
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2016.gada 2.decembrī      (prot. Nr.11§1) 

 

 

1. Par avansā izmaksājamo dotāciju apjomu pārvadātājiem par 2016.gada 

decembri. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

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

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

saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma 

tarifu” 59.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

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

23.novembra ziņojumā Nr.32 “Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu 

pārvadātājiem par 2016.gada decembri” sniegtos priekšlikumus par izmaksājamo 

dotāciju apjoma sadali sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos 

pārvadājumos; 

1.2. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 2. decembrī. 

 

 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona 

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece       ______________ 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.2 

 

 

2016.gada 2.decembrī  (prot. Nr.11§2) 
 

 

2. Par avansā izmaksājamo dotāciju apjomu 2016.gada decembrī par personu ar 

braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos.  
 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

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

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

saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma 

tarifu” 59.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

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

25.oktobra ziņojumā Nr.31 „Ziņojums par dotāciju ar braukšanas maksas 

atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sadali sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem par 2016.gada decembri” sniegtos priekšlikumus par sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos avansā izmaksājamo 

dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu;  

2.2. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 2. decembrī. 

 

 

 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona 

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece       ______________  

  



 SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.3 

 

 

2016.gada 2.decembrī  (prot. Nr.11§3) 

 

 

3. Sabiedriskā transporta pakalpojumu nozares 2016.gada rezultāti, budžeta 

pieejamība 2016. un 2017.gadam. 

 

 Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

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

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

padome nolemj:  
3.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par sabiedriskā transporta pakalpojumu nozares 2016.gada 9 mēnešu rezultātiem; 

 3.2. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par budžeta pieejamību 2016.un 2017.gadam; 

3.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” uz 2017.gada februāra sēdi 

sagatavot informatīvo ziņojumu par AS “Pasažieru vilciens” dzelzceļa pārvadājumos 

ieviesto zonu tarifu un atlaižu politikas ietekmi uz finanšu un rezultatīvajiem 

rādītājiem, uzņēmuma finanšu situācijas analīzi, ieviestās zonu tarifu sistēmas faktisko 

izpildi attiecībā pret AS “Pasažieru vilciens” plānoto;   

3.4. Uzdot AS “Pasažieru vilciens” iesniegt VSIA “Autotransporta direkcija” 

3.3. punktā norādīto informāciju; 

 3.5. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 12.decembrī. 

 

 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona 

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece       ______________  

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.4 

 

 

2016.gada 2.decembrī  (prot. Nr.11§4) 

 

4. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi. 

 

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

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

padome nolemj: 

           4.1.pieņemt zināšanai Valsts SIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto 

informāciju par veiktajiem grozījumiem Līgumos par sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes maršrutos, pamatojoties uz Sabiedriskā 

transporta padomes 2014. gada 10. janvāra lēmuma Nr.3 3.1.1., 3.2.7.punktu, 

2014.gada 28.februāra lēmuma Nr.2 2.14.punktu, 2015.gada 30.oktobra lēmuma Nr. 5 

5.4. punktu un 2015.gada 14.augusta lēmuma Nr. 3 3.2. punktu, kā arī par Sabiedriskā 

transporta padomes 2016.gada 4.novembra lēmuma Nr. 7 7.3. punkta un Lēmuma Nr. 

8 izpildi; 

4.2. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 2.decembrī. 
 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona 

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece       ______________  

 

   

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.5 

 

2016.gada 2.decembrī  (prot. Nr. 11§5) 

 

5. Par grozījumu apstiprināšanu reģionālās un pilsētas nozīmes maršrutos. 

 

 

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” 3.1., 3.3. punktu, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj:  
 

5.1. Izvērtējot eksperimentālo pārvadājumu rezultātus, reģionālās nozīmes 

maršrutā Nr. 7937 Rīga–Liepāja: 

5.1.1. atklāt reisu Nr. 52 plkst. 06.00 no Liepājas (M.Ķempes iela) ar izpildi 

katru dienu; 

5.1.2. atklāt reisu Nr. 53 plkst. 19.00 no Rīgas SAO ar izpildi katru dienu. 

 

5.2. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6039 

Tukums-Zemīte-Vāne: 

5.2.1. mainīt reisa Nr. 13 plkst. 06.55 no Tukuma AO izpildes shēmu, novirzot 

to pa Kandavas novada pašvaldības ceļu Nr. 25 Varieba-Zutēni līdz mājām 

“Straumēni” un atpakaļ (reisa pagarinājums – 6 km) un attiecīgi grozot reisa izpildes 

laikus posmā Sāti-Vāne; 

5.2.2. slēgt reisu Nr. 18 plkst. 15.55 no pieturvietas “Kūdras purvs” ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai skolu mācību laikā; 

5.2.3. atklāt reisu Nr. 30 plkst. 15.45 no pieturvietas “Kūdras purvs” ar izpildi 

no pirmdienas līdz piektdienai skolu mācību laikā, reisa izpildi novirzot pa Kandavas 

novada pašvaldības ceļu Nr. 25 Varieba-Zutēni līdz mājām “Straumēni” un atpakaļ; 

5.2.4. slēgt reisu Nr. 10 plkst. 08.25 no pieturvietas “Kūdras purvs” ar izpildi 

pirmdienās, trešdienās, piektdienās skolu mācību laikā; 

5.2.5. slēgt reisu Nr. 12 plkst. 08.25 no pieturvietas “Kūdras purvs” ar izpildi 

otrdienās, ceturtdienās skolu mācību laikā; 

5.2.6. atklāt reisu Nr. 32 plkst. 08.32 no pieturvietas “Kūdras purvs” ar izpildi 

pirmdienās, trešdienās, piektdienās skolu mācību laikā; 

5.2.7. atklāt reisu Nr. 34 plkst. 08.32 no pieturvietas “Kūdras purvs” ar izpildi 

otrdienās, ceturtdienās skolu mācību laikā. 

5.2.8. Uzdot VSIA “Autptransporta direkcija” Sabiedriskā transporta padomes 

2017.gada jūlija sēdē sniegt informācija par pārvadājumu rezultātiem. 



  

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

nozīmes maršrutā Nr. 6484 Rēzekne-Greiškāni-Lendži-Rēzekne un atklāt reisu 

plkst. 07.20 no Rēzeknes AO ar izpildi otrdienās, ceturtdienās, sestdienās. 

5.3.1. Minētā reisa izpildi veikt ar mazas ietilpības autobusiem; 

5.3.2. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” pēc trīs eksperimentālo 

pārvadājumu mēnešiem informēt Sabiedriskā transporta padomi par to rezultātiem. 

 

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

reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

5.4.1. maršrutā Nr. 6124 Aizkraukles stacija–Aizkraukles AO atklāt reisu Nr. 

158 plkst. 17.55 no Aizkraukles stacijas ar izpildi katru dienu. 

5.4.2. maršrutā Nr. 6135 Aizkraukles AO-Aizkraukles stacija: 

5.4.2.1. slēgt reisu Nr. 101 plkst. 17.45 no Aizkraukles AO; 

5.4.2.2. atklāt reisu Nr. 173 plkst. 17.40 no Aizkraukles AO ar izpildi katru 

dienu; 

5.4.2.3. atklāt reisu Nr. 175 plkst. 17.55 no Aizkraukles AO ar izpildi katru 

dienu. 

5.4.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” pēc trīs eksperimentālo 

pārvadājumu mēnešiem informēt Sabiedriskā transporta padomi par to rezultātiem 

(sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu par pasažieru plūsmu katrā reisā). 

  
5.5. Ar 2017.gada 1.janvāri uz eksperimenta laiku – 6 mēnešiem - apstiprināt 

izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 7269 Kuldīga-Saldus: 

5.5.1. atklāt reisu Nr.01 plkst.15.55 no Kuldīgas AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

5.5.2. atklāt reisu Nr.04 plkst.14.35 no Saldus AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai. 

5.5.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” pēc četru eksperimentālo 

pārvadājumu mēnešiem informēt Sabiedriskā transporta padomi par to rezultātiem. 

5.5.4. Ar 2017.gada 1.janvāri apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu 

tīklā un slēgt maršrutu Nr.7250 Saldus–Skrunda ar reisiem Nr. 01 plkst. 12.00 no 

Saldus AO un Nr. 02 plkst. 13.05 no Skrundas AO. 

 

5.6. Neatbalstīt ierosinātās izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5516 

Jelgava-Valgunde par reisa plkst. 06.55 no Valgundes atjaunošanu brīvdienās. 

 

5.7.Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 7788 Rīga-Ogre un 

ar 2017.gada 1.janvāri noteikt, ka reiss Nr. 29 plkst. 21.30 no Rīgas SAO (izpilde 

katru dienu) tiek izpildīts līdz pieturvietai “Akmeņu iela”. 

 

5.8. Izvērtējot eksperimentālo pārvadājumu rezultātus, apstiprināt sekojošas 

izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā (ar grozījumiem reisu izpildes un atiešanas 

laikos): 

5.8.1. maršrutā Nr. 6905 Liepāja-Kalēti-Priekule: 

5.8.1.1. atklāt reisu Nr. 13 plkst. 05.15 no Liepājas AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 



5.8.1.2. atklāt reisu Nr. 14 plkst. 06.10 no Kalētiem ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

5.8.2. maršrutā Nr. 6907 Liepāja-Otaņķi-Nīcas centrs: 

5.8.2.1. atklāt reisu Nr. 05 plkst. 07.10 no Liepājas AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai skolu mācību laikā; 

5.8.2.2. atklāt reisu Nr. 06 plkst. 07.45 no Otaņķu pasta ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai skolu mācību laikā; 

5.8.2.3. atklāt reisu Nr. 07 plkst. 15.25 no Liepājas (Kuršu iela) ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai skolu mācību laikā; 

5.8.2.4. atklāt reisu Nr. 08 plkst. 16.35 no Otaņķu pasta ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai skolu mācību laikā 

 

5.9. Pieņemt zināšanai informāciju par ierosinājumu dzelzceļa nozīmes 

maršrutā Rīga-Gulbene norīkot vilcienu Nr. 804* plkst. 08.08 no Rīgas un Nr. 803* 

plkst. 18.26 no Gulbenes sekojošos 2017.gada pasākumos: 2017.gada 15.aprīlī – 

Lieldienas; 2017.gada 20.maijā – Tūrisma sezonas atklāšana Gulbenes novadā, 

Starptautiskais tūrisma rallijs; 2017.gada 8.jūlijā – Vīna svētki Gulbenes-Alūksnes 

bānītī; 2017.gada 29.jūlijā – Gulbenes novada svētki, Novadnieku svētki, Pilsētas 

svētki; 2017.gada 2.septembrī – SIA “Alūksnes-Bānītis” svētki; 2017.gada 

11.novembrī – Mārtiņdiena SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis”; 2017.gada 23.decembrī 

– SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis” eglīte; 

5.9.1. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavot papildus informāciju 

par 5.9. punktā norādīto pasākumu nepieciešamību, finansiālo ietekmi un minēto 

jautājumu turpināt skatīt nākamajā Sabiedriskātransporta padomes sēdē. 

  

5.10.Atbilstoši šajā Lēmumā noteiktajam, uzdot VSIA „Autotransporta 

direkcija” veikt attiecīgus grozījumus noslēgtajos sabiedriskā transporta pakalpojuma 

pasūtījuma līgumos.  

5.11. Lēmuma 5.2. punkts stājas spēkā 2016.gada 2.decembrī, pārējie lēmuma 

punkti stājas spēkā 2016.gada 12.decembrī. 

 

 

 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona 

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece       ______________ 


