzemes plānošanas reģions, Ances pagasta pārvaldes un Pārvadātājs – 

SIA “Sabiedriskais autobuss”. 

  

Padomes locekļi diskutē par eksperimentālo pārvadājumu rezultātiem un 

veikto izmaiņu saglabāšanu uz pastāvīgu laiku. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta 

pirmās daļas 3.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” 84.punktu, Ministru kabineta noteikumu 2013. gada 17. 

decembra Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.3. punktu, 

astoņiem padomes locekļiem (D.Merirands, V.Brūdere, I.Ozoliņa, L.Olante, 

A.Novikova, M.Švarcs, M.Riekstiņš, A.Okmanis) balsojot „par”, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 

3.14. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā 

(pēc eksperimentālo pārvadājumu rezultātu izvērtēšanas): 

3.14.1. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5202 Ventspils – Ance: 

3.14.1. reisa Nr. 01 plkst. 14:30 no Ventspils AO un reisa Nr. 02 plkst. 

15:15 no Ances izpildi noteikt trešdienās un ceturtdienās; 

3.14.2. reisa Nr. 03 plkst. 07:40 no Ventspils AO un reisa Nr. 04 plkst. 

08:30 no Ances izpildi noteikt trešdienās un ceturtdienās. 

3.14.2. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6083 Ventspils – Blāzma – 

Ugāle: 

3.14.2.1. reisa Nr. 03 plkst. 07:40 no Ventspils AO un reisa Nr. 04 plkst. 

08:40 no Ugāles izpildi noteikt no pirmdienas līdz piektdienai; 

3.14.2.2. reisa Nr. 09 plkst. 13:30 no Ventspils AO izpildi noteikt 

sestdienās un svētdienās; 

3.14.2.3. reisa Nr. 10 plkst. 08:40 no Ugāles izpildi noteikt sestdienās un 

svētdienās. 
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3.15. Atbilstoši šajā Lēmumā noteiktajam, uzdot VSIA „Autotransporta 

direkcija” veikt attiecīgus grozījumus noslēgtajos sabiedriskā transporta 

pakalpojuma pasūtījuma līgumos. 

3.16. Lēmuma 3.5.,3.8. un 3.14.punkts stājas spēkā 2016.gada 4.augustā. 

Pārējie lēmuma punkti spēkā stājas 2016.gada 12.augustā.  

 

D.Merirands informē, ka nākamā sēde tiek plānota 2016.gada 

2.septembrī, plkst. 11:00.  

Sēde slēgta plkst. 2005.  

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       __________________ 

          (2016.gada 12.augustā) 

 

 


