
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2017.gada 3.februārī      (prot. Nr.2§1) 

 

 

1. Par 2017.gada februāra mēnesī pārvadātājiem avansā izmaksājamo dotāciju 

apjomu. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

daļas 7.punktu un 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.435 „Kārtība, 

kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos 

zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu” 

59.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

1.1. Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2017.gada 

24.janvāra ziņojumā Nr.2 „Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu 

pārvadātājiem par 2017.gada februāri” sniegtos priekšlikumus par 2017.gada februāra 

mēnesī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos; 

1.2. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 3. februārī. 

 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs                  ______________ 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.2 

 

 

2017.gada 3.februārī      (prot. Nr.2§2) 

 

  

2.Par 2017.gada februāra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālos pārvadājumos avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par 

personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu. 
 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

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

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

saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma 

tarifu” 59.punktu, 103.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

2.1. Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2017.gada 

24.janvāra ziņojumā Nr.3 „Ziņojums par dotāciju sadali pārvadātājiem par braukšanas 

maksas atvieglojumiem par 2017.gada februāri” sniegtos priekšlikumus par 2017.gada 

februāra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos 

pārvadājumos avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas 

atvieglojumiem pārvadāšanu;  

2.2. Lēmuma 2.1. punkts ir izpildāms pēc attiecīgu grozījumu Ministru kabineta 

2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.435 „Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un 

nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu” spēkā stāšanās;  

2.3. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 3.februārī. 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs                  ______________ 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.3 

 

 

2017.gada 3.februārī      (prot. Nr.2§3) 

 

 

 

3.Par 2017.gada februāra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo 

dotāciju par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

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

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

saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma 

tarifu” 59.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

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

27.decembra ziņojumā Nr.37 „Ziņojums par AS “Pasažieru vilciens” izmaksājamo 

dotāciju par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu” sniegtos priekšlikumus par 2017.gada 

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

3.2. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 3.februārī. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs                  ______________ 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.4 

 

 

2017.gada 3.februārī       (prot. Nr.2§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 3.2.7.punktu, 2014.gada 

28.februāra lēmuma Nr.2 2.14.punktu, 2015.gada 14.augusta lēmuma Nr. 3 3.2.punktu, 

2015.gada 30.oktobra lēmuma Nr. 5 5.4. punktu; 

4.2. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 3.februārī. 
 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs                 ______________ 

  

 

   

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.5 

 

2017.gada 3.februārī       (prot. Nr. 2§5) 

 

5. Par grozījumu apstiprināšanu reģionālās nozīmes maršrutos. 

 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 3.punktu, 7.pantu, ievērojot minētā likuma 6. pantā noteiktos sabiedriskā 

transporta pakalpojumu organizēšanas principus, Ministru kabineta noteikumu 2013. 

gada 17. decembra Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.1. punktu, 

Sabiedriskā transporta padome nolemj:  
 

5.1. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes dzelzceļa maršrutā Rīga - 

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

plkst. 18.26 no Gulbenes četros no plānotajiem 2017.gada pasākumiem1; 

5.1.1. Aicināt PA “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” un 

AS “Pasažieru vilciens” savstarpēji sadarboties un veidot kopīgu mārketinga projektu, 

par plānotajiem mārketinga pasākumiem informējot arī VSIA “Autotransporta 

direkcija” un Sabiedriskā transporta padomi.    

 

5.2. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5069 

Skujene-Kaive-Skujene: 

5.2.1. slēgt reisu Nr.19 plkst.06.15 no Skujenes ar izpildi pirmdienās un 

piektdienās;  

5.2.2. slēgt reisu Nr. 21 plkst. 06.15 no Skujenes ar izpildi no otrdienas līdz 

ceturtdienai; 

5.2.3. slēgt reisu Nr. 22 plkst. 15.30 no Skujenes skolas ar izpildi pirmdienās un 

piektdienās; 

5.2.4. slēgt reisu Nr. 24 plkst. 15.15 no Skujenes ar izpildi no otrdienas līdz 

ceturtdienai; 

5.2.5. atklāt reisu Nr. 23 plkst. 06.05 no Skujenes ar izpildi pirmdienās un 

piektdienās; 

5.2.6. atklāt reisu Nr. 25 plkst. 06.05 no Skujenes ar izpildi no otrdienas līdz 

ceturtdienai; 

                                                 
1 2017.gada 15.aprīlī – Lieldienas; 2017.gada 20.maijā – Tūrisma sezonas atklāšana Gulbenes 

novadā, Starptautiskais tūrisma rallijs; 2017.gada 8.jūlijā – Vīna svētki; 2017.gada 29.jūlijā – 

Gulbenes novada svētki, Novadnieku svētki, Pilsētas svētki;  2017.gada 2.septembrī – SIA “Gulbenes-

Alūksnes bānītis” svētki; 2017.gada 11.novembrī – Mārtiņdiena bānītī; 2017.gada 23.decembrī – 

Bānīša eglīte. 
 



5.2.7. atklāt reisu Nr. 28 plkst. 15.30 no Skujenes skolas ar izpildi pirmdienās 

un piektdienās; 

5.2.8. atklāt reisu Nr. 30 plkst. 15.15 no Skujenes ar izpildi no otrdienas līdz 

ceturtdienai. 

 

 5.3. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

5.3.1. pēc pieturvietas “Platones skola” ierīkošanas reģionālās nozīmes 

maršrutā Nr. 6531 Jelgava-Eleja-Kalnrozes-Ziedkalne: 

5.3.1.1. reisam Nr. 08 plkst. 06.50 no Ziedkalnes ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai noteikt sezonalitāti no 1.maija līdz 31.maijam un 1.septembra līdz 

31.oktobrim (iepriekš – skolu mācību laikā); 

5.3.1.2. atklāt reisu Nr. 12 plkst. 06.50 no Ziedkalnes ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai laika periodā no 1.novembra līdz 30.aprīlim, iekļaujot pieturvietu 

“Platones skola”. 

5.3.2. pēc pieturvietas “Platones skola” ierīkošanas reģionālās nozīmes 

maršrutā Nr. 6782 Jelgava-Lielplatone-Eleja-Jelgava: 

5.3.2.1. reisam Nr. 01 plkst. 18.45 no Jelgavas autoostas ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai noteikt sezonalitāti no 1.maija līdz 31.oktobrim; 

5.3.2.2. atklāt reisu Nr. 03 plkst. 18.45 no Ziedkalnes ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai laika periodā no 1.novembra līdz 30.aprīlim, iekļaujot pieturvietu 

“Platones skola”. 

 

5.4.Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt grozījumus noslēgtajos 

sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos.  

 

5.5. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 10.februārī. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs                  ______________ 

  



 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.6 

 

2017.gada 3.februārī       (prot. Nr. 2§6) 

 

 

6. Par konsolidētā reģionālās nozīmes maršrutu tīkla apstiprināšanu. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr. 634 

„Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 23.punktu 

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

transporta padomes nolikums” 3.2.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

6.1. apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto konsolidēto 

reģionālās nozīmes maršrutu tīklu; 

6.2. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 3.februārī. 

 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs                 ______________ 


